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The purpose of this study was to identify differences and similarities in infonnation manage
ment amongst a group of elected representative county councillors ' in Alvsborgs Ian. Ten 
qualitative semi-structured, in-depth interviews have been carried out with the chainnen and 
vice chairmen of five public health and medical service committees. They were asked about 
their environment, assignment, work roles, positions within the county council, and their 
performance level. Individual needs and characteristics have been observed. 

The study shows that there are more similarities than differences regarding the county 
councillors' management of information . They all have needs at three different levels; as 
private individuals, as individuals practising a profession, and as politicians. These levels 
both conflict and agree with each other. The study also shows that fonnalized/non-fonn
alized oral sources play a dominant role in information management, which satisfy both 
cognitive and affective needs. Despite experience and practise of extracting the most relevant 
infonnation from lengthy texts, the majority of them express a desire to have someone to help 
them select and systemize infonnation. Increased computerization is also a requirement amongst 
the county councillors. 
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1. Inledning 

Oavsett vilken niva en fortroendevald politiker befinner sig pa ar han eller hon satt till att bl.a. 
fatta viktiga beslut som beror medborgama. Alla politiska determinationer kraver ett val 
underbyggt beslutsunderlag. Den information, muntlig/skriftlig, formaliserad/ej formaliserad 
och intern/extern (se sid.39f, 98f), som utgor grunden for detta beslutsfattande, samt hur poli
tikem hanterar densamma ar temat for denna undersokning. 

1.1 Bakgrund 

Under hosten 1995 genomfordes en begransad undersokning som behandlar landstingspoliti
kers informationsvanor och informationsbeteende i Alvsborgs Ian (1). Namnda uppsats har· 
fungerat som en form av pilotstudie for denna undersokning. Fokus har dock modifierats, och 
till skillnad fran den tidigare undersokningen har den fdrhandenliggande en tydlig fdrankring i 
T.D. Wilsons teoretiska overbyggnad och grafiska modell angaende informationshantering 
(se sid.37). Antalet informanter har utokats fran fyra fdrtroendevalda landstingspolitiker till 
tio. Endast en av de intervjuade i denna undersokning deltog i pilotundersokningen. Det fort
satta arbetet har underlattats genom de kontakter som knutits, via undersokningens hand
ledare, med politiker inom landstinget i Alvsborg. 

Uppsatsens rent informationsvetenskapliga perspektiv, studien har ingen anlr.nytning till nagot 
specifikt bibliotek utan biblioteket, som institution, betraktas som vilken annan kalla som 
heist, oroade i viss man i inledningsskedet. Det bibliotek som kan knytas direkt till landstinget 
i Alvsborg ar biblioteket pa det centrala kansliet i Vanersborg. Bibliotekets verksamhetsorga
nisation har studerats ingaende, men det kommer trots detta bara utgora en bland manga andra 
kallor. Vi ar namligen inte intresserad av hur ett visst biblioteks bestand eller service utnyttjas, 
d.v.s. anvandningsundersokande, utan hur den presumtive anvandarens personliga egenskaper, 
behov, yrkesroll(er), position, prestationsfdrmaga och omgivande arbetsmiljo paverkar 
informationshanteringen. 

Vi har heller inte valt att studera nagon anvandargrupp inom den akademiska varlden eller 
tekniska yrkessfaren, vilket ar vanligt vid studier av denna typ (Ginman 1983, s.38). I Sverige 
finns, oss veterligen, ingen undersokning som fokuserar kring fritidspolitikers informations
hantering. Daremot finns en mindre studie angaende politiska sekreterares anvandning av 
informationskallor (2). I Finland pagar forskning kring fritidspolitikers informationshantering. 
Disa Svenskbergs pro-gradu avhandling (3) vid Abo Akademi har varit inspirerande vid 
genomforandet av denna undersokning. Utover Svenskbergs undersokning pagar forskning 
kring informationsbehov hos kommunala administratorer. A ven detta sker vid Abo Akademi 
och av Katarina Bystrom (4). Av tidsmassiga och praktiska ska! kommer inte denna under
sokning knyta an till Bystroms forskning. 

Den mest grundlaggande orsaken till valet av undersokningstema ar ett stort intresse for 
informationshantering och politiska fragor. Ett resultat av tankeprocessen kring dessa tva 
fenomen ar denna undersokning. 



1.2 Syfte 

Undersokningens syfte ar att, genom djupintervjuer, identifiera skillnader och likheter i infor
mationshanteringen bland en grupp fortroendevalda landstingspolitiker i Alvsborgs Ian. En 
studie av detta slag forutsatter att informationshanteringen studeras utifran den individuelle 
politikerns perspektiv da han/hon skall genomfora sitt politiska uppdrag. Infallsvinkeln forut
satter vidare att politikerns personliga egenskaper och behov iakttages. Den omgivande 
arbetsmiljon, d.v.s. landstinget i Alvsborg, samt landstingspolitikerns position, prestations
formaga och yrkesroll( er) i densamma, ar ytterligare variabler som maste definieras for att 
uppna undersokningens mal. 

1.3 Problemformuleringar 

For att uppna det forutsatta syftet har nedanstaende problemomraden formulerats: 

N Hur hanterar de fortroendevalda landstingspolitikerna den information de anvander for att 
genomfora sitt politiska uppdrag? Detta problemomrade ar integrerat och hanteringen ater
speglar sig i val av kallor, natverkskontakter, insamling, bearbetning av information, samt 
anvandning av densamma. 

Bl Vilken betydelse har landstingspolitikernas individuella egenskaper och behov for hur 
information hanteras? 

Cl Hur paverkar den omgivande arbetsmiljon, d.v.s. Jandstingsvarlden, samt Iandstingspoli
tikerns position, prestationsformaga och yrkesroll i densamma, informationshanteringen? 

1.4 Fragestallningar 

For att mojliggora en bearbetning av de ovan namnda problemomradena har ett antal frage
stallningar formulerats. Dessa fragestallningar utgor ramen for de temaomraden som anvants 
vid de semi-strukturerade djupintervjuerna: 

Fragestallningar till problemformulering A: 

- Vilka informationskallor anvander den tillfragade landstingspolitikern sig av for att genom
fora sitt politiska uppdrag? 

- Vilka kontakter forekommer mellan den tillfragade landstingspolitikern och andra individer, 
d.v.s. vilka natverkskontakter uppratthalles? 

- Hur samlar den tillfragade Iandstingspolitikern in information samt bearbetar den? 
- Till vad anvander den tillfragade Iandstingspolitikern den insamlade och bearbetade infor-

mationen? 

Fragestallningar till problemformulering B: 

- Vilken ar den tillfragade landstingspolitikerns personliga bakgrund? 
- Vilken utbildning, yrkeserfarenhet och politisk bakgrund och aktivitet harden tillfragade 

landstingspoli tikern? 
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Fragestallningar till problemformulering C: 

- Vilka huvudsakliga politiska uppdrag har den tillfragade landstingspolitikem, samt vilken 
position innehar och prestationsformaga besitter han/hon? 

- Hur ser informationsforsorjningen ut inom landstinget i Alvsborg? Existerar, enligt den till
fragade landstingspolitikem, eventuella brister eller hinder altemativt onskemal i den i <lag 
befintliga informationsforsorj ningen? 

1.5 Avgransningar 

Viktigt att beakta ar att de politiker som valts som studieobjekt inte ar heltidspolitiker utan 
s.k. fritidspolitiker. Samtliga har ordinarie arbeten och skater <let politiska uppdraget vid sidan 
om detta, politiken ar m.a.o en bisyssla. Valet av studieobjekt ar ett medvetet val fran var sida. 
Intervjugruppens medlemmar befinner sig alltsa inte i maktens absoluta centrum, och detta 
faktum paverkar deras informationshantering. 

Samtliga landstingspolitiker tillhor nagon av de fem halso- och sjukvardsnamnderna som 
finns i Alvsborgs Ian. Koncentrationen kring dessa narnnder ar ocksa ett medvetet val, detta 
for att fa en valdefinierad och koncentrerad grupp. Ovriga narnnder inom landstinget, och 
politiker tillhorande dessa, larnnas utanfor denna studie. 

Informantemas partipolitiska farg och ideologiska standpunkter omnarnns indirekt. Med in
direkt menas att de endast placeras inom majoriteten eller oppositionen. Maktstrukturen inom 
ett visst parti. mellan olika partier eller mellan enskilda landstingspolitiker ligger dock utanfor 
undersokningens ramar. Trots att sambandet mellan maktbegreppet och informationsbe
greppet ar av stort intresse, valjer vi att inte koppla samman dessa i den forhandenliggande 
uppsatsen. Underlaget, tio landstingspolitiker, ar enligt var uppfattning ett for tunt material for 
att avgora vad makt over informationen betyder for enskilda landstingspolitikers mojlighet att 
skaffa sig inflytande. Dessutom ser vi denna undersokning som basforskning, dar grunden for 
informationshantering inom en valdefinierad och avgransad grupp skall tydliggoras. Om vart 
tillvagagangssatt sedan gar att applicera pa liknande politikergrupper, kan ett fortsatt arbete, 
dar sambandet mellan makt och information lyfts fram, vara mojligt. Vi menar att ett mer om
fattande intervjuunderlag eventuellt kan mojliggora studier kring sambandet mellan makt och 
information. 

Som tidigare narnnts agnar sig undersokningen at basforskning, och aven om den resulterande 
kunskapen kan fa praktiska konsekvenser, ar detta inte nodvandigt. Vi ger inga konkreta rad, 
och syftet ar inte att analysera en viss informations eller informationskallas kvalitet. 

1.6 Undersokningens disposition 

Nedan foljer en kort beskrivning av uppsatsens upplaggning och dartill horande kort sarnman
fattning av varje enskilt avsnitts innehall. 
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1. Inledningen redovisar uppsatsens bakgrund och darpa foljer syftesbeskrivning, problem
formuleringar och fragestallningar som utgor grunden for detta arbete. De avgransningar 
som gj orts behandlas ocksa har. 

2. Tidigare anvandarforskning redovisas oversiktligt. Redogorelsen ar kronologisk och tar 
upp sadan forskning som anses vara av betydelse. 

3. Vaid undersoknings-, intervju- och analysmetod klargors. 
4. En tydlig beskrivning av den kontext politikema befinner sig i, d.v.s. landstinget i Alvs

borg, utgor detta avsnitts innehall. 
5. Undersokningens teoretiska overbyggnad, med en tydlig grafisk framstallning av T.D. 

Wilsons analysmodell, presenteras. Ett antal, for framstallningen, viktiga begrepp definie
ras och forklaras. 

6. Avsnittet redovisar den empiriska undersokningen, d.v.s. de tio semi-strukturerade djup
intervjuema. Efter varje intervjuredovisning foljer en sarnrnanfattande informationsprofil 
som knyter an till tankegangama i T.D. Wilsons grafiska model!. 

7. A vsnittet med analys och slutsatser redovisar, utifran problemformuleringama och de tio 
intervjuema och informationsprofilema, skillnader och likheter i informationshanteringen 
bland de tio fortroendevalda landstingspolitikema. A ven tidigare anvandarforskning 
kopplas till redovisningen da detta ar relevant. 

8. Undersokningen samrnanfattas i detta avslutande kapitel. 
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2. Forskningsoversikt 

2.1 lnledning 

Den anvandarforskning som ar urskiljbar inom det traditionella biblioteks- och informations
vetenskapliga faltet, skall pa ett oversiktligt satt presenteras i detta avsnitt. Genom denna kro
nologiska overblick kan man orientera sig i den utveckling, de uppfattningar och de tearier 
som vuxit fram under de c:a 50 ar som forskningen pagatt. Papekas bor att kronologin inte ar 
rigoros, vilket beror pa att flera forskare inom faltet, som paborjade sin forskning redan under 
1950-talet, ar verksamma an i dag. Deras tankar, tearier och definitioner har utvecklats och 
modifierats av dem sjalva och andra genom aren. 

Presentationen ar anda uppdelad i decennier och har delvis hamtat inspiration fran M. Gin
mans (1) likartade oversikt (Ginman 1983, s.22-46). For varje decennium skall tyngdpunk
terna inom forskningen lyftas fram, men redovisningen bor inte betraktas som fullstandig. De 
vetenskapliga arbeten som utgar fran tekniska problemdefinitioner inom biblioteks- och in
formationsvetenskapen utesluts. Den som onskar en mer heltackande oversikt over anvandar
forskningen hanvisas till ARIST:s arliga oversikter (2). Att vissa teorier, begreppsdefinitioner 
och pastaenden lyfts fram betyder inte att de har nagon acceptans eller relevans i dag. De be
lyses for att forklara och oka fdrstaelsen for en utvecklingstendens inom en relativt ung veten
skaplig disciplin. 

2.2 Fore 1950 

Begreppet anvandarforskning (eng. "user studies") har definierats pa manga olika satt. Passan
de i detta sammanhang ar A. Exons (3) beskrivning "/ .. ./ a multi-disciplinary area of know
ledge, being the study of the behaviour of users (and non-users) of information, and of infor
mation and information systems and services" (Exon 1978, s.352). Ursprunget till denna typ 
av forskning lag i behovet av att, pa lokal niva, forbattra biblioteks- och informationstjanster, 
och studier utfordes foretradesvis av bibliotekarier som var verksamma pa biblioteket som 
stod i fokus for undersokningen (Allen 1969, s.3; Paisley se Brittain 1970, s.11; Crawford 
1978, s.63). 

Trots att 1948 har blivit det ar som anges som startpunkt for den "moderna" anvandarforsk
ningen finns en tradition inom funnet langre tillbaka. Vid The Royal Society Scientific Infor
mation Conference 1948 presenterades dock tva undersokningar som blev banbrytande for 
den fortsatta forskningen ( 4). Bada studierna tog ett steg fran studier av bibliotekssystem till 
studier av beteende och attityder hos informationsanvandaren (Wilson 1994, s. l 7f). 

Alltsedan 1940-talets slut har forskare forsokt finna insikt i varfor det ar sa komplicerat att 
skapa en teoretisk och konceptuell forstaelse for informationsbehov. Vid genomgangen av 
litteraturen for denna oversikt kan i synnerhet nagra problemornraden skonjas: inkonsekvent 
anvandning av metoder (Crawford 1978, s.61 ), vilket gor det omojligt att jamfora studier med 
varandra (Ginrnan 1983, s.36), inkonsekvent anvandning av begrepp och definition av 
desamma (Paisley se Crawford 1978, s.61 ), samt avsaknaden av en tydlig kontext att placera 
individens behov av information i, d.v .s. den miljo individen befinner sig i, den position och 

5 



den prestationsfdrmaga som kravs for att losa en problemsituation. Dessa variabler paverkar 
bade informationsbehovet och informationshanteringen (Skelton se Ellis 1993, s.356). 

2.3 1950-talet 

Enligt M.Ginman ar studierna fran 1950-talet koncentrerade kring informationsanvandningen 
inom olika omraden i det vetenskapliga samfundet (Ginman 1983, s.24). 

S. Herner (5), var banbrytande genom att forsoka kartlagga skillnaderna i kommunikations
monstren mellan forskare inom grundforskningen och tillampad forskning ( 6)(Hoglund 
1980a, s.32). Herners studie fran 1954 pavisar att facklitteratur och extern information utnytt
jas i storre utstrackning inom grundforskningen, medan interna informationskallor spelar en 
mer avgorande roll inom den tillampande forskningen och operativ verksamhet "/ .. ./ the pure 
scientist, research in the literature is likely to be as necessary and as routine as his research in 
the laboratory /---/ The / ... / applied scientist /---/ does not frequent libraries, and in fact, he 
makes relatively little use of written or published material" (Herner 1954, s.236). Det mest 
vardefulla i Herners forskning ar emellertid upptackten av att den informella kommunikatio
nen kan ses som ett komplement till den formella (Ginman 1983, s.24). 

Det finns forskare som sluter sig till att den informella kommunikationen har utvecklats och 
uppratthalles av olika individer och grupper for att komplettera den information som erhalles 
via formella kallor. Enligt H. Menzel (7) bor man dock inte separera dessa tva begrepp, 
eftersom de fungerar som varandras supplement (Menzel se Ginman 1983, s.27), m.a.o. "De 
informella och formella spridningsformema utgor samverkande och kompletterande funk
tioner och man kan knappast behandla dem som helt skilda storheter nar man diskuterar in
formationsfdrsorjning" (Hoglund 1985, s.l 01 ). Under 1950-talet hittar man inte nagon 
alldeles tillfredsstallande definition av begreppsparet formell och informell kommunikation 
(Ginman 1983, s.24). En tankbar definition ar den W.D. Garvey och B. Griffith (8) formu

lerade 1967: 

The formal elements are public and have potentially large audiences; the infor
mal elements usually have restricted small audiences. The information dissemi
nated by formal elements is permanentely stored and, typically, retrievable; 
information conveyed by informal channels is often stored only temporarily and 
is difficult to retrieve (Garvey se Olaisen 1984, s.8f). 

L. Hoglunds (9) typologi ger ytterligare en dimension av den formella/informella kommu-

Intern a 

Formella 

lnterna dokument, PM, internt 
producerade rapporter etc. 

lnformella 

Samtal "face-to-face" med kolle
gor inom organisationen, telefon, 
sammantraden etc. 

Vetenskapliga tidskrifter, backer Brev, kongressbesok, samtal 
Externa och annan facklitteratur eller "face-to-face", telefon etc. 

hanvisning till facklitteratur 

F1gur 1. 1 a typer av m ormations a or Hog un 1 80a, s.29) 
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nikationen och kallorna genom att tillfora begreppen extern(a) och intern(a) kommunika
tion/kallor. Systematiseringen med de tva dimensionerna formell/ informell respektive intern/ 
extern kan vara en hjalp vid indelningen av olika slags kallor i syfte att studera informations
hantering (Hoglund 1980a, s.29) 

Informell kommunikation kan vara bade muntlig och skriftlig. Den skriftliga kan utgoras av 
exempelvis korrespondens, telefax, och interna rapporter mellan kollegor. Storsta delen av 
den informella kommunikationen sker dock muntligt. Muntlig kommunikation forekommer 
inom samtliga yrkesgrupper och inom de fiesta omraden (Menzel se Ginman 1983, s.25). 
Betecknande for den informella kommunikationen ar bl.a. att den ar aktuell och snabb. Pa 
informella vagar kan information, som ar under bearbetning och annu inte mogen for officiell 
rapportering, distribueras (Garvey se Ginman 1983, s.25f). En stor fordel med den informella 
kommunikationen ar dess grad av flexibilitet, vilket bl.a. innebar att en viss information, kan 
formedlas till en specifik individ/malgrupp och anpassas efter individens/malgruppens utbild
ningsniva, behov, problemornrade och nomenklatur. Det informella spridningssystemet till
fredsstaller, utover ett behov av information, olika individers/gruppers kontaktbehov. Infor
mella kommunikationsnatverk uppratthalles mellan individer/grupper, dar en direkt feedback 
pa problem kan erhallas (Ginn1an 1983, s.26). lnforn1ell kommunikation behaver dock inte 
vara planerad pa detta satt, vanligtvis ar den snarare oplanerad. Trots detta tycks den folja ett 
regelbundet monster mellan individer och grupper (Menzel se Ginman 1983, s.27). 

Forskning kring informell kommunikation pa 1950-talet konstaterade att den utgors av en s.k. 
tvastegsprocess. Med detta menas att vissa nyckelpersoner tar emot information och ombe
sorjer vidarespridning inom en bestamd malpopulation. "/---/ one of the specific hypotheses 
with which this study set out is the hypotheses of 'the two-step flow of communication'. 
Formulated first in the People's Choice , the hypotheses suggests that ideas often flow from 
radio and print to the opinion leaders and.from them to Jess active sections of the population'" 
(Katz 1955, s.309). Inom malpopulationen intar formedlama en opinionsbildande position, 
och exempel pa sadana ar "the technology gatekeeper" samt tongivande personer i "the invi
sible college" (Ginman 1983, s.27). 

Begreppet "technological gatekeeper" (teknologisk grindvakt, forf. oversattning) myntades av 
T.J. Allen (10) i slutet av 1960-talet. Allen skriver: 

There appear then to be two distinct classes of individuals within this laboratory. 
The majority have few information contacts beyond the bound of the organization. 
A small minority in contrast have rather extensive outside contacts and furthermore 
serve as sources of information for their colleagues. There is then evidence of a 
two-step flow of information in the laboratory studied six or seven individuals act 
as technological gatekeepers for the rest of the laboratory (Allen 1968, s.451 f). 

En "gatekeeper" ar alltsa en person som har sarskilt god tillgang till extern information och 
samtidigt valutrustade kontakter med individer inom den egna organisationen. Funktionen kan 
sagas ha vuxit fram ur ett sammansatt samspel mellan organisatoriska och personliga egen
skaper. Denna roll, som informell ledare inom organisationen, forstarks av att personen har 
god kontakt med experter utanfdr moderorganisationen och god kannedom om exempelvis 
tryckta kallor (Hoglund 1985, s. 101 f). 
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"The invisible college" (osynligt kollegium), som begrepp, introducerades av D.J. de Solla 
Price 1961 ( 11 ). Enligt de Solla Price ar det osynliga kollegiet en kontrollmekanism, som 
uppstar automatiskt, inom olika vetenskapliga samfund for att mojliggora ett effektivt arbete 
och forskning (de Solla price se Cronin 1982, s.212). de Solla Price beskriver fenomenet pa 
foljande satt: 

The basic phenomenon seems to be that in each the / .. ./ specialities in the 
sciences there seems to exist an "ingroup". The people in such a group 
claim to be reasonably in touch with everyone else who is contributing 
materially to research in this subject / .. ./ The body of people meet in 
select conferences (usually held in rather pleasant places), they commute 
between one centre and another, and they circulate preprints and reprints 
to each other and they collaborate in research. Since they constitute a 
power group of everybody who is really somebody in a field, they might be 
at the local / .. ./ level actually control personal prestige and the fate of new 
scientific ideas, and intentionally or unintionally they may decide the general 
strategy of attack in an area (Ibid. 1982, s.212). 

Benamningen och definitionen av grupperingar av detta slag varierar mellan olika forskare. 
B.Cronin (12) valjer att kalla dem "informal communication networks" och definierar dem pa 
fdljande satt "The / .. ./ informal communication network can be used to describe patterned 
interpersonal contact within a singel-site R & D [Research & Development] laboratory or it 
can be applied to a sprawling, diffuse, diversely specialized multinational information ex
change network, whose members may never have met one another" (Cronin 1982, s.227). 
D. Crane (13) valjer att anvanda termen "social circle" (social cirkel, fdrf. oversattning) for 
denna typ av grupperingar. Dessa cirklar ar lost strukturerade sociala system dar med
lemmama traffas av fri vilja. Individema i en social cirkel kanner oftast bara till nagra fa av 
gruppens medlemmar. Crane menar dessutom att det ar mycket svart att satta gransen for var 
en social cirkel slutar (Crane se Allen 1969, s.17). Iden om det osynliga kollegiets funktion 
har ifragasatts av bl.a. N.C. Mullins (14), som menar att "/ .. ./ instead of invisible colleges 
there exist a core structure of communication linkages. Because each scientist can see only 
those linkages near to him he does not realize that the network continues in all directions" 
(Mullins se Wood 1971, s.15). 

1958 publicerade H. Menzel en epokgorande undersokning (15) som p.g.a. <less sarnman
koppling av informationsbehov och informationsanvandning, inledde en mer djupgaende 
forskning pa omradet. Menzel papekar bl.a. att olika problemsituationer fick forskare att 
vanda sig till olika informationskallor, vilket innebar att formella kallor (t.ex. monografier) 
konsulterades da forskaren skulle orientera sig i ett nytt omrade, medan muntlig kommu
nikation fdredrogs da han/hon ville testa sina ideer (Menzel se Ginman 1983, 228). Genom en 
noggrann vetenskaplig systematik strukturerade aven Menzel upp sju olika funktioner som 
kravde informationsintag i det vetenskapliga arbetet (Menzel se Parker 1966, s. l 062). 
Information behovs for: 

(Foljande sju punkter ar fritt oversatta av denna undersoknings forfattare.) 

- att ge forskaren svar pa specifika fragor 
- att halla forskaren a jour med utvecklingen inom det egna faltet 
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- att forskaren skall kunna overblicka aktuell forskning inom andra forskningsfalt 
- att verifiera reabiliteten hos en informationskalla 
- att utoka forskarens kunskap inom det egna faltet 
- att ge forskaren feedback pa egna ideer och pastaenden 
- att hjalpa forskaren att placera in sitt eget arbete i hela det vetenskapliga samfundets verk-

samhet (Menzel se Parker 1966, s.1062). 

Under 1950-talet forekom aven viss forskning kring hur informationsbehovet stod i relation 
till personligt ansvar, position inom arbetsgruppen, gruppens storlek och institutionens eller 
organisationens struktur (Ginman 1983, s.28). 

Anvandandet och utvecklingen av olika metoder for anvandarundersokningar foll ocksa inom 
intresseramen for forskama under 1950-talet. Olika metoder, intervjuer, frageformular, dag
boksteknik och observationer provades och utvarderades (Parker se Ginman 1983, s.24). 

2.4 1960-talet 

Antalet anvandarstudier under 1960-talet var omfattande, och mojligheten att sammanfatta 
dem ar i det narmaste obefintlig (Parker 1966, s.1063). "Well-conducted studies of the 1960s 
are impossible to summerize because ofrange of variables they encompass" (Ibid. , s.1063). 
The American Psychiologist Association genomforde emellertid en bland de utforligaste 
studiema inom faltet. I c:a 20 delstudier undersoktes informationsutnyttjandet bland forskare 
inom psykologi (Ginman 1983, s.29). Under 1960-talet varseblev forskama, inom biblioteks
och informationsvetenskapen, att en kallas effektivitet och kvalitet inte ar de enda avgorande 
parametrama for anvandning. Att anvandarens beteende kunde vara en avgorande variabel i 
informationsutnyttjandet intresserade informationsvetenskapens forskare i allt storre utstrack
ning (Ibid., s.29). 

Tanken kring att kostnaden kunde vara en avgorande faktor for hur viss information utnyttja
des introducerades av T.J. Allen 1966 (Allen se Ginman 1983, s.29). I detta kostnadsbegrepp 
inbegriper Allen ekonomiska, psykologiska och fysiska modor som ar forknippade med 
anvandningen av en viss kalla. Han konstaterar att kallor med lagsta kostnad, exempelvis de 
som ar lattast att na och utnyttja, konsulteras i forsta hand: "/ .. ./ engineers tum first to the 
most accessible information channel, independent of the expected value of the information it 

, will provide, and use more accessible channels more frequently" (Allen 1969, s.6). "/---/ In 
summary / .. ./ accessibility is the overriding determinant in channel selection / .. ./" (Ibid., s. 7). 

Allens kostnadsbegrepp utvecklades c:a tio ar senare, d.v.s. 1976, av W.S. Cooper (16). 
Utan vetenskapliga belagg utvecklade Cooper, med sig sjalv som utgangspunkt, sin "why
bother?"-teori. Cooper utgar fran att de fiesta individer har en grans for hur mycket arbete de 
ar villiga att lagga ner for att erhalla relevant information "/ .. ./ the acceptable level of effort is 
usually, approximately, zero" (l 7)(Cooper 1978, s.2). Med sin teori forklarar Cooper vissa 
individers motstand till att besoka bibliotek for att soka information. Biblioteksbesoket ar for
knippat med en viss anstrangning, och for att komma over motstandet maste anvandarens "/ .. ./ 
information need / .. ./ be a clear and pressing one / .. ./" (ibid., s.2). Risken for att dessutom inte 
finna den mest passande informationen pa biblioteket minskar ocksa anvandarens anstrang
ning (Ibid. , s.3). 
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Som tidigare namnts kom intresset for anvandarens beteende allt mer i fokus under 1960-talet. 
Under 1950-talet studerades forskare och deras informationsbeteenden, vilka tolkades och 
definierades beroende pa vilken disciplin de tillhorde. Man antog alltsa att forskare inom ett 
visst omrade alltid upptradde pa ett speciellt och forutsagbart satt. lnformationsbeteendet 
vaiierade mellan olika amnesomraden, men var likartat for samtliga inom samma disciplin 
(Ginman 1983, s.30). A. Exon undersokte ett antal forskare fran olika omraden 1965, och hans 
hypotes var att komrnunikationsprocessen skulle vara homogen inom de olika grupperna. 
Resultatet visade dock att enskilda forskare uppvisade stora variationer da han/hon konfron
terades med ett behov av information. Exons slutsatser ar att komrnunikationsbeteendet inte 
bar kopplas till disciplinen som sadan, utan till den roll en individ spelar i olika sammanhang 
(Exon se Ginman 1983 s.30f). Det fenomen Exon tydliggjorde gar numera under benam
ningen "Whites fenomen" (18) och innebar att kommunikationsprocessen inte faststalls av det 
overgripande omradet inom vilket arbetet sker utan av den roll individen innehar (Ginman 
1983, s.31 ). 

Konstruktioner av overgripande modeller for informationsanvandning fdrekom under 1960-
talet. H. Menzels och W.J. Paisleys (19) oversikter var forsok att strukturera litteratur och 
tidigare forskning kring informationsanvandning. Menzels oversikt delar in anvandarunder
sokningarna i fyra kategorier: 

(foljande fyra kategorier ar fritt oversatta av denna undersoknings forfattare) 

- Anvandarstudier (User Studies) 
- Anvandningsstudier (Use Studies) 
- Studier kring kunskapsspridning (Dissemaniation Studies) 
- Studier med flera malsattningar (Comprehensive Study Program) 
(Menzel se Kunz 1977s.14f). 

Menzels iakttagelse och strukturering ar en viktig milstolpe inom den informationsvetenskap
liga forskningen p.g.a. att "Use studies / .. ./ took a long step when the environment in which 
information is used was considered, and distinction was made between the cognitive and 
social aspects of information" (Crawford 1978, s. 71 f). 

Nar W.J. Paisley presenterade sin oversikt 1968 kan man saga att en teoretisk modell for 
komrnunikationsprocessen och dess olika variabler synliggjordes. Processens komplexitet pa
verkas av ett start antal faktorer, och Paisley var den forsta att papeka sadana faktorer som lag 
utanfor individens beteende och tankande. Paisley konstruerade ett cirkelsystem dar individen 
befinner sig i centrum. 6vriga cirklar anger olika variabler i individens omgivning som pa
verkar informationsutnyttjandet och informationsbehovet (Paisley se Ginman 1983, s.32). 

Figur 2. Paisleys systemmodell for informationsutnyttjande (Ibid. 1983, s.32) 
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Att modellen betraktades, av vissa, som oflexibel och statisk framkommer genom roljande 
asikt: "Paisley as well as Allen regard the user as an isolated object of investigation. Although 
they regard the user as a component - and thus dependent - of a number of systems surroun
ding him, they hardly see him in relation to all those other phenomena which shape his infor
mation behaviour within his profession, the forms of communication which are typical for his 
field" (Kunz 1977, s.14). 

T.J. Allen fcHjde upp Paisleys modell i ARIST 1969, dock med vissa modifikationer och an
talet paverkande variabler reducerat till sex (Allen se Kunz 1977, s.13). Allen utvidgade 
Paisleys tankegang och beskrev forskaren som en bearbetare av information och en 
kommunikator pa arbetsplatsen, inom den vetenskapliga varlden och inom "the invisible 
college" (se sid.8). Allens sex faktorer, som de presenteras i den grafiska modellen nedan, 
inverkar samtliga pa informationsbehovet, informationsanskaffningen och val av kallor (Allen 
se Ginman 1983, s.33). 

Formella informations-
system ~ 

Osynligt kollegium 

Manniskan 
som 

informations
bearbetare 

Yrkesgemenskap 

Figur 3. Allens modell for informationsanvandning (Ibid. 1983, s.33) 

Kritik av bade Paisleys och Allens modell kom senare fran bl.a. W. Kunz (20), som tidigare 
namnts, och K. Jarvelin (21 ). 1981 papekade namligen den sistnamnde att ingen av de bada 
tog hansyn till att olika faktorer har olika stark inverkan (Jarvelin se Ginman 1983, s.33). 

Av intresse for forskama inom biblioteks- och informationsvetenskapen under 1960-talet var 
aven hur information overfordes och vad som egentligen hander vid sj alva overforings
processen. 6verf6ringsprocessen definierar R. Greer (22) pa foljande satt: "/ .. ./ the part of the 
communication process wherein the message is recorded and recieved by one or more indi
viduals" (Greer se Achleitner 1988, s.94). Denna forskning tog hansyn till individens inne
boende mojligheter, inre och yttre faktorer, anskaffningssvarigheter och barriarer vid informa
tionsoverforingen (Greer se Ginman 1983, s.33). 

Manga av de barriarer, som upplevs i samband med informationsoverforingen, harmed sjalva 
frage- och problemformuleringen att gora. R.S. Taylor (23) forskade kring individens inne
boende mojligheter att formulera klara och entydiga fragor till ett visst informationssystem. 
"Without doubt, the negotiation of reference question is one of the most complex acts of hu
man communication (Belhapse se Taylor 1968, s.180). In this act, one person tries to describe 
for another person not something he knows but rather something he does not know" (Taylor 
1968, s.180). Redan 1962 utvecklade Taylor fyra olika behovsnivaer, som harmed indi
videns formaga att formulera fragor: 
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Q 1 - the actual, but unexpressed need for information, the visceral need. [Pa denna niva upp
levs hara en kansla av otillfredsstallande, och detta tillstand kan formodligen inte ut
tryckas sprakligt.] 

Q 2 - the conscious, within-braindescription of the need, the conscious need. [Det ror sig om 
en mycket otydlig sort av otillfredsstallelse. Fragan som formuleras blir inte tydlig utan 
snarare en vacklande formulering. J 

Q 3 - the formal statement of the need, the formalized need. [En entydig och rationell fraga 
kan uttryckas. J 

Q 4 - the question as presented to the information system, the compromised need. [Fragan kan 
anpassas och formuleras sa att den motsvarar systemets inneboende kapacitet.J 
(Ibid., s.182). 

Dessa fyra nivaer gar in i varandra och skapar ett fragespektrum dar de olika nivaema kan ses 
som punkter pa ett continuum. Med Taylors beskrivning ar <let lattare att satta sig in i N.J. 
Belkins hypotes angaende "the anomalous state of knowledge" (se sid. l 8f) (Limberg 1993, 
s.37). 

2.5 1970-talet 

Variabler som paverkar informationshanteringen diskuterades redan pa 1960-talet och studier 
kring olika metoder inom den informationsvetenskapliga forskningen paborjades redan under 
1950-talet. Utmarkande for 1970-talet var forsaken att bredda fdrstaelsen for den tidigare 
forskningens modeller och metoder, samt en stravan att skapa nya modeller (Ginman 1983, 
s.34). 

En av de modeller som utarbetades i Sverige var den av L. Hoglund, vilken utgar fran A-M 
Thunbergs (24) form el: KP(Kommunikationspotential)=f (S ,P,I) (Thunberg et al. 1978, s. 74). 
Hoglund presenterade formeln pa fdljande satt: IU=f (SIP). Formeln kan fdrklaras som fd ljer: 
en individs informationsutnyttjande (IU) ar en funktion av hennes sociologiska struktur (S), 
individuella egenskaper (I) och position i strukturen (P). Grafiskt framstaller Hoglund denna 
tankemodell pa nedanstaende vis. Man bor beakta att de inre och yttre cirklamas variabler 
befinner sig i oavbruten vaxelverkan (Hoglund 1980b, s.35). 

INFORMATIONS· 

BEHOV ~ 

.. ,, .. .1.. ,,,}, . .,,,., 
TILLG.i.NG ......._UTNYT T JANDE 

~ 
Figur 4. Modell for informationsutnyttjande (Hoglund 1980b, s.234) 

I boken" Information och kunskap" fran 1985 diskuterar Hoglund och 0. Persson miljon och 
individen i relation till informationsanvandning. De menar att redan vid en beskivning av en 
organisations uppbyggnad kan man urskilja vilka informationsbehov som kan fdreligga. 
Redan 1969 formulerade T.J. Allen foljande: "The formal structure of an organization / .. ./ is, 
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of course, an important determinant of communication patterns and information flow" (Allen 
1969, s.9). En noggrann beskrivning av organisationens uppbyggnad och dess personal kan 
darmed vara en nodvandighet for att mojliggora studier kring informationsservicen. Hur in
formationsfragor hanteras, och i vilken grad informationsbevakning uppmarksammas samt 
belonas, ar da av intresse (Hoglund 1985, s.76). "Perception of management attitudes toward 
information work have a significant impact on information behaviour. They determine how 
much time individuals spend on information work" (Mick 1980, s.349). Resurser som avsatts 
for inkop av formella kallor och placering av ett eventuellt bibliotek eller en informations
central bor aven tas i beaktande (Hoglund 1985, s.76). Allen skriver: "/ .. ./ a significant influ
ence over the communication network / .. ./ is the architectural layout of the facilities" (Allen 
1969, s. I 0). Yid studier av informationshantering kan man, inom samma organisation, finna 
tydliga skillnader i informationshanteringen. Personer pa olika positioner kan skilja sig at, 
men aven personer med samma eller liknande position kan uppvisa olikheter i sin informa- . 
tionshantering (Hoglund 1985, s. 77). H.K. Achleitner (26) observerade bl.a. foljande i en 
studie fran 1988: 

Communication patterns generally followed the organization's hierarchy. 
Most communication was lateral and downward; upward communication 
was solicited from above and sometimes bypassed one or more levels of 
management. Skipping levels of the hierarchy apparently caused communi
cation problems and leakage of information (Achleitner 1988, s.97). 

En individs utbildning och personliga kunskaper, kannedom om olika informationskallor, 
yrkeserfarenhet och sprakliga formaga ar nagra av de variabler som Hoglund och Persson 
anser paverkar informationshanteringen. Beroende pa hur Hinge en individ befunnit sig inom 
en verksamhet paverkas antalet interna och externa personkontakter samt kunskap om olika 
formella skriftliga kallor som kan vara att foredra (Hoglund 1985, s.80-81 ). Hoglund anser att 
utgangspunkten for informationsutnyttjande primart ar en problemsituation individen befinner 
sig i. Denna problemsituation kan forklaras genom att exempelvis beskriva arbetsuppgifter 
och organisationstillhorighet. Arbetsuppgiftens utformning, och motivation att genomfora 
densamma, avgor ocksa graden av informationshantering. Trots att tva personer kan ha 
likartade arbetsuppgifter inom samma organisation kan man finna individuella skillnader i 
informationshanteringen. Detta kan vara ett uttryck fdr motivation, personlighet eller kognitiv 
stil (27) (Ibid. , s.80-81 ). Hoglund och Persson har kunnat urskilja tre variabler som har starkt 
samband med informationsutnyttjandet, vilka ar a/typ av arbetsuppgift, b/tillgang till informa
tion och c/utbildningsbakgrund (Ibid., s.81 ). 

I samband med tillganglighetsaspekten sager Hoglund och Persson att bibliografier och 
sekundarpublikationer anvands i allt mindre omfattning. Flera studier visar att de informa
tionskallor som ar lattillgangliga anlitas mest. Vad de kom fram till var att sekundarpubli
kationer inte uppfyllde kraven pa tillganglighet, snabbhet och relevans (Hoglund 1985, s.87). 
Informationens tillganglighet innefattar flera olika perspektiv. Det innebar bl.a. den fysiska 
tillgangligheten till informationen, informationens egenskaper i termer som begriplighet och 
psykisk tillganglighet, vilket kan innebara anvandarens kannedom om informationens existens 
(Ibid., s.87f). For att kunna analysera informationsutnyttjandet i en organisation foreslar 
Hoglund och Persson en modell att arbeta utifran. Modellen utgar fran en problemsituation, 
som kan anges i termer av arbetsuppgifter. Som paverkande variabler finns dessutom indi
videns personliga egenskaper, bakgrund, kommunikationsfdrmaga och motivation for arbetet. 
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Informationsutbudet och tillgangligheten paverkar aven informationshanteringen (Ibid., s.94-
95). 

Problemsituation och miljo Personliga egenskaper 

lnformationens tillganglighet Upplevda behov av information 

lnformationens utnyttjande 

Effekter 

Figur 5. Modell for informationsutnyttjande och dess effekter (Ibid. , s94) 

Tillganglighetsaspekten kan ocksa ses mot bakgrund av att manga redan har mer information 
till hands an de orkar bearbeta. Hoglund och Persson antar att man ofta overskattar individens 
hunger efter information och tror att han/hon ar beredd att gora vad som heist for att fa ytter
ligare kunskap. Detta stammer daligt overens med den typiske anvandarens arbetssituation 
(Ibid. , s.90). Det kan snarare vara sa att individen upplever ett overflod av information som 
vanligen benamns "information overload". I samband med denna overbelastning av informa
tion sager P. Wilson (28) fc:Hjande: "There would never be enough time to read all the things 
one should read or would benefit from reading, or to discuss with others all the things about 
which discussion would be beneficial" (Wilson 1993, s.2f). Wilson papekar att overbelast
ningen inte enbart gar att beskriva som stora mangder information i form av publikationer 
och omfattande databaser. Det handlar snarare om ett gap mellan vad en individ har mojlighet 
att genomfora och vad han/hon viii genomfora med den forhandenliggande informationen. Att 
detta ar ett stort problem for de drabbade inser Wilson. En individs effektivitet kan bl.a. bero 
pa om han/hon har mojlighet att anvanda relevant information pa ett rationellt satt. Over
belastning av information innebar, enligt Wilson, att man inte kan hantera den relevanta infor
mationen pa ett rationellt satt. Wilson formulerar foljande: "But suffering from overload often 
means that we must accumulate an ever in-creasing backlog or eliminates backlogs by dis
cardings things unread. How are we to decide what is relevant and what is postponable and 
likely to be added to a backlog" (Wilson se Olaisen 1996, s.27). Av intresse i detta samman
hang ar A.J. Meadows och P. Buckles (29) iakttagelser vid studien av kommunikation inom 
det vetenskapliga samfundet i England under 1990 och 1991. "Several repondents noted that 
most researchers nowadays are subject to information overload. All too often this can lead to 
restriction in the information seeking activities of the researcher. Information technology is 
seen by many as adding to this information overload, rather than alleviating it" (Meadows 
1992, s.285). M.a.o., informationstekniska innovationer verkar i detta fall forsvara for an
vandaren i stallet for att underlatta. Uppfattningen om informationsteknikens mojligheter och/ 
eller hinder skiljer sig beroende pa vilken forskare man valjer att studera. E. Munch-Petersens 
(30) uppfattning kontrasterar till viss del det ovanstaende papekandet: 

Samtidig viser undersoegelseme klart, at hverken unge eller erfame forskere bar 
et dybere kenskab til de formelle mediers samlede udbud og muligheder. Man ma 
vel i oevrigt forvente, at med den stigende brug af elektroniske hjaelpmidler i lagring 
og formidling af informationer, vil brugen oeges pa grund af den lettere tilgang ti] 
materialet (Munch-Petersen 1993, s. 7). 
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Det komplexa informationsutbudet kan vara svart att overblicka inom vissa organisationer och 
kan Hitt leda till ovanstaende beskrivna fenomen. En eventuell losning pa detta kan s.k. 
mellanlanksorganisationer vara. Enskilda organisationer eller individer kan fungera som 
lankar mellan olika omraden och underlatta sorteringen bland relevant information. Vad Hog
lund och Persson menar ar att en funktion liknande "the gatekeeper" kan vara en losning pa 
overbelastningsproblematiken (Hoglund 1985, s.103f). De enskilda individemas tillgang till 
information kan tankas oka om deras mojligheter till kontakt med en "gatekeeper" stimuleras. 
En risk som man dock bor ta hansyn till ar den elitisism som kan utvecklas i samband med att 
det upprattas natverk mellan olika "gatekeepers". Att dessa blir eletistiska innebar att de 
informationsrika i forsta hand tenderar att utbyta information sinsemellan och mer undantags
vis diskuterar med mindre valinformerade kollegor (31 )(Ibid., s. l 03). 

Under senare delen av 1970-talet och borjan av 1980-talet kom sociologiska metoder att 
anvandas allt flitigare inom forskningen kring informationsutnyttjandet (Crawford 1978, 
s.61). Skillnader mellan kognitiva och sociala aspekter inom informationshanteringen poang
terades (Ibid., s. 71 ). Tva stora och betydelsefulla undersokningar med denna forsknings
inriktning genomfordes i USA pa 1970-talet. Den ena genomfordes av N. Caplan (32) och 
hade som syfte att studera informationsanvandningen for beslutsfattande bland 204 hogre 
tjansteman i den amerikanska statsforvaltningen (Caplan 1975, s.vii f). 

Caplans studie om hur sociologisk information anvands for att fatta beslut fick vidare utveck
ling i P.F. Lazarsfelds (33) teori om den sociologiska informationens betydelse for opinions
ledare (Lazarsfeld 1975, s.40). Undersokningen soker dels beskriva sociologin som akademisk 
disciplin och dels klargora den varld beslutsfattama befinner sig i. Mellan dessa bada varldar 
finns , enligt Lazarsfeld, ett gap. Denna klyfta beskriver Lazarsfeld som en form av misstro 
fran bada parter gentemot varandra: 

A policy maker who asks a simple question may hope for a simple answer, 
but sociologists are trained to probe details and amplify subtleties. / ... / Some 
think that reports are typically too theoretical, that they lay excessive stress 
on qualifications and technicalities, and that they use jargong with which non
sociologists are unfamiliar (Lazarsfeld 1975, s.155). 

Motviljan bland beslutsfattama att anvanda vetenskaplig information ar att denna ar alltfor 
omfattande och arbetar med sannolikheter snarare an entydiga fakta och resultat (Lazarsfeld 
se Ginrnan 1983, s.36). Situationer som kraver snabba beslut skulle, enligt beslutsfattama och 
Lazarsfeld, hammas av allt for vetenskapliga metoder och information. Men, poangterar 
Lazarsfeld, det ar inte en misstro mot sociologisk forskning utan "/ .. ./ att den vardefulla for
magan att fatta snabba beslut tar skada av for mycket information"(Ibid. , s.35). Lazarsfelds 
forskning var banbrytande eftersom den studerade ett inte tidigare undersokt omrade, samt 
omfattade en djupare analys av relationer mellan informationsanvandaren och dennes kallor 
(Ginrnan 1983, s.36). 

De tva ovannamnda undersokningama ar exempel pa att det blev intressant att studera infor
mationsbehov och informationshantering utanfor den akademiska och tekniska sfaren pa 
1970-talet (Martyn se Crawford 1978, s.61 ). Olika yrkesgrupper, t.ex. sociologer, ekonomer, 
beslutsfattare och jurister, studerades, men med undantag fran Caplans och Lazarsfelds under
sokningar ar dessa "/ .. ./ mycket ansprakslosa och av ringa generell betydelse." (Ginrnan 1983, 
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36). Studier laing informationsbehov, begreppet informationsbehov och kategorisering av 
mojliga behov genomfordes under 1970-talet av bl.a. R.H. Orr (34). Orr valde att kategorisera 
behov av information som episodiskt ("episodic") och regelbundet ("regular"). Skillnaden 
mellan dessa bada behov av information kan beslaivas pa foljande satt "When information is 
needed to execute a specific work task, which implies moments of problem solving, 'episodic' 
information needs are at hand. When information is needed by a user to keep us to date with 
what is happening in an area of interest, the user has 'regular' information needs" (Orr se 
Malmsjo 1991, s.41). Att olika kallor passar battre att tillfredsstalla olika behov gjorde T.J. 
Allen klart redan 1969 "/ .. .I different information channels better serve different problem 
solving functions" (Allen 1969, s.5). 

2.6 1980- och 1990-talet 

Tydligt vid overgangen fran 1970-tal till 1980-tal ar laitiken mot den forskning som pagatt de 
senaste 40 aren. Den traditionella forskningen klandrades for att den inte ledde till nagon 
teoribildning och inte var kumulativ (Ginman 1983, s.37f; Svenskberg 1992, s.28 ). "While a 
large number of studies of information needs and behaviour have been carried out, results are 
difficult to compare directly owing to the Jack of standardisation in methods" (Allen se 
Roberts 1988, s.277). De teori- och begreppsorienterade problemen inom den informations
vetenskapliga forskningen genererade en debatt laing altemativa forskningsparadigm. 

Kravet pa att narma sig informationsbehovet och informationshanteringen pa ett icke-traditio
nellt satt tydliggjordes genom B. Dervins och M. Nilans (35) sammanfattning av vad som 
skiljer det traditionella och det nya, altemativa forskningsparadigmet at. For att klargora 
skillnadema foljer nedan en uppstallning i tabellform: 

Information som 

objektiv kontra 

subjektiv 

Anvandaren ar 

mekanisk/passiv 

kontra kreativ/aktiv 

Situationsoberoende 

kontra situations

beroende 

Traditionellt synsatt 

Information betraktas i 
traditionella studier som 
objektiv, d.v.s. att informa
tionen ar en foreteelse med 
oforanderligt betydelsebarande 
innehall. 

Anvandaren betraktas som 
en passiv mottagare av objek
tiv information. 

Anvandarens beteende ar 
forutsagbart genom att an
vanda sig av statiska och gene
rella modeller. Utforda studier 
ar generellt tillampbara for alla 
anvandare inom en viss kategori. 
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Alternativt synsatt 

Information betraktas i de alter
nativa studiema som subjektiv, 
d.v.s. att informationen ar for
anderlig och dess betydelse ar 
knuten till individen. 

Anvandaren ar en individ med 
avsikter, kanslor och tankar. 

Anvandaren har olika kognitiva 
uppfattningar om omvarlden. 
Bakomliggande faktorer som ar 
situationsberoende skapar ett visst 
informationsbeteende. Anvanda
ren agerar annorlunda i olika sit
uationer. 



Analytiskt syn-

slitt kontra holistiskt 

Externt (uttryckt) 

beteende kontra 

interna (kognitiva) 

vlirderingar 

Likformig an

vlindare kontra 

individuell an

vlindare 

Kvantitativ 

forskning 

kontra 

kvalitativ 

forskning 

Anvandarens interaktion med 
ett informationssystem under
soks utan hansyn till kontexten. 

Traditionella studier har foku
serat pa observerbara foreteelser 
sasom anvandandet av vissa 
kallor och system. Det som inte 
kan observeras ges inte tillbor
lig uppmarksarnhet. 

Observationer av anvandarens be
teende i soksituationer har utgjort 
grunden for att forutsaga andra an
vandares beteende. 

F orskning om informationsbehov 
och anvandning har ofta utforts 
medelst sofistikerade kvantitativa 
metoder. 

Bakomliggande faktorer som an
ger skalen till att anvandaren be
hover information samt konse
kvensema av utnyttjandet av in
formation beaktas. Informations
beteendet kan undersokas ober
oende av systemet. 

For att kunna ge fullodiga for
klaringar till hur och varfor in
formationen anskaffas och an
vands ar kunskap om anvanda
rens kognitiva varderingar nod
vandig. 

Varje individ, utifran sina per
sonliga forutsattningar, ar unik, 
vilket bl.a. yttrar sig i ett sar
praglat sokbeteende. 

For att kunna ge forklaringar 
(svara pa fragan varfor) till olika 
beteenden och behov, maste 
kvalitativa ansatser uppmark
sarnnrns. 

(Dervin se Malmsjo 1989 s.87f). 

Varje forskning eller undersokning har sin utgangspunkt i en vetenskaplig syn. Under lang tid 
var forskningen inom bibliotek- och informationsvetenskapen "/ .. ./ technology and content 
driven, rather than user driven" (Mick 1980, s.347) och "/ .. ./ the statistical methods have been 
overemphasized to attain 'scientific' respectability" (Olaisen 1985, s.129). Det som forenar 
medlemmar i ett vetenskapligt samfund ar paradigmet. Den vetenskapliga utgangspunkten, 
d.v.s. paradigmet, ar av betydelse for hur forskaren valjer att losa sitt problem. NJ. Belkin 
(36) formulerade foljande utifran T. Kuhns (37) vetenskapsfilosofiska perpektiv: "/ .. ./ the 
activities of a mature discipline are based upon a 'paradigm' or way of looking at the field 
which is common to all (or most) of the practitioners of the science. Without such a paradigm, 
an effective, or mature, science cannot exist" (Kuhn se Belkin 1978, s.57). Yid ett forestaende 
paradigmatiskt skifte har forskaren ofta drivits till att omvardera sin uppfattning, eftersom den 
strider mot samfundets forvantningar (Kuhn se Svenskberg 1992, s.30). Beroende pa olika 
tiders och olika gruppers syn pa exempelvis behovet av information och informationshante
ring forekommer skillnader i teoribildningen och begreppsdefinitionema. Onskemal om en 
enhetlig teori forekommer (Ginman 1983, s.11), men mojligheten att konstruera en sadan ar 
svar att spekulera i (Svenskberg 1992, s.30). 

Fran slutet av 1970-talet och fram till i dag kan gemensamma drag skonjas inom forskningen 
som overensstammer med det tidigare beskrivna altemativa paradigmet. "Between 1977 and 
1980 the field seemed to find the identity and scope sought in previous decades / .. ./ The field 
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• 

became more mature and better defined than in previous years" (Olaisen 1996, s.80). I sam
band med detta altemativa forskningsfokus blir det mer intressant att undersoka behovet av 
information och informationshanteringen utifran individens perspektiv i hans/hennes yrkesliv. 
Undersokningen koncentrerar sig alltsa inte enbart pa anvandningen av ett speciellt informa
tionssystem (Wilson, 1981 , s. 9) . 

De nya tendensema och viirderingama, inom forskningen, delas dock inte av alla forskare. 
Under 1980-talet fanns, och finns an i dag, representanter for det traditionella paradigmet. 
"Some participants / .. ./ want to move information technology closer to logical empirism and 
the natural science while others want to move informations technology closer to humanities" 
(Olaisen 1996, s.311 f). Att olika forskare, inom sarnma disciplin, foredrar olika metoder pa
pekar T.D. Wilson. "These shifts do not mean that everything that was 'prerevolutionary' was 
thrown out by the protagonists of the new paradigm / .. ./ people persue different methodo
logies in the same subject areas and, indeed, report them in different journals" (Wilson 1990, 
s.8). 

Till skaran av forskare som foresprakar det altemativa paradigmet hor K. Jiirvelin och P. 
Vakkari (38). Deras intresse ligger bl.a. i att se varfor den biblioteks- och informations
vetenskapliga forskningen under sa lang tid varit knuten till institutioner som bibliotek och 
informationscentraler. Lange var institutionemas service foremal for forskningen och genom
fordes oftast for att, exempelvis, betjiina det egna lokala biblioteksarbetet (Jiirvelin se Svensk
berg 1992, s.25). Jarvelin och V akkari anser i stiillet att "Biblioteksvetenskap och informatik 
skall forska i kunskapsproduktionens och formedlingens viisen, utveckling, teoretiska grunder, 
verksamhetsforutsiittningar och verksamhetens omgivning och vinklas ur kunskapsanskaff
ningens synpunkt" (Ibid., s.25). Denna forskningsinriktning innebiir, enligt de bada, att "/ .. ./ 
man gar utanfor B & I [Bibliotek och Information] tjanstemas viiggar och forskar i miinni
skors medvetande och kunskapsprocesser samt i de verksamheter, sasom yrkesverksamhet, 
som fororsakar informationsanskaffning" (Ibid., s.25). 

Likt T.D. Wilson (se sid.39) anser dock Jiirvelin att den storsta problematiken inom forsk
ningen ror bristen pa begreppsdefinitioner (Jiirvelin se Svenskberg 1992, s.26). Allmana 
begrepp inom forskningen underliittar mojligheten till generaliseringar, men problemet blir da 
att dessa begrepp blir sa allmiina och ineffektiva att de maste omdefinieras for att motsvara 
skilda forskningsuppgifter (Ibid., s.26) . 

Inom informationsvetenskapen har ett stort intresse for sjiilva informationssokningsprocessen 
gjort sig giillande. Tongivande forskare i detta sarnmanhang iir bl.a. N.J. Belkin, C. Kuhlthau 
(39) och D. Ellis (40) . 

1980 presenterade Belkin sin ASK-hypotes ("anomalous state of knowledge"). Belkin foku
serar pa informationsbehov som uppstar i problemlosningssituationer. Den som skall losa ett 
problem, och far behov av information, forsiitts i ett tillstand av "anomalous state of know
ledge" (tillstand av kunskapsbrist, forf. oversiittning). Denna hypotes, om kunskapsanomalier, 
innebiir kortfattat att ett behov av information uppstar ur en upptiickt anomali i anviindarens 
kunskapstillstand. Anomalin kan omfatta ett iimne och/eller en situation. I det typiska fallet 
har individen ingen moj lighet att exakt ange vad som behovs for att komma till riitta med 
kunskapsanomalin. Niir det giiller informationsatervinning iir det liittare att forsoka beskriva 
kunskapsanomalin snarare iin att begiira, av individen, att specificera sitt behov som en ratio-
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nell fraga till systemet (Belkin se Kuhlthau 1991 , s.362; Belkin se Limberg 1993, s.35). 
Belkin arbetar, likt Kuhlthau och T.D. Wilson med en psykologisk begreppsapparat, men later 
de kognitiva aspekterna, till skillnad fran Kuhlthau som framhaver de affektiva och Wilson 
som poangterar badas betydelse, sta i fdrgrunden. 

Kuhlthau anser att den tidigare forskningen framfor allt fokuserat pa att samla och klassificera 
dokument och finna sokstrategier for att atervinna dessa. Anvandarens problem har emellertid 
fallit utanfdr ramen for de flesta forskares intressen. Det traditionella paradigmet bygger pa 
sakerhet och ordning, medan anvandarens problem, som bor vara i blickpunkten for de alter
nativa tendenserna, utmarks av osakerhet och fdrvirring (Kuhlthau 1991, s.361 ). Kuhlthaus 
egen forskning inriktas pa informationssokningsprocessen hos individer (gymnasieelever), dar 
dessa forsoker skaffa sig en personlig uppfattning for att forsta och gora saker begripliga. 
Informationssokning ar m.a.o., enligt Kuhlthau, en "sense-making"-process. Det innebar att en 
individ engagerar sig aktivt i att finna mening i den nya kunskapen. Nar den nya kunskaperi 
och fostaelsen assimileras med individens fdrforstaelse kan nya perspektiv utvecklas. Redan 
1976 uttryckte B. Dervin detta pa foljande satt: "They take external information and organize 
it within their already collected internal information, and they thereby make sense out of their 
world" (Dervin 1976, s.326). For att uppna en sa effektiv informationsatervinning som moj
ligt maste man ta hansyn till individens egen kunskap samt hur personen i fraga bedomer an
vandbarheten av informationen som skall anvandas for att losa problemet (Kuhlthau 1991, 
s.361 ). Med anvandaren i fokus ser man, enligt Kuhlthau, att informationssokning ar en aktiv 
mansklig process. "The process of construction within information seeking involves fitting in
formation in with what one already knows a:nd extendning this knowledge to create new pers
pectives" (Kuhlthau 1993, s.4) . Den bild som individen bygger upp av varlden, genom in
formationssokning, kannetecknas av en rad kanslor som hor ihop med olika skeden i kun
skapsbyggandet. I sin forskning lyfter Kuhlthau fram ett antal stadier vid informationssokning 
och sammankopplar dessa med en rad kanslor, tankar och faktisk handling hos individen 
(Kuhlthau se Limberg 1993, s.30). Med hjalp av kvalitativa intervjuer har Kuhlthau gjort det 
mojligt att beskriva informationssokningsprocessen utifran den sokandes perspektiv. Variab
lema som undersokts ar hur den sokande kanner sig under processen, vad och hur han/hon 
tanker och vad han/hon gor rent praktiskt (Kuhlthau 1991 , s.362). Fokusering ar ett centralt 
begrepp i Kuhlthaus forskning, och <let kan sagas utgora en slags peripeti i en sokprocess. bet 
ar m.a.o. en slags vandpunkt dar individen upplever ett visst matt av klarhet som gor <let 
mojligt att fortsatta sokandet (Ibid., s.367). 

Ellis, adept till T.D. Wilson, intresserar sig likt Kuhlthau for sjalva informationssoknings
processen. Likt henne urskiljer han olika stadier i sokprocessen, men forknippar dem ej med 
de kanslor som uppstar pa de olika nivaema (Ellis se Wilson 1994, s.34). Ellis forskning har 
koncentrerat sig kring forskare fran de samhallsvetenskapliga disciplinema, men aven senare 
kommit att berora situationen for fysiker och kemister. Yid en jamforelse mellan dessa tre 
olika forskarkategorier upptackte han att de beter sig ganska likartat vid informationssokning. 
"The studies reveal a remarkable degree of homogeneity between the information seeking 
patterns of the physicists, chemists and social scientists / .. ./" (Ellis 1993, s.365). Av intresse ar 
aven Ellis upptackt att den informationstekniska utvecklingen har liten paverkan pa hur in
fonnation soks, i alla fall i England (Ibid., s.366). 

Att den informationsvetenskapliga forskningen inte ar kumulativ, och inte alltid tillater jam
forelser mellan studier, p.g.a. metodologisk diskrepans, poangterar Ginman i sin doktors-
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av handling fran 1983 ( 41 ). Den tidigare forskningen och dess uppnadda resultat ignoreras av i 
dag pagaende forskning, och sallan eller aldrig anvands andras analyser i den egna tolkningen 
(Ginman 1983, s.37£). Ginman ser darfor som sin forskningsuppgift att studerajoumalisters 
informationsanskaffning och sedan jamfora resultatet med teknikers och forskares anskaff
ning, som enligt Ginman ar de mest valdokumenterade gruppema. Hennes ansats ar att pavisa 
likheter och skillnader mellan dessa tre yrkeskategoriers informationsbeteende (Ibid., s.17). 
Informationsflodets produkt beskriver Ginman som "kunskap". Mojligheten att kunna styra 
detta flode mot ratt mal forutsatter att vi kanner till produkten, d.v.s. kunskapen som for
medlas. Olika individer har behov av olika slags kunskap, och formedlingssattet av kunskapen 
varierar fran individ till individ, samt over tid. For att kunna skapa kannedom om informa
tionsflodet och kunskapsformedlingen kravs en uppfattning om grundstrukturen bakom olika 
slags informationsprocesser, samt om de variabler som paverkar flodet (Ibid. , s. l 0). Om man 
saknar ett grundmonster for informationsflodet forsvaras utvecklingen av nya och mer effek
tiva metoder for informationsforsorjning. Ginman sager: "Man har inte haft nagon helhetssyn 
pa vad som egentligen sker vid en informationsprocess och vilka de avgorande faktorema ar 
for ett lyckat genomforande" (Ibid., s. I I). Ginmans ide ar att det finns en elementar grund
struktur for informationsflodet som gar att anvanda pa samtliga former av informations
processer i samhallet (Ibid., s.11 ). 

Det finns i dag minst tva tydliga inriktningar inom den informationsvetenskapliga forsk
ningen: "/ .. ./ the technology of information itself and the use of information" (Olaisen 1996, 
s.338). Medan huvudfragoma inom informationsvetenskapen i dag beror bada dessa omraden, 
ar det dock tydligt att en tendensforskjutning av forskningsfokus sker fran undersokningar av 
sjalva informationen till studier av informationsanvandning och informationsanvandaren. Be
hovet av information och informationshanteringen hos den individuelle anvandaren intresserar 
manga forskare inom disciplinen (Ibid., s.338). P. Wilson skriver: "This is not a traditional 
view of our field, but I think it is an accurate view of what the field is becoming and has 
already in part become" (Wilson se Olaisen 1996 s.3 19). 

Sattet varpa manga forskare i dag betraktar problematiken kring informationshanteringen 
aterges i T.D. Wilsons grafiska modell, vilken ingar i denna undersoknings vetenskapliga 
ramverk, samt fungerar som analysmodell for de sammanfattande informationsprofilema pa 
varje enskild fortroendevald landstingspolitiker. Denna modell tar hansyn till olika variabler 
som kan paverka informationshanteringen hos en individ. En grundlig genomgang av model
len och definitioner av begrepp aterfinns under kapitlet "Analysmodell och definitioner av 
centrala begrepp" (se sid.36). 
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3. Metod 

3.1 Val av undersokningsmetod 

Undersokningens teoretiska overbyggnad (se sid.36-40), problemformuleringar och frage
stallningar (se sid.2) har varit avgorande vid valet av undersokningsmetod. "/ .. ./ the scientific 
method is appropriate to the problem, and / .. ./ the scientific method to be applied to this prob
lem/ .. ./ must be understood in its basic manifestation" (Belkin 1978, s.56). 

T.D. Wilsons modell (se sid.37) aterspeglar ett holistiskt synsatt som placerar sig i den herme
neutiska forskningstraditionen. Enligt denna tradition "/ .. ./ rader enhet mellan vetenskap och 
personlighet pa alla nivaer i forskningsprocessen. /---/ Den personliga partiskheten ar har 
sjalva forutsattningen for att man ska forsta nagonting" och "Ett av hermeneutikens grund
postulat ar att manniskan ar en expressiv totalitet, d.v.s. manniskan uttrycker sin helhet (totala 
person) i varje handling eller pa varje delomrade (roll)" (Andersson 1979, s.94). 

K valitativa metoder ar de verktyg som lampligast anvands vid ovannamnda hermeneutiska 
forskningsperspektiv. Med kvalitativa texttolkningar, observationer och/eller intervjuer kan 
tolkningar goras, och forskaren ingar sjalv som ett vetenskapligt redskap. En forutsattning for 
lyckade kvalitativa studier ar att forskaren forsoker se det fenomen han/hon skall studera 
inifran. "Om man skall kunna forsta den situation som individer, grupper eller organisationer 
befinner sig i maste man forsoka komma dem inpa Ii vet" (Holme 1991, s. l 00). 

Undersokningens problemformuleringar, fragestallningar och val av metod overensstammer 
med det alternativa forskningsparadigmets utgangspunkter (se sid. l 6f): 

The consequences of a shift in focus could be fundamental for information research 
/ .. ./ there are consequences for the methods to be employed in research. / .. ./ The 
methods employed in qualitative research / .. ./ include less formally structured inter
viewing procedures and / .. ./ use methods such as observation, free-flowing dis
cussion, and the analysis of documents (personal or organizational) and conversa
tional analysis. / .. ./ Qualitative research seems particulary appropriate to the study 
of the needs underlying information-seeking behaviour. / .. ./ If we wish to uncover 
the determining factors of behaviour we must do so by first undertaking in-depht 
studies of well-defined categories of persons, developing explanatory concept and 
then testing these concepts in related but different settings (Wilson 1981, s.11 ). 

Det alternativa sattet att studera informationshantering, sasom det beskrivs i ovanstaende citat, 
fdresprakar alltsa narhet till individen och dennes kontextuella sammanhang. Vidare bor 
undersokningens malpopulation vara valdefinierad och begransad. K valitativa djupintervjuer 
av semi-strukturerad karaktar inom en valdefinierad grupp utgor darfor grunden for denna 
undersoknings empiriska del. Kvalitativa texttolkningar har foregatt intervjuerna, vilket gett 
en djupare insikt och utvidgat var egen forforstaelse. 
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3.2 Urval av informanter 

I samradan med deIU1a undersoknings handledare valdes tio fortroendevalda landstingspoli
tiker, i A.lvsborgs Ian, ut som malpopulation for semi-strukturerade djupintervjuer. Lands
tinget bestar av fem halso- och sjukvardsnamnder (se sid.29), och tva politiker fran varje, 
ordforande och vice ordforande, ansags vara en lamplig fordelning. Samtliga politiker ar, som 
tidigare namnts, s.k. fiitidspolitiker, vilket iIU1ebar att de vid sidan om sitt ordinarie arbete 
fullfoljer sitt politiska uppdrag. D. Svenskberg poangterar foljande i sin studie av fiitidspoli
tiker i en kommunal biblioteksnamnd: "De politiska beslutsfattama ar speciellt intressanta / .. ./ 
darfor att de nodvandigtvis inte behover vara specialister pa det omrade de ar satta att styra 
over och for att de engagerar sig i det kommunala beslutsfattandet vid sidan av sitt egentliga 
arbete" (Svenskberg 1992, s.5). Flera av informantema ar dessutom politiskt aktiva pa aIU1at 
satt, utover uppdraget inom respektive halso- och sjukvardsnamnd. 

Inledningsvis kontaktades de utvalda politikema per telefon. De introducerades kort i under
sokningens syfte och gavs tid att tanka over ett eventuellt deltagande. Samtliga tillfragade gav 
darefter ett positivt svar, och da oversandes en presentation av undersokningens syfte och 
upplaggning (se bilaga 1). Fragestallningama, som utgor grunden for temaomradena i inter
vjumanualen, presenterades i samma brev (se bilaga 2). Redan vid fdrsta telefonkontakten 
tillfragades politikema om de accepterade anvandandet av bandspelare vid intervjutillfallet. 
Samtliga var positiva till forslaget. 

Den partipolitiska spridningen inom intervjugruppen ar inte den mest onskvarda, endast tre 
partier ar representerade bland de tio informantema, men eftersom undersokningen inte skall 
studera maktstrukturer inom eller mellan partier i landstinget, accepteras situationen. Alders
spridningen bland de fortroendevalda politikema ar mellan 39-70 ar (1996) och tiden de varit 
aktiva inom landstingsorganistionen varierar mellan 5-23 ar. 

Samtliga politiker har stallt upp av egen fii vilja, och engagemanget har varit stort och seriost. 
Av forskningsetiska skal ar samtliga anonyma. Trots att de ar av folket valda representanter, 
och i vanliga fall SYIUlerligen offentliga personer, valjer deIU1a undersokning att bevara samt
ligas onskade integritet. Politikema presenteras darfor med fingerade namn, till viss del lanade 
fran det svenska bokstaveringsalfabetet. Namnas bor aven att respektive landstingspolitiker, 
vid tva tillfallen, tagit de) av den information de lamnat vid intervjutillfallet i bearbetad form. 
Detta har gett samtliga tillfalle att korrigera iIU1ehallet och/eller larnna synpunkter. 

3.3 Intervjuerna - tillvagagangssatt 

Valet av djupgaende semi-strukturerade intervjuer grundar sig pa att om de genomfors val tar 
de storsta mojliga hansyn till maIU1iskan som en kreativ, tankande och agerande varelse. Detta 
satt att betrakta mliIU1iskan aterfiIU1er man hos forskare inom informationsvetenskapen, som 
foresprakar det altemativa forskningsparadigmet. Den semi-strukturerade intervjun ar en 
metod dar man pa forhand valjer ut intervjuns temaomraden, men daremot later bli att formu
lera fasta fragor och/eller ger dem en noggraIU1 form och ordning, vilket ar utmarkande for 
den strukturerade (Holme 1991, s.111). J. Winter (1) skriver fdljande om den ostrukturerade 
intervjun: "I de mest ostrukturerade intervjuerna ar intervjuaren medveten om vilka amnes
omraden han ska tacka in, men han kan stalla sina fragor i den ordning situationen inbjuder 
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till / .. ./" (Winter 1992, s.41 ). Yid denna typ av intervjuer tilldelas den intervjuade och inter
vjuaren olika roller. Om forutsattningama for denna rollfordelning ar goda uppstar en kreativ, 
interaktiv och dynamisk kommunikation (Holme 1991, s. l l 6f). Aven om initiativet, vid semi
strukturerade intervjuer, ligger hos forskaren bor sjalva intervjun ske pa informantens villkor. 
Den intervjuade har da mojlighet att sjalv definiera fragoma och prioritera var tyngdpunkten 
skall ligga. Hur samtalet utvecklas beror alltsa, till stor del, pa vilka prioriteringar den inter
vjuade gor (Ibid., s.116). Men, allt beror inte pa informanten: 

Tyvarr maste det erkannas att intervjuns resultat i avsevard utstrackning beror 
pa hur intervjuaren sjalv beter sig. Den som fragar maste fran allra forsta borjan 
inge en kansla av fortroende. Genomforandet av intervjun staller sedan nya 
krav - har galler det att vidmakthalla en atmosfar av avspandhet, oppenhet, 
saklighet och stravan till f6rstaelse. Ett snabbt f6rbiglidande spanningstillstand, 
en skalvning i ansiktet, ett framskjutande av axlama, en hastig kontroll att ingen 
lyssnar, eller det forhallandet att den intervjuade sanker blicken, kan avsloja 
nagot intressant, som ger anledning till nya fragor eller ett upprepande av gamla 
(Gordon se Hallden 1980, s. l 07). 

Yid sjalva intervjutillfallena utgick vi fran varje enskilt temaomrade, och kring dessa ut
kristalliserades, under intervjuns gang, subteman med tillhorande foljdfragor. Temaornradena 
var desamma for alla politikema, men naturligtvis varierade foljdfragorna beroende pa indi
videns installning och svaret pa det overgripande temaomradet. 

Samtliga intervjuer genomfordes mellan 23/9 - 15/10 1996. Platsen for intervjuerna varierade, 
p.g.a. politikemas geografiska spridning i lanet. Moten agde darfor rum pa skilda platser: i 
kommunhuset i Boras, pa hotellrum i Boras, i informantens hem, pa informantens ordinarie 
arbetsplats och pa hogskolan i Boras. Intervjuernas langd varierade, men varade i genomsnitt 
1 1/4 timma med en variation pa 1 timma och 1 3/4 timma. De anteckningar som fordes vid 
intervjutillfallena fungerade som stod, trots sin lapidariska art, vid utskriften av intervjuema. 
Redovisning av respektive intervju aterfinns i den empiriska delen (Se sid.41-97). I de fall 
politikerna citeras har komplicerat talsprak korrigerats for lasbarhetens skull. I ovrigt har 
ingenting andrats. 

3.4 Analysmetod 

Denna del beskriver tillvagagangssattet vid analysen, men utesluter sjalva analysen. Inter
vjuerna analyseras systematiskt utifran de temaomraden vi arbetat med, vilka overensstammer 
innehallsmassigt med fragestallningama. Yid bearbetningen av intervjustoffet markerades 
citat som var lampliga for att belysa varje enskild politikers installning och uppfattning. Efter 
varje intervjuredovisning foljer en sammanfattande informationsprofil, vilken har sin utgangs
punkt i T.D. Wilsons grafiska modell for informationshantering. 

Den forsta bearbetningen av data inriktar sig saledes pa varje enskild politiker. Den andra 
bearbetningen under rubriken "Sammanfattande informationsprofil" ar ocksa koncentrerad 
kring den enskilde individen och lyfter fram det specifika for just honorn/henne. Den tredje 
bearbetningen redovisas under rubriken "Analys och slutsatser" dar ett grupperspektiv an-

23 



Higgs, genom en sammanvagning av intervjuema och de tio informationsprofilema. Genom att 
ateranknyta till undersokningen tre problemformuleringar kan skillnader och likheter i lands
tingspolitikemas informationshantering lyftas fram, vilket ar syftet med undersokningen. Dar 
vi finner det lampligt ateranknyts aven till vardefulla aspekter inom den tidigare anvandar
forskningen. De slutsatser och tendenser, som undersokningen Jett fram till sammanfaller med 
analysen. 
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4. Landstinget i Alvsborg 

4.1 Inledning 

Landstinget i Alvsborg styrs, som alla landsting, av folkvalda politiker som rostas fram vart 
fjarde ar. For forsta gangen i A.lvsborgs !ans historia har Socialdemokratema, tillsammans 
med Vansterpartiet, majoritet i landstingsfullmaktige. Landstinget ar lanets storsta arbets
givare med c:a 14.500 anstallda i lanets 19 kommuner (Nya A.lvsborg: landstingets nya 
organisation 1995). Landstinget i A.lvsborg svarar f'dr halso- och sjukvard, vilket innebar att 
man har huvudmannaskapet for saval oppen som sluten sjukvard, samt psykiatrisk vard och 
folktandvard. I Sverige bedrivs sjukvard pa tre nivaer: 

- som primarvard/oppenvard, vilket innebar narhet till manniskor i deras vardag 
- som lanssjukvard/sluten vard, vilket innebar sjukhusvard 
- som regionsjukvard, vilket innebar specialistsjukvard for speciella sjukdomar 
(Halvarson 1992, s.162) 

Till landstingets befogenheter hor aven ansvaret for handikapp- och social verksamhet, utbild
ning, kollektivtrafik och kultur. Utbildning inom vardomradet ager rum vid egna vardskolor 
Undantagna ar dock de statliga lakar- och tandlakarutbildningama (Ibid., s.162). Tillsammans 
med lanets kommuner har landstinget ansvar for den regionala och lokala kollektivtrafiken. 
A.Ivsborgstrafiken finansieras till halften av landstinget och den andra halften av lanets 
kommuner (Vi armed dig hela livet 1995, s.15). Landstinget i A.ivsborg ar aven engagerat i 
regional naringsutveckling, intemationella fragor och turism. Genom ekonomiska bidrag till 
organisationer inom turism- och fritidssektom i Vastergotlands och Dalsland har landstinget 
bildat ett regionalt "turist-intresseorgan" (Ibid., s 12). Landstinget ar aven agare av mycket 
mark och fastigheter, samt stor inkopare av varor och tjanster (Nya A.ivsborg: landstingets nya 
organisation 1995). Landstinget i A.Ivsborg ar en av Vastsveriges storsta fastighetsagare. For
valtningen ansvarar for att bygga, driva och skota landstingets fastigheter, och skall aven er
bjuda landstingets olika verksamheter valanpassade lokaler till lagsta mojliga kostnad. 
EMMA V ardvaror ar den forvaltning som koper in forbrukningsartiklar och utrustning till 
landstinget, samt ansvarar for att bestallt material levereras i tid. (Ibid., s.16). 

4.2 Landstingets uppgifter och organisation 

Inledningsvis bor skillnaden mellan landstingets politiska organisation och den forvaltande 
organisationen klargoras. I narnnder, styrelse och utskott innehas postema av fdrtroendevalda 
landstingspolitiker, s.k. fritidspolitiker och/eller hel- eller deltidsanstallda landstingsrad, vilka 
ar politiskt tillsatta. Knutna till de politiska namndema, styrelserna och utskotten finns for
valtningar, d.v.s. administrativa enheter, som befolkas av icke politiskt tillsatta representanter, 
m.a.o. ar dessa personer tjanstemannatillsatta. Man kan, till viss del, pasta att landstingets 
forvaltningsorganisation ar en spegling av den politiska organisationen. Landstinget i A.Ivs
borg bestod vid undersokningstillfallet av 17 forvaltningar, samtliga med egna kanslier. Ut
over denna administration finns service vid de lokala sjukhusen och vardcentralema i Janet 
(Ibid.). 
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I Sverige indelas kommuner i borgerliga och kyrkliga kommuner. Det fiIIDs i dag tva slag av 
borgerliga kommuner. Fran 1992 kallas de kommuner och landsting. De sistnamnda bytte 
1991/1992 namn fran landstingskommuner till landsting, vilket bar sin orsak i den nyinstif
tade kommunallagen fran samma tid. Vid arsskiftet 1991/1992 faIIDs i Sverige 23 landsting. 
Ett landsting ar en juridisk person, vilket iIIDebar att de bl.a. kan aga fast och los egendom, ha 
fordringar och skulder, inga avtal samt vara karande och svarande infer domstol. Landstingen 
ar ocksa territoriella enheter, d.v.s. de omfattar en viss avgransad geografisk yta. Den geogra
fiska omfattningen faststalls av regeringen, men naturligtvis med hansyn till landstingets egna 
onskemal (se sid.34). I princip utgor varje Ian ett landsting (1). Landstinget bar medlemmar 
och detta medlemskap ar obligatoriskt. Om en person ar folkbokford, ager fast egendom eller 
ar taxerad till kommunalskatt i en kommun ar man medlem i deIIDa kommun. Medlem av ett 
landsting ar den som ar medlem i en kommun inom landstinget (Halvarson 1992, s.152). 

4.3 Fortroendevalda och tjansteman 

Till fortroendevalda raknas, enligt den ny kommunallagen "/ .. ./ ledamoter och ersattare i full
maktige, narIIDder och fullmaktigeberedningar har utsett samt revisorer och revisorsersattare" 
(Kommunallagen 1991 :900, 4 kap. 1 § se Fredriksson). En fdrtroendevald politiker kan fdrlora 
sitt uppdrag om deIU1e/deIU1a har vagrats ansvarsfrihet (2), eller domts for brott till minst tva 
ars fangelse. I takt med andrade fdrhallanden och omstruktureringar inom landstingen har 
arbetssituationen andrats for de fdrtroendevalda. Det kravs tid och kunskap for att en politiker 
skall, pa ett godtagbart satt, fullgora sitt fdrtroendeuppdrag. Arbetsbordan kan ibland tyckas 
tung, och med anledning av detta kan beslutanderatten i rutinfragor delegeras till nagon/nagra 
ur tjanstemaIIDakaren. De fdrtroendevalda bor koncentrera sig pa de overgripande och sam
ordnande uppgifterna. Mal, inriktning, omfattning och kvalitet inom verksamheten star ofta i 
fokus for politikernas arbete. Det tillhor ocksa uppdraget att fdlja upp effekterna av fattade 
beslut. For att fa en mer gedigen kontakt med valjama kan det vara nodvandigt for de fdr
troendevalda att engagera sig mindre i beredande och verkstallande funktioner. For att kuIIDa 
fullfdlja sitt fdrtroendeuppdrag har politikerna ratt till ledighet fran sitt ordinarie arbete 
(Halvarson 1992, s.164). For att underlatta arbetet for de fdrtroendevalda fritidspolitikema har 
vissa landsting, daribland Alvsborg, hel- eller deltidsengagerade politiker. Exempel pa detta ar 
de heltidsarvoderade landstingsraden (Nya Alvsborg: Jandstingets nya organisation 1995). 
Genusfdrdelningen i landstingsfullmaktige i Alvsborg, under mandatperioden 1994-1998, ar 
intressant att notera, eftersom kviIIDoma ar i majoritet med 51,5% (Ibid.). Betraffande alders
sarnmansattningen sa fiIIDs en hog representation av aldersgruppen 40-59 ar, medan "yngre" 
politiker ar underrepresenterade. 

TjanstemaIIDen inom Jandstinget i Alvsborg, exklusive anstallda inom verksarnheterna, inrik
tar sig framst pa att bereda arenden, fdrse de fdrtroendevalda med relevant information och 
verkstalla de beslut politikema fattar. I tjanstemaIIDens arbetsuppgift ingar aven att folja upp 
och utvardera verksamheten, samt informera de fdrtroendevalda om fullgjorda prestationer 
och effektema av fattade beslut (Halvarson 1992, s.164). 

4.4 Landstingsfullmaktige och landstingsstyrelsen 

Den som ar folkbokford i kommun, fyllt 18 ar senast pa valdagen och som ar upptagen i rost
langd har rostratt vid val av ledamot och ersattare i kommunfullmaktige. For att erhalla rost-
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ratt till landstingsfullmaktige kravs att man ar rostberattigad i kommun inom landstinget. Val
bar som ledamot och ersattare till landstingsfullmaktige ar person som ar rostberattigad vid 
dessa val. Tjansteman i ledande position inom landstinget ar emellertid inte valbara. Valen till 
landstingsfullmaktige sker vid samma tidpunkt som val till riksdag, d.v.s. den tredje sondagen 
i september vart fjarde ar (3)(Ibid., s.163). Varje plats i fullmaktige motsvaras av ett mandat. 
Den mandatfordelning som ar gallande i landstinget i Alvsborg under mandatperioden 1994 -
1998 ar foljande: 

Socialdemokratema 46 
Moderata Samlingspartiet 20 
Centerpartiet 14 
Folkpartiet Liberalema 7 
Miljopartiet 5 
Vansterpartiet 5 
Kristdemokratiska samhallspartiet 4 

Sammanlagt ger detta 101 mandat, d.v.s. 101 ledamoter, vilka fordelar sig pa sju partier (Nya 
Alvsborg: landstingets nya organisation 1995). Landstingsfullmaktige skall besta av minst 31 
ledamoter, hogst 101. Antalet rostberattigade i landstinget ar avgorande for antalet ledamoter 
( 4 )(Halvarson 1992, s.166). Landstingsfullmaktige har ett presidium, vilket utgors av ord
forande, I :e vice ordforande och 2:e vice ordforande (Nya Alvsborg: landstingets nya orga
nisation 1995). 

Landstingsfullmaktige ar den hogsta beslutande forsamlingen i landstinget och beslutar i prin
cipiellt viktiga arenden sasom: 

- mal och riktlinjer for verksamheten. 
- budget, skatt och andra ekonomiska fragor, vilket innebar att fullmaktige besitter den finan-

siella makten i landstinget. 
- namndemas organisation och verksamhetsformer. 
- val av ledamoter och ersattare i styrelser, namnder och beredningar, samt revisorer ocher-

sattare for dessa (Halvarson 1992, s.165). I landstinget i Alvsborg har Socialdemokraterna 
ordforandepostema i samtliga styrelser och namnder, forutom revisionen. Denna form av 
majoritetsstyre, eller snarare ett block av partier som bildar majoritet, innebar alltsa att 
oppositionen inte tilldelas nagra ordforandeposter i namnder eller styrelser (Nya Alvsborg: 
landstingets nya organisation 1995). De arenden som skall avgoras i landstingsfullmaktige 
maste som regel beredas. Dessa beredningar utfors av styrelser och namnder. Den lands
tingsstyrelse som finns i landstinget skall dock alltid ha mojlighet att, fore beslut i lands
tingsfullmaktige, yttra sig i arenden som beretts utanfor styrelsen. I vissa landsting har 
dessutom mojligheten att bereda arenden vidgats genom exempelvis radgivande folkom
rostningar (5) och/eller opinionsundersokningar, vilka skall godkannas av landstingsfull
fullmaktige (Halvarson 1992, s.166). Landstingets revisorer har till uppgift att granska att 
verksamheterna ar professionella och effektiva. Denna granskning sker genom interna revi
sioner, undersokningar och kontroller samt genomgang av bokslut och budget. Ordforande i 
revisionen ar alltid en representant for oppositionen, vilket ar av betydelse for att undvika 
javighet (Ibid., s. l 76f). 

- grundema for ekonomiska fdrmaner till fortroendevalda (Ibid., s.165). 
- arsredovisning och ansvarsfrihet. Varje ar skall revisorema avge en berattelse till fullmaktig 
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for verksamheten under det foregaende aret. Varje revisionsberattelse skall innehalla ett sar
skilt uttalande om revisorema tillstyrker ansvarsfrihet eller inte. (Ibid., s. 177). 

Landstingsstyrelsen ar till sin sammansattning fullmaktigerepresentationen i miniatyr, och ar 
det ledande, samordnande och centralt forvaltande organet. Man kan likna det vid landstingets 
regering. Ledamotena i styrelsen, minst fem, och ersattare utses proportionellt av landstings
fullmaktige for en tid av fyra ar. Landstingsstyrelsen i Alvsborg bestar av 15 ledamoter och 
lika manga ersattare, fordelat pa sju politiska partier. I landstingsstyrelsen finns dessutom ett 
presidium bestaende av ordforande, 1 :e vice ordforande och 2:e vice ordforande (Nya Alvs
borg: landstingets nya organisation 1995; Vi armed dig hela livet 1995, s.20). Landstings
styrelsen framsta arbetsuppgifter bestar i att: 

- leda och samordna forvaltningen av landstingets angelagenheter samt ha uppsikt over namn-
demas verksarnhet. 

- bereda och yttra sig i arenden som landstingsfullmaktige skall besluta om. 
- ha hand om den ekonomiska forvaltningen. 
- verkstalla fullmaktiges beslut. 
- fora landstingets talan i mal och arenden som inte ankommer pa annan. 
- folja de fragor som kan inverka pa landstingets utveckling och ekonomiska stallning och 

hos landstingsfullmaktige, ovriga namnder och myndigheter gora de framstallningar som 
styrelsen tycker behovs (Halvarson 1992, s.168). 

4.5 De fyra utskotten med tillhorande forvaltningar och arvodesnamnden 

Kring landstingsstyrelsen finns fyra utskott, som vart och ett har sitt specialornrade: 

Personalutskottet - Detta organ bestar av fem ledamoter och arbetar bl.a. med personalpolitik, 
forhandlingar, beslut om loner och pensioner samt policyer och riktlinjer inom verksarnhets
falten (Nya Alvsborg: landstinget nya organisation 1995). 

Utbildningsutskottet - Detta utskott bestar av fem ledamoter och skapar direktion for lands
tingets utbildningsforvaltning och styrelse for landstingets vardhogskolor och gyrnnasie
skolor. Yid landstingets folkhogskolor finns lokala styrelser. Landstinget i Alvsborg utbildar i 
en lang rad yrken pa ett omfattande antal orter i lanet. Det finns tva vardhogskolor (Boras, 
Vanersborg), vardgyrnnasier (Alingsas, Boras, Lerum, Mark, Trollhattan, Ulricehamn, 
Vanersborg och Amal), naturbruksgyrnnasier (Bralanda, Svenljunga och Satila), folkhog
skolor (Fristad, Fargelanda och Trollhattan), samt Stenebyskolan i Dals-Langed som drivs i 
stiftelseform tillsarnmans med Bengtsfors kommun, och som erbjuder konstnarliga utbild
ningsmojligheter. Landstinget anordnar aven omfattande uppdragsutbildningar for att vidare
utbilda olika personalgrupper inom kommuner och landsting (Ibid. ; Vi ar med dig hela livet 
1995, s. l 0). 

Handikapp- och socialutskottet - Likt de tidigare narnnda utskotten bestar detta av fem leda
moter, vilka leder landstingets handikapp- och sociala verksarnhet, och bildar direktion for 
landstingets handikapp- och socialforvaltning. Forvaltningen arbetar med att ge manniskor 
med speciella behov en chans att leva ett gott och kvalitetsrikt liv. Det kan galla manniskor 

28 



som behover stod och hjalp i sitt boende, pa sitt arbete, i skolan och pa fritiden (Vi armed dig 
hela livet 1995, s.9). 

Arbetsutskottet (AU) - Landstingets (landstingsstyrelsens) arbetsutskott har fem heltidsenga
gerade ledamoter, vilket skiljer dera fran politikema i de ovriga tre utskotten. AU fungerar 
som ett slags "avlastningsorgan" for landstingsstyrelsen, vilket innebar att styrelsen kan dele
gera fragor till AU sa att detta fattar beslut. Tre av medlemmama i AU ar desamma som bildar 
landstingsstyrelsens presidium. De heltidsarvoderade politikema i AU tituleras landstingsrad 
(Nya Alvsborg: landstingets nya organisation 1995; Viar med dig hela livet 1995, s.20). 

Den arvodesnamnd som finns i landstinget i Alvsborg forbereder arvoden och ersattningar 
som utgar till ledamoter i namnder och utskott. Den ersattning som utgar, da de fortroende
valda fullgor sitt uppdrag, skall vara skalig. Ersattningen skall kompensera forlorad inkomst 
och tillhorande pensions- och semesterformaner. Detta ersattningsforfarande beror inte de 
heltidsengagerade landstingsraden (Nya Alvsborg: landstingets nya organisation 1995). 

4.6 De fem halso- och sjukvardsnamnderna med tillhorande forvaltningar 
· och de fem sjukhusen 

I landstinget i Alvsborg har namndema for primarvarden bytt namn till halso- och sjukvards 
namnden. Primarvarden ar fortfarande namnet pa sjalva verksamheten, medan haslo- och
sjukvardsnamnden har ett ansvar for befolkningen i sitt geografiska omrade, och kan och 
skall ge uppdrag till bade primarvard och lanssjukvard. Namnbytet hanger samman med att 
landstinget arbetar utifran ett nytt program, "Nya Alvsborg". Detta innebar att fortroendeupp
draget i de nya namndema, till viss del, skiljer sig fran politikemas tidigare uppdrag. Politi
kemas nya roll innebar att de, i maximal utstrackning, skall foretrada befolkningen och an
svara for invanamas tillgang till halso- och sjukvard (Nya Alvsborg: landstingets nya orga
nisation 1995; Vi armed dig hela livet 1995, s.5). 

Den svenska halso- och sjukvardsmodellen bygger pa lagarbete. Detta valfungerande arbets
satt skall bevaras. Politikemas nya roll som foretradare for befolkningen innebar bl.a. att de, i 
storre utstrackning an tidigare, skall besoka foreningar, arbetsplatser och skolor for att lyssna 
pa befolkningen, samt ta initiativ till forelasningar och debatter inom olika omraden. Dialogen 
mellan politiker och lanets invanare ar mycket betydelsefull. Folkhalsoarbetet ar preventivt 
och malet ar att varje individ skall ta ansvar for sin egen halsa. Genom att folja upp befolk
ningens halsotillstand ar det mojligt att avgora hur val malet uppfylls. En uppfoljning av detta 
slag ger aven indikationer om hur landstinget skall styra insatsema dit de bast behovs (Fram
tidens halso- och sjukvard i Alvsborg: nya vagar for varden, s.14). De fem halso- och sjuk
vardsnamndema i Alvsborgs lan ar geografiskt uppdelade och bestar, var och en, av ord
forande och vice ordforande samt ytterligare sju ledamoter och ersattare for dessa. Varje 
namnd har en tillhorande forvaltning med eget kansli dar en lokal halso- och sjukvardschef 
arbetar. De fem distrikten (se bilaga 3) ar: 

- Dalslands haslo- och sjukvardsnamnd med kommunema Bengtsfors, Dals-Ed, Fargelanda, 
Mellerud och Amal. Det lokala kansliet ligger i Backefors. 

- Gota- Alvdalens haslo- och sjukvardsnamnd med kommunema Lilla Edet, Trollhattan och 
Vanersborg (i Ale har kommunen ansvar for haslo- och sjukvarden). Det lokala kansliet 
Jigger i Trollhattan. 
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- Mitten- .Alvsborgs halso- och sjukvardsnamnd med kommunema Alingsas, Herrljunga och 
Vargarda. Det lokala kansliet ligger i Alingsas. 

- Boras och Bollebygd halso- och sjukvardsnamnd med lokalt kansli i Boras. 
- Sodra .Alvsborgs halso- och sjukvardsnamnd med kommunema Mark, Svenljunga, Tranemo 

och Ulricehamn. Det lokala kansliet ligger i Tranemo (Nya .Alvsborg: landstingets nya orga
nisation 1995) 

Landstinget i .Alvsborg bedriver sjukhusvard vid fem institutioner: Dalslands sjukhus i Backe
fors, N.AL (Norra Alvsborgs Lanssjukhus) i Trollhattan, Alingsas lasarett, Skene lasarett och 
Boras lasarett. Vissa sjukdomar kraver emellertid hogspecialiserad vard med mycket dyrbar 
utrustning och behandling. Den varden f'ar invanama i .Alvsborg vid Sahlgrenska och/eller 
Ostra sjukhusen i Goteborg. De fem enhetema i .Alvsborgs Ian far samtliga administrativt stod 
fran det centrala kansliets avdelning for vardproduktion. Den dagliga ledningen av sjukhusen 
sker dock pa sjukhusens egna kanslier med varsin sjukhuschef (Vi armed dig hela livet 1995, 
s.6). Just nu pagar organisations- och strukturdiskussioner for sjukhusen, vilket hanger 
samman med att landstinget vill fa en sa kostnadseffektiv och bra vard som mojligt i Vast
sverige som helhet. 

4.7 Sjukhusstyrelsen och NU- sjukvarden 

Sjukhusstyrelsen ar ett nyinrattat (1995) politiskt organ inom landstinget i Alvsborg, och ar en 
gemensam styrelse for de fem sjukhusenhetema i lanet. Det ankommer pa styrelsen att an
svara for driften av halso- och sjukvarden och ovrig specialistvard vid dessa sjukvardande 
inrattningar. Sjukhusstyrelsen har inalles elva ledamoter fran fyra politiska partier. Presidiet 
utgors av ordforande, 1 :e vice ordforande och 2:e vice ordforande. Styrelsens administrativa 
enhet ligger vid det centrala kansliet i Vanersborg (Ibid., s.21; Nya Alvsborg: landstingets nya 
organisation 1995). 

Sjukhusstyrelsen har arbetat med att utreda huruvida N.AL i Trollhattan och Dalslands sjukhus 
i Backefors skall bilda ett gemensamt kommunalforbund med Bohuslandstingets sjukhus i 
norra Bohuslan. Sjukhusen i de olika lanen bildar darmed gemensam politisk ledning. I mars 
1995 fattade Bohuslandstinget och landstinget i .Alvsborg beslut om att bilda en ny gemensam 
organisation for sjukhusen i de norra lansdelama "Kommunalforbundet for lanssjukvarden i 
norra Bohuslan och norra .Alvsborg", aven kallad NU-sjukvarden. Forbundet tradde i kraft den 
1 januari 1996. NU-sjukvardens ansvarsomrade ar lanssjukvarden for befolkningen i norra 
Bohuslan och norra .Alvsborg (6)(Samverkan over granser for patientens basta: tva sjukhus
strukturer: beslutsunderlag 1996, s.6). NU-sjukvarden skall betraktas, funktionellt, som en 
enhet med verksarnhet inom tva storre och tre mindre sjukhusenheter. De tva st~rre ar N.AL i 
Trollhattan och Uddevalla sjukhus och de tre mindre ar Dalslands sjukhus i Backefors, 
Stromstads sjukhus och Lysekils sjukhus (Ibid., s.9). Den overgripande iden bakom den 
gemensarnma organisationen ar samverkan over granser for patienters och anhorigas basta. 
(Ibid. , s.7). Att en oro existerat/existerar angaende strukturforandringens besparingskrav och 
dess konsekvenser ar ett faktum. C:a 5.000 ar tillsvidareanstallda inom NU-sjukvarden, och 
for att fa information om personalens upplevelser skickades en enkat ut till 1.000 slumpvist 
utvalda (7). Fragoma berorde forvantningar och farhagor i samband med strukturfcirandringen 
(NU-brevet 10/1996, s.3). Under hela strukturforandringsprocessen har informationsarbetet 
haft hog prioritet. Ledningsgruppen for projektet och samtliga chefsoverlakare har haft ansvar 
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for informationsformedlingen ocb kommunikationen betraffande omorganisationen. Informa
tionscbefen i landstinget bar svarat for den overgripande, skriftliga informationen i det interna 
nybetsbrevet NU-brevet, som utkommit varannan vecka. Projektledningen bar ansvarat for 
kontakter med saval interna politiska organisationer som externa intressenter, bl.a. kommuner, 
patientforeningar ocb pensionarsforeningar (Ibid., s.16). 

4.8 Kulturnamnden 

Kulturnarnnden arbetar med kultur- ocb bildningsverksamhet inom landstinget ocb bar ett 
overgripande ansvar for den regionala kulturverksamheten. I kulturnarnnden sitter nio leda
moter. Det stod narnnden ger det regionala kulturlivet sker dels tillsammans med andra lands
ting i Vastsverige ocb dels genom egna institutioner ocb stod till fcirenings- ocb organisations
livet. Fr.o.m. denna mandatperiod (1994-1998) bar namnden dessutom fatt utokat ansvar for 
fragor som ror landstingets intressen i Vastergotlands och Dalslands turistrad. Kulturnarnn
dens forvaltning arbetar med kontakter ocb samordning mellan kulturinstitutioner. Forvalt
ningen driver utvecklingsarbete och svarar for att kontinuerlig uppfciljning och utvardering 
sker av all verksamhet inom namndens omrade, samt ar ocksa verkstallare av kulturpolitiken 
inom landstingets egen verksamhet. Kulturnarnnden har satt upp ma! for bur kulturpolitiken 
skall genomsyra vardens kvalitet. Ett bland manga andra mal ar att skapa god offentlig miljo 
vid landstingets alla institutioner. I den regionala utvecklingen ar kulturpolitiken viktig. En 
livskraftig och fungerande region, som kan dra till sig ocb halla mannsikor kvar, ar i behov av 
ett aktivt och varierande kulturliv (Nya Alvsborg: landstingets nya organisation 1995; Vi ar 
med dig bela livet 1995, s.12 ). 

4.9 Landstingets kansli 

Landstinget i A.lvsborg leds administrativt av landstingets kansli och landstingsdirektoren. Det 
centrala kansliet ar belaget i Vanersborg. Kansliets framsta uppdragsgivare ar AU, landstings
styrelsen och landstingsfullmaktige. Landstingsdirektorens arbete bestar bl.a. i att se till att de 
beslut som landstingspolitikerna fattar blir verklighet. Direktoren, som ar tjanstemannatills_att, 
arbetar nara landstingsstyrelsen och de fem landstingsraden i AU. Intressant att narnna ar att 
kansliet fatt okade resurser for att fcirbattra kunskapen om befolkningens balsa i landstingets 
kommuner. Genom att ta fram tillforlitlig statistik och information skall man bygga upp en 
form av "balsodatabas", vilken speglar invanarnas halsotillstand. Denna kalla kommer vara en 
tillgang da politikerna skall fatta beslut om vilka resurser som gor mest nytta ocb var behoven 
ar storst. Denna kunskap kommer ocksa fa betydelse for bur landstinget kan mata resultat ocb 
effekter av de insatser som gors (Ibid.; Ibid., s.22). 

4.10 Landstinget och pengarna 

I landstinget styrs arbetet dels av politiska beslut, dels genom policyer och genom resultat
ocb ekonomistyrning. Det ar de fcirtroendevalda landstingspolitikerna i landstingsfullmaktige 
som fattar beslut om bur mycket pengar som skall satsas pa vard ocb ovrig service. Detar, i 
fcirsta hand, de partier som sitter i majoritet som fordelar pengarna. Landstingets verksamhet 
betalas till storsta delen av landstingsskatt, patientavgifter och bidrag fran staten. Landstings
skatten ar lika stor i alla kommuner i lanet, och ar en del av det som betalas i kommunalskatt. 
Landstingsskatten svarar for 75% av landstingets intakter. En annan inkomstkalla ar de 
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patient- och vardavgifter som betalas vid lakarbesok, hembesok eller sjukhusvistelse. Patient
och vardavgifter utgor c:a 5% av landstingets inkomster. En tredje inkomstkalla ar de lands
tingsbidrag som erhalls fran staten, det storsta i form av ett s.k. skatteutjamningsbidrag, vilket 
tilldelas landstingen for att utjarnna skillnader i landet. De olika kostnadspostema inom lands
tinget fordelar sig pa foljande satt: 

Haslo- och sjukvard 75% 
Handikapp- och social verksamhet 14% 
Utbildning 5% 
Regional verksamhet 2% 
Centralforvaltning 2% 
Kultur 2% 
(Viar med dig hela livet 1995, s.18-19) 

4.11 Regional utveckling och internationell strategi 

Den regionala och intemationella strategi som utarbetats beror inte enbart landstinget i Alvs
borg utan inbegriper hela den vastra regionen, d.v.s. aven Skaraborgs lan och Goteborg- och 
Bohuslan. Intemationella kontakter gagnar regionens utveckling och konkurrenskraft utat och 
starker det regionala naringslivet. Samarbetet skapar kontakt mellan manniskor, samt okar den 
mellanfolkliga forstaelsen, vilket gor det lattare att se de egna problemen i ett vidare perspek
tiv. Landstingets intemationella engagemang ar vaxande, och i samband med det stundande 
storlanet (Se sid.34) ar det viktigt att fordela atagandena mellan landstingen for att makta med 
och uppratthalla kompetensen inom hela det intemationella faltet. Landstinget har kontinuer
lig kontakt med universitet, forskningsinstitut, sjukhus, skolor, myndigheter och fdretag i 
andra lander. Besok vid intemationella kongresser, konferenser och massor, samt studiebesok 
utgor grunden for ett brett och langsiktigt engagemang. For halso- och sjukvarden i Alvsborg 
ar denna intemationella form av samarbete inget nytt. Intemationella kontakter och samverkan 
i projekt har pagatt under manga ar (Intemationell strategi for Bohuslandstinget, Landstinget i 
Skaraborg och Landstinget i Alvsborg 1996, s.1-2). 

Sedan januari 1995 ar Sverige medlem i EU, vilket paverkar landstingets regionala och inter
nationella arbete. Medlemskapet innebar bl.a. att landstinget far ta del av EU:s strukturfonder 
for att genomfora olika utvecklingsprogram (8). Den europeiska integrationens barande ide ar 
att stodja utvecklingen inom gemenskapen och framst da de svagaste omradena. Genom regio
nala och strukturpolitiska atgarder kan en ekonomisk och social sammanhallning fdrverkligas 
(Ibid., s.2). 

4.12 Landstingets IT- och informationspolicy 

For att garantera utbyggnaden och intensifieringen av informationstekniskt stod formulerade 
landstingsfullmaktige en s.k. IT-policy i november 1993. Man beslot att utse en strategisk 
grupp som narmare skulle utforma arbetets inriktning. Till sin hjalp skall den strategiska 
gruppen ha Alvsborgsdata, som aktivt skall medverka till att omsatta ideer och visioner till 
konkreta atgarder (Policy for IT-stod: policy for IT-stod i Landstinget i Alvsborg, s.2). Tydligt 
ar att informationstekniskt stod kan fdrbattra och underlatta arbetet inom flera olika verksam
hetsomraden: 
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- Battre service. IT-stod kan bidra till att landstingets extema medarbetare bade snabbare och 
konkretare kan fa besked i sina kontakter med landstinget. Patienter kan, bade sakrare och 
snabbare, fa diagnoser stallda, och behandling samt ovrig vard kan effektiviseras och darmed 
fdrkortas. 

- Battre arbetsmiljo. IT-stodet kan underlatta arbetet med rutinuppgifter och darmed frigora 
resurser fdr annat arbete. Genom utveckling av den nya tekniken kan arbetsplatser bli mer 

attraktiva och arbetsuppgiftema mer engagerande. 
- Battre administration och ledning. Med ett valutbyggt informationssystem underlattas struk

turfdrandringar i haslo- och sjukvarden samt driften av densamma (Ibid., s.3). 

Landstingsledningen har det overgripande ansvaret for utformningen av det informations
tekniska stodet i de olika verksamhetema. Understalld landstingsledningen finns den stra
tegiska grupp, som tidigare namnts, vilken skall bevaka utvecklingen pa IT-omradet och 
lagga fram forslag om hur ny teknik bast utnytttjas i olika verksamheter. Under denna stra
tegiska grupp finns ett antal olika utvecklingsgrupper som jobbar inom sina respektive 
specialomraden, t.ex. personal, loner, ekonomi och vard inom sjukhus, primarvard och tand
vard. Ordfdrande i dessa olika utvecklingsgrupper utgor medlemsskapet i den strategiska 
gruppen (Ibid. , s.5). 

Alvsborgsdata ar Jandstingets fdrvaltning for informationsteknik och Jandstingets arbetsut
skott fungerar som politisk narnnd for verksamheten (Nya Alvsborg: landstingets nya orga
nisation 1995). Alla enheter och verksamheter skall vanda sig till Alvsborgsdata i arenden 
som galler skotseln och utvecklingen av IT-stod (Policy for IT-stod: policy for IT-stod i Jands
tinget i Alvsborg 1995, s.6). Alvsborgsdata ar ett rent serviceorgan som skall anpassa sitt 
arbete efter de krav, onskemal och behov som finns inom landstinget. Om Alvsborgdata inte 
kan uppfylla kraven och onskemalen med hjalp av egna resurser skall externa resurser anlitas 
(Ibid., s.6). 

Val fungerande informationsfdrmedling och kommunikation ar en forutsattning for att fatta 
politiska beslut, samt att tagna beslut ocksa verkstalls i praktiken. Genom att, som politiker 
eller tjansteman, vara valinformerad kan man dessutom fdrklara och motivera beslut som skall 
fattas, eller har fattats. Nodvandigheten och mojligheten till relevant information skall darfdr 
beaktas infdr varje beslut. Landstinget i Alvsborg betraktar information som ett lednings-
och styrinstrument, vilket standigt skall utgora en integrerad del i den totala verksamheten. 
Informationen skall vara oppen, sann och saklig oavsett om den kommuniceras i med- eller
motgang. Genom att landstinget sjalv initierar kommunikation och informationsfdrmedling 
undviks godtycklighet. Kommunikationen skall m.a.o. inte bara vara resultatet av fdrfrag
ningar och rykten fran exempelvis medarbetare eller omvarlden. En snabb och effektiv in
formationsfdrmedling ar av betydelse, och det ar landstingets asikt att det ar battre att ge 
underhandeninformation an att droja for lange. Direkt berorda skall vara fdrst och bast infor
merade. For att underlatta kommunikationen bor informationen vara koncentrerad sa att fokus 
faller pa det viktigaste, och av vikt ar aven att informationen koordineras sa att olika avsan
dare fdrmedlar samma sak rent faktamassigt. For att undvika att informationsfdrmedlingen 
blir beroende av tillfalligheter skall den vara kontinuerlig, dessutom konsekvent sa att den 
uppfatts som palitlig. For att gora informationen intressant, och aven spannande, kravs 
kontrastrikedom. Informationen skall aven vara kontakskapande, vilket stimulerar till dialog 
(Landstingets informationspolicy: informationspolicy for landstinget i Alvsborg, s.4) . 
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Den interna informationsformedlingen skall ha som syfte att ge medarbetarna overblick, skapa 
klarhet kring landstingets mal sa att dessa kan uppfyllas, ge battre beslutsunderlag, skapa 
motivation och bidra till battre resultat. Malgruppen for den interna informationen ar samtliga 
landstingsanstallda, fackliga organisationer och fortroendevalda politiker (Ibid., s.5). For att 
astadkomma ett gott informationsarbete kravs bl.a. ett positivt samarbete mellan den centrala 
informationsavdelningen och de lokala forvaltningarna. Varje forvaltningschef skall ansvara 
for att samtliga medarbetare ar valinformerade. Varje enskild forvaltning skall utse informa
tionsansvariga, vilka skall fungera som kontaktpersoner med den centrala informationsavdel
ningen. Tillsammans med informationschefen ansvarar landstingsdirektoren for att beslutade 
riktlinjer betraffande informationsforsorjningen genomfors och foljs upp (Ibid., s.8-9). 

Den externa informationen, d.v.s. den information landstinget formedlar till omvarlden skall 
ge lanets invanare okad kunskap om landstinget och dess olika verksamheter, den service som 
erbjuds, de forandringar som sker och den utveckling som pagar. Malgrupper for den informa
tion landstinget formedlar externt ar bl.a. lanets invanare, myndigheter, intresseorganisationer, 
naringslivet och massmedia (Ibid., s.5). Den information som utgar fran lanets invanare skall 
pa samma satt ge de landstingsengagerade okad kunskap om behov och onskemal. Mal
grupper for den information lansinvanarna formedlar ar oftast de fortroendevalda politikerna. 

4.13 Nya strukturer och nya granser 

Sedan lang tid tillbaka finns en onskan att sla samman de tre lanen Goteborg- och Bohuslan, 
Alvsborgs Jan och Skaraborgs Jan till ett nytt, stort vastsvenskt Ian. Lanet kommer bli landets 
nast storsta, rent befolkningsmassigt med narmare 1,5 miljoner invanare. Landshovdingen i 
Alvsborgs Ian (9)har Jett utredningen om den nya Jansorganisationen. Den modell som pre
senteras bar tydliga drag av utvidgad decentralisering. Det har aven genomforts en utredning 
angaende lokalisering av all offentlig, regional verksamhet i det nya Janet, samt andrad upp
giftsfordelning pa det regionala planet, d.v.s. overflyttning av uppgifter fran lansstyrelse till 
regionalfullmaktige (10) (Lundberg 1996, s.14). Det finns dock ingen grund for att redovisa 
detaljer i de bada utredningarna eftersom man inte vet om resultatet blir som utredama tankt. 

En styrelse har tillsatts for att behandla de praktiska fragoma, och tillsammans med regerings
kansliet skall denna paborja det praktiska arbetet omgaende. Berorda kommuner, landsting, 
fackliga organisationer och politiska partier ar ense om sammanslagningen (Ibid., s 10). En an
sokan om forsoksverksamhet, med andrad uppgiftsfordelning och direktvalt regionfull
maktige, larnnas in av partierna i Vastsverige. Den statliga lansadministrationen andras fran 
1998-01-01 och regionforsoket raknar man med inleds 1999-01-01, efter nasta val. 

Under 1990-talet har forandringar skett inom hela den svenska sjukvarden (Framtidens halso
och sjukvard i Alvsborg: nya vagar for varden 1995, s.6). Landstinget i Alvsborg har under de 
senaste sex aren gjort betydande kostnadssankningar. En fortsatt ekonomisk atstramning kan 
skapa stora komplikationer. En mojlig utvag ar darfor att forandra dagens sjukvardsstruktur, 
dess innehall och omfattning (Ibid., s.4). Detar stora och svara beslut de fortroendevalda 
landstingspolitikerna skall vara med och fatta. Informationen i underlagsmaterialet ar komp
lext och det ar komplicerade strukturer politikerna skall satta sig in i. Att inforrnationshante
ringen fungerar internt och externt ar, enligt denna undersokning, en forutsattning for att for
andringarna skall kunna genomforas pa ett acceptabelt satt. 
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De overgripande strukturforandringama inom haslo- och sjukvarden, lanssammanslagningen 
av Goteborg- och Bohuslan, Alvsborgs Ian och Skaraborgs Ian och NU-sjukvardens politiska 
sammanslagning av lanssjukhusen NAL i Trollhattan och Uddevalla sjukhus ar nagra av de 
processer som skall gora halso- och sjukvarden i regionen mer kostnadseffektiv, innovativ och 
patientanpassad. Direktiven for det fortsatta forandringsarbetet av halso- och sjukvarden i 
Alvsborg faststalldes den 22 november 1995 av landstingsfullmaktige. Vad dessa kan inne
bara for informationshanteringen inom landstingets ar av intresse for denna undersokning. 
Direktiven ar som foljer: 

- Patienten i centrum (Ibid., s.3). Den extema kommunikationen mellan lanets invanare och de 
fortroendevalda politikema maste underlattas och utokas for att uppna detta mal. Detta 
direktiv ligger i linje med de nya halso- och sjukvardsnamndemas huvudsakliga uppgifter, 
namligen att foretrada befolkningen. 

- Forstarka primarvardens roll och ansvar (Ibid. , s.3).Genom en satsning pa den icke-slutna 
varden kan en narmare kontakt och kommunikation uppsta mellan de berorda partema. Be
hov, onskemal och krav fran allmanheten nar beslutsfattama genom muntligt informations
utbyte. 

:.. Utveckla ambulanssjukvardens roll och ansvar (Ibid., s.3). Genom att bereda mojligheter 
och utrymmen for kommunikation mellan landstingets olika verksamheter kan varje enhet, 
var for sig eller tillsammans, oka sin kompetens. Ett gott kommunikationsklimat ger mojlig
heter till utbyte av erfarenheter. 

- Se over akutsjukvarden (Ibid. , s. 3). Genom att bereda och underlatta kommunikationen 
mellan de olika akutsjukvardande enhetema i lanet kan behov och resursfordelningar ses 
over. Genom att halla sig valinformerad, som politiker, kan invanamas behov utgora under
lag for framtida resursfordelningar. 

- Undersoka mojligheter till samverkan mellan Goteborgs sjukvard gallande Mitten-Alvsborg 
(Ibid., s.3). Kommunikationen inom den vastsvenska regionen bor stimulera. De geografi
ska avstanden kan utgora hinder for informationsutbyte, nagot som den nya informations
tekniken, i viss man, kan avhjalpa. 

- Se over den medicinska praxisen inom de stora disciplinema samt bland distriktslakare 
(Ibid., s.3). Komplexiteten i detta direktiv forutsatter enorma kunskaper, vilka kan vara 
svara for politikema att leva upp till. God kommunikation med experter, tjansteman och 
ansvariga inom verksamhetema bor stimuleras. 

- Reducera preventionen dar dokumenterad medicinsk nytta ej pavisas (Ibid. , s.3). Likt ovan
staende direktiv kraver detta expertkunskaper. Ett tydligt exempel dar direktivet forsokte 
efterlevas ar neddragningen av brostmammografi bland kvinnor i Janet ( 11 ). Att den intema 
kommunikationen, tillika extema inte fungerade ar har tydligt. 

- Se over specialiserad vard vid Boras lasarett (Ibid.,s.3). Som ett led i detta skall det finnas en 
stravan till storre samverkan med motsvarande typer av sjukhus i regionen. En val fungeran
de samverkan forutsatter ett riktigt och rikligt informationsutbyte mellan de olika sjuk
vardande enhetema. 

- Dra nytta av SBU (Statens beredning for utvardering av medicinsk metodik)- arbetet (Ibid., 
s.3). SBU-rapporter ar nagot som inte alla fortroendevalda landstingspolitiker har tillgang 
till. Endast de som ar aktiva inom Landstingsforbundet far dem hemskickade automatiskt. 
Mojligheten att tillgodogora sig innehallet i relevanta SBU- rapporter bor darfor underlattas 
bland landstingspolitikema. 

- Genomfora en succesiv anpassning av organisationen (Ibid., s.3). 
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5. Analysmodell och definitioner av centrala begrepp 

5.1 lnledning 

Enligt T.D. Wilson, professor vid avdelningen for informationsstudier vid universitetet i 
Sheffield, finns det tva typer av studier som kan urskiljas inom anvandarforskningen. Wilson 
gor en distinktion mellan tillampningsbar forskning, som framst studerar informationssok
ningsbeteende, och basforskning, som foretradesvis studerar overgripande informationsbehov 
hos individer, vilket far konsekvenser i en viss informationshantering. Denna undersokning 
tillhor, som tidigare namnts, den sistnamnda kategorin av anvandarstudier. Det centrala i 
denna typ av studier, ar varfor den presumtive anvandaren soker/mottager eller sander/ for
medlar information, och vilken anvandning han/hon har av densarnma (Wilson 1981 , s. 7). 

Wilson havdar, bl.a. genom sin grafiska modell som presenterades i ARIST 1981 , att hela 
skalan av manskliga behov: affektiva, kognitiva och fysiologiska ligger till grund for en viss 
informationshantering (Wilson 1981, s.7f; Wilson 1994, s.34). Wilson ser till hela individens 
egenskaper, och detta holistiska synsatt overensstammer med det nya, altemativa forsknings
paradigmets varderingar (se sid.16). Wilsons tanke, att i forsta hand studera foreteelsers 
helhet, praglar denna undersoknings syfte, problemformuleringar och fragestallningar. 

Ett behov av information uppstar eller skapas oftast som ett resultat av individens sociala roll 
och situation. En av de mest tydliga sociala rollema ar yrkesrollen. lndividens omgivande 
arbetsmiljo, position, prestationsformaga, arbetsuppgifter och mellanmanskliga kontakter ar 
darfor avgorande och viktiga att beakta vid studier av informationshantering och behov av 
information (Wilson 1981 , s.9f). Wilson uttrycker foljande: "There would need to be a conse
quent shift in the focus of research from an examination of the information sources and sys
tem used by the information-seeker to an exploration of the role of information in the user's 
everyday life in his work organization or social settings" (Ibid., s. l 0). Wilson finner det dess
utom nodvandigt att begransa forskningskontexten och foresprakar darfor undersokning av 
sma, valdefinierade grupper. Samtidigt ar det nodvandigt att bredda den konceptuella basen 
for forskningen, vilket kan mojliggoras genom att utnyttja psykologiska, sociologiska och 
kommunikativa teorier (Ibid., s.11 ). 

En av fordelama med att anvanda Wilsons grafiska modell ar att denna overgripande teori
byggnad ger utrymme for definitioner av centrala begrepp inom anvandarforskningen. Att 
dessa begrepp dessutom ar relaterade till varandra pavisas senare i detta kapitel under rubriken 
"Definitioner av centrala begrepp". 

5.2 Forklaring av T.D. Wilsons grafiska modell 

Nedanfor, till vanster, visas Wilsons grafiska modell fran 1981. Modellen till hoger ar en 
oversattning och anpassning till denna undersokning. Oversattningen och anpassningen har 
dels gjorts for att pavisa modellens anvandbarhet vid studiet av enskilda landstingspolitikers 
informationshantering, <leis for att pa ett klargorande satt orientera lasaren i vara tankegangar. 

36 



Environment 

Social role 

Person 

Physiological 
needs 

Personal, individual 
barriers 

Interpersonal 
barriers 

Environmental 
barriers 

Affective needs 

Inf. 
t--t--;------ seeking 

Cognitive needs 

Work role 

Performance level 

Work environment 
Socio-cultural environment 

Politico-economic environment 
Physical environment 

behavi
our 

Figur 6. Faktorer som paverkar informations
hantering (Wilson 1981, s.8) 

Omvarld 

Social roll 

lndivid 

Fysiologiska 
behov 

Personliga, indi
viduella barriarer 

Mellanmanskliga 
barriarer 

Barriarer i 
miljon 

Affektiva behov 

Inf. 
t--t-1---... soknings 

Kognitiva behov 

Yrkesroll 

Prestationsniva 

Arbetsmiljo 
Socio-kulturell miljo 

Politisk-ekonomisk miljo 
Fysisk miljo 

beteende 

Figur 7. Oversattning av Wilsons modell 
(Koling, Lekberg 1997) 

Som tidigare namnts betraktas anvandaren ur ett helhetsperspektiv dar individen, i detta fall 
landstingspolitikem, med sina grundlaggande manskliga behov: affektiva, kognitiva och fysi
ologiska, placeras i en kontext, landstinget i Alvsborg. Inom landstinget innehar dessutom 
politikem en viss position och yrkesroll med tillhorande arbetsuppgifter och besitter en viss 
prestationsformaga. 

Personliga egenskaper och kunskaper, utbildningsbakgrund, politisk och ideologisk forank
ring, kannedom om olika informationskallor, yrkeserfarenhet och spraklig fdrmaga ar nagra 
variabler som kan studeras for att fdrsta en viss informationshantering och vissa behov av in
formation hos en individ (Hoglund 1985, s.80). Den information, som kommuniceras, kan 
tillfredsstalla rent kognitiva behov, men information hanteras oftast i sociala situationer, vi°lket 
inte gor behoven renodlat kognitiva. Exempelvis kan valet av media, speciellt om man valjer 
en muntlig kalla framfor en skriftlig, styras av affektiva behov. De kognitiva behoven uppstar 
i problemlosningssituationer, och hur dessa problem skall losas ar beroende av den personliga 
strukturen, vilket utgor grunden for de affektiva behoven (Wilson 1981, s.9). 

Den omgivande kontextens, landstinget i Alvsborg i detta fall, klimat paverkas av relationerna 
mellan de som arbetar inom verksamheten. Socio-kulturella, politisk-ekonomiska och fysiska 
variabler paverkar organisationsstrukturen och klimatet (Ibid., s.10). De socio-kulturella 
faktorerna kan utgoras av relationer mellan element i ett system, vilka har forankring i den 
speciella kultur organisationen verkar i. Den socio-kulturella strukturen aterspeglas i inter
aktionsmonster av roller, rattigheter och forpliktelser som karakteriserar en social organisa
tion (Brante 1982, s.99), vilka i sin tur paverkar informationshanteringen i en viss riktning. 
Den politisk-ekonomiska omgivningen determinerar ocksa ett visst informationshanterings
monster (Wilson 1981, s. l 0). Att omfattande ekonomiska nedskamingar och strukturforand
ringar inom landstinget i Alvsborg paverkar informationshanteringen i en viss riktning ar tro
ligt. Den fysiska omgivningen utgors bl.a. av faktorer som narhet och tillganglighet till infor-
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mationskallor (Ibid., s 10). Tillgangligheten kan ocksa sta for egenskaper hos informationen i 
termer av begriplighet, kostnader och psykisk tillganglighet, vilket i <let sistnamnda fallet 
innebar anvandarens kannedom om informationens existens (Hoglund 1985, s.87f). 

Landstingspolitikems formaga att ta till sig, bearbeta och anvanda information, d.v.s. poli
tikerns prestationsfdrmaga, ar avgorande for hur han/hon hanterar densamma. Landstings
politikerns position paverkar ocksa informationshanteringen. Tiden en individ befunnit sig 
inom en verksamhet paverkar antalet interna och externa personkontakter, samt kunskap om 
exempelvis olika formella skriftliga kallor, som kan vara att fdredra (Ibid., s.80). Positionen 
inom organisationen medfdr fdrvantningar som kan uppfyllas genom att politikern antar en 
viss roll. Arbetsuppgifterna och <less karaktar varierar beroende pa position och vad politikem 
har fatt mandat att genomfdra. Om sociala roller bland politiker skriver Jill Onser-Franzen (1) 
fdljande: 

Som politiska rollinnehavare har de alla ett politisk-ideologiskt system eller 
manuskript att folja / . ../. De fdrenas av sin offentliga roll, vilket inte bara 
kraver ett mangsidigt och flexibelt handlande, utan ocksa en stabilitet och 
ratlinjighet, i fdrhallande till de ideologier som givit dem mandat att verka i 
samhallets namn. Politiker ror sig mellan skiftande / .. ./ scener. De framtrader 
i olika gestalter och funktioner med bestamda monster att halla sig till. I alla 
sadana sammanhang ingar de i invecklade monster och relationer mellan en
skilda och institutioner, ocksa som sprakror fdr respektive partier och som 
manniskor med ett eget privatliv ( 1992, s.39). 

Vad som sarskilt bor beaktas i denna undersokning ar de fdrtroendevalda landstingspoliti
kernas tudelade yrkesroll. Samtidigt som de fullfdljer sitt politiska uppdrag, arbetar samtliga 
pa en ordinarie arbetsplats. Att den ordinarie yrkesrollen och politikerrollen paverkar varan
dra och samspelar ar troligt. 

Hinder och barriarer ar naturliga vid informationshantering. Dessa kan vara individuella och 
personliga, men aven uppsta i interaktionen mellan manniskor. Omgivande faktorer, som 
tidigare papekats, kan ocksa skapa besvar (Wilson 1981, s.8; Hoglund 1985, s.52f). Hog
lund och Persson uppmarksammar nagra generellt hammande faktorer: 

- Den fysiska tillgangligheten kan paverka hanteringen (Hoglund 1985, s.52). Fysisk 
tillganglighet inbegriper aven ekonomiska aspekter (se sid.9). Brist pa tillganglighet kan 
leda till att viktiga beslut fattas utan fullstandig information (Wilson 1981, s.8). 

- Irrelevant information kan skapa frustration och problem (Hoglund 1985, s.52). 
- Om formen och spraket hos en viss information inte overensstammer med individens pre-

ferenser och erfarenhet kan barriarer uppsta. 
- 6verbelastning av information ( se sid.14) kan ska pa komplikationer da anvandaren skall 

sortera ut den relevanta informationen. 
- Etablerade vanor och attityder kan skapa problem (Ibid., s.52f). Institutionalisering, stagna

tion och social ossifikation ar utmarkande for organisationer med konserverade beteende
monster. Vissa beteendemonster bevaras trots att de upphort att fylla nagon funktion eller 
relevans (Brante 1982, s.99). 
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De variabler som paverkar informationshanteringen och behovet av information, vilka Wilson 
lyfter fram i sin modell, hanger intimt samman. Om man vill fa en djupare forstaelse for hur 
informationshanteringen fungerar ar det nodvandigt att studera samspelet mellan dessa. 

Studier kring informationshanteringen och behov av information anklagas ofta for att sakna en 
val teoretisk overbyggnad, och undersokningar har varit svara att jamfdra eftersom de kan 
sakna klara definitioner av begrepp och inkonsekvent anvandning av metoder. Kontexten 
ar kanske inte heller tydligt (Crawford 1978, s.61; Ginman 1983, s.5). Denna undersokning 
ger har ett fdrslag pa hur Wilsons modell kan anvandas, som vetenskaplig utgangspunkt och 
analysmodell, vid studier av informationshantering. Anvandningen av modellen underlattar 
aven moj ligheterna att definiera ett antal nyckelbegrepp i denna undersokning. 

5.3 Definitioner av centrala begrepp 

Genom att klargora vad vissa begrepp star for i den forhandenliggande undersokningen kan 
konceptuell problematik undvikas. Viktigt att poangtera, betraffande begreppsdefinitioner 
inom anvandarforskningen, ar Wilsons standpunkt. Han fdresprakar inte definitioner som ar 
alltfor allmangiltiga eller for alltid radande. Det ar snarare nodvandigt att anpassa begrepps
definitionema till en lamplig niva och malet for undersokningen (Wilson 1981, s.3f). Aven 
andra forskare ansluter sig till att flera olika koncept ar acceptabla (Belkin 1978, s.56). 

Definitionen av begreppet information varierar, men basen i de fiesta begreppsbestamningar 
ar att en individ "/ .. ./ vill ell er kan saga nagot och en annan behover veta nagot och att detta pa 
nagot satt maste kommuniceras" (Svenskberg 1992, s.6). Relationen mellan begreppen in
formation och kommunikation ar m.a.o. tydligt. E. Katz (2) sager bl.a. att information och 
kommunikation ar ett begreppspar som forutsatter varandra for att astadkomma en rimlig de
finition av begreppen var for sig (Katz se Svenskberg 1992, s.6). Information ar alltsa nagot 
som kan kommuniceras, och betraktas i denna undersokning som en upplysning, fakta, data, 
asikter och rad (Wilson 1981 , s. l 0), mer eller mindre uttommande, som, eventuellt, kan fylla 
en kunskapsbrist hos en landstingspolitiker da han/hon skall fullfolja sitt politiska uppdrag. 

Att information kommuniceras innebar vidare att landstingspolitikems informationshantering 
betraktas ur bade konsument- och producentperspektiv. Med andra ord, bilden av politikem 
blir inte komplett om inte han/hon betraktas som bade skapare/formedlare (producent) och 
insamlare/atervinnare/anvandare (konsument) av information (Dervin 1976, s.326). "The in
formation community / .. ./ needs to conduct information behaviour studies that consider the 
individual as an information consumer and producer, within the context of the total informa
tion environment" (Mick 1980, s.356). Betraffande landstingspolitikernas aktivitet som 
mottagare och sandare av information, varierar denna over tid. Under valperioder okar akti
viteten, medan den exempelvis mitt under en mandatperiod, vilket ar situationen vid genom
forandet av denna undersokning, inte uppvisar sarnma frekvens. 

For att tydliggora hur en landstingspolitiker hanterar information har undersokningen valt att 
bl.a. studera vilka informationskallor han/hon anvander for att utfora sitt politiska uppdrag. 
Nagon kvalitativ bedornning av kalloma gors emellertid inte. Informationskallor betraktas i 
denna undersokning som medier dar information finns lagrad. Kalloma ar i sin tur indelade i 
skriftliga/muntliga, intema/extema och formaliserade/ej formaliserade. Denna indelningen 
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vilar pa landstingspolitikernas egen kategorisering av informationskallor. Att kallor/kommu
nikation ar intern respektive extern innebar att de/den placeras inom respektive utanfor lands
tinget i Alvsborg. Den invanda terminologin formella/informella kallor lampar sig inte for 
denna undersokning. Politikernas fdrestallning om vad som ar en formell/informell kalla over
ensstammer inte med den allmant vedertagna uppfattningen inom anvandarforskningen. 
Undersokningen valjer darfdr en indelning i formaliserade/ej formaliserade fdr att pa ett klar
gorande satt skilja mellan de olika informationskallor politikerna utnyttjar (se sid.98f). 

Informationsbehov ar ett svart koncept att definiera, isolera och mata. Wilson papekar att nar 
man talar om informationsbehov kan man inte likstalla detta med fundamentalt medfodda 
affektiva, kognitiva och fysiologiska behov. Information, sasom <let definieras i denna studie. 
kan tillfredsstalla de namnda behovet, men informationsbehovet ar i sig inget medfott behov 
(Wilson 1981 , s.10). En landstingspolitiker befinner sig i en oandlig mangd problemsituatio
ner dar information kan vara en tillgang. De tre grundlaggande behoven kan, men maste inte, 
leda till att landstingspolitikern soker/mottager eller sander/formedlar information. 

Det overgripande begreppet informationshantering avser i denna undersokning hela den in
formationsprocess som en individ kan befinna sig i. Denna process utgar fran individen, som 
upplever ett behov, och da kan valja att soka/mottaga information fran ett informations
system eller andra kallor eller sanda/formedla upplysningar, fakta, data, asikter och rad. Att 
ignorera informationen ar ocksa ett altemativ. Utbytet av information mellan individer, d.v.s. 
nar informationen komrnuniceras, kan representeras av de natverkskontakter som uppstar 
mellan manniskor. Anvandningen av information kan vara mer eller mindre framgangsrik och 
den kan aven vara mer eller mindre tillfredsstallande. Modellen nedanfor, liven den konstrue
rad av Wilson, beskriver hela den process som inbegrips i begreppet informationshantering. 

Information user 

Satisfaction or non-satisfaction 

1--__ Information exchange 

Information use 

Other people 

Information transfer 

Figur 8. Relationer mellan olika delar i informationshanteringsprocessen (Wilson 1994, s.16) 
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6. Den empiriska undersokningen 

6.1 lnledning 

I foljande kapitel presenteras resultatet av de semi-strukturerade djupintervjuerna, som 
genomforts med tio fortroendevalda landstingspolitiker i Alvsborgs Ian. Fokus ar lagt pa varje 
enkild individ. Baserad pa den insamlade informationen vid intervjutillfallena har en individ
uell informationsprofil, med utgangspunkt i T.D. Wilsons grafiska modell (Se sid.37), utfor
mats. Denna foljer direkt efter sjalva intervjuredovisningen, och har som syfte att synliggora 
det specifika for varje individs informationshantering. 

6.2 Adam 

Adam, 46 ar, ar fodd och uppvuxen i en tatort i Alvsborgs Ian, dar han avlade sin student
examen for att sedan agna tid at universitetsstudier. De hogre studierna avlostes av diverse 
tillfalliga arbeten, bl.a. som guide utomlands. Adams intresse for andra lander och folk ar fort
farande stort. Sedan borjade Adam arbeta som ombudsman for det parti han tillhor. Efter en 
tid kande han, eftersom han arbetade som ombudsman i ett Ian, att det skulle vara lampligt att 
engagera sig regionalpolitiskt. "Politiska fortroendeuppdrag [inom landstinget] har jag haft 
sedan -85. Jagjobbar / .. ./ med politik pa heltid, men jag ar inte heltidspolitiker. /---/ Men da 
jag jobbar som ombudsman i ett Ian tyckte jag att det var battre att ocksa ha ett politiskt upp
drag pa lansniva." I dag ar Adam vice ordforande i en av landstingets halso- och sjukvards
namnder. Sambandet mellan hans ordinarie yrke och fortroendeuppdraget uttrycker han pa 
foljande satt: "Nu ligger dom valdigt nara varandra. En ombudsman / .. ./ besoker avdelningar, 
kommunforeningar och olika grupper, ordnar konferenser. /---/ Jag ar midjan pa timglaset i 
informationsflodet mellan var riksorganisation och vara grasrotter. Bade for att kanalisera 
asikter uppat, men aven nerat." Att ha ett fortroendeuppdrag vid sidan om sitt ordinarie arbete 
motiverar Adam med att: 

/ .. ./ da forstar vi ju dom battre som ar fritidspolitiker. Annars ar det latt att man 
sitter dar som ombudsman / .. ./ och kraver allskons insatser av alla fritidspolitiker 
och har ingen forstaelse for deras situation. Att vara fritidspolitiker / .. ./ stjal ju tid 
fran mitt jobb. Men det ar klart, nar jag ar ute i Janet som ombudsman / .. ./ vet dom 
om att jag sitter i landstinget, och ibland sa fragar dom mig / .. ./ Dakan jag trycka 
pa knappen och sa ar jag landstingspolitiker en stund. Jag ar ofta ute for att enbart 
informera om landstingets verksamhet 

Nar det galler Adams roll som politiker tror han att manniskor kontaktar honom for att han ar 
politiker i storsta allmanhet. "Jag kan inte ga pa ett fodelsedagskalas utan att folk borjar prata 
politik med mig. /---/ Jag tror att allmanhetens uppfattning om politiker och politisk niva ar 
ganska diffus." Ett tydligt exempel pa detta ar den lilla episod Adam berattar om vid intervju
tillfallet. "En granne till mig kom och fragade nar vi ska fa dom grona soptunnoma i plast. 'Ja, 
det vet jag inte' sa jag, 'det far du val ringa till kommunen och fraga om. Ja, men du sitter ju i 
landstinget, ni har val hand om det!"' Med politisk niva asyftar Adam sin egen politiska posi
tion i landstinget. Han gor en distinktion mellan ordforandes och vice ordforandes roll inom 
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halso- och sjukvardsnamnden. "Den som ar ordforande i en namnd far betydligt storre fre
kvens pa / .. ./ samtal an den som ar vice ordforande." 

Adam sager sig inte lida brist pa skriftlig information fran landstinget. Som fortroendevald 
mottar han allt fran handlingar som skall lasas infer sammantraden till olika tidskrifter. Tid
skrifter anser Adam vara en viktig informationskalla. "/ .. ./ det finns massor av tidskrifter som 
'ramlar' in." Betraffande regelbundenheten och noggrannheten i lasandet av samtliga sager 
han: "Ja, det ar ju en samvetsfraga. Landstingsviirlden tittar jag i regelbundet. Jag kan utan 
omsvep erkanna att jag inte hinner lasa alla / .. ./" Aven dagspressen anser han vara viktig for 
att halla sig valinformerad. Adam laser sarskilt noga de som tacker in de geografiska ornraden 
som beror hans ordinarie arbete och landstingspolitiska uppdrag. "Insandare ar ett bra kansel
sprot fdr vad folk tycker. /---/ Ofta skriver man lite halvt i affekt, man tycker att det har maste 
vi skriva om omgaende / .. ./" Betraffande den egna publiceringen sager Adam: 

Under 1996 har jag skrivit insandare tva ganger, tror jag. Jag blir besviken om 
jag har skrivit nagonting, sa kanske det hamnar pa debattsidan, och den lases, 
enligt undersokningar, inte av lika manga som insandarsidan. Man begar standigt 
samma misstag. Man tycker att man vill satta ihop en artikel, sa man tacker in lite 
bakgrund, och da blir den sa pass lang att den hamnar pa debattsidan. 

Om politikers frekvens att uttala sig i dagspressen ar Adams asikt foljande: "/ .. ./ man ar som 
politiker dalig pa att syns utat. Det blir mest i valtider." De dagstidningar Adam laser regel
bundet finns pa hans ordinarie arbetsplats. Detar Alingsas Tidning, Dalsliinningen, Gote
borgs-Posten och Trollhattans Tidning. 

Utan omsvep forklarar Adam att han inte hinner fdrdjupa sig i allt material som kommer fran 
landstinget. De handlingar han erhaller infer sammantraden laser han dock omsorgsfullt. Mer 
perifert material skummar han bara igenom, och fragar sedan gruppledaren om det ar nagot 
han sarskilt bor ta fasta pa. Informationen fran landstinget ar riklig, och nar samtalet glider in 
pa kostnader for materialet kan en viss fundersamhet skonjas hos Adam. Han kanner inte till 
vilka kostnader det ror sig om, men papekar att "!bland far man samma material flera ganger 
och da tanker man pa kostnader. /---/ Men jag inser ocksa att det kan vara en storre arbets
insats att sortera ut dubbla utskick, och det kostar ju ocksa." 

Problematiken kring forvaringen av den information Adam erhaller ar tydlig. Yid fragan om 
han har nagon privat samling svarar han: "Ja, ett helt rum! Med travar och ho gar. Det ar hand
lingar, rapporter och kopior, osorterade eller i alla fall inte sorterade pa lange. Jag hittar / .. ./ 
men det bygger pa att ingen annan gar in i rummet." Adam sager sig leva i tva varldar, efter
som han ibland tar med sig landstingshandlingar till sin ordinarie arbetsplats, och saledes fdr
varar en del av sin privata samling dar. "/ .. ./ jag sitter hemma dagen innan ett sarnrnantrade 
och ska hamta <lorn handlingama, ja da ligger dom pa jobbet." Om Adam saknar nagot 
dokument kontaktar han det centrala kansliet i Vanersborg. Den privata samlingen innehaller 
inte nagon stor mangd monografier, och inte heller soker han information ur bocker i nagon 
storre utstrackning. "Jag vander mig till informationsavdelningen pa landstinget i stallet." 
Adam sparar vissa rapporter och utredningar och ser dem som en form av uppslagsbocker. 
"Jag har inte hjarta att slanga dom. Om jag nagon gang behover veta mer gar jag tillbaka till 
dom. Men det ar klart att sa som det ser ut i hogama hemma sa har jag valdigt lite ordning pa 
det. Jag sparar [ material et] en he) mandatperiod." 
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Utover handlingar fran landstinget finns det exempelvis SBU(Statens beredning for utvarde
ring av medicinsk metodik)-, SOU(Statens offentliga utredningar)- och Spri(Sjukvardens och 
socialvardens planerings- och rationaliseringsinstitut)-rapporter. Sadana extema publikationer 
laser Adam inte regelbundet. "Jag laste vad SBU tyckte om mammografi nar det var aktuellt." 
Detar alltsa bara i specifika fragor, eller "/ .. ./ om det hettar till i nagon fraga" som Adam 
rekvirerar statliga publikationer. 

Utover ovan namnda informationskallor ser Adam sig ha stor anvandning av de asikter som 
framfors i brev fran privatpersoner och intresseorganisationer. Adam laser samtliga brev som 
tillsands honom. "Daremot besvarar jag dom inte lika ofta." Anledningen till detta ar att 
breven oftast har till syfte att fora fram asikter for att paverka honom som politiker i storsta 
allmanhet. A vsandaren forvantar sig kanske inte nagot personligt svar. 

Bland de muntliga intema kallor Adam har tillgang till utgor tjanstemannen en speciell grupp. 
!bland utnyttjar han deras kunskaper, men anser att det ar en fraga om balansgang nar det 
galler forhallandet mellan politiker och tjansteman. "/ .. ./ det finns en risk att man som fritids
politiker har svart att satta sig in i arenden som tenderar att bli valdigt komplexa. Det ar risk 
for en fritidspolitiker att hamna i knana pa tjanstemannen. /---/ Man kan kanna en viss olust 
att vara hanvisad till nagon som ar expert." Adam saker sallan information fran tjanstemannen 
i forsta hand. Som ombudsman kanner han manga kunniga manniskor, och foredrar att kon
takta dem. Den information han far fran dessa extema personer skapar en bakgrundskunskap 
och da kan det ibland handa att han kontaktar en tjansteman for att fa ytterligare information. 

Kontakter och moten med manniskor, i storsta allmanhet, anser Adam vara en av de viktigaste 
informationskalloma. Han sammantrader med landstingskollegor och partikamrater regelbun
det. Sex-atta ganger/ar sammantrader halso- och sjukvardsnamnden. Uppdraget som vice ord
forande innebar aven regelbundna moten med ordforanden och vice ordforanden i de ovriga 
namndema. Den landstingsgrupp hans parti bildar ordnar alltid moten infor landstingsfull
maktige, men aven daremellan. Det brukar bli atta-tio ganger/ar. Adam upplever sig ha ett rikt 
och varierat natverk av intema och extema personliga kontakter. Den egna partigruppen i 
landstinget, men aven andra partigrupper utgor grunden for Adams natverk. Partikamrater . 
utanfor landstinget tillhor ocksa detta "basnatverk" . Som ombudsman for 13 kommuner i Janet 
har han kontakt med minst fyra-fem personer i varje kommun, och denna kontakt ar regel
bunden. Inom landstinget tror Adam att det ror sig om tio-tolv personer som han har etablerat 
natverk for kommunikation med. Bland slaktingar och vanner finner han ocksa goda mojlig
heter till kommunikation, det ar alltid nagon som vill diskutera, fraga eller framfora synpunk
ter. Sammanlagt ingar c:a 60-70 personer i Adams olika natverk. Den huvudsakliga kon
takten med dessa personer sker via telefon, vilket inte ar markligt med tanke pa Adams install
ning till muntligt informationsutbyte. "/ .. ./ Jag jobbar mycket hellre muntligt an skriftligt. Jag 
har mycket lattare for att ringa manniskor och prata med dom i telefonen an att skriva brev till 
dom." Den muntliga kontakten anser Adam vara sarskilt betydelsefull nar man foretrader be
folkningen. For att utoka kontaktytan med valjama bar ban ett forslag: "Man skulle forsoka fa 
till stand fasta motesplatser. / .. ./ vi som sitter i en namnd / .. ./ skulle kunna utlova att en dag i 
veckan eller en dag i manaden sitter vi vid en vardcentral. Dar kan du mota din politiker!" 

I samband med diskussionen kring kontaktytor med manniskor, namner Adam betydelsen av 
att delta i konferenser. Han papekar dock "/ .. ./ att det ar en fraga om hur mycket tid man har 
att lagga ner. Man far ta ledigt fran sitt jobb for att vara borta." Den storsta fordelen med kon-
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ferenser ar att de ofta ger honom gedigen kunskap. "Det ar mycket lattare att tillgodogora sig 
nar man bade ser och her samtidigt, an att bara lasa in det." I ovrigt ar konferenser betydelse
fulla nar man vill skapa nya kontakter och traffa manniskor fran andra landsting. Antalet kon
ferenser per ar uppskattar Adam till c:a tolv stycken, d.v.s. en/manad. 

Som ombudsman i lanet och fortroendevald i landstingsfullmaktige blir det, periodvis, manga 
resor. Nar Adam kor bil lyssnar han pa radio. "Jag lyssnar mycket pa radio, pa nyheter och 
samhallsprogram. Sent pa kvallarna i program I ar det mycket." Om sitt TV-tittande sager han 
foljande: "/ .. ./ forutom nyheter ar text-TV den stora nyhetsspridaren for mig. Nar jag kommer 
hem pa kvallarna ar i regel nyhetema over. Da Satter jag mig och tittar pa text-TV i nagon 
timme. / .. ./ Text-TV agnar jag minst lika mycket tid som tidningslasning." 

Eftersom Adam ofta ar pa resande fot tycker han att det ar fordelaktigt att anvanda mobil
telefon. Aven vanlig telefon anvander Adam i stor utstrackning. Han forsoker "/ .. ./ fostra 
partikarnrater / .. ./" i sitt distrikt "/ .. ./ att verkligen anvanda tekniken." Adam tror att "den nya 
tekniken" skrammer manga personer, sarskilt aldre. I samband med diskussionen kring "den 
nya tekniken" berattar Adam om sitt forhallande till telefax och datorer. Han har telefax bade i 
hemmet och pa den ordinarie arbetsplatsen, och anvander dem flitigt. Pa sin arbetsplats har 
Adam tillgang till en dator. Han anser sig ha stor nytta av dess mojligheter. Det finns ingen 
uppkoppling till Internet pa arbetsplatsen, daremot till det egna partiets databas, samt till tva 
andra partiers databaser. Att kunna kommunicera med andra, genom denna uppkoppling, ar 
vardefullt for Adam. En annan fordel ar mojlighetema att "plocka hem" riksdagsmotioner och 
information producerat av det egna partiet. Det enda problemet Adam upplever ar att tiden 
inte racker till for att Iara sig datoms alla mojligheter. 

All information Adam tar de! av nyttjas i olika sammanhang. Han anvander den for att, som 
ombudsman, informera sitt parti om landstingsangelagenheter. I ovrigt, vad galler anvandan
det atervander Adam till diskussionen kring den egna publiceringen. Det ar ett viktigt satt att 
anvanda insamlad och bearbetad information pa i det politiska arbetet. 

I slutet av samtalet diskuteras Adams onskemal om ytterligare informationsservice och even
tuella brister eller hinder i informationsforsorjningen och tillika informationshanteringen i 
landstinget. Hans onskemal ar i linje med syftet bakom hans fortroendeuppdrag som fore
tradare for befolkningen: 

Jag tycker att jag overoses med information. Ar det nagot jag saknar ar det nog 
okad kontakt med medborgarna. / .. ./ det ar viktigt ur demokratisk synpunkt. In-
fer beslut om NU-sjukvarden har vi varit runt pa en del institutioner, pa bamavdel
ningen pa NAL exempelvis, vi besokte for att informera oss. Och / .. ./ [personalen] 
gjorde stora ogon och undrade varfor vi kom dit, "Det ar ju inte val i ar." 

6.2.1 Sammanfattande informationsprofil 

lndividen Adam bar behov av information 
- som privatperson 
- som yrkesverksam: Adam ar ombudsman for sitt parti 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som vice ordforande i en halso- och 

sjukvardsnamnd. 
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Individuella egenskaper som kan vara av betydelse for Adams informationshantering 
Uppgifter om de politiska och sociala forhallandena i Adams bamdomshem saknas i under
sokningsmaterialet. Adam har studerat pa universitetsniva. Huruvida detta aterspeglar sig i 
hans informationshantering i dag ar svart att bilda sig en uppfattning om. Det tycks dock inte 
ha paverkat hans hantering i nagon storre utstrackning. Daremot kan man anta att Adams ordi
narie arbete, som ombudsman under c:a 15 ar, har praglat hans satt att hantera information. 

lndivider/grupper Adam kommunicerar regelbundet med 
1/ Den egna familjen 
I Adams narmaste omgivning finns ett politiskt intresse, och det forefaller som om familjens 
medlemmar gama diskuterar politiska fragor och bar synpunkter att lamna betraffande hans 
uppdrag inom landstinget. Adam befinner sig alltsa i en social hemmiljo som ger honom posi
tivt stod for en fortsatt politisk aktivitet. 

21 Allmanheten 
al politiska sympatisorer och potentiella valjare 
bl politiska motstandare 
Genom sitt ordinarie arbete som ombudsman diskuterar Adam dagligen politiska fragor med 
andra manniskor. Att dessa foretradesvis ar partikamrater eller politiska sympatisorer finns det 
god anledning att anta. Visserligen varierar sakert uppfattningama inom partiet, men kommu
nikationen, som foretradesvis ar muntlig och ej formaliserad, kan antas vara ganska politiskt 
onyanserad. Adam uppfattar sig i hog grad som spridare av landstingspolitisk information till 
olika grupperingar i samhallet. Han papekar att mojlighetema till okad kommunikation med 
allmanheten bor prioriteras inom landstinget. Men det ar inte enbart insatser fran politikemas 
sida som kravs for ett battre informationsutbyte. Bristen pa engagemang fran allmanheten 
upplever Adam som pataglig emellanat. Genom att systematiskt bereda platser och tillfallen 
for moten mellan politiker och medborgare kan denna brist pa kommunikation reduceras. Ett 
annat satt att avhjalpa denna brist utgor formaliserad, skriftlig kommunikation via lokal
pressen. Adam skriver sjalv i obetydlig omfattning. Han upplever emellertid formen som be
tydelsefull. I ovrigt uppratthalls ett informationsutbyte med allmanheten via de brev han er
haller. Denna kommunikation ar i huvudsak envagskommunikation, eftersom han endast vid 
ett fatal tillfallen besvarar breven. 

31 Andra politiker 
al sitt politiska parti, partikamrater i och utanfor lanet 
bl politiska motstandare i och utanfor lanet 
Adams informationsutbyte med politiska sympatisorer och motstandare i och utanfor lanet ar 
en kombination av formaliserad/ej formaliserad och skriftlig/muntlig kommunikation. Det 
framgar att Adam upplever sin position som en hammande faktor for gott informationsutbyte. 
Man kan anta att vice ordforandeskapet far honom att kanna underlagsenhet gentemot ord
forande. Gissningsvis har han emellertid mojlighet att ersatta denna brist pa informations
utbyte med andra personliga kontakter. En annan kalla som kan komplettera denna brist ar 
samtal med gruppledaren for partiet. Genom det ordinarie arbetet ges mojligheter till moten 
med andra politiker, men hur hogt upp inom partihierarkin dessa kontakter stracker sig fram
gar inte i undersokningsmaterialet. Aven om Adam har manga mojligheter att traffa andra 
politiker maste kommunikationen, da personliga sammantraffanden inte tillatas, kompletteras 
med telefonkontakt. Konferenser ger Adam mojlighet att sammantraffa med politiska sympa
tisorer och motstandare. Problemet ar dock att dessa inkraktar pa det ordinarie arbetet. Pa sin 
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arbetsplats har Adam tillgang till partiets databas, och denna teknik mojliggor kommunikation 
med partikamrater i hela landet. 

4/ Tjansteman 
Via tjanstemannen uppratthaller Adam en inte alltfor otnfattande formaliserad kommunika
tion. Hans installning till denna grupp praglas av en god portion misstanksamhet. Adam ar pa
tagligt radd att raka i beroendestallning och/eller bli manipulerad. Infor sina politiska stall
ningstaganden radfragar han partikamrater i forsta hand och tjansteni.annen darefter. Att detta 
hanger ihop med sarnma kansla av underlagsenhet han kanner gentemot ordforande i narnnden 
ar inte sjalvklart, men mojligt. Man bor i detta sarnmanhang observera att Adam, i hogre grad 
an de andra i intervjugruppen, har ett ordinarie arbete som paverkas av partipolitiska beslut. 
Mangden handlingar Adam erhaller fran landstinget blir honom stundtals overmaktig. Man 
kan skonja en viss irritation over att utskicken inte samordnas, vilket leder till att Adam far 
samma material flera ganger. Trots vanan att selektera bland viktig information forekommer 
det att Adam far mer information an han formar hantera, vilket resulterar i en kansla av over
belastning. 

5/ Omvarlden i ovrigt 
Adam ha sedan lange visat intresse for varlden utanfor Sverige. Hans kommunikation med 
manniskor i andra lander framgar inte klart i undersokningen, men att en sadan finns ar troligt. 
For kommunikation med omvarlden kan man anta att kommunikationsvagarna TV, radio, 
samt dagstidningar och tidskrifter spelar en avgorande roll. 

Informationskallor Adam prioriterar 
Det framgar alldeles klart att Adam foredrar muntlig kommunikation langt framfor skriftlig. 
Han har ett omfattande kontaktnat, och dessa mojligheter till informationsutbyte uppratthaller 
han foretradesvis genom personliga sammantraffanden och/eller telefonkontakt. Trots att 
muntliga kommunikationsvagar prioriteras anser Adam att tidskrifter och dagstidningar ar 
viktiga informationskallor. Adam rekvirerar och laser statliga publikationer for att satta sig in 
i specifika fragor, darutover ar lasningen oregelbunden. Biblioteksbesok namner Adam inte, 
vilket kan tyda pa att det inte utgor nagon betydelsefull kalla for honom. Han anser sig redan 
ha goda mojligheter att fa relevant information fran det centrala kansliet. En annan orsak kan 
vara okunskap om bibliotekets mojligheter att atervinna information. Telefax ar ett effektivt 
hjalpmedel for kommunikation, och Adam utnyttjar tekniken for att genomfora sitt lands
tingspolitiska uppdrag. Datorn pa den ordinarie arbetplatsen anvander Adam relativt regel
bundet, men det ar inte alltid tiden racker till for att utveckla kunskaperna. Adam onskar en 
djupare forkovran i datorns olika mojligheter. Han tror att utnyttjandet av den nya tekniken ar 
generationsbunden, vilket visar sig i att manga aldre undviker kontakt med bl.a. datorer. Rent 
praktiskt forefaller Adam ha problem med lagring av information. Osystematiskt samlar han 
material i hogar, och ibland aterfinner han inte den information han ar i behov av. 

6.3 Bertil 

Bertil, 70 ar, ar inte fodd eller uppvuxen i det Ian han sedan 35 ar tillbaka varit politiskt aktiv 
i, framst kommunpolitiskt engagerad. Landstingsuppdraget stracker sig atta ar tillbaka i tiden. 
I hans barndomshem fanns en politisk uppfattning, men ingen familjemedlem eller slakting 
agnade sig aktivt at politisk verksamhet. Berti! sjalv har alltid haft ett allmanpolitiskt intresse, 
"/ .. ./ men jag var inte fast forankrad i nagot parti. Jag hoppade fran det ena partiet till det 
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andra under dom forsta aren. Jag tyckte att det var olika partier som hade ratt i olika saker." 
Efter avslutad realskola agnade Bertil sig at studier och praktik vid Veterinarhogskolan i sju 
ar. Nar han borjade arbeta kom han automatiskt i kontakt med manniskor pa landsbygden. 
Bertils engagemang for bondemas situation okade och han sag det som sin uppgift att fora 
fram deras asikter. Att Bertil fick tjansten som distriktsveterinar mojliggjorde kontakt med 
manniskor i ett omfattande geografiskt omrade. Inom kommunen har Bertil innehaft flera for
troendeuppdrag, bl.a. har han suttit i skolstyrelsen, varit ordforande och vice ordforande i 
kommunfullmaktige och suttit i vard- och omsorgsnamnden. 

Bertil ar vice ordforande i en av de fem halso- och sjukvardsnarnndema. Eftersom han ar 
landstingspolitiskt engagerad i det geografiska distrikt i lanet som angransar till ett annat 
landsting, Varmlands lans landsting, sitter han aven med som Alvsborgs representant i halso
och sjukvardsnamnden i sydvastra Varmland. Han sitter ocksa som supp leant i LKF (Lands
tingskommunala fdrbundet)(l). Trots att Berti! inte varit engagerad sa lange i landstinget, 
anser han att de andra fdrtroendevalda lyssnar till vad han har att saga. "Jag stravar i alla fall 
efter att vara en ratt hederlig politiker med god integritet. / .. ./ jag tror att de uppfattar mig som 
relativt rejal." Hans ordinarie yrke erbjuder manga tillfallen att diskutera fragor som beror 
landstinget, och engagemanget i foreningar ar omfattande. "/ .. ./ jag ar med i / .. ./ mangder av 
foreningar. Men, som ni fdrstar har jag fortfarande kvar mitt yrke. Jag ar privatpraktiserande. 
Privatpraktiserande och det har [landstingsuppdraget], det blir inte mycket tid over." Trots att 
Berti! traffar manga manniskor genom sin privatpraktik har kontaktnatet minskat i omfattning 
sedan han slutade som distriktsveterinar. Att Berti! har varit och ar en kand politisk profil i sin 
hernkommun rader det inget tvivel om: 

/ .. ./ det ar ju ingen stor stad det har, eller stor kommun / .. ./ sen vet / .. ./ [folk] 
att jag sysslar med politik. Det star i tidningen ibland, och jag har varit har sa lange. 
Saar det nagonting / .. ./ [folk] har pa hjartat framfor dom det / .. ./ nar jag gar 
ner och handlar pa stan sa traffar jag folk.Detar manga som har saker pa hjartat, 
som talar om bade bra och daliga saker. 

Bertil figurerar ibland, som politiker, i den lokala pressen, och han anser att denna ar ett 
mycket betydelsfullt forum for politisk debatt. "Den storsta informationskallan jag har ar 
naturligtvis tidningen. /---/ Jag laser tva-tre tidningar om dagen." For att halla sig politiskt val
informerad laser han Nya Wermlandstidningen, Provinstidningen Dais/and och Svenska 
Dagbladet regelbundet. Tidskrifter "/ .. ./ oversvamrnas man ju av." Berti! namner Landstings
viirlden, Pa gang och Dagens medicin i anknytning till sitt politiska uppdrag. Ofta ar antalet 
tidskrifter sa stort att han inte hinner lasa samtliga. Han brukar bladdra igenom dem och 
sortera ut det som ar av speciellt intresse for honom. Utover de periodiska skrifter som har 
med Bertils fortroendeuppdrag att gora, far han hernsant ett stort antal tidskrifter med anknyt
ning till de foreningar han ar medlem i. I ovrigt far Berti! Spri-rapporter hemsant, och han pa
pekar att han brukar lasa dessa, samt SBU- och SOU- rapporter i stor utstrackning. De tva 
sistnamnda statliga publikationema skickas inte hem till honom, daremot finns de att tillga 
inom partigruppen i landstinget. I denna grupp finns dessutom en person sorn ar ansvarig for 
bevakning av olika statliga publikationer, och det ar denna persons uppgift att delge de andra i 
gruppen om vad som kan vara av intresse. I detta sammanhang namner Bertil att det ocksa 
finns en person i partigruppen som sammanstaller litteraturlistor. "Vi har en dam i gruppen 
som ar mycket framatstravande och som haller oss underrattade." Han tittar igenom dessa · 
li stor, men "/ .. ./ jag far saga att det ar sallan eller aldrig som jag utnyttjar den mojligheten. 
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Det borde man naturligtvis gora. 11 Berti! besoker sallan nagot bibliotek for att soka informa
tion for sitt politiska uppdrag i landstinget. 11 Mycket sallan. Jag ber om ursakt, men det gor jag 
inte. Bibliotek anvander jag uteslutande for skonlitteratur, sant jag inte har rad att skaffa mig." 
Han anvander sig inte av monografier i nagon storre utstrackning. 11Nastan aldrig, kan jag saga 
om jag ska vara uppriktig. / .. ./ den information som jag far och som jag soker aktivt, <let ar 
genom kontakter med folk. 11 

Landstingshandlingar laser Berti! mycket pietetsfullt. "Det som komrner fran landstinget <let 
laser jag, luslaser jag, precis allt." Han korrigerar dock sig sjalv, och papekar att han kanske 
inte laser exakt allt. Det finns en orsak till att han laser det mesta mycket omsorgsfullt. "Spe
ciellt for mig som inte armed i landstingsstyrelsen. / .. ./ da maste jag ha full information. / .. .I 
Genom gruppmoten blir vi informerade av gruppledaren och de som armed i landstings
styrelsen." Berti! anser sig inte Iida nagon brist pa information, men: 

/ .. ./ <let ar manga som har mycket storre forutsattningar darfor att <lorn sitter vid 
11 kottgrytorna11

• Dom sitter alltsa i landstingsstyrelsen - <lorn sitter med i LKF. Jag 
ar tredje suppleant i Landstingskommunala forbundet, <let innebar att jag far lasa 
papperen, men ingenting mera. Det ar flera som sitter i landstingsstyrelsen och far 
forstahandsinformation. Dom far information pa ett helt annat satt. 

Hanteringen av landstingshandlingar och andra dokument skapar problem for Berti!. Att halla 
ordning pa allt "/ .. ./ ar <let stora problemet. Man overoses med en stor mangd / .. ./ Men, i stort 
sett delar jag upp <let i parmar, <let som ar aktuellt. Sen nar allt har sjunkit undan och det inte 
ar lika aktuellt, da lagrar jag <let i garderoben." Situationen, med en stor mangd information 
som skall lagras, ar inte unik for landstingspolitiker. Berti! berattar om <let tillfalle da han satt 
som suppleant i riksdagen. "Da fick jag riksdagstrycket. Till att borja med, de forsta mana
derna, forsokte jag lasa <let mesta. Efter nagra manader lase jag bara en de! och till slut slutade 
jag helt och hallet. Men da samlade jag <let i garaget. Jag fick tva hogar fran golv till tak." 
Berti! forvarar sin privata samling i hemmet. Han sparar alla handlingar under pagaende man
datperiod, och nar perioden ar over gallrar han. Berti! tycker sjalv att han ar dalig pa att kasta 
material. "Jag ar en forsiktig general. 'Det har behover jag nog sa smaningom.' Men <let gor 
jag aldrig." Saknar Berti! informationsmaterial kontaktar kontaktar han nagon tjansteman. 
6verhuvudtaget anser Berti! att han har mycket god kontakt med landstingets tjansteman. "Jag 
begar ofta deras hjalp for att fa information. Jag ar / .. ./ mycket dalig pa att skriva maskin / .. ./ 
Dom skriver rent, <lorn kan lasa min stil.'' Att den information som erhalls fran tjanstemannen 
ar korrekt rader <let foga tvivel om, anser Berti!. Att <let kostar pengar att formedla informa
tionen inser han, men har ingen uppfattning om hur mycket. Berti! sager: "Det som har retat 
mig - <let ar kanske inte sa mycket dubbel information utan att man kanske kan fa tre brev fran 
samma avsandare sarnma <lag.Detar klart att <let kan vara tre olika tjansteman, och <let 
kanske ar jobbigare och dyrare att samordna det." 

Det ar inte bara brev fran landstinget som skickas hem till Berti!. Bade intresseorganisationer 
och privatpersoner kontaktar honom brevledes. Ofta tar han emot otaliga sidor namnunder
skrifter, som kan komma fran anstallda som ar oroliga och kanner sig hotade infor omstruktu
reringar i varden. 11

/ •• ./ speciellt i <lorn har tiderna nar sa mycket hander. " Denna typ av infor
mation fran medborgarna ar viktig att ta till sig. De brev han far fran ovannamnda grupper 
besvarar han sallan skriftligt. "Men daremot om <let ar telefonnummer uppgivet och <let ar ett 
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visst andamal, att det ar en fraga eller nagot liknande, sa ringer jag upp och pratar." Brevens 
syfte, tror Berti], ar att informera honom som landstingspolitiker i storsta allmanhet. 

Nar samtalet kommer in pa sammantraden utbrister Berti]: "Ja, oj, oj, oj det ar alldeles pa tok 
for mycket!" Om man ser till Berti ls totala politiska engagemang, under de aktiva periodema 
pa aret, sa deltar han i sammantraden c:a tre ganger/vecka. Han deltar i landstingsfullmaktige
moten och sammantrader med partigruppen i landstinget. Det blir ungefar 14 moten/ar inalles. 
Vice ordfdrandeskapet i halso- och sjukvardsnamnden innebar ocksa ett antal sammantraden 
varje ar, och utover detta tillkommer atta moten med halso- och sjukvardsnamnden i Varm
lands sydvastra disktrikt. Berti] kommunala engagemang har minskat i omfattning, men fort
farande deltar han i tva-tre sammantraden/manad. 

En annan form av sammankomster, som Berti] namner, ar konferenser, vilka han med stor 
entusiasm deltar i. Forutom den information fdrelasaren fdrmedlar ges mojlighet till kontakt 
med andra fdrtroendevalda och tjansteman. "/ .. ./ man sammantrader med manniskor och hor 
deras asikter och diskuterar over kaffet. Det ar ofta valdigt larorikt och bra. Da far man ofta 
kontakt med de som sitter tysta och har asikter, men inte framfdr sina asikter." 

Berti] inhamtar liven information fran radio och TV. Forhallandet till TV beskriver han pa 
foljande satt: "Ja, jag lyssnar pa debatter, det ar jag road av. Jag lyssnar naturligtvis pa 
nyheter." Betraffande radio sager han: "Radio blir <let dessvarre inte sa ofta. /---/ Radiolyss
nandet som jag agnar mig at ar nar jag aker bil." En viss kritik angaende radios och TV :s 
nyhetsfdrmedling kan skonjas. "Tyvarr ar det samma information som mals om och om igen." 
I samband med samtalet om dessa teknikaliteter fdrs samtalet in pa mobiltelefoner, vanliga 
telefoner, telefaxer och datorer. Fram till i ar har Berti! haft mobiltelefon, men har det inte 
langre. Bertil ansag sig ha stor nytta av den och planerar att skaffa en ny. Yanlig telefon an
vander han i mycket stor utstrackning. "/ .. ./ det ar i telefonen det mesta utrattas." Nagon 
telefax har han inte hemma, men har tillgang till en pa annan plats. Denna anvander han inte 
sarskilt regelbundet. Bertil ar heller inte agare av nagon dator. "/ .. ./ jag fdrstar mig inte pa det, 
holl jag pa att saga." Han anser sig dock vara en indirekt anvandare av datorer. "/ .. ./ tjanste
mannen hjalper mig med sadana uppgifter som jag ska ha tag i / .. ./ och dom skriver ut brev at 
mig. Men jag har funderat pa att skaffa mig en dator. Mina saner har / .. ./ [ datorer] och dom 
tycker att jag ar 1600-tal." 

Den insamlade och bearbetade informationen anvander Berti! bl.a. som underlag for att fatta 
beslut. Han sprider aven information vidare till valjare och kollegor inom landstinget, kom
munen och det ordinarie arbetet. Inom den kommunala sektom tror han sig vara en av de 
kunnigare i haslo- och sjukvardsfragor. Berti} har sjalv en medicinsk utbildning, men anser 
inte att han har nagon storre nytta av denna i landstingssammanhang. Yisserligen har han en 
fdrstaelse for de problem lakare stalls infdr, men som politiker ar "/ .. ./var uppgift / .. ./ att ta 
reda pa befolkningens behov." Driften tillhor inte det politiska uppdraget, utan skots av de 
som ar kunniga inom omradet. Bertil anvander liven den insamlade och bearbetade informa
tionen till att skriva debattartiklar. 

Yanligast ar att han fdrfattar artiklar da det fdrekommer felaktig information i tidningar, vilket 
inte ar alldeles ovanligt. "Det fdrekommer ofta insandare dar dom talar om vilka daliga 
manniskor politiker ar. Dom angriper mig eller det system som jag haller pa med, och da fdr
soker jag tillrattalagga det." Det senaste aret har han skrivit i lokalpressen fyra-fem ganger. 
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Detta iir inte sarskilt mycket enligt Bertil, men anger orsaken: "/ .. ./ ett valar, niir <let borjar dra 
ihop sig - sa iir <let en helt annan frekvens, framfor allt under september manad." Press och 
radio tar kontakt med Bertil, men i mindre utstriickning an da han var ordforande i kornmun
fullmiiktige. Som vice ordforande i hiilso- och sjukvardssniimnden tror han sig inte vara lika 
intressant som ordforande. "/ .. ./ hon iir synnerligen viii uppdaterad. Sedan sitter hon med i 
niistan all ting. / .. ./ hon far sin information manader fore mig." 

Som f.d. distriktsveteriniir, numera privatpraktiserande, kommun- och landstingspolitiker har 
Bertil skaffat sig ett omfattande kontaktniit. Han har en god van som han, mer eller mindre 
dagligen, diskuterar politik med. "Han ar mitt bollplank. Detar ingen fraga som ar uppe 
[i kornmun eller landsting] som vi inte diskuterar." Sin hustru ser han ocksa som en mycket 
god och inspirerande diskussionspartner. I kommunen har Bertil tre-fyra personer som han 
konsulterar mer regelbundet. Inom landstinget har han regelmiissig och god kontakt med 
ungefar lika manga, foretradesvis ur den egna partigruppen. Som vice ordforande har han 
dessutom tiita kontakter med ordforande i namnden. Sammanfattningsvis uppskattar Bertil 
antalet regelbundna kontakter till c:a I 0-15 personer. Huvudsakligen har han kontakt med 
dessa via telefon, eftersom det geografiska avstandet hindrar tiita sammankomster. 

Berti! iir overtygad om att hans politiska arbete skulle underliittas avseviirt om han hade till
gang till en privatsekreterare. Denna sekreterare skulle selektera bland informationen och 
forse honom med <let som ar av betydelse for hans politiska uppdrag. "Nar det galler lands
tinget ar det fruktansvart mycket att komma ihag. Det ar sa mycket att tanka pa att man mer 
ell er mindre drunknar." 

6.3.1 Sammanfattande informationsprofil 

Individen Bertil bar behov av information 
- som privatperson: Berti] iir engagerad i ett stort antal foreningar 
- som yrkesverksarn: Berti] ar privatpraktiserande veteriniir 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som vice ordforande i en halso- och sjukvards-

niimnd, Alvsborgs representant i hiilso- och sjukvardsniirnnden i sydviistra Varmland och 
suppleant i LKF. Utover detta iir han aven engagerad kommunpolitiskt. 

lndividuella egenskaper som kan vara av betydelse for Bertils informationshantering 
Berti! har alltid haft ett politiskt intresse, vilket han till viss del, fatt med sig fran bamdoms
hemmet. Bertils akademiska utbildning tycks inte paverka, i nagon storre utstriickning, det nu
varande sattet att hantera information. V anan och rutinen att bearbeta stora mangder komplex, 
skriftlig information kan dock ha sin grund i tidigare universitetsstudier. Hans politiska aktivi
tet striicker sig over tre decennier, och han har innehaft maktpaliggande fortroendeuppdrag 
inom kommunen. Det ar hogst troligt att den langa politiska erfarenheten i <lag paverkar hans 
informationshantering positivt. 

lndivider/grupper Bertil kommunicerar regelbundet med 
I I Den egna familjen. 
Berti! anser att hustrun iir en god och betydelsefull partner att diskutera politiska fragor med. 
Man kan anta att hon iir ett viktigt stod, men aven kritiker, i hans politiska arbete. Han tycks 
leva i en social struktur diir han far kontinuerligt stod for sina politiska asikter och uppdrag. 
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21 Allmanheten 
a! politiska sympatisorer och potentiella valjare 
bl politiska motstandare 
Genom det ordinarie arbetet kommer Bertil dagligen i kontakt med allmanheten. Den infor
mation som kommuniceras med olika manniskor ar huvudsakligen muntlig. Nar Bertil gick i 
pension som distriktsveterinar reducerades mojlighetema att fora muntliga diskussioner med 
sympatisorer och motstandare i ett storre geografiskt distrikt. Via det omfattande engage
manget i olika foreningar har han dock mojlighet att komrnunicera med ett stort antal manni
skor. Dessa personer framfor gama sina asikter och synpunkter, vilket underlattar for Bertil 
da han och partiet skall utforma politiska strategier. Yid dessa tillfallen har Bertil dessutom 
mojlighet att informera om sitt partis asikter och installning i olika fragor. Den skriftliga kon
takt han har med allmanheten sker foretradesvis via lokalpressen och genom korrespondens 
fran privatpersoner och intresseorganisationer. Man kan formoda att Bertil :far den uppmark
samhet i lokalpressen som han onskar, eftersom han iir en kand politisk profil i sin hem
kommun. Mycket av den information som kommuniceras via lokalpress och korrespondensen 
utgor underlag for Bertils installning i olika fragor. Trots att Berti! skriver debattinlagg och in
sandare, anser han att denna typ av kommunikation ar bristfallig. Hur Berti I kompenserar 
detta framgar inte, men tydligen ar hans skriftliga kommunikation i lokalpressen mer fre
kvent under valperioder. Den korrespondensbaserade kommunikationen iir, mer eller mindre, 
envagskommunikation, vilket innebar att Bertil sallan besvarar breven. 

31 Andra politiker 
a! sitt politiska parti, partikamrater i och utanfor Janet 
bl politiska motstandare i och utanfor lanet 
Kommunikationen med andra politiker ar bade formaliserad/ej formaliserad, skriftliglmuntlig 
och intern/extern. Dagligen samtalar och utbyter Bertil information med en partikollega i 
kommunen. Bertils kontakt med kommunpolitiker ar omfattande, och da han sjalv innehaft 
fcirtroendeposter i toppen av den kommunala hierarkin :far man formoda att det armed per
soner i denna stallning han utbyter information. Kontakten med partikamrater inom lands
tinget sager inte Bertil mycket om, endast att en eventuell brist pa tillborlig information av
hjalps via muntlig och/eller skriftlig kommunikation med gruppledaren. Man kan anta att nar
maste politiska motstandare ar ordforande i namnden dar Bertil ar vice ordforande. Han 
sager att deras kommunikation ar god, eftersom de stravar mot samma mal, men man kan anta 
att sattet de vill uppna malen pa skiljer sig at. Det framgar att Bertil upplever en viss underlag
senhet, som ar forknippad med positionen som vice ordforande. Han papekar namligen att 
ordforande, just i denna egenskap, har battre forutsattningar att :fa tillgang till forstahandsin
formation. Bertil upplever som brist att inte inneha fler fortroendeuppdrag inom landstinget, 
eftersom just detta ar en forutsattning for att :fa forstahandsinformation, d.v.s. vara med da 
fragor behandlas i olika instanser. De som sitter med i flera styrelser och utskott, och darmed 
befinner sig narmare maktens absoluta centrum, ar battre informerade och har battre mojlighet 
att sprida sina och partiets asikter, och pa det sattet vinna proselyter. Kansla av underlagsenhet 
kan utgora ett hinder for informationsutbyte. Bristen pa forstahandsinformation forsoker han 
avhjalpa genom att lasa alla landstingshandlingar grundligt, samt tillfraga partiets grupp
ledare. Mojligtvis kan Bertils langa tid inom den politiska varlden kompensera kanslan av
utanforskap. Ett omfattande antal personkontakter och vana att hantera politisk information 
kanske anda mojliggor ett gott informationsutbyte med de som befinner sig i toppen av Iands
tingets hierarki. Bertil ser en brist i att inte kunna sammantraffa med andra politiker regel
bundet, p.g.a. det geografiska avstandet. Denna obalans forsoker han avhjalpa genom konti-
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nuerlig telefonkontakt. Berti! har aven regelbundet informationsutbyte med landstingspoli
tiker i det grannlan som angransar Alvsborg i norr. Kornmunikationen med dessa politiker be
skriver han inte. 

4/ Tjansteman 
Med landstingets tjansteman har Bertil, foretradesvis, formaliserad kontakt. Bertils installning 
till tjanstemannen forefaller vara odelat positiv. Hanser dem som en oumbarlig resurs vad 
galler tillgangen till faktauppgifter, beslutsunderlag och skrivhjalp. Bertil tror inte att informa
tionen fran tjanstemannen ar forvanskad eller osann, ej heller att de hemlighaller viktiga upp
gifter. Den omfattande mangd landstingshandlingar Bertil erhaller tillgodoser bl.a. kognitiva 
behov, och utgor underlag for hans och partiets politiska agerande. Bertil anser att det finns en 
brist i samordningen av utskick fran landstingets kansli. Detta ar ett irritationsmoment, och en 
battre samordning ar att foredra. 

51 Omvarlden i ovrigt 
Genom de manga foreningar Berti} ar aktiv inom far han information fran vitt skilda intresse
omraden. Om Bertil har kontakt eller kommunicerar med varlden utanfor Sverige framgar inte 
av undersokningsmaterialet. Via informationskallor som tidskrifter, tidningar, TV och radio 
inhamtar emellertid Berti) omfattande omvarldskunskap. 

Informationskallor Bertil prioriterar 
Det framgar tydligt av undersokningsmaterialet att Bertil foredrar att informera sig, tillika 
sprida information via muntlig kornmunikation, vilket kan ha sin orsak i att detta satt ar 
snabbare och effektivare. Kontakten med andra manniskor sker huvudsakligen genom per
sonliga moten, exempelvis vid samrnantraden och konferenser, men aven via telefon. Aven 
om Bertil foredrar muntliga kommunikationsvagar anser han att dagstidningar ar de mest 
betydelsefulla skriftliga kalloma, eftersom de, via debattartiklar och insandare, speglar lans
invanamas asikter och installning i olika fragor. Tidskrifter ar ocksa av betydelse for Bertil, 
men p.g.a. tidsbrist selekterar han kraftigt bland dessa. Statliga publikationer sager Berti! sig 
ha stor gladje av, men troligtvis ar lasningen av dessa sporadisk och knuten till specifika 
fragor. Biblioteket anvander Bertil uteslutande for att lana skonlitteratur, vilket kan tyda pa att 
han dar inte finner information som beror hans politiska uppdrag. Det kan ocksa bero pa 
okunnighet om mojlighetema att atervinna relevant information via bibliotekets service. 
Datorer tillhor hans mer perifera kunskapsomraden. Med hanvisning till sin alder, forklarar 
han att det inte riktigt Jigger inom hans intressesfar. Berti! ar inte negativt installd till den nya 
tekniken, men har inte aktivt sokt avhjalpa bristen pa kunskap. Det verkar inte heller som om 
Iandstinget erbjudit honom mojligheter att Iara sig mer om datoranvandning. Via valinforme
rade partikamrater i landstingsgruppen har han mojlighet att rekvirera aktuell litteratur, men 
denna mojlighet utnyttjar han inte. Orsakema kan vara flera, men sannolikt ar att Berti! inte 
anser sig behova denna information for att fullgora sitt uppdrag. Mangden information fran 
Iandstinget gor att han stundtals kanner en overbelastning, och nagon form av sekreterare 
skulle underlatta hans politiska arbete. Lagringen av informationsmaterial utgor ett problem, 
beroende pa den voluminosa mangden. Bertil har svart for att gora sig av med material. Att 
huvuddelen av dokumenten gar att rekvirera fran det centrala kansliet i Vanersborg ar inget 
han namner, nagot som skulle innebara att han kunde slanga inaktuella handlingar i ett 
tidigare skede. 
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• 

6.4 Cecilia 

Cecilia i:ir 56 ar, fodd och uppvuxen i ett medelklasshem i Goteborg. Efter studentexamen 
arbetade hon extra pa bank, for att sedemera utbilda sig till li:irare och senare till specialli:irare. 
Hennes politiska engagemang borjade pa 1970-talet i samband med studiema, och inleddes 
med ett ordforandeskap i det fackfdrbund hon tillhor, Lararfdrbundet. Hon i:ir den enda bland 
de intervjuade personema som innehar posten som gruppledare for sitt parti i landstinget. 
"Som sadan maste man fa information om olika verksamheter inom landstinget." Detta inne
bi:ir ett omfattande politiskt engagemang. Hon ar vice ordfdrande i en av de fem hi:ilso- och
sjukvardsnarnndema, armed i landstingsstyrelsen och ar engagerad i utskottsarbete, sitter i ett 
intemationellt rad och i Beredningen for EU-fragor, vilket leder till vissa kontakter med 
manniskor i andra lander. Cecilia i:ir aven med i Landstingsfdrbundet och i:ir aktiv inom LKF . 

Cecilia har en relativt stark sti:illning inom landstinget, vilket gor det lattare for henne att pa
verka i fragor och beslut. Inom sitt parti har hon varit, och ar fortfarande, mycket engagerad. 
"Jag har haft ett ganska viktigt uppdrag, nastan det finaste man kan fa. Jag har suttit i parti
styrelsen / .. ./ i sex ar." Hon har lamnat denna centrala post, men ar fortfarande vice ordforande 
i partiets lansfdrbund. Orsaken till att hon minskat sitt engagemang ar uppdraget i landstinget, 
"/ .. ./ det tar all kraft och all tid." For att hinna med sitt politiska uppdrag arbetar Cecilia hara 
tio procent pa sin ordinarie arbetsplats. Hon anser det viktigt "/ .. ./ att _/ .. ./ ha kvar den kontak
ten. Jag tycker att det ar bra att ha kontakt med verkligheten." Hon ser ett samband mellan 
landstingsuppdraget och det ordinarie arbetet, vilket ofta visar sig genom fragor och synpunk
ter fran arbetskollegor. "Det ar manga som fragar. Manga som inte riktigt vet vad en politiker 
ar." Cecilia har aven berattat om sitt politiska arbete i de skolklasser hon undervisar. Proble
met med att fa tiden att ri:icka till uttrycker hon tydligt: "/ .. ./ jag har under nagra ar inte haft 
nagonting som jag har fatt gora for mig sjalv. Det finns ingen tid. Jag skulle sa gama vilja lasa 
franska. Jag kan inte ga pa nagonting. Vi i:ir ju borta stup i kvarten." Cecilia papekar att 
mycket tid gar at att ta till sig information och skapa en kunskapsbank i olika fragor. Tid
ningar och tidskrifter ar viktiga informationski:illor for henne. Hon laser alla tidskrifter hon far 
hemskickade. "/ .. ./ jag river ofta ur. Jag har ofta halvrivna sidor som jag sparar, och som 
hanger ihop med det omrade som jag vet kan vara pa tapeten." Cecilia tillhor tidskriftslasama, 
som via recensioner ell er referenser, soker vi dare efter ytterligare information, men " I .. ./ <let 
ar kanske mera i min roll som larare." Nagra av de tidskrifter hon prenumererar pa eller far ar 
Dagens Medicin, Landstingsvdrlden, Ldrartidningen, Pedagogiska Magasinet, Riksdag & 
Departement, samt den tidskrift hennes parti ederar. Riksdag & Departement anvander hon 
som en slags sekundarpublikation, eftersom Fritzes fdrlag (2) presenterar manga av sina poli
tiska publikationer i denna. For att halla sig allmanpolitiskt och samhalleligt informerad laser 
hon regelbundet ett antal dagstidningar, t.ex. Alingsas Tidning, Boras Tidning, Goteborgs
Posten och ibland i:iven Dagens Nyheter. SBU-, SOU- och Spri-rapporter laser Cecilia. Hon 
papekar dock att lasningen av dessa statliga publikationer ar mycket selektiv. Anvandandet av 
monografier diskuteras inte, di:iremot narnner hon sitt forhallande till bibliotek, eller snarare 
franvaro av forhallande till bibliotek. "Jag har inte tid till det. Jag ska vara i:irlig, gar aldrig till 
biblioteket." 

Som gruppledare maste Cecilia lasa alla landstingshandlingar mycket omsorgsfullt. Sattet att 
ta till sig information i dessa handlingar beskriver hon pa fdljande si:itt: 
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Man far ju handlingama / ... / Nar jag last dom sa ringer jag till nagon som sitter i 
arbetsutskottet / .. ./ och foreslar nat ell er sager att "det har ska du titta extra pa" 
/ .. ./Detar i de forsta diskussionema som forslaget kornmer upp och utformas. 
/---/ Sedan sa kornmer ju sarnma handlingar till landstingsstyrelsen. Da far jag en 
repetition pa det. Darfor sa kan jag ju arendena ganska bra. Sen kommer det 
for tredje gangen nar det ska upp i fullmaktige. 

Mangden information fran landstinget upplever Cecilia stundom som allt for stor. "Detar val
digt mycket papper. Jag vet inte vadjag ska gora. Ordet som man laser ar ju anda det som 
man valdigt latt kan ga tillbaka till." Cecilia berattar vidare att hon alltid harmed sig en kasse 
med landstingshandlingar nar hon t.ex. aker till sornmarstugan. 

Cecilia har en privat samling i hernmet."Jag har parmar, sa star det vad dom innehaller sajag 
kan ga tillbaka och titta / .. ./" Hon ger intryck av att ha relativt god kontroll och oversikt over 
sin privata samling. Hon sparar allt material i c:a tva ar. "/ .. ./ sen vet jag inte vad jag ska gora 
med det. Det blir sa mycket." Cecilia har en speciell teknik for att inte missa nagra samman
traden och dartill horande material som kan lasas. "Jag skriver utanpa kuvertet [med hand
lingar] vilket datum, och sa lagger jag dom i ordning. Detar sallan jag missar nagot." Cecilia 
har ingen aning om vad all information fran landstinget kostar. Hon sager: "Det ar klart att det 
maste vara ganska dyrt. Jag vet inte vem som prenumererar pa allt jag far. Nagon maste det ju 
vara / .. ./ det ar nog landstinget." 

Utover ovannamnda informationskallor anvander sig Cecilia ofta av tjanstemannens kunska
per. "Detar en ovarderlig kontakt." Hennes relation till dem har alltid varit god, och hon 
tycker att de staller upp for henne. Detar framst faktauppgifter hon radfragar dem om, poli
tiska fragor och problem diskuterar hon med partikamrater pa bl.a. sammantraden, vilka upp
tar en stor del av Cecilias tid. "Tre-fyra ganger i veckan ar jag sakert pa sarnmantraden." Hon 
har moten med halso- och sjukvardsnamnden, landstingsstyrelsen, Beredningsgruppen for 
EU-fragor (som aven ansvarar for en kvallskurs i engelska for involverade politiker) samt 
LKF. Sarnmantraden med den egna partigruppen i landstinget, moten med partiet lokalt och 
pa lans-niva samt sammankomster i Stockholm med Landstingsforbundet ar ytterligare 
exempel. Konferenser reser hon daremot inte, enligt egen uppfattning, ofta pa. Det kan dock 
bli en konferens i manaden. Hennes parti ordnar ibland konferenser och dem brukar hon 
narvara vid. Cecilia papekar att sammankomstema ger mojligheter att skapa nya kontakter 
med politiker fran andra landsting. Hon tycker for ovrigt att hon har nara och bra kontakt med 
landstings-politiker i Vastsverige, men aven med politiker pa riksplanet. "Jag kanner ju vara 
egna [par-tiets] politiker. Jag kan / .. ./ ta kontakt / .. ./ med vemjag vill. Det blir ju sa om man 
sitter i partistyrelsen. Jag har kornmit over det harmed manniskor och rangordning." 
Personer som Cecilia har regelbunden kontakt med finns emellertid i den vastsvenska 
regionen. En av dem ar hennes make, som ocksa ar politiker. Hon tror, uppskattningsvis, att 
det handlar om 15-20 personer som hon kommunicerar regelbundet med, och som hon kanner 
att hon kan anfortro sig at. Den vanligaste kommunikationskanalen med dessa personer, 
utover sammantraden, ar telefon. 

Eftersom Cecilia har manga politiska uppdrag blir det manga resor med bi!. "Jag hor alltid pa 
radion, pa nyhetema. Jag har alltid 1 :an pa nar jag aker [bil]." Pa TV ar det framst nyhetema 
hon forsoker ta sig tid att se. Bade radio och TV ar goda kanaler for att halla sig samhalleligt 
och politiskt valinformerad. 
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Vid fragan om Cecilia far mycket korrespondens fran privatpersoner och intresseorganisa
tioner, blir hennes svar nagot tudelat: "lnte mycket - det ar klart, nu i dom har dagama sa har 
vi tagit stora sparforslag. Det har drallt in med brev." Om breven ar riktade till henne person
ligen besvarar hon dem. Det vanligaste ar att personer och organisationer hara vill paverka 
henne som politiker. Speciellt roligt ar det nar hon far positiv respons pa nagot hon arbetat 
hart for, exempelvis mammografifragan. "Jag tick hemskt mycket positiv respons pa det. Men 
det var ett oerhort jobb. Om det inte hade tagit slut vet jag inte om jag hade orkat. 11 

Mobiltelefon, vanlig telefon och telefax ar nagot Cecilia utnyttjar i stor utstrackning for att 
kommunicera med landstingskollegor. Hon har tillgang till mobiltelefon genom sin make, och 
det finns aven en telefax i hemmet. Den vanliga telefonen i hemmet anvander hon mycket. 
I samband med dessa tekniska verktyg for informationshantering namner Cecilia spontant sin 
relation till datorer. Hon sager: 

/ .. ./ det ar inte min generation pa nagot sa.tt. / .. ./ jag har hara gatt sma kurser. 
Jag kan inte detta. /---/ Jag har dator hemma, men jag har inte haft tid att Iara 
mig. /---/ Barn en [ i skol an] kan det battre. Jag kanner att jag ar i behov av detta. 
Vi har pratat om det pa landstinget, med landstingsledningen, att vi gruppledare 
skulle fa lite extra utbildning. 

Om hon hade ratt kunskaper tror Cecilia att hon framst skulle anvanda datom till att skriva 
"/ .. .I allt sant man ska lamna ifran sig. 11 Hon tycker bra om att skriva for hand, och hennes 
kunskaper i maskinskrivning ar bristfalliga,-vilket innebar att ordbehandling skulle ta avsevart 
langre tid an att skriva for hand. Hon har dessutom hort att det finns mojligheter att soka in
formation via datorer, men hon har aldrig forsokt sjalv. Det Cecilia saknar, betraffande infor
mationsforsorjningen i landstinget, har dessutom med datorer att gora: 

Jag skulle naturligtvis vilja ha ett register dar jag kunde sla upp ett ord och fa, at
minstone kortfattat, inte bara kallor, vad det innebar. / .. ./ jag skulle vilja kunna sla 
upp / .. .I [ ett amnesord] och hitta motioner till det, hur det ar behandlat, vilka har 
sysslat med det. Det skulle vara en bra hjalp om jag kunde gora det sjalv. Da ar 
det ju obehindrat, jag kan gora det nar som heist. 

Vad galler datorer i ovrigt tror hon att elektronisk post skulle vara lampligt for att kommuni
cera med landstingskollegor. "Jag tick se hur det fungerade nar jag var ersattare i riksdagen. 
Det var ju kackt / .. .I men det ar ju en kostnadsfraga. Det tinns en del politiker som far sant 
har. Det tycker jag att man som gruppledare ska ha." Cecilia har aven en onskan om att det 
skulle tinnas skrivhjalp att tillga. Hon menar att det tar for lang tid att skriva allt sjalv. Cecilia 
framstaller sina upplevelser kring skrivandet av artiklar och anforanden pa ett malande satt: 
"/ .. ./ man ar ju 'gravid' med dom bar tankarna [kring innehallet i en artikel eller ett anfciran
det]. /---/ Jag vaknar pa natten och funderar pa hur jag ska uttrycka mig." 

Cecilia anvander den insamlade och bearbetade informationen som underlag i debatter, och 
det hander att hon i anforanden hanvisar till allt fran artiklar hon last i dagstidningar och tid
skrifter till TV-program hon sett. "/ .. ./ i mitt anforande [ vid landstingsfullmaktige den 23-24/9 
1996] hanvisade jag till Socialstyrelsens rapport i veckan om forhallanden inom sjukvarden 
och dels [refererade jag] till ett TV-program jag sag dagen innan, dar de talade om sjukfor
sakringar och om overskottet som var for stort." Att anvanda insamlad och bearbetad informa-
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tion till att skriva artiklar i tidningar och tidskrifter ar inte sjalvklart for Cecilia. Hon onskar 
dock att hon kunde vara en aktivare skribent, men hon upplever inte detta som sin starka sida 
inom politiken. Visserligen anser hon att <let ar viktigt att vara med och paverka, men det 
kanns inte nodvandigt for henne att "/ .. ./ sta pa barrikadema offentligt / .. ./" Det senaste aret 
har Cecilia emellertid skrivit debattartiklar och insandare minst en gang i manaden. Cecilia 
berattar att nar hon skrivit en artikel later hon nagon lasa igenom den. Hon har en van i lands
tingsstyrelsen som ar en skicklig skribent och som hon kanner fortroende for. "Jag vet att nar 
man skriver, ser fyra ogon mer an tva." 

6.4.1 Sammanfattande informationsprofil 

lndividen Cecilia bar behov av information 
, - som privatperson 

- som yrkesverksarn: Cecilia ar speciallarare 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som vice ordforande i en halso- och 

sjukvardsnamnd, gruppledare for sitt parti i landstinget, ledamot i landstingsstyrelsen, 
ledamot i utskott, ledarnot i ett intemationellt rad och Beredningen for EU-fragor, ledamot i 
LKF, representant i Landstingsforbundet, vice ordforande i partiets lansforbund. 

Individuella egenskaper som kan vara av betydelse for Cecilias informationshantering 
Cecilias politiska intresse vacktes under studietiden. Man kan anta att kunskaper och erfaren
heter fran denna tid har paverkat hennes informationshantering i en viss riktning. Cecilias 
yrke som larare paverkar formodligen hennes satt att ta till sig och formedla information pa ett 
pedagogiskt fordelaktigt satt. Hennes politiska fortroendeuppdrag pa hog niva, inom partiet 
och landstinget, har formodligen inverkat och bidragit till ett positivt satt att hantera informa
tion i <lag. 

lndivider/grupper Cecilia kommunicerar regelbundet med 
1/ Den egna familjen 
Att Cecilias make ar politiker kan innebara att politiska fragor diskuteras dagligen i hemmet. 
Man kan aven anta att makens eget politiska engagemang underlattar forstaelsen for att all 
Cecilias fritid upptas av politiskt arbete. Det ligger nara till hands att tro att maken tillhor 
samma politiska parti som Cecilia, men det ar inte sjalvklart. Hon befinner sig saledes i en 
social miljo dar politiska fragor tillhor vardagen, och dar hon kan finna positivt stod, men 
sakerligen aven kritiska synpunkter, for sitt politiska handlande. 

2/ Allmanheten 
al politiska sympatisorer och potentiella valjare 
bl politiska motstandare 
Cecilia befinner sig inte sarskilt ofta pa den ordinarie arbetsplatsen, och saknar darfor daglig 
kontakt med arbetskollegor. Vid de tillfallen hon ar pa sin arbetsplats forekommer diskussio
ner av politiska karaktar lararkollegor. De framfor ofta fragor och synpunkter, och Cecilia ser 
dessa tillfallen som viktiga for att sprida information om sitt politiska uppdrag, samt skaffa sig 
en uppfattning om manniskors installning i olika fragor, och pa grundval av detta utforma sin 
och partiets politiska strategi. Kommunikationen med arbetskollegor ar huvudsakligen munt
lig, vilket ar fordelaktig da hon vill fa snabb respons pa sina ideer. Den bristfalliga kontakten 
med <let ordinarie arbetet forsoker hon kompensera genom att lasa tidskrifter och tidningar 
som beror hennes yrkesornrade. Har kompenserar och, i viss man, ersatter de skriftliga 
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formaliserade kalloma den muntliga ej formaliserade kommunikationen. Det fdrefaller som 
om Cecilia har begransade kommunikationsmojligheter med allmanheten. Hon har exempel
vis inte tid att delta i f6reningsaktiviteter, nagot som hon upplever som en brist. Cecilia f'ar, 
periodvis, rikligt med korrespondens fran privatpersoner och intresseorganisationer. Denna 
typ av informationsutbyte fdredrar hon framf6r kommunikation i lokalpressen, vilken ofta ar 
mer tidsodande och avkraver henne storre arbetsinsatser. Man kan aven anta att det finns en 
viss kansla av osakerhet i samband med f6rfattandet av insandare och debattartiklar. Even
tuellt upplever hon sig inte som tillrackligt skicklig pa att formulera avancerade politiska tex
ter, eftersom hon alltid later en landstingskollega lasa igenom det hon tanker publicera. 

3/ Andra politiker 
a/ sitt politiska parti, partikamrater i och utanfdr lanet 
bl politiska motstandare i och utanfor lanet 
Cecilias kommunikation med andra politiker, saval sympatisorer som motstandare, ar bade 
formaliserad/ej formaliserad, skriftlig/muntlig och intern/extern. Sarskilt god kontakt har hon 
med en kollega i landstingsstyrelsen. Att detta ar en partikamrat kan man anta, eftersom denna 
person aven granskar det hon eventuellt tanker publicera. Dessutom har Cecila, som tidigare 
namnts, fdrdelen att dagligen kunna kommunicera med sin make som ocksa ar politiker. 
Cecilia har en relativt stark politisk stallning bade i och utanfdr landstinget, vilket underlattar 
da hon vill paverka beslut i en viss riktning och fa acceptans for sitt politiska handlande. Den 
huvudsakliga kommunikationen med partikollegor och motstandare sker vid det stora antal 
sammantraden och konferenser hon deltar i. Da tillfalle inte ges fdr personliga sammantraffan
den sker kommunikationen huvudsakligen via telefon. Konferenser ar betydelsefulla, efter
som dessa ger mojlighet att knyta nya kontakter med andra politiker. Cecilia har emellertid 
begransade mojligheter, p.g.a. tidsbrist, att delta i extemt ordnade konferenser, och f6rs6ker 
kompensera detta genom att delta mer frekvent i de som arrangeras av det egna partiet. Cecilia 
har ett omfattande natverk med politiska sympatisorer lokalt, regional och pa riksplanet. Da 
hon innehaft ett maktpaliggande f6rtroendeuppdrag i sitt partis styrelse kan man anta att detta 
ger mojlighet att kommunicera med politiker som befinner sig i maktens absoluta centrum. 
Detta kan i sin tur paverka hennes nuvarande position i landstinget, vilket ar markbart bl.a. 
genom hennes gruppledarskap. Denna position ger henne mojlighet att kommunicera med ett 
stort antal politiska sympatisorer och motstandare i landstinget och hela den vastsvenska 
regionen, vilket inte bara ar en mojlighet utan en nodvandighet for att fa en vid utblick over 
landstingets olika verksarnhetsfalt. Cecilias narmaste politiska motstandare i landstinget ar 
med storsta sannolikhet ordforande i namnden. Trots sin position som vice ordforande upp
lever hon inte nagon form av underlagsenhet. Detta kan beror pa hennes omfattande engage
mang i olika styrelser och utskott, vilket gor att hon kanner sig valinformerad. 

4/ Tjansteman 
Aven om det bara ar faktauppgifter och beslutsunderlag Cecilia erhaller fran tjanstemannen, 
och da huvudsakligen via skriftlig formaliserad kommunikation, forefaller det som om hon 
aven har ej formaliserad muntlig kontakt med vissa tjansteman. Detta kan dels hero pa hennes 
framskjutna position inom landstinget och partiet, dels hennes langa tid inom organisation.en. 
Kommunikationen med tjanstemannen tycks fungera val. Cecilia diskuterar inte politiska 
fragor av storre dignitet med tjanstemannen, eftersom det kan verka styrande pa bade henne 
och dem. Dessutom kan det vara av vikt att halla inne med vissa partipolitiska angelagenheter. 
Betraffande den skriftliga information Cecilia far fran landstingets kansli finns vissa resetva
tioner, dock ej rorande innehallet. Kvantiteten papper upplever hon som frustrerande. Trots 
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mlingden verkar det som hon lyckas ta till sig den information hon onskar. For att undvika en 
alltfor stor overbelastning sorterar hon informationsmaterialet systematiskt. 

5/ Omviirlden i ovrigt 
Genom sitt engagemang i Beredningen for EU-fragor och ett intemationellt rad kan man med 
storsta sannolikhet anta att Cecilia har en relativt omfattande kommunikation med individer i 
andra lander. P .g.a. det geografiska avstandet far man formoda att den huvudsakliga kontakten 
upprlitthalles av ett skriftligt, formaliserat informationsutbyte. Eftersom hon deltar i en kvlills
kurs i engelska, arrangerad av landstinget, kan man formoda att Cecilia upplever brister i sina 
sprakkunskaper. Denna brist kan vara mycket hlimmande vad gliller ett verkligt informations
utbyte. 

Informationskallor Cecilia prioriterar 
Det framgar inte entydigt i undersokningsmaterialet om Cecilia foredrar muntlig kommunika
tion for att sprida information, tillika informera sig. Det lir dock tydligt att <let forekommer en 
omfattande muntligt informationsutbyte, bade formaliserat/ej formaliserat, med individer i 
omgivningen. Hennes position inom partiet och landstinget underllittar och ger stora mojlig
heter till kontinuerlig, muntlig kontakt med politiker som befinner sig hogt upp i makthierar
kin bade i och utanfor landstinget. Hon papekar att <let lir vid de muntliga overlaggningama 
som de flesta landstingsfragor far sin grundstruktur. Den skriftliga information som kommu
niceras lir dock oumbiirlig, eftersom den tillgodoser en stor del av Cecilias kognitva behov. 
Enligt Cecilia lir denna information permanent och atervinningsbar pa ett annat slitt an den 
muntliga. Tidningar och tidskrifter ar viktiga formaliserade skriftliga klillor. De ger henne 
mojlighet att orientera sig i fragor som beror henne som privatperson, yrkesverksam och 
politiker. Cecilia besoker aldrig bibliotek, inte ens i privat syfte. Man kan dlirfor anta att hon 
inte kanner till bibliotekets mojligheter att bl.a. atervinna information. Trots att Cecilia har 
tillgang till dator i hemmet utnyttjar hon inte denna teknik i nagon storre utstrlickning. 
Orsakerna hon hanvisar till lir alder och bristfalliga kunskaper. Hon uttrycker ett stort behov 
av utbildning i ordbehandling, informationssokning och kommunikation. Cecilia tror att 
hennes, men liven andra landstingspolitikers arbete, skulle underllittas om hon/de beharskade 
datorns funktioner. Aven konkreta forslag pa onskad service framkommer. For att slippa en 
kansla av beroende, och kanske liven underlagsenhet, onskar hon en form av amnesords
register dar hon kan soka information angaende vissa fenomen. I dag ar hon i behov av expert
hjalp for att atervinna denna information, och man kan anta att denna beroendestlillning utgor 
ett hinder for verkligt informationsutbyte. Om Cecilia blivit erbjuden relevant utbildning i 
datorkunskap fran landstinget framgar inte i undersokningsmaterialet, men da kunskapsbristen 
forefaller omfattande kan man anta att sa inte lir fallet. Trots Cecilias vana att hantera stora 
mlingder komplex information kanner hon ibland en viss overbelastning. For att reducera 
denna klinsla onskar hon nagon form av privatsekreterare. Sekreterarens uppgift skulle bl.a. 
vara att skriva at henne, nagot som hon upplever som bade tidskravande och i viss man pa
frestande. Cecilia upplever en pataglig tidsbrist som forst och framst beror hennes privatliv. 
Det ar alltsa tydligt att de olika politiska uppdragen inkraktar pa Cecilias fritid i storre ut
strackning an hon onskar. Med farre fortroendeuppdrag skulle hon fa mera tid over, men a 
andra sidan skulle detta skapa svarigheter for henne. 
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6.5 David 

David, 54 ar, ar f6dd och uppvuxen i en arbetarfamilj pa en storre tatort i Janet. Efter avslutad 
skolgang borjade han arbeta som industri- och verkstadsarbetare. Under tva ar agnade han tid 
at folkhogskolestudier, och atervande sedan till yrkeslivet. David ar overtygad om att forald
ramas fackligt, politiska engagemang paverkat honom. Han har arbetat fackligt pa samtliga av 
sina arbetsplatser, och har deltagit i en stor mangd utbildningar i fackets regi. 1970 borjade 
David arbeta som arbetsf6rmedlare, och efter hand kom han att intressera sig fackligt aven 
dar. Det politiska engagemanget okade i intensitet i mitten av 1980-talet och inledningsvis 
rorde det sig om kommunala uppdrag. David satt med i skolstyrelsen. "Detar ju sa att skol
fragor tangerar det jobbet jag har / .. ./ men nar kommunen delades upp i kommundelar for
svann skolstyrelsen." Han tillfragades om han ville arbeta med landstingsfragor och "/ .. ./ 
landstingsfragor tangerar det jobb jag har i dag / .. ./ har ar det fragor som berikar och befruktar 
mitt arbete och omvant." Detar tydligt att David har nytta av sitt politiska uppdrag i det ordi
narie yrket och vice versa. "Bade kunskapsmassigt, men ocksa kontaktmassigt / .. ./" Det 
hander att politik diskuteras pa den ordinarie arbetsplatsen, och tillfallena att tillrattalagga och 
forklara politiska beslut forekommer. "Det ar ju vardagen i en fritidspolitikers uppdrag, att 
diskutera. Det ar ju en kalla man inhamtar synpunkter ur." David ar en manniska som gama 
diskuterar och framfor sina asikter i de sammanhang han anser lampligt. "/ .. ./ man maste, sa 
att saga, valja sina krig. Man kan inte vara med i varenda ett. /---/ Detar ju nastan alltid 
samma personer som yttrar sig. Da finns det alltid en risk att man ar uppe och tycker i varenda 
fraga. Da ar det ingen som lyssnar pa vad han eller hon tycker." David tror att han, av sina 
Jandstingskollegor, uppfattas som en rak och tydlig politiker med stark integritet. "/ .. ./ inom 
partiet tror jag att man kommer till mig i fragor dar man kanner att - ideologin tunnas ut. / .. ./ 
jag tror att det kan vara sa att man soker stod. / .. .I det ar mer / .. ./ politisk positionering som 
man kanske vill ha stod i / .. ./ Jag kanner att jag har / .. ./ den politiska mognaden och formagan 
att uttrycka mig." 

David papekar, nar samtalet kommer in pa hans satt att identifiera informationskallor, att han 
inte gar systematiskt till vaga. Den storsta informationskallan for honom ar tjanstemannen. 
Den information han erhaller fran dem vager han mot den erfarenhet och kunskap han har 
sedan tidigare. Davids relation till tjanstemannen ar bra. Han sager emellertid att "Dom ar 
ganska forsiktiga / .. ./ i och for sig / .. ./ man byter ju majoritet ibland. Styrda tjansteman, <lorn 
har det nog inte latt. Det gor ju att dom ar lite f6rsiktiga / .. ./ Det ar lite svart att komma dom in 
pa livet. Det kanju handla om personkemi." Relationen kannetecknas dock av en god och av
spand atmosfar, och David papekar att tjanstemannen inte far underskattas. De besitter stora 
kunskaper och: 

/ .. ./ ar besjalade av det ornrade dom jobbar inom. /---/ Samtidigt ar det sa att 
· tjanstemannen inom kommun- och landstingsf6rvaltning ju pa ett enklare satt kan 
krypa bakom politiker nar man har fattat ett beslut. / .. ./ det ar ju viktigt / .. ./ att det 
finns arligt uppsat hos tjanstemannen. Det finns det ju - tills vi avslojar <lorn. 

Nar det kommer information fn\n allmanheten, t.ex. brev fran privatpersoner eller intresse
organisationer, tycker David art det kan vara lampligt art begara att tjanstemannen kontrolle
rar uppgiftema. Betraffande brev i ovrigt, fran ovanstaende grupper, sager David: "/ .. ./ jag 
laser / .. ./ [breven] som re gel / .. ./ Det finns ju nagon som vill ha svar. Dakan man ju ringa upp, 
men i ovrigt sa ar det ju mera synpunkter dom vill larnna. I mammografifragan / .. .I kunde j ag 
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anvanda det material som jag fick av intresseorganisationer, att i varan / .. ./ [partigrupp] dis
kutera och argumentera. / .. ./ i den fragan fick man ju samla argument bade i insandare och 
<lorn brev som man fick tillsant sig och lite faktapress." Med faktapress menar David tid
skrifter. Att lasa debattartiklar ur dessa ar ett satt att orientera sig och forstarka sin uppfatt
ning. Landstingsvarlden ar den tidskrift David laser mest regelbundet, tillika det insticksblad 
som foljer med fran SBU. Betraffande statliga publikationer i ovrigt anser David sig inte vara 
nagon storkonsument. "Enstaka ganger/ .. ./ har <lorn kommit till nytta." Aktuellt i politiken ar 
en annan tidskrift som han laser, men upplever innehallet som ganska styrt. LO-tidningen far 
han hemskickad och i den behandlas fragor som ror bade hans fortroendeuppdrag i landstinget 
och det ordinarie arbete. lbland fungerar aven tidskrifter som en form av sekundarpublikation 
for honom. Nagon form av register over kallor vore onskvart. "Det ar ju alltid sa att vet man 
inte vad som finns sa efterfragar man det inte heller/ .. ./ da far man klara sig med den informa
tion man har." I samband med diskussionen kring tidskrifter som informationskallor narnner 
David aven de dagstidningar han laser.Detar endast Baras Tidning som han laser regel
bundet, dock finns Dagens Nyheter och Goteborgs-Posten att tillga pa den ordinarie arbets
platsen. Han koper aven kvallstidningen Aflonbladet relativt regelbundet. 

Nagra enstaka ganger har David kopt backer i syfte att anvanda i sitt politiska uppdrag. Han 
anser sig emellertid inte vara en stor anvandare av monografier. David besoker inte bibliotek i 
syfte att Jana backer eller for att, via nagon annan kalla, soka information. Han tycker inte att 
det ar nodvandigt, eftersom han far relevant information fran andra kallor. David har passerat 
genom kansliets bibliotek i Vanersborg, men har aldrig stannat upp for att soka information. 
"Jag tror att jag vet var det finns om det inte har flyttat." 

Mangden landstingshandlingar, som skickas till David, ar omfattande. "Nar jag far 
[handlingar] sa brukar jag oppna och bladdra igenom det forst. Sedan blir det liggande innan 
motet skall vara. Da satter jag mig och gar igenom det. /---/ Jag laser alla rubriker, eller 
punkterna. Vissa saker ar ju sant man kan hoppa over." Amnesomraden som direkt beror 
halso- och sjukvard har hogsta prioritet. David anser sig ha blivit battre pa att slanga 
landstingsmaterial da det inte langre ar aktuellt. Han forvarar alla handlingar i hemmet. Han 
sorterar materialet i boxar och hogar. "/ .. ./ jag samlade lange pa protokoll. Jag tyckte att det 
var viktigt. Men jag gick aldrig tillbaka och 1aste <lorn." !bland gar David igenom sina hogar 
och forklarar att det kan vara lite av en aha-upplevelse och paminnelse om att han faktiskt 
hade ett visst material liggande i en av hogarna. Kostnaderna for landstingshandlingar har han 
inte reflekterat over. Han upplever det dock som en intressant synpunkt, och ar overtygad om 
att kostnaderna ar omfattande. "Framfor allt tror jag att det kostar i utskick." David uppskattar 
kostnaderna for administra-tion, tryckning, porto och distribution till nagonstans mellan 
10.000-20.000 kr/ar, enbart for honom. 

Eftersom David anser sig ha ont om tid, maste han prioritera bland de sammantraden han bor 
delta i. Han vill dessutom inte att det ordinarie arbetet skall bli lidande p.g.a. hans politiska 
uppdrag. De moten han prioriterar ar sammantraden med halso- och sjukvardsnamnden, dar 
han ar ordforande. Aven moten med landstingsfullmaktige, landstingsstyrelsen och utbild
ningsutskottet ar betydelsefulla. Att han inte deltar kontinuerligt vid utbildningsutskottets 
moten beror pa att han inte kanner lika stort engagemang infer detta uppdrag: 

/ .. ./ man avskaffade ett antal namnder och gjorde utskott i stallet. Namnderna 
kunde man bemanna med vem som heist / .. ./ ur landstingsgruppen, medan ett 
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utskott ska utses av dom personer som sitter i landstingsstyrelsen. / .. ./ da ska 
landstingsstyrelsens ledamoter finnas i utskotten. Det blir en maktkoncentration 
/ .. ./ som jag tycker ar lite onodig. / .. ./ det inn_ebar att jag far uppdrag som jag 
/ .. ./ tar lite latt pa. 

Utslaget pa hela aret befinner sig David pa sammantraden minst en gang/vecka. Under aktiva 
perioder kan <let bli c:a fyra sammantraden/vecka. Det lokala partiforeningens moten uteblir 
David ofta fran, vilket han beklagar. Betraffande konferenser ar Davids installning tudelad. 
Ofta kan de vara givande, naturligtvis beroende pa innehallet, men 11

/ .. ./ <let kommer ju en 
uppsjo av inbjudningar. Dom fiesta slanger jag omedelbart. Det beror ju pa att man inte hinner 
med all ting/ .. ./. 11 Det ar viktigt att arnnesinnehallet korrelerar med <let uppdrag han har som 
ordforande i namnden. Utover amnet ar konferenser ett bra forum for att traffa nya och garnla 

t vanner. 11Da uppstar <let, sa att saga, korsbefruktningar. / .. ./ man far tid att prata rejalt och 
ordentligt med vissa manniskor / .. ./11 

Davids forhallande till TV och radio koncentrerar sig kring nyhetssandningar och program 
som handlar om sjukvard. Radians nyheter lyssnar han regelbundet pa 11

/ .. ./ och kanske lite 
debattprogram pa I :an. 11 

David har mobiltelefon som tillhor den ordinarie arbetsplatsen. Han anvander den for att halla 
kontakt med arbetsplatsen nar han befinner sig pa politiska uppdrag, men <let forekommer 
aven att landstingskollegor soker honom pa mobiltelefonen nar han ar pa sitt arbete. David 
upplever sig sjalv som en sparsam telefonanvandare. Han anser att <let ar svart att, via tele
fon, na de personer han behover fa uppgifter av. 11Det ar ju landstingsraden man skulle be
hova ha tag i / .. ./ Jag vill inte gora <let under arbetstid. Jag forsoker undvika att gora lands
tingsarbete pa jobbet / .. ./ Langa diskussioner med folk som vill prata politik, som ringer hit, 
forsoker jag undvika." David anvander sallan telefax i sitt politiska arbete. Han har ingen 
telefax i hemmet men daremot tillgang till en pa den ordinarie arbetsplatsen. David foredrar 
emellertid att anvanda telefon frarnfor telefax. 

David anvander dator pa sitt arbete, och eftersom den ar portabel hander <let att han tar med 
den hem. Anvandningsomraden ar framst ordbehandling och kalkylering. Han har inte till
gang till Internet, men det talas om att arbetsformedlingen skall koppla upp sig till den centra
la servem i kommunen inom en snar framtid. Elektronisk post finns enbart i form av ett in
temt system pa arbetsformedlingen. Om frarntiden, datorer och landstingspolitiker sager 
David foljande: 

Jag tror att vi ganska snart kommer att ha en situation, och behover en situation, 
dar / .. ./ [fortroendevalda landstingspolitiker] har egna datorer hemma. Betalda av 
landstinget och uppkopplade / .. ./ dar vi kan "e-maila" och dar vi ocksa kan !eta in
formation / .. ./ Det tror jag ar ganska nara i tiden. Detar naturligtvis alltid en risk med 
det. Da har nagon annan suttit och gjort en sammanfattning nanstans och <let ar ju den 
som styr mycket i sa fall. For <let ar ju valdigt svart att lagga in valdigt stora verk. 

I forsta hand anvander David insamlad och bearbetad information som underlag for att fatta 
beslut. Ett annat syfte med informationsinsarnlingen ar att han skall kunna ·driva sin uppfatt
ning och paverka i den debatt som pagar inom landstinget. 
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Att, som landstingspolitiker, skriva insandare och debattartiklar ar inte Davids favoritsyssel
sattning. Under sin tid som fortroendevald landstingspolitiker har han aldrig publicerat nagon 
egenhandigt forfattad artikel i lokalpressen. Under foregaende mandatperiod var han dock 
delaktig i en insandare. Det hander att pressen kontaktar David i vissa fragor, men det tillhor 
inte vanlighetema. 

Personliga kontakter med landstingskollegor, arbetskarnrater och privata vanner anser David 
vara en ovarderlig informationskalla. Han sager sig ha flera olika natverk. I dessa ingar per
soner han regelbundet diskuterar politik med. Det forsta natverket utgors av partikarnrater i 
landstingsgruppen. Gruppen traffas dels pa formaliserade moten, dels privat. Natverket inne
fattar mellan 10-15 personer. I det andra natverket ingar farre personer, och utgors av de fem 
ordforanden i halso- och sjukvardsnarnndema. Som ensam man bland dessa fem upplever 
David dock en viss grad av utanforskap. Det tredje natverket befolkas av personer som ingar i 
den lokala halso- och sjukvardsnarnnden som han ar ordforande for.Detar den sistnarnnda 
gruppen David har mest regelbunden kontakt med, och det ar till storsta delen pa samman
traden han kommunicerar med dessa personer. Skamtsamt beskriver David <let fjarde och sista 
natverket, som utgors av enbart en person, namligen den kvinna som ar vice ordforande i 
halso- och sjukvardsnarnnden. Det forekommer aven kontakt via telefon med samtliga perso
ner i de olika natverken. 

6.5.1 Sammanfattande informationsprofil 

lndividen David har behov av information 
- som privatperson 
- som yrkesverksam: David ar arbetsformedlare, och fackligt engagerad pa den ordinarie 

arbetsplatsen 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som ordforande i en halso- och sjukvardsnarnnd, 

som ledamot i landstingsstyrelsen och i utbildningsutskottet. 

Individuella egenskaper som kan vara av betydelse for Davids informationshantering 
Davids politiska och fackliga engagemang har sitt usrsprung i barndomshemmet. Det gar dock 
inte att se nagra klara samband mellan Davids informationshantering i dag och hans sociala 
bakgrund. David har ingen akademisk utbildning, men detta tycks inte paverka hans formaga 
att hantera stora mangder komplex information. Det fackliga engagemanget kan eventuellt ha 
paverkat hans formaga att kornmunicera muntligt med andra manniskor. Den politiska aktivi
teten, med erfarenhet fran bade kornmun och landsting, stracker sig over ett decennium, och 
man kan anta att detta paverkat hans informationshantering i en viss riktning. 

Individer/grupper David kommunicerar regelbundet med 
1/ Den egna familjen 
Det framgar inte nagonstans i undersokningsmaterialet hur kornmunikationen med den egna 
familjen fungerar. 

2/ Allmanheten 
aJ politiska sympatisorer och potentiella valjare 
bl politiska motstandare 
Dagligen kommer David i kontakt med allmanheten via sitt ordinarie jobb, och informationen 
som kommuniceras ar huvudsakligen muntlig. Att fragor som beror det ordinarie arbetet aven 
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tangerar landstingsuppdraget, och vice versa, underlattar kommunikationen inom bada sfarer
na. Bade arbetskollegor och ovrig allmanhet framfcir asikter och synpunkter som beror hans 
landstingspolitiska uppdrag. Informationsutbytet ar viktig for att David skall kmma skaffa sig 
en uppfattning om vad mannsikor tycker, och utifran detta kunna driva sin och partiets poli
tiska strategi, och paverka i den debatt som pagar inom landstinget. Det rader, i Davids fall, en 
total franvaro av skriftlig kommunikation med allmanheten via lokalpressen. Den huvudsak
liga orsaken tycks vara en motvilja att forfatta egna insandare och debattartiklar. Man kan anta 
att David avhjalper denna brist genom muntlig kommunikation. David upplever det som nega
tivt att diskutera landstingsfragor, via telefon, pa den ordinarie arbetsplatsen. Orsakema kan 
dels vara att det inkraktar pa hans ordinarie arbetstid, dels pastar han sig inte vara nagon fre
kvent telefonanvandare. Relevansen i det sista pastaendet ar tvivelaktig, eftersom han sager 
sig foredra telefon framfor telefax och dessutom anser sig vara i behov av en mobiltelefon. 

3/ Andra politiker 
a/ sitt politiska parti, partikarnrater 
bl politiska motstandare 
Davids kommunikation med andra politiker ar bade formaliserad/ej formaliserad, skriftlig/ 
muntlig, men huvudsakligen intern, d.v.s. informationen kommuniceras foretradesvis med 
politiker inom landstinget i Alvsborg. Personliga kontakter med politiker i partigruppen, de 
fyra ovriga ordforanden och ledamoter i den halso- och sjukvardsnamnd han innehar ord
forandeskapet for utgor Davids viktigaste informationskallor. Om personliga moten inte 
tillats, exempelvis p.g.a. tidsbrist eller geografiskt avstand, sker kommunikationen via telefon. 
David ser sammantraden och konferenser som viktiga forum for kontaktskapande, men sam
tidigt avkraver de honom tid och inkraktar pa hans ordinarie arbete. Det ar darfor nodvandigt 
att valja bort vissa. Orsakerna till Davids pastadda laga anvandning av telefon kan vara flera. 
Kanske upplever han telefonen som ett obekvamt medium, eller kanske har han resignerat 
eftersom han sallan, eller aldrig, nar de personer han saker. David kanner, i sin kontakt med 
ovriga ordforanden i namndema, en form av utanforskap. Kanslan grundar sig pa att han ar 
ensam man bland fyra kvinnor. Kommunikationen beskriver David som bristfallig, men tycks 
inte agna nagot storre intresse at att forbattra den. I detta fall utgor alltsa hans egenskap som 
man ett hinder for gott informationsutbyte, vilket eventuellt kan fa negativa konsekvenser for 
beslutsfattandet i de fem haslo- och sjukvardsnamndema. Narmaste politiska motstandare ar 
sannolikt vice ordforande i nanmden. Kommunikationen med denna politiker forefaller vara 
god, oppen och relativt regelbunden. I kommunikationen med partisympatisorer och tillika 
motstandare anser David <let nodvandigt att begransa sina politiska uttalanden. Att inte delta i 
alla fragor ser inte David som en brist utan en nodvandighet for att bli respekterad och hord da 
<let verkligen galler. Att lyssna, men inte uttala sig kan ocksa ge politiska poang och inga som 
ett led i en politisk strategi. Dessutom viii man kanske halla inne med viss information som ar 
av betydande vikt i en aktuell fraga. 

4/ Tjansteman 
Kommunikationen med landstingets tjansteman ar bade muntlig och skriftlig, men huvudsak
ligen formaliserad. David sager att kontakten ar avspand och positiv, men vi kan i under
sokningen skonja en viss negativ installning. Samtidigt som han inser tjanstemannens omfat
tande kunskaper upplever han att <let forekommer hinder och brister i kommunikationen. 
Detta kan eventuellt leda till att David inte f'ar den information han onskar. Dessutom beskri
ver han en form av feghet och radsla hos tjanstemannen, vilken kan bero pa att de inte viii bli 
styrda av politikema. Att tjanstemannen inte kan sta till svars infor vissa beslut, och att det 
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kan forekomma oarligt uppsat i informationsformedlingen, tydliggor David. Detta kompli
cerar givetvis ett positivt informationsflode och gott kommunikationsklimat mellan politiker 
och tjansteman, men trots de negativa aspektema forefaller <let som om David litar pa 
huvuddelen av dem. Davids installning till mangden handlingar, som tillsands honom fran 
landstinget, ar forhallandevis neutral. I vissa fall anser ban att antalet dokument overstiger 
gransen for vad som ar hanterbart, men ser orsaken till denna situation som sjalvforvallad, 
eftersom han sparar inaktuellt material for lange. 

5/ Omvarlden i ovrigt 
Det frarnkommer inte direkt om David har kontakt med politiker eller allmanhet utanfor 
Sverige. Vi formodar att ban kommer i kontakt med manniskor fran olika delar av varlden i 
sitt dagliga arbete. Om informationen som kommuniceras med dessa ar av betydelse for bans 
politiska uppdrag gar det inte att saga nagot om. TV, radio, dagstidningar och en aftontidning 
fungerar huvudsakligen som informationskallor for Davids orientering i fragor som beror 
omvarlden. 

Informationskallor David prioriterar 
David sager att han besitter formagan att uttrycka sig verbalt, och med detta som stod kan 
man delvis utga fran att han foredrar att sprida, samt inhamta information genom muntlig 
kommunikation. Den muntliga kontakten ar direkt och ger utrymme for asiktsutbyten pa ett 
genuint satt. Han foredrar att samtala vid sammantraden och konferenser framfor telefon
baserad kommunikation. De skriftliga informationskallor David prioriterar ar handlingar fran 
landstinget, men aven tidskrifter och dagstidningar fyller bans behov av aktuell information. 
David anvander tidskrifter som en form av sekundarpublikationer, men efterlyser nagon form 
av bibliografi som beror bans ornrade. Detta tyder pa en viss brist i Davids orientering rorande 
hjalpmedel for vidarelasning. Den typ av register ban efterlyser finns att tillga, men eftersom 
ban inte kanner till dem kan ban heller inte efterfraga dem. Detar oklart om han sjalv, eller 
via annans hjalp, forsokt finna den resurs han efterlyser. Via biblioteket pa det centrala 
kansliet vore det moj ligt att fa hjalp med vidarelasning, men da han inte besoker denna insti
tution eller nagot annat bibliotek, uppstar snarare ett moment 22. Orsaken till att David inte 
besoker bibliotek ar att ban redan bar tillrackligt med relevant information, ett pastaende som 
star i kontrast till bans onskan om ett register som hjalper honom att finna ytterligare informa
tion. David bar tillgang till bade telefax och dator. Datom pa arbetsplatsen ar portabel, vilket 
utokar Davids mojligheter att bl.a. utfora ordinarie arbetsuppgifter i hemmet. Om David 
anvander datom for sitt politiska uppdrag frarngar inte, men mojlighetema till ordbehandling 
som detta erbjuder kan sakert underlatta <let politiska arbetet. David anser att det finns en stor 
brist inom landstinget betraffande mojlighetema till elektronisk kommunikation och informa
tionssokning. For att upphava detta hinder anser David att en genomgripande datorisering bor 
ske, dar samtliga fortroendevalda landstingspolitiker bar tillgang till en dator i hemmet. 

6.6 Eva 

Eva, 58 ar, ar fodd och uppvuxen pa landsbygden i Alvsborgs Ian. Efter avslutad skolgang 
sysselsatte hon sig med diverse arbeten. Vid sidan om detta gick hon aven kvallskurser for att 
Iara sig sprak och politisk forvaltning. Under Evas uppvaxt var inte foraldrarna politiskt 
aktiva, men trots detta kom hon att, som yngsta medlem, inga i sitt partis kvinnoklubb redan 
pa 1950-talet. Under intervjun framgar det att modem tillhor ett annat parti an Eva. Detar 
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emellertid glest mellan de politiska diskussionema beroende pa att modem inte ar politiskt 
aktiv, och darfor, enligt Eva, inte besitter nagon storre flexibilitet. Nar kvinnoklubben lades 
ner 1974 blev hon ordfdrande i en av partiets lokalfdreningar. Evas politiska engagemang i 
partiet och kommunala sammanhang ledde till att hon 1979 valdes in i landstingsfullmaktige. 
I dag ar Eva ordforande i en av de fem halso- och sjukvardsnamndema. Utover detta ar hon 
ersattare i lanets polisstyrelse och ledamot i en av landstingets stiftelser. Aven engagemanget i 
en av landstingets folkhogskolor och aktivitet inom LKF tillhor hennes omraden. I kommun
politiska sammanhang ar hon emellertid inte lika aktiv langre. Eva har dock ett ordinarie upp
drag i valnamnden och ar ersattare i kommunfullmaktige och kommunstyrelsen. Hon ar aven 
ledamot i partidistriktets styrelse. Dessutom ar Eva aktiv i olika foreningar och stodjer hjalp
organisationer. Utover de politiska uppdragen och fritidsaktivitetema har Eva ett ordinarie 
arbete pa personalavdelningen pa ett privat foretag. Beroringspunkter mellan det politiska 
uppdraget i landstinget och det ordinarie arbetet forekommer. "Jag tror att man far erfaren
heter bade av det ena och det andra. Jag vet hur det fungerar pa ett foretag, hur man diskuterar 
dar, och jag vet hur det ar att vara, sa att saga, vanlig anstalld inom den privata sektom." Att 
politiska diskussioner fdrekommer pa arbetsplatsen fomekar inte Eva, men papekar att det, 
fran ledningens sida, inte ar onskvart med politisk propaganda. Det hander att arbetskollegor 
'-'/ ... / ifragasatter beslut, speciellt nu nar vi drar at mycket inom sjukvarden." Sarskilt kansligt 
har handelsema kring EMMA vardvaror varit (3), och Eva ser ingen anledning att forsvara det 
hela. "Jag forstar att dom anstallda inom landstinget ocksa tycker att det ar hemskt att dom 
maste dra in pa all ting, och sa kan vissa gora sa." 

Eva har varit verksam inom landstinget i 17 ar, och upplever sig ha goda kunskaper och be
tydelsefulla erfarenheter av arbetet. Hon tror att andra upplever henne som relativt tystlaten, 
och det ar sallan hon gar upp i arenden och uttalar sig. Daremot deltar hon aktivt i diskussio
ner inom partigruppen, och "/ .. ./ jag tror val att dom uppfattar mig som - att jag tanker igenom 
saker och ting." 

En omfattande mangd information far Eva genom de landstingshandlingar som skickas till 
henne. Hon upplever att kvantiteten har minskat de senaste aren, men hennes asikt ar att det 
fortfarande distribueras valdigt mycket material. Hon hinner inte lasa alla handlingar, och 
aven om hon skulle hinna "/ .. ./ minns jag inte allt jag last." Hon papekar att landstingsmateria
let kommer dubbelt ibland, vilket ar onodiga upprepningar. Efter lang erfarenhet har Eva lart 
sig att selektera, och laser bara det mest vasentliga, "/ .. ./ det som beror / .. ./ sana namnder och 
styrelser somjag sjalv armed i laser jag / .. ./ battre och hoppas att andra laser det dom ar bra 
pa / .. ./" Det daliga samvetet gor sig ibland pamint, sarskilt da Eva upplever att hon inte hinner 
ta till sig all information man som landstingspolitiker bor vara insatt i. Eva onskar att det 
fanns en speciell person som kunde hjalpa henne att sortera bland, och forse henne med infor
mation hon ar i verkligt behov av. 

Eva tycker att hon sparar for mycket inaktuellt informationsmaterial. "Jag samlar alldeles for 
mycket. Man tanker att det sakert kan vara bra att ha, man kanske laser det sedan, da blir det 
svart att hitta." Materialet som ingar i hennes privata samling finns sorterat i parmar, dar olika 
parmar anvands fdr olika uppdrag. "Men eftersom det ar sa manga uppdrag blir det valdigt 
manga parmar." !bland hinner inte Eva sortera och da hamnar materialet i hogar, bl.a. pa 
hennes arbetsbord. Hon har aven ett dokumentskap dar hon lagrar tidskrifter och ovrig in
formation som hon vill spara en langre tid. "Det mesta kan man ju sakert ringa om och be att 
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fa. Det finns ju i Vanersborg eller [pa det lokala halso- och sjukvardskansliet]." Eva forsoker 
slanga material sa ofta som mojligt. "Jag har mycket till pappersinsamlingen varje manad." 

Behovet av att vara valinformerad i aktuella handelser i lanet, tillgodoser Eva genom prenu
merationer pa dagstidningar. Hon laser regelbundet Alingsas Tidning och Arbetet. Insandare, 
som speglar manniskors politiska uppfattning i regionen, utgor den mest intressanta lasningen. 
Det hander aven att hon laser Baras Tidning for att oka sina regionala kunskaper. A ven perio
dica bidrar till Evas informationsforsorjning. De tidskrifter hon laser regelbundet ar Aktuellt i 
politiken, Dagens Medicin och Landstingsvarlden. Dagens Medicin tycker hon ar mycket 
informativ. "Den ar inte politisk fran / .. ./ [enbart] ett hall, utan speglar allt." Problemet ar att 
hon inte hinner lasa allt som forefaller intressant. "Ofta satter jag mig ner och bladdrar och ser 
vad man fdrst och framst ska lasa." 

Om Eva far tid over att titta pa TV, prioriterar hon nyhetssandningarna. "/ ... / har jag hunnit 
hem till tio, ser jag pa sena nyhetema / .. ./ eller sena 'Vastnytt'." Eva ar en passiv radiolyssnare, 
och de kanaler hon foredrar ar Radio Sjuharad, Program 1 och i vissa fall Radio Vast. 

Som ersattare i Landstingsforbundet erhaller Eva vissa statliga publikationer, vilka skickas 
hem till henne. Nagon gang har hon rekvirerat rapporter, men det tillhor inte vanlighetema. 
Ibland far hon tips pa intressanta SBU-, SOU- och Spri-rapporter fran landstingskollegor. Det 
hander valdigt sallan att Eva besoker biblioteket for att soka information for sitt politiska 
uppdrag. 

De brev Eva far fran enskilda personer eller intresseorganisationer forsoker hon besvara skrift
ligt ell er via telefon. F orutsattningen ar dock att avsandaren kraver ell er onskar ett personligt 
svar. Den information och faktauppgifter som vissa brev innehaller maste dock behandlas med 
varsamhet, och det hander att hon valjer att jamfora innehallet med andra informationskallor. 

En annan intern informationskalla ar landstingets tjansteman, med vilka Eva anser sig ha en 
regelbunden och god relation. Hon upplever inte tjanstemannens samarbetvilja som olikartad 
beroende pa om en politiker tillhor majoriteten eller oppositionen, hon har erfarenhet fran 
bada positionema. 

De styrelser och den namnd Eva sitter med i sammantrader regelbundet. Vid fragan om hur 
manga moten det kan rora sig om per vecka svarar hon: "Oj, oj , oj sakert tre-fyra stycken." 
Sju-atta ganger/ar sarnmantrader den halso- och sjukvardsnamnd hon ar ordforande i. Hon 
deltar aven vid arbetsutskottets sarnmantrade, och till detta komrner gruppmoten med partiet 
infor de fyra landstingsfullmaktigemoten som ager rum varje ar. Det halls aven moten infor 
landstingsstyrelsen sammankomster. LKF har ocksa moten som hon deltar i. En annan kate
gori av sammankomster, som Eva ser som en bra form for att halla sig valinformerad i aktu
ella fragor och arnnen ar konferenser. Hennes installning ar positiv, men hon papekar att "/ .. ./ 
<let finns ju begransat med pengar sa man har inte rad att aka pa alla. Det kommer ju inbjud
ningar till allt mojligt / .. ./ Och allt ger ju kanske inte sa mycket heller. Man maste salla ganska 
mycket." Antalet konferenser hon reser pa ar uppskattningsvis tre/ar, men de som arrangeras 
intemt av landstinget besoker hon oftare. Det ar viktigt att konferensamnet beror hennes poli
tiska uppdrag. Utover amnesinnehallet anser Eva att mojligheten till kontaktskapande ar vik
tig. "Det kan ju vara bra for man traffar ibland komrnunfolk ocksa, och landstingsfolk och 
personal. Anstallda inom landstinget, <let ar ocksa valdigt bra." P.g.a. manga moten och kon-
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ferenser kan det ibland vara svart att na Eva, vilket hon forsoker rada bot pa genom att ha 
mobiltelefon. Vanlig telefon utnyttjar hon i stor utstrackning. Som f.d. vaxeltelefonist upp
lever hon telefonen som en synnerligen effektiv apparat. "Om det ar nagot jag vill fa reda pa 
sa lyfter jag nog helst pa luren. Det ar ganska manga som ringer till mig ocksa." I samband 
med detta namner Eva att hon aven har tillgang till telefax pa sin ordinarie arbetsplats, men 
denna utnyttjar hon bara i yttersta nodfall for sitt politiska uppdrag. Den dator hon har pa 
arbetsplatsen anvander hon mest till ordbehandling. Sin uppfattning om och relation till 
datorer uttrycker hon pa foljande satt: "/ .. ./ jag ar inte sa dar valdigt hemma pa datorer. Jag 
hinner inte ta till mig alltihop. Det kunde kanske vara bra att hamta information ur en dator 
ocksa, men jag har inte riktigt funderat pa <let. Det vete sjutton nar jag skulle fa tid med det." 
Eva tycker dock att hon har lart sig mer och mer angaende ordbehandling, och upplever 
datorn som ett fantastiskt hjalpmedel i detta syfte. 

Nar Evas parti satt i oppositionsstallning anvande hon mycket av den insamlade och bear
betade informationen till att skriva motioner. Nu, i majoritetsstallning, upplever hon att det 
mer handlar om muntlig information som ar i omlopp. Som ordforande i en halso- och sjuk
vardsnamnd ser Eva <let som sin uppgift att sprida denna information vidare till ovriga leda
moter i namnden. 

Eva anser att hon ar relativt dalig pa att anvanda den insamlade och bearbetade informationen 
till att skriva debattartiklar och insandare i lokalpressen. Under <let senaste aret har hon skrivit 
nagon gang i lokalpressen. A ven om insandare och artiklar innehaller rena sakfel anser hon att 
man bor vara fdrsiktig med att svara. "/ .. ./ man kan ju inte skriva nagot spydigt, att '<let har har 
du fattat himla fel', for <let uppfattas inte heller sabra. Sa ibland ar man kanske for tyst." Om 
Eva har ont om tid, men anser att nagot sarskilt bor skrivas, kontaktar hon landstingsraden och 
ber nagon av dem fdrfatta en artikel. Om hon sjalv forfattat en text later hon vanligtvis nagon 
lasa igenom den innan publicering. Oftast ar detta nagon person hon kanner val eller som in
gar i hennes natverk av personliga kontakter. Detta natverk bestar bl.a. av ordforanden i de 
fyra ovriga halso- och sjukvardsnamnderna i lanet. De ringer ofta till varandra for att, som 
Eva uttrycker <let, "kolla av". Landstingspolitiker utomlans har hon ocksa kontakt med. 
Huvudsakligen ar <let politiker fran den vastsvenska regionen. Regelbunden och nara kontakt 
sager hon sig ha med I 0-15 personer. Det ar foretradesvis via telefonen hon kommunicerar 
med dessa. 

6.6.1 Sammanfattande informationsprofil 

lndividen Eva bar behov av information 
- som privatperson: Eva ar engagerad i ett antal foreningar 
- som yrkesverksam: Eva ar anstalld pa personalavdelningen pa ett privatforetag 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som ordforande i en halso- och sjukvardsnamnd, 

ersattare i Landstingsfdrbundet, ledamot i en av landstingets stiftelser, aktiv inom LKF, 
aktiv i folkhogskoledrift i landstingets regi, ersattare i lanets polisstyrelse, ordinarie uppdrag 
i kommunal valnamnd, ersattare i kommunfullmaktige och kommunstyrelsen, samt som 
ledamot i partidistriktets styrelse. 

Individuella egenskaper som kan vara av betydelse for Evas informationshantering 
Utan nagot inflytande fran hemmet engagerade Eva sig som mycket ung i sitt partis kvinno
klubb. Hennes politiska aktivitet stracker sig over fyra decennier. Eva har utbildat sig pa 
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kvallstid, men saknar akademisk utbildning. Man kan formoda att hennes langa politiska 
erfarenhet och vana att hantera politisk information ersatter de kunskaper en akademisk 
utbildning eventuellt kan fora med sig. 

lndivider/grupper Eva kommunicerar regelbundet med 
1/ Den egna familjen 
Det faktum att Evas mamma tillhor ett annat parti skulle kunna innebara intressanta och frukt- . 
bara samtal. Snarare undviker Eva politiska konfrontationer, eftersom hon upplever det som 
problematiskt att fora denna form av diskussioner med en narstaende familjemedlem. Orsaken 
ar att modem inte ar politiskt aktiv och darfor inte besitter form.Agan till flexibilitet, vilket Eva 
anser att aktiva politiska motstandare gor. 

2/ Allmanheten 
al politiska sympatisorer och potentiella valjare 
bl politiska motstandare 
Genom det dagliga arbetet har Eva mojlighet att kommunicera med politiska sympatisorer och 
motstandare. Informationsutbyte forefaller vara uteslutande muntligt. Man kan dock anta att 
tillfiillen till politiska diskussioner ar reducerade da ledningen pa den ordinarie arbetsplatsen 
inte onskar att politisk propaganda sprids i allt for stor utstrackning. Skillnaden mellan poli
tisk propaganda och mellanmanskliga politiska diskussioner ar dock, enligt var uppfattning, 
stor. Om detta inverkar negativt pa Evas mojligheter att fora fram sina och partiets asikter, 
tillika absorbera allmanhetens fragor och synpunkter, ar mojligt. Tack vare engagemanget i 
foreningar kan man dock anta att det finns tillfiille att samtala med allmanheten. Karaktaren pa 
viss kommunikation med allmanheten, sarskilt i samband med "affaren" kring EMMA vard
varor, forefaller utgoras av en karandesida och en svarandesida. I dessa "konfliktartade" dis
kussioner har Eva valt att inte forsvara de berorda partemas agerande. Genom denna politiska 
strategi kan Eva vinna bade proselyter och politiska poang. Via den lokala pressen kommuni
cerar Eva skriftligt med allmanheten, om an i liten omfattning. Eva anser att hennes forfattan
de av insandare och debattartiklar ar bristfaliigt, vilket i sin tur emanerar ur tidsbrist. For att 
losa detta tar hon landstingsraden till hjalp. Innan hon later publicera sina egna artiklar later 
hon nagon landstingskollega, som hon kanner fortroende for, lasa igenom materialet. Detta 
forfarande kan tankas utgora en trygghetsfaktor, da eventuella sakfel upptacks i tid. 

3/ Andra politiker 
a /sitt politiska parti, partikarnrater i och utanfor lanet 
bl politiska motstandare i och utanfor lanet 
Evas kommunikation med partikarnrater och politiska motstandare i och utanfor lanet ar bade 
skriftlig/muntlig och formaliserad/ej formaliserad. Eva tror att andra upplever hennes som 
tystlaten, foretradesvis i storre forsamlingar. Om detta utgor ett hinder for kommunikation kan 
man anta att det avhjalps genom mer aktivt kommunicerande inom partigruppen. Informa
tionsutbytet med andra politiker sker foretradesvis vid sammantraden och konferenser. Att 
inte kunna delta i fler extemt ordnade konferenser ser hon som en brist, men forsoker kom
pensera detta genom att medverka aktivare i de som arrangeras av landstinget i Alvsborg. Om 
Eva inte kan sammantraffa med landstingskollegor sker kommunikationen via telefon. Evas 
narmaste politiska motstandare ar sannolikt vice ordforande i namnden. Kommunikationen 
mellan partema sager Eva inget om. Undersokningen visar att de ar relativt jambordiga be
traffande politisk erfarenhet och varit politiskt aktiva ungefar lika lange inom respektive parti. 
Eva papekar att kommunikationssattet har varierat beroende pa om hon suttit i majoritets-
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eller oppositionsstallning. Som majoritetspolitiker komrnunicerar hon muntligt i storre ut
strackning. Informationen ar saledes inte nedtecknad och svarare att atervinna. Alla har alltsa 
inte samrna forutsattningar att fa tillgang till den. Evas kontakt med komrnunpolitiker tycks 
vara omfattande, och man kan anta att hon komrnunicerar med flera politiker som befinner sig 
hogt upp i makthierarkin. Informationsutbyte med politiker utanfor lanet forekomrner, huvud
sakligen via telefonkontakt. Som ersattare i landstingsfdrbundet kan man anta att hon har 
mojlighet att komrnunicera med landstingspolitiker fran hela landet. 

4/ Tansteman 
Evas komrnunikation med tjanstemannen ar regelbunden och god, och sker huvudsakligen via 
formaliserad telefonkontakt. Att tjanstemannen skulle undanhalla henne betydelsefull in
formation, beroende pa majoritets- eller oppositionstillhorighet, tvivlar Eva pa. Som politiker 
med erfarenhet fran bada situationema ser hon ingen skillnad. Detta star, till viss del, i kon
trast till Evas uppfattning om att information, mer overgripande, komrnunicerats pa olika satt 
beroende pa om hon tillhort majoriteten eller oppositionen. Eftersom tjanstemannen ingar som 
ett led i detta mer overgripande informationsutbyte kan man anta att de ocksa paverkas i sin 
kommunikation beroende pa vilken politiker de samtalar med. Att Eva inte upplever nagra 
skillnader kan bero pa att hon varit landstingspolitiskt aktiv under lang tid och darmed byggt 
upp ett brett kontaktnat med tjanstemannen, vilket vilar pa omsesidigt fortroende. 

5/ Omvarlden i ovrigt 
Eva har indirekt kontakt med omvarlden via de hjalporganisationer hon ar medlem i. Detar 
knappast troligt att hon har personlig kontakt med de personer hon stodjer, varken muntlig 
eller skriftlig. Via TV, radio, dagspress och tidskrifter okar hon sin kunskap om politiska 
situationer i och utanfor Sverige. Hon poangterar dock att TV- tittandet och radiolyssnandet 
foretradesvis beror lokala och regionala forhallanden. 

Informationskallor Eva prioriterar 
Trots att Eva ar en tystlaten person sker den huvudsakliga komrnunikationen muntligt. Hon 
upplever det muntliga informationsutbytet som fordelaktigt eftersom det ar direkt och spon
tant. Landstingshandlingar, dagstidningar och tidskrifter ar betydelsefulla skriftliga informa
tionskallor for Eva. Problemet ar, som tidigare narnnts, den tidsbrist hon upplever, vilket 
resulterar i att mycket intressant forblir olast. Ett onskemal fran hennes sida ar tillgang till en 
privatsekreterare som kunde hjalpa henne vid sjalva selekteringsprocessen, vilken forefaller 
vara mer pafrestande an sjalva genomlasningen av informationen. Som ersattare i Landstings
forbundet far hon statliga publikationer hemsant, men det ar sallan hon laser dem. Man kan 
anta att dessa har en viss betydelse i mer specifika fragor som beror Evas landstingspolitiska 
uppdrag. I det ordinarie arbetet anvander Eva telefax, men ytterst sallan for det landstings
politiska uppdraget. Tillgangen till tekniken antas har utgora ett hinder. Pafallande likartad ar 
situationen vid anvandandet av datorer. Datoranvandning pa den ordinarie arbetsplatsen ar 
regelbunden, och hon upplever bl.a. mojlighetema till ordbehandling som fortraffliga. Eva ser 
dock brister i sina datorkunskaper och vet inte hur hon skall avhjalpa dessa. Utbildning skulle 
avkrava henne tid, vilket redan ar en bristvara. Trots att hon har lang erfarenhet av insamling, 
bearbetning och lagring av information skapar det problem, vad galler den privata samlingen. 
Ofta hamnar dokumenten i hogar, vilket skapar oreda for henne. Om hon kunde Iara sig att 
slanga inaktuell information skulle situationen vara annorlunda, en insikt hon ibland har svart 
att praktisera. Situationen har blivit battre da hon insett att materialet gar att rekvirera fran det 
centrala kansliet i Vanersborg. 
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6.7 Fanny 

I Fannys bamdomshem var fadem fackligt engagerad. Modem tillhorde ett politiskt kvinno
forbund. "Min varld det var alltsa Folkets Hus, dar / .. ./ mamma var mycket politiskt och fack
ligt aktiv. Vi harden traditionen i var familj." Fanny ar overtygad om att hon har fatt med sig 
sitt politiska intresse fran bamdomen. Eftersom fadern var en stor bokalskare, har hon aven 
tagit till sig och bevarat litteraturintresset. Fanny utbildade sig till larare i fysik och matema
tik, "/ .. ./ ivrigt pahejad av mamma och pappa som tyckte att kvinnor ska vara sjalvstandiga." 
Efter universitetsutbildningen arbetade hon ett antal ar pa hogstadium och gymnasium, dar
efter som studierektor pa hogstadium och som rektor pa lag- och mellanstadium. I dag arbetar 
Fanny, 58 ar, som centralt placerad rektor med ansvar for barn med sarskilda behov. "Efter
som jag ar sa mycket politiker kan jag inte sitta pa en skola, jag maste sitta / .. ./ [pa Barn- och 
ungdomskontoret] dar verksamheten skoter sig sjalv ochjag strukturerar. 

I samband med vanstervagen och studentrevolten i slutet av 60-talet, kande Fanny att hon 
ville ta ansvar for nagon mer an sig sjalv, sin situation och karriar. Hon gick med i en parti
forening och arbetade aktivt i den. "Sa nar vi skulle ha kandidater till riksdagen forde de fram 
mig." Mellan 1973-76 hade Fanny posten som ersattare i riksdagen. Efter det borjade hon 
arbeta kommunpolitiskt. Hon var bl.a. vice ordforande i socialnarnnden och satt med i 
kommunfullmaktige. Hon har fortfarande en plats i arbetarkommunens styrelse, och i parti
distriktets styrelse. 

For ett antal ar sedan insag Fanny att det inte fungerade att vara placerad tjansteman i kom
munen och politiker samtidigt. "Man far en sa konstig roll, man vet inte om man ar tjansteman 
eller politiker." Hon valde saledes att engagera sig i landstinget, och har nu varit det i sex ar. 
Den forsta mandatperioden fungerade som inskolning. For tva ar sedan blev Fanny tillfragad 
om hon ville bli ordforande i en halso- och sjukvardsnarnnd, och hon tackade ja. Hon sitter 
aven i handikapp- och socialutskottet. Eftersom Fanny, i sitt ordinarie arbete, sysslar med barn 
som ar i behov av sarskilt stod, uppratthaller hon tata kontakter med barnhalsovarden, social-· 
tjansten, barn- och ungdomspsykiatrin, m.fl. "Detar samma fragor, i stort satt, [som] lands
tinget sysslar med. Det har gar i varandra." 

Det litterara intresse Fanny utvecklat har hon stor nytta av i sitt politiska arbete. Hon anvander 
sig av monografier, saval skon- som facklitteratur. Hon ar medlem i ett antal specialbok
klubbar och fackbokklubbar, dar hon far tips om vad som kan vara av intresse. Fanny koper 
gama bock er, om hon kanner att ett arnne intresserar henne extra mycket. Det hander aven att 
hon lanar litteratur. De bibliotek Fanny anvander sig av i sitt politiska uppdrag ar referens
biblioteket pa ett sjukhus och biblioteket pa det centrala kansliet. Vanligtvis besoker hon inte 
biblioteken personligen, utan her de anstallda ta fram material. En av bibliotekarierna pa sjuk
husbiblioteket brukar besoka den halso- och sjukvardsnarnnd Fanny ar ordforande i. "Hon 
kommer och berattar om nyinkommen litteratur som beror de problem vi jobbar med i halso
och sjukvardsnarnnden / .. ./ hon har sant dar bokprat / .. ./ for oss politiker." Statliga publika
tioner, sasom SBU- och SOU-rapporter, rekvirerar Fanny om det ar nagot speciellt hon soker. 
Hon bru_kar ocksa bestalla hem utvarderingar och utredningar fran Spri, / .. ./ sa vi slipper gora 
san1ma misstag som andra har gjort." 

Liksom monografier, ser Fanny tidskrifter som givande informationskallor. Hon laser Akade
miker, Dagens Medicin, Kommunaktuellt, Landstingsvarlden och partiets idetidning. 
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Hon papekar att hon "/ .. ./prenumererar pa ett otal tidskrifter" som hon far hem i brevladan, 
men att de ovan namnda ar de hon laser mest regelbundet. Fanny ar medlem i ett antal fore
ningar, och far medlemstidningar fran dessa. De dagstidningar Fanny laser regelbundet ar 
Boras Tidning, Dagens Nyheter och Ulricehamns Tidning. !bland tar hon aven del av 
Goteborgs-Posten. 

For att pa ett tillfredsstallande satt kunna skota sitt landstingsuppdrag, laser Fanny landstings
handlingar. Bland det material som skickas till henne, laser hon det mesta: 

Infor nagot vi ska fatta beslut om. Da laser jag noggrant. Jag ska veta, vara 
insatt i amnet. Annars kanner jag mig ytterst osaker. Jag ar anda ansvarig for 
beslutet. Jag tror att jag ar ganska van att ta till mig information, se vad som ar 
kontentan sa att man inte behover sitta och lasa varje ord. /---/ Jag laser oerhort 
mycket. Det sker alltid pa bekostnad av nagonting annat. Det beror ju pa vad 
man prioriterar. 

For att underlatta sitt politiska arbete kan Fanny tanka sig en person som sorterar informa
tionen at henne "Sa attjag bara naddes av detjag var intresserad av och slapp att sjalv salla 
igenom det pa det har sattet, allt som inte ar relevant. For det ar ett valdigt jobb att sortera. 
/---/ Man vagar inte slanga fdrran man vet vad det ar, det sager samvetet. Man maste titta vad 
det handlar om i alla fall." Den privata samling av material som Fanny anvander sig av i sitt 
politiska arbete finns i hemmet. Hon har bokhyllor fyllda med monografier. "Pa den ena sidan 
har jag, i bokstavsordning, skonlitteratur. Pa den andra facklitteratur, oordnad, men jag for
soker halla ihop amnesomradena lite grand." Facklitteratur som inte langre ar aktuell fdrvarar 
hon i en bastu. Fanny har tidskriftssamlare, och parmar som hon ordnar amnesvis med hjalp 
av olika farger. "De roda ar for vissa amnesomraden som jag anser vara roda, och de grona for 
andra amnesomraden som jag anser vara grona. De foljs at fargmassigt, bade mapp och till
horande parm. Da hittar jag snabbt." Fanny har ocksa ett bord med oordnade hogar bestaende 
av landstingsmaterial. Med jamna mellanrum sorterar hon ut det hon tycker ar vardefullt att 
spara. Nagon gang om aret, oftast pa sommaren, rojer Fanny bland landstingsmaterialet for att 
se vad som kan slangas. "Om det ar nagonting jag tycker om, nagot jag horde spara, da bar jag 
det till den dar bastun." Fanny kanner inte till hur hoga kostnadema ar for det landstings
material som skickas till henne. "Jag vet ju vad det kostar nar vi [pa den ordinarie arbets
platsen] framstaller material. Om man pa nagot satt kunde selektera det man ar intresserad av 
och inget annat skulle man spara." 

Bade fran privatpersoner och intresseorganisationer sager Fanny sig fa mycket post. Enskilda 
personers brev besvarar hon skriftligt eller per telefon. Breven forser henne ofta med ny 
information: 

Om det kommer saker jag inte vetat tidigare ar det klart att det paverkar mig. 
/---/ Detar helt klart, jag lyssnar pa det. Mensa far man vardera. Varfor sager 
den har manniskan det har? Varfor sager en annan det dar? Man far pusselbitar 
hela tiden, sa att pusslet blir mycket tydligare. Annars har man bara fragment. 

De brev som skickas ut till samtliga politiker i Janet paverkar henne inte i lika stor utstrack
ning. "For da ar jag ju bara en av hundra, en procent", till skillnad fran nar en person eller 
organisation soker upp just henne for att ge sina synpunker. 
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Eftersom Fanny i sitt ordinarie yrke sjalv ar tjansteman, vet hon vilken roll dessa bar. Hon 
anser att hennes relation till landstingets tjansteman ar tillfredsstallande. Speciellt god kontakt 
har Fanny med forvaltningschefen i halso- och sjukvardsnamnden. "Vi ringer till varandra 
flera ganger i veckan, vi stammer av aktuella saker." Hon har aven tat kontakt med tjanste
mannen pa det centrala kansliet. Fanny upplever samtliga tjansteman som arliga och oppna. 
"Jag far detjag behaver, om jag kan fa tag pa vederborande bara. Detar det som kan vara 
problemet. Men kan jag fa tag i dom talar dom om for mig vad som hander, vart vi ar pa vag 
och hur det resoneras." Hon kanner art hon far tillborlig information, men papekar art hon 
forstar att det finns andra som inte kanner sa. De kan bero pa att vice ordforanden tillhor 
oppositionen. "Nar vi satt i opposition fick vi inte heller den information vi tyckte att vi be
hovde alla ganger." Fanny sager: "Det kanske ar sa att vi vill halla vissa saker for oss sjlilva 
innan vi gar ut officiellt." Det behovs tid att diskutera och arbeta inom gruppen, och da funge
rar tjanstemlinnen som redskap. I sadana situationer kan de inte sprida information till en vice 
ordforande som representerar ett oppositionsparti. 

Det politiska engagemanget inneblir manga sammantrliden. Fanny deltar i gruppmoten c:a tio 
ganger/ar. Ordforandetraffar medverkar hon ocksa i. Dar traffas ordforanden for halso- och 
sjukvardsnamnderna, sjukhusstyrelsen, de som sitter i landstingsstyrelsen och ordforanden for 
olika utskott for att diskutera hur de gemensamt ska driva politiken framat. Sammantraden 
inom landstinget varierar i mangd beroende pa vilken tid pa aret det lir. !bland lir det for 
Fannys del tre dagar/vecka som upptas av sammantrliden, medan det vissa veckor kan bli upp 
till fem dagar. Eftersom Fanny ror sig inom.hela den kommunala barn- och utbildningsforvalt
ningen, har hon manga arbetskamrater som hon regelbundet trliffar och diskuterar med: 

Det ar olika grupperingar. Deis runt kaffebordet, de som jobbar pa kontoret, dels 
ingar jag i ledningsgruppen for barn- och utbildningsforvaltningen ihop med ett antal 
andra rektorer och bitradande rektorer. Sedan traffar jag min personal / .. ./ en gang 
i manaden. /---/ Jag ar pa arbetarkommunen, pa fullmliktigegruppens sammantraden, 
pa landstingsgruppmoten, pa ordforandekonferenser, pa halso- och sjukvardsnlimn
dens sammantraden, pa habiliteringen (4), pa barnhlilsovarden. 

Sammanlagt tror Fanny att det ingar ett hundratal personer i hennes nlitverk. "Jag tycker, 
ibland, att jag ror mig mellan olika vlirldar. Jag kommer fran landstingsvarlden och sa gar jag 
in hlir, i barnvarlden, och sa ror jag mig i den privata varlden, lir ett tag i habiliteringsvlirlden." 
Man hon har inte "/ .. ./ fastnat nagonstans / .. ./" utan tycker att det fungerar tillfredsstlillande. 
Ytterligare ett satt att komma i kontakt med manniskor lir konferenser. Innehallet i en konfe
rens kan vara avgorande for ett besok, men Fanny ser det liven som ett forum for kontakt
skapande. De som ordnas utanfor Alvsborg reser Fanny inte sarskilt regelbundet pa. "Deis 
[p.g.a.] tidsbrist, jag hinner inte. Sedan tycker jag att vi ordnar sabra konferenser sjlilva. Och 
sa ar det en ekonomisk aspekt pa det hela." Konferenser som ordnas runt om i landet ar 
vanligtvis dyra. 

Som fritidspolitiker ar Fanny liven politiskt engagerad pa kvallstid. Hon hinner darfor slillan 
se pa TV. Nlir hon tar sig tid ar det "Aktuellt" och "Vlistnytt" hon prioriterar. "!bland tittar jag 
pa samhallsprogram om det ror sjukvard, skola eller bamomsorg." 

Vanlig telefon anvlinder Fanny i stor utstrlickning for att kommunicera med manniskor inom 
landstinget. En mobiltelefon har hon ocksa, som hon flitigt nyttjar. Fanny har telefax hemma. 
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Hon anvander aldrig den ordinarie arbetsplatsens telefax for att utfora landstingsarbete. "Allt 
som harmed mitt politiska uppdrag att gora gar hem./---/ Jag skiljer pa mina roller som 
tjansteman har [pa den ordinarie arbetsplatsen] och som politiker hemma." Dator har Fanny pa 
sitt arbetsrum, men hon anvander den inte. Hon anser att det ar en generationsfraga. "Jag har 
ett mycket komplicerat forhallande till datom." Fanny tycker inte att det finns nagon anled
ning att anvanda den eftersom hon har person er som skriver at henne, "/ .. ./ dom ar snygga och 
prydliga dom papper jag undertecknar." Behaver hon skriva nagot sjalv anvander hon skriv
maskin. "Men om jag fick en bra dator och lite utbildning sa kanske jag skulle intressera mig 
for den." I sa fall skulle hon anvanda den for lagring av information. Fanny kanner sig valdigt 
arbetstyngd redan, och det finns annat hon prioriterar hogre an datorutbildningar, t.ex. tid med 
sin familj . 

Den information Fanny samlar in och bearbetar anvander hon bl.a. som diskussionsunderlag 
och for beslutsfattande. Nar hon har last eller hort nagot av intresse brukar hon "testa" det pa 
manniskor, d.v.s. sprida informationen vidare och hora vad andra tycker. Det, anser Fanny, ar 
det basta sattet att fa reda pa om informationen ar vardefull. Fanny forfattar sallan egna artik
lar i dagspressen. "lb land svarar jag pa insandare. Svarar, jag skriver inga insandare sjalv." 
Det hander att lokalpressen kontaktar henne, och det samarbetet brukar fungera tillfreds
stallande. 

6. 7.1 Sammanfattande informationsprofil 

Individen Fanny bar behov av information 
- som privatperson: Fanny ar medlem i ett antal foreningar 
- som yrkesverksam: Fanny ar centralt placerad rektor med ansvar for barn med sarskilda 

behov 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som ordforande i en halso- och sjukvardsnamnd, och 

aven i sitt engagemang i handikapp- och socialutskottet. 

lndividuella egenskaper som kan vara av betydelse for Fannys informationshantering 
Fannys politiska intresse harstammar fran barndomshemrnet. Hennes sociala bakgrund, dar 
litteraturintresset var stort, paverkar mojligtvis informationshanteringen i dag. Om hennes uni
versitetsstudier paverkar hennes satt att hantera information har inte klart framgatt, men sa 
kan gissningsvis vara fallet. Den yrkeserfarenhet Fanny har, som larare och rektor, paverkar 
troligtvis hennes satt att i dag hantera information pa ett pedagogiskt fordelaktigt satt. 

lndivider/grupper Fanny kommunicerar regelbundet med 
1/ Den egna familjen 
Att tillbringa tid med sin familj anser Fanny vara av stor vikt. Det ar darfor troligt att hon 
regelbundet diskuterar politiska fragor, som ror hennes uppdrag inom landstinget, med 
familjemedlemrnar. Man kan anta att hon far stod for sitt politiska engagemang. 

2/ Allmanheten 
al politiska sympatisorer och potentiella valjare 
b/ politiska motstandare 
Fannys ordinarie arbete innebar daglig kontakt med allmanheten. Som centralt placerad rektor 
besoker hon forvaltningar, foreningar och organisationer, vilket i sin tur innebar moten med 
bade arbetskollegor och andra manniskor. Vid sadana tillfallen utbytes information framst via 
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muntlig kommunikation. Nar dessa moten ager rum ar <let mojligt for bade potentiella valjare 
och politiska motstandare att framfora synpunkter och stalla fragor. Fanny far da ocksa 
tillfiille att agera foretradare for befolkningen, genom att presentera sin och sitt partis install
ning i olika fragor. Skriftlig kontakt med allmanheten uppratthaller hon foretradesvis brev
ledes. Kontakt med befolkningen i form av publicering i lokalpressen fungerar p.g.a. tidsbrist 
bristfiilligt for Fannys del. Det tycks dock inte bekymra Fanny avsevart. Troligtvis anser hon 
att personliga sammankomster med allmanheten, och korrespondensen dem emellan, fungerar 
som tillfredstallande informationskallor. 

3/ Andra politiker 
a/ sitt politiska parti, partikamrater i och utanfor lanet 
bl politiska mostandare i och utanfor lanet 
Kommunikation med andra politiker ar saval formaliserad/ej formaliserad, skriftlig/ muntlig 
som intern/extern. I och med att Fanny, forutom i landstinget, varit politiskt aktiv inom riks
dag och kommun, har hon ett omfattande kontaktnat, bade i och utanfor lanet. Eftersom hon 
sjalv har haft betydande uppdrag inom ovannarnnda instanser, ar <let berattigat att anta att 
vissa av de personer hon darifran utbyter information med innehar fortroendeposter hogt upp i 
den politiska hierarkin. Fannys kommunikation med partikamrater tycks fungera tillfreds
stallande. Da hon aven sitter med i partidistriktets styrelse, kan hon ta del av relevant informa
tion darifran. Nar <let galler politiska motstandare ar <let sannolikt vice ordforande i halso- och 
sjukvardsnarnnden hon har narmast kontakt med. 

4/ Tjansteman 
Med landstingets tjansteman uppratthaller Fanny saval formaliserad/ej formaliserad som 
muntlig/skriftlig kontakt. Hennes installning till tjanstemannen ar positiv, och hon verkar vara 
nojd med den information hon mottar fran dem. Det faktum att vice ordforanden, som be
finner sig i opposition, i vissa fall kan uppleva motsatsen har hon fdrstaelse for, men menar att 
<let ar sa <let "politiska spelet" fungerar. 

5/ Omvarlden i ovrigt 
Kallor i formaliserad form, sasom dagstidningar och tidskrifter ar for Fanny effektiva satt att 
inhamta kunskap vad galler omvarlden. Radio narnner hon inte, daremot TV. Troligt ar att 
liven dessa kallor bidrar till Fannys informationsinhamtande. Det antal foreningar hon ar 
medlem i forser henne med information fran diverse omraden som ar av intresse for henne. 

lnformationskallor Fanny prioriterar 
For Fannys politiska arbete spelar bade muntliga och skriftliga kallor en betydande roll. Med 
hjalp av muntliga kallor mottar hon snabbt och effektiv information. Saknas mojlighet till 
personliga sammankomster, sker den muntliga informationsoverforingen per telefon. Skrift
liga kallor har for Fanny lika hog prioritet som muntliga. Ett prov pa detta ar Fannys bok
intresse, vilket praglar hennes tillvagagangssatt nar hon ar i behov av information. Forutom 
bokklubbar och eget inforskaffande av monografier, anvander hon bibliotek i syfte att till
godogora sig litteratur. Problematiken med att eventuellt inte finna relevant information i 
biblioteket loser Fanny genom att be bibliotekariema ta fram det hon efterfragar. Tidskriffer ar 
ytterligare en viktig informationskalla, men tidsbrist gor dock att hon maste selektera denna 
lasning. Fanny fdrefaller sakna intresse for datorbaserade informationskallor. Tidsbrist och en 
viss radsla verkar vara bakomliggande faktorer. Fanny ar van vid att ta till sig, och kapabel att 
sortera ut, det vasentliga ur en text. Detta kan gissningsvis ha att gora med hennes mang-
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sidiga politiska engagemang. Hon uttrycker en onskan att till sin hjalp ha en person som 
sorterar bland informationen och tar fram det mest vasentliga at henne, vilket tyder pa att hon 
anda emellanat kanner overbelastning av information. 

6.8 Gunilla 

Efter avslutad skolgang borjade Gunilla arbeta som kontorist. Efter en tid laste hon in gym
nasiestudiema, samt deltog i kurser i foretagsekonomi. Gunilla fick darefter jobb pa skol
kontoret pa sin hemort, och sedemera pa biblioteksfilialen, dar hon fortfarande arbetar. 
Gunilla ar 42 ar. Hon har en deltidstjanst pa biblioteket och arbetar aven med jordbruk. "Jag 
har ingen som heist bakgrund politiskt fran slakt eller familj, utan dom ar industriarbetare och 
bonder." Sjalv var Gunilla politiskt aktiv i skolan, men relativt tystlaten. Nar hennes aldsta 
barn borjade lekskolan 1977-78 var skolskjutsarna ofta forsenade. "Da borjade jag engagera 
mig och vagade hoja rosten och prata infor folk./---/ Sedan dess har jag inte kunnat halla tyst, 
jag har fatt fler och fler uppdrag." Gunillas forsta uppdrag var som supp leant i en kommunal 
namnd. Landstinget engagerade hon sig i for drygt fem ar sedan. "Jag var totalt okunnig om 
allt som hade med landstinget att gora. De forsta tre aren var en prao-period, jag satt som er
sattare i manga olika namnder." Gunilla ar i dag vice ordforande i en halso- och sjukvards
namnd i Janet. Hon sitter ocksa med i ett arbetsutskott. Tidigare har hon aven haft andra lands
tingspolitiska uppdrag, bl.a. satt hon med i den psykiatrikommitte som nu har upphort. 
Gunilla ar ordforande i sitt partis lokalforening pa hemorten och har ordforandeposten i 
kommunens partiforening. Hon ar aven engagerad i ett antal foreningar av icke politisk karak
tar. I rollen som landstingspolitiker tror Gunilla att kollegor, partikamrater och andra inorn 
landstinget uppfattar henne som ambitios och palast. "Kanske aningenfor padrivande i fragor 
/ .. ./ Mycket intresserad och engagerad. Om dom sedan tycker att det ar positivt eller negativt 
vet inte jag, men samtidigt ar jag glad och humoristisk och har tokiga ideer / .. ./ Jag har i 
rnanga sammanhang blivit forvanad nar dom genomfor det jag sager." 

Den information Gunilla har tillgang till pa sitt ordinarie arbete anser hon sig aven ha stor 
nytta av i sitt politiska arbete. "Deis har jag nytta av att jag kan lasa Iistor, jag ser alla nya 
hocker som kommer sorn harmed amnet att gora, dels tipsar jag landstingsgruppen om hocker 
som kommer som ar intressanta." Gunilla traffar manga lantagare, vilka ofta fungerar som in
formationskallor. Hon kan testa forslag, och far regelbundet besvara biblioteksbesokares 
fragor om landstingets verksamhet. Gunillas partigrupp har varit pa studiebesok pa det cent
rala kansliets bibliotek, och far listor darifran over nyinkommen litteratur. "Det ar en valdigt 
outnyttjad kalla som finns dar, man kan fa jattemycket kunskap egentligen och det finns 
mycket man kan ta reda pa." Gunilla besoker sjalv sallan kansliets bibliotek. Nar hon befinner 
sig pa kansliet i samband med sammantraden, brukar hon ga dit och titta pa vad som kopts in. 
Annars anvander hon sig vanligtvis av skickebud om hon behover en speciell bok. 

Gunilla laser regelbundet tva dagstidningar, Boras Tidning och Ulricehamns Tidning. Hon har 
tillgang till Dagens Nyheter och Goteborgs-Posten, men de utgor mer sporadisk lasning. 
Under det senaste aret har Gunilla sjalv skrivit tre-fyra insandare. "Men man far vara forsiktig 
med det ocksa sa att man inte skriver for mycket. /---/ En debattartikel skrev jag nog senast 
hosten -94. Ofta gor vi det gemensamt i gruppen, man hjalper till och sa." Gunilla tycker det 
ar viktigt att politiker nar ut till manniskor via lokalpressen, speciellt de politiker som arbetar 
inom halso- och sjukvardsnamndema. Tidskriften Landstingsvarlden laser Gunilla regel
bundet. Hon har inga andra tidskrifter, p.g.a. tidsbrist. "Jag har forsokt, jag prenumererade pa 
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Dagens Politik, men jag hann bara inte. Det kom [en tidskrift] varje dag, ibland kom det tva. 
Sa jag har inga andra tidskrifter, men jag vet att om det ar nagot jag vill ha sa bestaller jag 
det." I Landstingsvdrlden far Gunilla tips pa SBU-rapporter, vilka hon finner givande och 
intressanta. 

De lokala nyheterna pa radio brukar Gunilla lyssna pa. Hon anser att de relativt val bevakar 
landstingsangelagenheter. "Men jag klarar inte av det ovriga utbudet, sa jag missar valdigt 
mycket pa radiosidan." Har hon mojlighet ser hon pa TV4:s regionala nyheter for att halla sig 
informerad om vad som sker inom landstinget. Av stor och avgorande vikt for Gunillas in
formationsforsorjning ar dessutom landstingshandlingar: 

Jag blev chockad som ny landstingsledamot. Pa den tiden satt ofta vardcentrals
chefer med, ochjag stallde fragor och hade synpunkter. Efter motet kom en av 
dom fram till mig och tackade och tog i hand for att det antligen var nagon som 
hade last det dom hade skrivit. Och da skams man ju nastan, for det tror man att 
alla gor. Men det gor inte alla. Det finns dom som kommer med ooppnade kuvert 
och fragar "jaha, vad ska vi behandla i dag?" Och det har jag inte accepterat an i 
dag, att det ar sa mycket som bygger pa stundens beslut och inte pa eftertanke. 

Gunilla gar in for att lasa allt, men kan gora vissa undantag. "Jag kanprioritera nar det ar stora 
mangder av sant som andra inom partiet har ansvar for." Det som beror halso- och sjukvarden 
ar hon dock noga med att lasa. I och med att hon har ett deltidsarbete kan hon styra sina 
arbetstider. Gunilla kan valja att syssla med sitt politiska uppdrag pa dagen och arbeta pa 
kvallen, eller tvartom. "Politiken ar mitt intresse pa fritiden ocksa." Den information som ar 
nodvandig for det politiska arbetet har hon god ordning pa i hemmet. "Alla protokoll sedan 
nagot ar tillbaka behaller jag fran landstinget, fran namnder dar jag suttit." Om hon behaver 
ett sarskilt protokoll eller dylikt, ringer hon det centrala kansliet eller nagon tjansteman och 
ber om det. Protokoll fran landstingsfullmaktige och landstingsstyrelsen, ordnar hon i parmar, 
liksom handlingar rorande halso- och sjukvardsnamnden. 6vrigt material Gunilla finner · 
intressant sorterar hon mappvis. "Jag river ut artiklar ur tidningar om det ar nagot som ar 
intressant. Egna insandare och sant spar jag. Det som ar aktuellt. Om jag far brev av nagon." 
Hon slanger landstingsmaterial efter nagra ar, eller nar det inte langre kanns aktuellt. Kostna
derna for de landstingshandlingar Gunilla tar emot kanner hon inte till, men hon antar att det 
blir dyrt eftersom det skickas ut mycket material, ibland i dubbla upplagor. "Jag sag nu att jag 
har fatt tre versioner av NU-sjukvardens strukturforslag i tjusiga pakostade upplagor, som inte 
alls ar nodvandigt. Det racker med A4-papper egentligen. Man har ingen koll pa vem som har 
fatt vad." Gunilla tror att det skulle vara mojligt att spara pengar genom att utnyttja elektro
nisk informationsoverforing. Hon har en dator hemma. Gunilla anvander sig inte av elektro
nisk post, men funderar pa att skaffa det. Det skulle underlatta kommunikation med 
manniskor: 

Deis med mina landstingskarnrater och med kansliet centralt. For att inte stora, 
man kan skicka nar som heist. Man kan soka sin information. Det ideala ar ju 
att ha kontakt med manniskor, men da maste man jobba heltid och det finns det 
ingen mojlighet till. Men har man redan en god kontakt med manniskor ar ju ett 
kommunikationshjalpmedel underlattande. Jag tror att det kommer att bli sa 
sa smaningom. 
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Gunilla tror att hennes politiska arbete skulle underlattas mycket om hon via sin dator kunde 
ta fram material hon behover. "Och speciellt om det ar ett storlan och man inte ar med dar 
utan ar en lokal politiker inom sjukvarden tror jag att man maste jobba sa. Man missar ingen
ting da. Man kan inte saga att det dar hade jag inte tillgang till eller det dar hittade jag inte." 
Via Internet kan den som ar uppkopplad ha direktkontakt med det centrala kansliet och brev
vaxla med andra politiker. Gunilla skulle kunna tanka sig att anvanda datorer i avsevart storre 
utstrackning. 

Telefon anvander Gunilla sig mycket av. "Jag ringer valdigt mycket manniskor, manga korta 
samtal. Jag vill bara ha en bekraftelse ell er svar pa en fraga jag inte forstar." Gunilla har satt i 
system att halla sina kollegor inom halso- och sjukvardsnamnden informerade om aktuella 
fragor inom landstingsvarlden. Hon tycker att hon har en skyldighet att diskutera med dem 
innan hon sjalv tar stallning i fragor. Dessa diskussioner sker framst telefonledes. Mobiltele
fon anvander Gunilla mest for privat bruk. "Ar jag pa sammantrade i Vanersborg och behover 
information eller om jag behover ha tag pa ett landstingsrad direkt, da ar den valdigt bra." Pa 
Gunillas ordinarie arbetsplats finns en telefax som hon kan anvanda for sitt politiska arbete. 
Hon har inte telefax i hemmet. 

Gunilla tycker sig inte fa speciellt mycket post fran intresseorganisationer och privatpersoner. 
Hennes uppfattning ar att manniskor borde soka mer kontakt med sina politiker. "Men det har 
ju inte kommit ut det har an den har nya politikerrollen, att folk ska ta kontakt. /---/ Kommer 
det brev fran intresseorganisationer pratar jag ibland med partikollegor och sa bestammer vi 
att vi svarar gemensamt, for det ar ganska viktigt om man inte kan saken precis, sa att man 
inte sager saker som inte resten star for." Nar det kommer brev fran enskilda personer brukar 
hon besvarar hon dem personligen. 

Eftersom Gunilla vill ha hog effektivitet, tror hon att hon av manga uppfattas som kravfull. 
"Jag har alldeles nyss fatt hora att jag ar lite i hetaste lag et. Jag tycker att har man lo vat en sak 
ska man utfora <let, annars ar det battre att saga att '<let har kan jag inte utfora'." lb land far hon 
papper fran tjanstemannen for sent, trots att de kommit overens om att de ska skickas ut i god 
tid sa att det ges mojlighet till diskussion innan ett sammantrade. "Jag tycker attjag har for
klarat mycket val vad det ar jag vill ha, men pa nagot satt har man inte samma sprak, mojligen 
inte heller viljan." Gunilla tror att manga av dem ar vana att jobba pa ett visst satt och inte vill 
andra pa det. Tjanstemannen ar inte alltid de forsta Gunilla soker upp for att fa information. 
"Om man kanner att / .. ./ [tjanstemannen] inte vill lamna information eller inte kan / .. ./ sa har 
jag ]art mig under dom har prao-aren, somjag kallar den har forsta mandatperioden, / .. ./ [att] 
far jag inte uppgifter pa ett stalle sa far jag det pa nasta. II 

Sammankomster med andra politiker ser Gunilla som ett gynnsamt satt att inhamta informa
tion. Hon befinner sig pa sammantraden c:a en-tva ganger/vecka. Fyra ganger om aret 
sammantrader hon med landstingsfullmaktige, och med halso- och sjukvardsnamnden blir <let 
sex moten/ar. Gunilla sitter liven med i ett kommunalt handikapprad som representant for 
halso- och sjukvardsnamnden. Hon deltar i partiets gruppmoten inom landstinget tio-tolv 
ganger/ar. 

Gunilla uppskattar antalet personer, som ingar i hennes privata natverk, till c:a 30 st. Inom 
landstingsgruppen ar det uppemot 20 personer som hon kommunicerar kontinuerligt med. I 
den lokala partigruppen har Gunilla god kontakt med medlemmama. Allt som allt ar det ett 
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hundratal personer hon harmer eller mindre regelmassig kontakt med. Nagra politiker i andra 
landsting kanner Gunilla inte personligen. Daremot har hennes parti byggt upp ett kontaktnat 
landsting emellan, som hon nu borjar lara kanna. "Nu kanjag ringa till <lorn och fraga 'hur gor 
ni i erat landsting?' Det ar sa nytt an sa jag har inte utnyttjat det i nagon sarskild fraga an. Men 
det ar en sakerhet att veta, nu har vi kontaktpersoner inom olika omraden, det ar den personen 
som sysslar med vissa fragor." 

De konferenser landstinget ordnar speciellt for halso- och sjukvardsnamnderna forsoker 
Gunilla alltid se till att ga pa. Det brukar bli tre stycken/ar. "Konferenser ute i landet aker jag 
sallan pa. Da far det vara nagot som ar absolut speciellt. Man far valdigt mycket inbjudningar 
naturligtvis." Om Gunilla ska aka pa en extern konferens maste hon ta tjanstledigt fran sitt 
ordinarie arbete och tillsatta en vikarie, vilket tenderar att bli omstandligt. Nagot som Gunilla 

• nastan tycker ar viktigare an forelasningens innehall, ar att den utgor en motesplats "/ .. ./ dar 
man far hora hur det ar i [andras] namnder och hur / .. ./ [de] arbetar." Gunilla finner det an
gelaget att dela med sig av den information hon samlar in. Forutom medlemmarna i halso- och 
sjukvardsnamnden, som namnts, sprider Gunilla information till partimedlemmar. Nagra 
ganger har hon blivit ombedd att halla foredrag for olika grupper. Gunilla aker aven runt 
bland organisationer och informerar om landstinget. "Da tar man den information man fatt och 
gor en version som passar dom man pratar infdr." 

6.8.1 Sammanfattande informationsprofil 

lndividen Gunilla bar behov av information 
- som privatperson: Gunilla ar engagerad i ett antal foreningar 
- som yrkesverksam: Gunilla ar forestandare f5r biblioteksfilial och arbetar med jordbruk 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som vice ordforande i en halso- och sjukvards-

namnd, och for sin plats i arbetsutskottet. Utover detta ar Gunilla aven engagerad 
kommunpolitiskt. 

Individuella egenskaper som kan vara av betydelse for Gunillas informationshantering 
Trots total avsaknad av politiskt engagemnang i barndomshemmet, har Gunilla utvecklat ett 
allmanpolitiskt intresse. Det finns saledes inget som tyder pa att hennes sociala bakgrund 
praglat det politiska engagemanget i dag. Gunillas utbildning har varit icke-akademisk, vilket 
dock inte tycks ha paverkat sattet varpa hon for narvarande hanterar information. Daremot 
forefaller hennes yrkeserfarenhet vara en paverkande faktor. Gunilla har varit politiskt aktiv 
drygt 20 ar, och troligtvis influerar denna erfarenhet hennes nuvarande informationshantering. 

Individer Gunilla kommunicerar regelbundet med 
1/ Den egna familjen 
Gunilla agnar stor del av sin fritid at politiskt arbete. Aven om hon inte uttalar sig om familj
ara forhallanden, kan man anta att hon med familjemedlemmar regelbundet diskuterar poli
tiska fragor som beror hennes fortroendeuppdrag. Det finns saledes inget som tyder pa att den 
sociala strukturen inte erbjuder hennes stod for det politiska arbetet. 

2/ Allmanheten 
a/ politiska sympatisorer och potentiella valjare 
bl politiska motstandare 
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I sitt ordinarie arbete har Gunilla regelbunden kontakt med allmlinheten. Hon kommunicerar 
dagligen med lantagare som besoker hennes arbetsplats, och naturligt ar da att informationen i 
huvudsak overfors muntligt. Denna information ar av betydelse for henne som foretradare for 
befolkningen, da hon tillsammans med ovriga partimedlemmar ska utforma politiska tillvaga
gangssatt. For att komplettera sina inte alltfor frekventa bidrag till publicering i tidningar, for
soker hon utvidga kommunikationen med allmanheten brevledes. Gunilla tycker att allman
heten ar dalig pa att framfora sina asikter till politiker. En losning pa detta problem skulle vara . 
att oftare forfatta insandare och debattartiklar for att pa sa satt komma i kontakt med, och ta 
del av, manniskors asikter. 

3/ Andra politiker 
al sitt politiska parti, partikarnrater i och utanfor lanet 
bl politiska motstandare i och utanfor lanet 
Den kommunikation Gunilla uppratthaller med andra politiker ar bade skriftlig/muntlig, 
formaliserad/ej formaliserad och intern/extern. Eventuell brist pa information atgardas genom 
att Gunilla tar kontakt med den person hon vet ar ansvarig for ett specifikt landstingsomrade. 
Det kontaktnat, for grupper med samma partitillhorighet landsting emellan, som Gunillas 
partigrupp ingar i har hon annu inte utnyttjat i nagon storre utstrackning. Nar tatare kontakter 
knutits, torde det emellertid utgora ett gynnsamt satt att tillga regional information. Eftersom 
Gunilla ar aktiv inom kommunen, utbyter hon gissningsvis information med kommunpolitiskt 
engagerade personer, och man kan anta att kontaktema ar goda och spridda. Det finns aven 
goda skal att anta att Gunilla har kontakt med politiker hogt upp i landstingets hierarki. 
Narmaste politiska motstandare ar troligtvis ordforande i halso- och sjukvardsnamnden. 
Gunilla kan ibland kanna att hon undanhalls forstahandsinformation, p.g.a. att hon, som vice 
ordforande, tillhor oppositionen. Bristen pa forstahandsinformation gor henne till en noggrann 
lasare av landstingshandlingar. lnformationsinhamtandet av detta slag, kombinerat med det 
omfattande kontaktnat med personer inom kommun och landsting, kompenserar den 
underlagsenhet hon ibland kan kanna. 

4/ Tjansteman 
Gunillas kontakt med tjanstemannen ar framst formaliserad. Det tycks foretradesvis vara 
skriftlig information som formedlas fran dem till henne, medan hon sjalv helst muntligen 
kommunicerar per telefon. Hennes installning till tjanstemannen ter sig inte belt positiv, da 
hon uttrycker ett tydligt missnoje vad galler deras formaga att tillhandahalla korrekt informa
tion pa utsatt tid. Hon tror aven att undanhallande av information forekommer. Som vice 
ordforande, och tillhorande oppositionen, ar det naturligt att man inte far tillgang till forsta
handsinformation i alla lagen. Utifran det resonemang Gunilla for, verkar detta dock inte vara 
nagot hon tar hansyn till. 

5/ Omvarlden i ovrigt 
Gunilla ar djupt engagerad i en icke-politisk forening. Fran den, men aven andra foreningar, 
erhaller hon information. Huruvida Gunilla kommunicerar med manniskor utanfor landets 
granser framgar inte av intervjumaterialet. For att tillgodogora sig information om omvarlden 
utnyttjar hon skriftliga kallor, som dagstidningar, och aven en tidskrift. Radio- och TV ny
heter tar hon ocksa del av. 
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lnformationskallor Gunilla prioriterar 
For Gunilla iir det av stor vikt att bade ta till sig och sprida information via formaliserad/ej 
formaliserade muntlig kommunikation. For det forsta ar muntlig kommunikation ofta hog
aktuell, och for det andra gar det snabbt att tillgodogora sig den. Kontakten Gunilla upp
riitthaller med miinniskor sker foretriidesvis genom personliga moten, pa bl.a. konferenser och 
sammantriiden. A ven om hon foredrar att halla sig informerad och informera muntligen, be
hover hon komplettera de kiilloma med skriftliga. Anvandandet av monografier torde vara en 
naturlig informationskiilla for Gunilla i hennes politiska arbete, med tanke pa de mojligheter 
hennes ordinarie arbetsplats erbjuder. Inte heller borde hon ha problem med att finna det hon 
soker pa bibliotek. En kiilla Gunilla uppskattar, men som hon inte hinner utnyttja i sa stor ut
striickning som hon skulle vilja, ·ar periodica. Vetskapen om att ett flertal tidskrifter skulle 
leda till overbelastning av information, gor att hon endast prenumererar pa en. Hon rekvirerar 
regelmiissigt statliga publikationer, i syfte att i sitt politiska arbete utnyttja rad och tips dari
fran. Till skillnad fran manga andra landstingspolitiker anvander Gunilla sig inte enbart av 
dessa rapporter infor specifika fragor, utan det iir fraga om mer regelbunden liisning. Behovet 
av ett elektroniskt informationshjiilpmedel iir tydligt hos Gunilla. Hon verkar relativt med
veten om datoms mojligheter, och vad hon med <less hjiilp skulle kunna astadkomma. Gunilla 
visar ingen riidsla for anvandandet av datorer, och verkar inte heller bekymra sig om huruvida 
hon har tillriickliga datorkunskaper. Gunilla sager sig inte lida av overbelastning av informa
tion i nagon storre utstriickning. Hennes deltidsarbete kan vara en forklaring. I och med det 
har hon mojlighet att liigga ner den tid som kriivs for att siitta sig in i landstingsangelagen
heter. Hon gar dessutom systematiskt tillviiga niir det giiller att selektera bland information, 
bl.a. niir det giiller lasandet av tidskrifter. Gunilla upplever inte nagra problem att lagra lands
tingshandlingar, och iir medveten om mojlighetema att rekvirera material fran det centrala 

kansliet. 

6.9 Hanna 

Niir Hanna hade avslutat sin skolgang borjade hon arbeta inom sjukvarden. Efter en tid gick 
hon ett ar pa en hemteknisk linje. "Som vuxen liiste jag pa gymnasiet, tvaarig, tyviirr inte tre
arig, sa nu iir jag ju bromsad." I dag iir Hanna 46 ar och arbetar som underskoterska pa en 
intensi vvardsavdelning. 

Att hon blev politiskt engagerad tror Hanna iir "Unga Omars" fortjiinst. "Jag borjade som 
omledare i ett litet samhiille / .. ./ dar fanns ingen bamverksarnhet, sa vi var tre mammor som 
drog igang 'Korn och lek' och 'Unga Omar' ." I och med dessa ataganden gick hon diverse 
utbildningar som berorde barn- och ungdomsverksarnhet. Efter en tid blev Hanna tillfragad 
om hon ville bli politiskt aktiv. "Men jag svarade i flera ar att jag inte var intresserad. Men sa 
ar det ju sa att sjukvardsfragoma ligger mig varmt om hjiirtat, och omvardnad overhuvud
taget. Sa det var viii sajag harnnade dar." Hanna ar i <lag ordforande i en av de fem hiilso- och 
sjukvardsnarnndema, och har engagerat sig landstingspolitiskt i atta ar. Hon har ocksa haft 
andra uppdrag, bl.a. som ordforande i den nu nedlagda psykiatrikommitten. Hanna sitter med i 
LKF, diir hon har en utskottsplats. Inom kommunen ar hon ocksa engagerad, och sitter som 
suppleant i kommunstyrelsen och har, pa sin hemort, posten som ordforande i partiforeningen. 

Till en borjan var Hanna tveksam till att engagera sig inom landstinget, eftersom hon sjiil_v ar 
landstingsanstiilld. Nu ser hon det snarare som en mojlighet. Hon har nytta av erfarenheter 
fran sitt ordinarie arbete niir hon arbetar med sitt politiska uppdrag, och vice versa. Samtidigt 
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tycker hon att det ar viktigt att skilja pa rollen som landstingspolitiker och den som under
skoterska: 

Det staller krav pa mig som politiker att halla isar dom har rollema. Jag ar inte 
personalforetradare. Jag ar inte landstingspolitiker for att driva min arbetsplats. 
Jag gar inte till landstinget och driver intensivvardsfragor. Det kan vara svart for 
manga att forsta, de tycker att man sitter pa dubbla stolar. Det kan ju bli en 
naturlig reaktion. Men jag utgar fran att jag faktiskt har lite sunt fomuft i min alder. 

Inom landstinget tror Hanna att manniskor uppfattar henne som en oppen och spontan person. 
"Nastanfor spontan, det hoppar grodor ur munnen pa mig. En san manniska far mycket kon
takter." Det ar manga som soker upp henne for att ventilera fragor och problem. 

Bland de skriftliga informationskallor Hanna anvander, upplever hon tidskrifter som viktiga. 
Landstingsvarlden far hon en gang/vecka. "Dar star allt vad som hander pa alla omraden, full 
av fakta. Den ar inte politisk." Hanna laser ocksa tidskriftema Aktuellt i politiken, Dagens 
Medicin, Fonstret och Tvardrag. Dagstidningar ar ocksa av betydelse i informationssamman
hang for Hanna. "Jag laser framfor allt lokaltidningen hemma, den maste man ju ha." Hon 
prenumererar pa Trollhattans Tidning. !bland laser hon Bohusldnningen och Goteborgs
Posten, om hon ar hemrna hos nagon bekant eller pa bibliotek. Hanna sager sig besoka biblio
tek ungefar en gang/manad, dels for tidningslasning, dels for att soka information i monogra
fier. 

Vi har en bokbuss som komrner hem till oss en gang i veckan. Men sedan 
sa vill jag gama aga backer, jag koper faktiskt en he! de!. /---/ Nar jag ska 
soka information gar jag till stadsbiblioteket i Trollhattan eller NAL:s bibliotek. 
/---/ Jag brukar inte besoka / .. ./ [det centrala kansliets] bibliotek for att soka infor
mation. 

Det hander att det ligger dagstidningar pa Hannas ordinarie arbetsplats, och da brukar hon 
passa pa att titta i dem. "Sedan vill jag alltid ha en kvallstidning, och da blir det Aftonbladet." 
Vad galler informationsinhamtning fran TV ar det for det mesta endast nyhetsprogram Hanna 
hinner se pa. Radio lyssnar hon daremot mycket pa. 

Hanna tror att hon ar en relativt ovan politiker. "Jag har hallit pa i sju-nio ar och jag tror inte 
att jag blir van. Jag har svart att sovra. /---/ Jag skulle vilja kunna lagga en del at sidan, men 
jag kan inte det. Detar en osakerhetskansla, antar jag. Man ar radd att man ska missa nagot." 
Nu har Hanna emellertid borjat selektera bort vissa arnnesornraden. Precis som hennes parti
karnrater forlitar sig pa att hon laser en del handlingar extra noggrannt, maste hon lita pa dem 
pa samma satt. Hannas privata samling med bl.a. landstingsmaterial finns i hemmet. "Jag har 
hur mycket som heist. En bokhylla har man ju alltid hemma, som ar proppfylld med allt 
mojligt, skonlitteratur, faktabocker." Hennes koksbord ar tackt med landstingshandlingar och 
tidskrifter. Hanna har en parrn med artiklar som hon har klippt ut ur dagstidningar och tid
skrifter. Hon har en valdig oordning pa sin samling. "Man jag vet var jag har vad, bara jag far 
tid pa mig." Hanna har svart for att slanga material fran landstinget. Ofta tycker hon att hon 
kan dra nytta av handlingar hon sparat. Det hander att partikarnrater och landstingskollegor tar 
kontakt med Hanna for att fa lana dokument som hon har i sin samling. "Man vet att hon ar 
med dar och dar och har dom handlingama nar man vill ha reda pa nagot. Det hander ocksa att 
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jag soker upp andra som jag vet har vissa handlingar." Kostnader for de landstingshandlingar 
som skickas till Hanna kanner hon inte till. "Men jag anser att det maste fa kosta, det ar ju 
ocksa en demokratifraga. Informationen maste ju ut." Nar hon last t.ex. Landstingsviirlden 
brukar hon ta med en till sin ordinarie arbetsplats, sa att fler far mojlighet att lasa den. Allt 
material som skickas ut dubbelt tycker Hanna ar sloseri. Hon tror att det innebar manga 

onodiga kostnader. 

Nar det galler statliga publikationer ar det framst SBU-rapporter Hanna anvander sig av. Hon 
brukar ta del av den lista over dessa rapporter som foljer med Landstingsviirlden. De amnes
omraden rapportema tacker in anser Hanna ar intressanta: "Dom ar valdigt enkla att ta till sig 
/ .. ./ det ar latt att fa diskussioner kring dom amnena. /---/Detar latt att fa folk att forsta nar 
man harden vetenskapen bakom sig." Det hander att hon rekvirerar statliga publikationer hon 
behover for sitt politiska arbete. Hanna mottar ocksa information fran allmanheten. Korre
spondens fran intresseorganisationer far hon i omfattande mangd. A ven fran enskilda personer 
kommer det ibland brev. Det vanligaste sattet for allmanheten att ta kontakt ar dock per tele

fon: 

Manga berattar om saker dom varit med om, dar de kanner sig missgynnade i 
manga stycken. En del saker reder vi ut, och en del saker lamnar jag over till 
andra. Det kan ringa folk som har ideer om t.ex. nya inslag i sjukvarden, nya 
behandlingsmetoder som dom vill att man ska prova. Jag kan tycka att det ar 
intressant, men det poppar upp sa oerhort mycket ideer som det inte finns nagon 
vetenskaplig grund for, och da kanjag inte hara saga att "det har ska vi testa". 
Men jag for det vidare och kollar av om det overhuvudtaget ar nagonting som ar 
vart att tanka pa. 

For att inhamta muntlig information kontaktar Hanna i vissa fragor tjansteman. "Det maste jag 
gora i vissa sammanhang. Om man t.ex. tittar pa att jag bar en ekonomichef som uppdaterar 
valdigt mycket. Det finns ingen mojlighet att jag kan ha den kunskapen. Detar orimliga krav 
pa en politiker. Jag ska ju anvanda den kompetens dom bar." Hanna sager sig ha en mycket 
god kontakt med tjanstemannen. 

Eftersom Hanna ar ordforande i halso- och sjukvardsnamnden, innebar det att hon maste 
narvara vid vissa sammantraden. "Nu ar vi inne i en valdigt intensiv period, och det kanns 
som om man alltid ar pa sammantraden." Det blir alltid nagon form av mote, minst en gang/ 
vecka. Hanna sammantrader med halso- och sjukvardsnamnden och med halsopolitiska radet. 
Sistnamnda bestar av landsting, kommun, arbetsformedling och forsakringskassa. Fullmaktige 
har moten fyra ganger/ar. Partimoten ager rum ungefar varannan manad. Hon anser att det ar 
viktigt att ta del av information som kommer fran hennes parti. "Jag har partiet i ryggen och 
maste vara uppdaterad / .. ./ man kan inte ga runt och tro att man vet allt bast sjalv." Hanna 
forsoker alltid narvara vid partimoten om de inte kolliderar med landstingets sammantraden. 
Moten med ordforanden for de fem halso- och sjukvardsnamndema forekommer regelbundet. 
Dock fungerar detta inte tillfredstallande enligt Hanna. "Det skulle jag vilja ha lite battre 
struktur pa. Jag kanner attjag behover det har natverket." Hon ar inte belt nojd med de nat
verk som finns inom hennes partigrupp och landstingsgruppen."Lite for lite kontakt / .. ./ men 
det beror lite pa en sjalv ocksa. Man kan inte saga att 'det har ar for daligt' utan man far borja 
rannsaka sig sjalv, varfor det gatt daligt." Hon bar kontinuerlig kontakt med c:a fem-tio per
soner i sitt politiska natverk. Speciellt god kontakt har Hanna med en av de andra ordforan-
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den i halso- och sjukvardsnamnderna. De personer som ingar i hennes politiska natverk 
kommunicerar hon huvudsakligen med per telefon. Dessutom traffas de pa sammantraden, 
och ibland pa konferenser. Hon kommunicerar regelbundet med politiker i andra landsting. 
Bl.a. har hon etablerade natverk med landstingspolitiker i Bohuslan, Malmo, Skaraborg, 
Stockholm, Varmland och Narke. Betydelsefullt ar ocksa Hannas sociala natverk, bestaende 
av anhoriga, arbetskamrater, vanner och bekanta. Hon har en son som ar politiskt aktiv, som 
hon ofta diskuterar med. "Hanser allt med andra ogon an vad jag gor, och det kan vara 
nyttigt." Hanna tror att manniskor i hennes alder har mycket att Iara av yngre generationer. 

Hanna tycker att det brukar vara svart att fa tid att aka pa konferenser. "Jag ar valdigt kritisk 
innan jag aker pa en konferens. Jag tittar pa priset, eftersom det ar skattemedel." Viktigt ar 
ocksa konferensens amnesomrade. Dessutom aker hon inte alltid pa konferenser enbart i syfte 
att lyssna pa forelasaren. "Nagot som jag ocksa tycker ar viktigt ar att man traffar andra poli
tiker, att man far det dar snacket, man kan ventilera saker man tycker ar jobbiga som man har 
kort fast med." Roligt tycker Hanna ocksa att det ar nar hon upptacker att hennes losningar pa 
problem fungerar, och att hon kan sprida dem vidare till andra med liknande problem. 

Den mobila telefon Hanna, genom landstinget, disponerar anvander hon mest som telefon
svarare. Ursprungligen var det tankt att hon skulle ha ett kontorsrum pa ett kansli tillsammans 
med tjanstemannen. Men hon tyckte inte att det kandes riktigt. Som politiker har Hanna ett 
befolkningsansvar och ett driftansvar, men driftansvaret far bli den mindre delen. Om hon 
skulle satta sig pa ett kansli som har mycket med driften att gora, tror hon att hon Hitt skulle 
komma bort fran befolkningsfragorna. "Sa jag sa att jag hellre sitter hemma och job bar, att jag 
kommer att vara antraffbar i hemmet. Meri det visade sig att det var jag ju inte, man sitter inte 
hemma och vantar pa att telefonen ska ringa. Sedan var jag pa utbildning dar en jurist pratade 
om forvaltningslagen, att det faktiskt finns en lag som sager att man ska vara tillganglig." For 
att vara antraffbar hela tiden har hon darfor forsetts med en mobiltelefon. Hanna foredrar att 
ringa upp hemma pa vanlig telefon, sa att det inte blir sa kostsamt. 

Telefax har Hanna haft hemma en langre tid. Hon anvander den ofta och tycker att det ar ett 
bra hjalpmedel. Hanna har daremot ingen dator hemma. Hon anser sig sakna de ratta kun
skaperna. "Jag har gatt med skygglappar. Vi har en dator pa [ det ordinarie] job bet som man 
kan sitta och leka vid, men jag gar hellre och tar patientema. Det ar en radsla, jag har en kun
skapsbrist och efterlyser mer datorkunskaper." Hanna anser att hon tillhor en aldersgrupp som 
har missat mycket av den kunskapen. Om hon hade battre kunnande om hur datorer fungerar, 
tror Hanna att datom i stor utstrackning skulle ersatta hennes telefax. Hon skulle kunna 
anvanda datom som kommunikationsredskap. Samtidigt tycker Hanna inte att datorns mojlig
heter bor forstoras upp alltfor mycket. Det finns andra effektiva hjalpmedel ocksa, menar hon, 
som telefon och telefax. 

Hanna anser att hon ar dalig pa att anvanda insamlad och bearbetad information till att publi
cera sig i lokaltidningar. Hon har inte skrivit nagon debattartikel eller insandare det senaste 
aret. "Det blir oftare nar <let ar valar." Det hander att hon blir uppringd av joumalister, och da 
besvarar hon fragor. "Jag har fatt kritik av partimedlemmar i byn dar jag bor for att jag ar for 
lite ute i massmedia, men jag ar ingen linslus. Jag ska ha nagot att tillfora, annars kan det 
kvitta." Hanna sprider oftare information muntligt till manniskor. 
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En onskan Hanna avslutningsvis namner, ar att hon skulle vilja finna ett satt att fanga upp 
medborgarperspektivet, eller befolkningsansvaret pa henne som politiker. Det ar ofta de stora 
gruppema i samhallet som komrner till tals med politiker. "Men pa nagot satt skulle jag vilja 
f'anga en realistisk bild av samhallet, for jag tror inte att den ar riktigt realistisk nar det ar 
starka intressegrupper som framfdr sina synpunkter. Dom som inte har nagot sprakror 
komrner aldrig fram, och det ar ju den bilden tillsammans med den andra som ar realistisk." 
Eftersom Hanna ar folkvald, vill hon veta vad valjama vill ha ut av henne, och det anser hon 
ibland vara svart. Hon tror att det till stor del ar upp till henne sjalv, som politiker, att gora 
nagot at problemet. Politiker horde rora sig mer bland befolkningen och besoka olika fdre
ningar och arbetsplatser. "Det behover inte vara moten med en massa andra, det kan vara 
motet mellan dig och mig. Det kan ge lika mycket." 

6.9.1 Sammanfattande informationsprofil 

Individen Hanna bar behov av information 
- som privatperson 
- som yrkesverksam: Hanna ar underskoterska 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som ordfdrande i en halso- och sjukvardsnarnnd, och 

for sin utskottsplats i LKF. Utover detta ar Hanna aven engagerad kommunpolitiskt. 

Individuella egenskaper som kan vara av betydelse for Hannas informationshantering 
Hanna tycks inte ha fatt med sig sitt politiska intresse fran bamdomshemmet. Hennes lust att 
engagera sig politiskt vacktes snarare i och med den barn- och ungdomsverksamhet hon var 
delaktig i att starta. Det faktum att Hanna inte har universitetsutbildning paverkar inte hennes 
formaga att pa ett fullgott satt hantera information. Hennes tidigare politiska uppdrag inom 
kommun och landsting inverkar troligtvis pa hennes informationshantering i dag. 

Individer/grupper Hanna kommunicerar regelbundet med 
1 I Den egna familjen 
Anledningen till att Hanna ser sin politiskt engagerade son som en god diskussionspartner, ar 
att han representerar en yngre generations asikter. Den sociala struktur hon lever i verkar pa 
ett tillfredstallande satt erbjuda henne stod i det politiska arbetet. 

2/ Allmanheten 
al politiska sympatisorer och potentiella valj are 
bl politiska motstandare 
Som underskoterska moter Hanna standigt manniskor, saval patienter, anhoriga som arbets
kamrater. Den komrnunikation som fdrs med dem ar foretradesvis muntlig. De synpunkter och 
asikter allmanheten delger henne tar hon till sig och anvander vid utformandet av politiska 
strategier tillsammans med sitt parti. I kontakten med allmanheten har Hanna ocksa mojlighet 
att sprida sitt partis standpunkter. Den kommunikation som fdrekommer mellan henne och 
allmanheten i form av korrespondens kan beskrivas som omsesidig, da hon stravar efter att 
besvara samtliga avsandare och uppfylla deras onskemal. Hon agnar sig daremot sallan at 
publicering i dagstidningar. Denna brist avhjalps delvis genom hennes regelbundna telefon
kontakt med lokaltidningamas joumalister. Kommunikationen med allmanheten ser hon 
emellertid som bristfallig. Eftersom hon tycker sig sakna en sann bild av befolkningens krav 
pa henne, anser hon det ibland vara svart att veta hur hon ska agera som politiker. Hon ar dock 
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medveten om att det, for att atgarda problemet, kravs en anstrangning fran hennes sida som 
politiker. 

3/ Andra politiker 
al sitt politiska parti, partikamrater i och utanfcir lanet 
bl politiska motstandare i och utanfcir Hinet 
Den kommunikation Hanna har med andra politiker ar bade formaliserad/ej formaliserad och 
skriftlig/muntlig. Kontaktema ar saval intema som extema. Den politiskt aktiva vaninna hon 
uppratthaller kontakt med fungerar som en effektiv diskussionspartner vad galler gemen
samma problemornraden. Hannas kontakt med landstingskollegor ar emellertid inte lika tat 
och regelmassig. Hur denna brist kan bearbetas sager hon inte mycket om. Hennes engage
mang inom kommunen torde innebara kontakter av betydelse nar det galler utbyte av informa
tion. Kontakten med politiker utomlans torde vara gynnsam da hon onskar ta del av andra 
landstings losningar pa problem. Den politiska motstandare Hanna, i och med sitt fortroende
uppdrag, har narmast kontakt med ar sannolikt den person som innehar vice ordfcirandeposten 
i halso- och sjukvardsnamnden. Huruvida Hanna upplever overlagsenhet, vad galler tillgang 
till information, gentemot vice ordforande framgar inte av intervjumaterialet. Det torde 
emellertid vara sa att hon som ordforande har battre forutsattningar att tillgodose sitt behov av 
forstahandsinformation. Hannas stallning inom landstinget innebar saledes att hon befinner 
sig narmare maktens absoluta centrum an t.ex. vice ordforande, vilket ocksa innebar att hon 
har godare mojlighet att sprida sitt partis synpunkter. 

4/ Tjansteman 
Av undersokningen framgar att Hannas kontakt med tjanstemannen framst ar formaliserad. 
Hennes installning till samtliga tycks vara positiv, vilket med all sannolikhet beror pa att de, 
pa ett tillfredsstallande satt, tillgodoser hennes kunskapsmassiga behov. 

51 Omvarlden i ovrigt 
Forutom de politiker fran andra landsting Hanna kommunicerar med, framgar det inte i 
undersokningen om hon uppratthaller ytterligare kontakter inom eller utanfor Sveriges 
granser. 

Informationskallor Hanna prioriterar 
Tydligt ar att Hanna foretradesvis inhamtar och sprider information via muntlig, bade forma
liserad/ej formaliserad, kommunikation. Man kan anta att anledningen till detta ar att det via 
muntliga kallor gar snabbt att tillgodogora sig aktuell information.Detar saledes huvudsak
ligen via telefon dessa kontakter uppratthalls. Bland de skriftliga kalloma ser Hanna dagstid
ningar och tidskrifter som fcirdelaktiga, i och med att de innehaller aktuell information och ar 
latta att ta till sig. Da hon upplever statliga publikationer som passande diskussionsunderlag, 
kan man anta att hon mer eller mindre aktivt haller sig a jour med innehallet i de rapporter 
som tangerar hennes ansvarsornraden inom landstinget. Om Hanna sjalv tar fram den litteratur 
hon saker pa bibliotek framkommer inte i undersokningen, men eftersom hon ar en sa pass 
frekvent biblioteksbesokare, kan man utga fran att hon pa ett eller annat satt rar tag i de texter 
hon behaver. Anledningen till att Hanna inte anvander dator i sitt politiska arbete ar framst 
avsaknad av kunskap om en, for henne, ny teknik, och darmed radsla for den. Obehag infor 
kommunikationshjalpmedel hon har kannedom om och vana av, som t.ex. telefax, saknas dar
emot helt. Trots relativt langvarigt politiskt engagemang, anser Hanna sig sakna rutin och 
vana att selektera bland omfattande mangder skriftlig information. Troligtvis ar det hennes 
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radsla att ga miste om vasentlig kunskap som leder till svarigheter att sovra bland informa
tionen, vilket i sin tur riskerar att medfora overbelastning. Hanna upplever aven problem med 
att lagra de landstingshandlingar hon har i hemmet, da hon inte gama vill slanga material som 
hon tror sig kunna ha nytta av i framtiden. 

6.10 Inga 

Nar Inga hade gatt ur grundskolan fortsatte hon att lasa pa Vardlinjen. Hon arbetade sedan ett 
ar som underskoterska. "Jag borjade pa min nuvarande arbetsplats, dar jag arbetat sedan -75 . 
Jag jobbade i ett ar och gick sedan sjukskoterskeutbildningen, var klar-77 och gick tillbaka till 
min arbetsplats." Inga har aven gatt en vidareutbildning pa sex manader. Hon ar 39 ar, och 
arbetar fortfarande pa samma sjukhus, som sektionsledare pa en gynekologavdelning. 

lngas politiska engagemang borjade med att hon anslot sig till en forening pa den ordinarie 
arbetsplatsen. "Sedan nominerade dom mig till kommunfullmaktige i min hernkommun / .. ./ 
och det maste ha varit -78." Hon engagerade sig kommunalt, bl.a. som vice ordforande i 
socialnamnden. Inga sitter fortfarande i kommunfullmaktige, men har inte nagra narnndupp
drag. Efter nio ar inom kommunen sadlade Inga om och blev landstingspolitiker: 

Deis blev jag nominerad, men det kom sig av att jag tyckte att kommunen hade 
dalig framforhallning, tog bara det som var akut lopande, precis for dagen. Hade 
inga planer eller framtidsvisioner alls, det hade kort fast. Och sa kom det har att 
den som tidigare var landstingspolitiker fran min valkrets ville sluta. Da tankte jag 
att det kanske var dags att byta, eftersom jag varit sa lange pa samma stalle. 

Inga ar ordforande i en halso- och sjukvardsnarnnd i lanet, och har varit landstingspolitiskt 
aktiv i nio ar. Hon sitter i landstingsfullmaktige, utbildningsutskottet och ar ersattare i lands
tingsstyrelsen och sjukhusstyrelsen. "Sedan har jag ett antal regionala uppdrag, som harmed 
EU att gora. Jag sitter i tva av beslutsgruppema for EU som beror mitt ornrade geografiskt." 
lnom landstinget kanner Inga att kollegor, partikarnrater och andra politiker har latt for att ta 
kontakt med henne: 

Jag har ju varit med ett tag. Manga har varit med mycket langre. Men daremot 
tillhor jag kanske de har som ofta pratar eller alltid har en asikt. Jag tycker att 
det ar alldeles for manga som ar tysta. Sedan far du ju naturligtvis en position 
som hanger samman med dina uppdrag. Sa manga kommer och fragar av den 
anledningen. Och sedan att du har bra kontakter. Jag tillhor dom som nastan ar 
heltidspolitiker, bade pa gott och ont. 

P .g.a. sina manga politiska fortroendeuppdrag befinner Inga sig inte speciellt ofta pa den ordi
narie arbetsplatsen, utan tillbringar stor del av den totala arbetstiden pa det lokala kansliet. 
lngas ordinarie yrke och hennes politiska uppdrag samspelar och paverkar varandra, och det 
har hon nytta av bade som sektionsledare och som politiker. Hon sprider dock aldrig aktivt 
politisk information pa den ordinarie arbetsplatsen. "Daremot far jag fragor, men jag har 
aldrig pratat politik pa min arbetsplats, inte sjalvmant. Men det hander ofta att jag blir utsatt 
for det, men inte pa nagot satt provocerande. Jag har jobbat sa lange pa min arbetsplats sa jag 
vet var jag har mina arbetskarnrater." 
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For informationsinsamling tycker Inga att dagstidningar ar effektiva och Iattillgangliga kallor. 
"Jag tycker om att lasa tidningar. For tillfallet har jag tva stycken sjalv. /---/ Nu har jag tva 
lokala, Dalsliinningen och Elvsborgs liins Allehanda." Hennes fdraldrar har Bohusltinningen, 
och den brukar hon Iasa nar hon halsar pa hos dem. Nar hon reser koper hon ibland Gote
borgs-Posten, och likadant pa sondagar nar de tva forstnarnnda tidningarna inte ges ut. Det 
hander aven att Inga passar pa att lasa dagstidningar nar hon befinner sig pa det centrala 
kansliet. "Da laser jag dom jag inte har hemma / .. .I bl.a. Goteborgs-Posten och Baras Tidning, . 
bladdrar atminstone och tittar." Inga besoker biblioteket pa det centrala kansliet regelbundet. 
"For det ar faktiskt ett bibliotek som har ganska mycket bra fakta. Jag ar dar minst en gang i 
veckan." Detar dock sallan hon sjalv gar och tittar efter litteratur i hylloma. "Jag maste er
kanna attjag inte gor det. Jag fragar nog om detjag vill ha." 

Det var lange sedan Inga sjalv skrev en artikel i lokalpressen. "Jag ar inte typen som skriver 
insandare. Svarar inte pa dom heller nastan, om jag far en emot mig. I sa fall forsoker jag nog 
ringa upp personen i fraga. Jag tycker inte att man ska fora den typen av diskussioner i 
pressen." Daremot har Inga telefonkontakt med journalister varje vecka. "De ringer upp och 
fragar eller sa ringer jag upp om nagot jag lovat." Lokaltidningarna brukar liven kontakta 
henne for intervjuer. 

Som landstingsledamot far Inga tidskriften Landstingsviirlden. Hon prenumererar pa Dagens 
Medicin, Sjukskoterskan och Vardfacket. Hon anser att det finns mycket information i dessa 
tidskrifter som hon kan anvanda i sitt politiska arbete. "/ .. ./ det ar ju egentligen mycket om 
vad som har hant over hela Iandet. Mycket forskningsrapporter och ideer. Framfor allt kanske 
i Landstingsviirlden. Det ar en jattebra tidning." Som partipolitisk tidning far hon Aktuellt i 
politiken. Inga laser liven en de! statliga publikationer, bl.a. rapporter fran SBU. I specifika 
fragor hander det att hon rekvirerar rapporter, och ibland far hon demi samband med de upp
drag hon har inom landstinget. Spri-rapporter har Inga mojlighet att lasa pa det Iokala kansliet. 
Det ar battre att de finns pa kansliet, sa att fler manniskor kan lasa dem. Dessutom menar Inga 
att "/ .. ./ ofta gar det i ett rasande tempo. Det ar svart att fa tag pa allt man skulle vilja Iasa in." 

Radion star pa for det mesta hemma hos Inga. Hon lyssnar pa nyhetema, men aven pa andra 
program. "Sedan har jag radio i bilen. Dar star radion alltid pa och da blir det minst ett par 
timmar varje dag. Da hinner jag hora ett antal nyhetssandningar." TV-bevakning sager Inga 
sig vara dalig pa. "Men jag ser dock alltid pa en nyhetssandning, minst en. Ofta regional-TV 
och sedan en rikssandning. For ovrigt forsoker jag se pa, om det ar nagon typ av samhalls
program pa TV. /---/ Jag forsoker se lite faktaprograrn, 'Kalla Fakta' och 'Striptease'./---/ For 
det ar ett satt att koppla av." 

A ven om det fortfarande skickas en omfattande mangd Iandstingsmaterial till Inga, anser hon 
att det har blivit battre jamfort med tidigare. Hon tror att det kan ligga en fara i att fa for 
mycket handlingar. "Man kanju rekvirera nastan allt man vill ha./---/ Jag tror faktiskt inte att 
det ar sa att alla laser allting. /---/ Jag :far tre, fyra, fem stora kuvert varje dag." Hanna ogillar 
att fa samma landstingsmaterial flera ganger. Nar det sker brukar hon ta med ett exemplar till 
sitt lokala kansli, sa att manniskor dar far mojlighet att ta de! av sadan information. Inga 
kanner inte till kostnadema for de handlingar landstinget skickar henne. "Deis kostar materia
let/informationen mycket, och sedan kostar naturligtvis postgangen valdigt mycket. Det vore 
/ .. ./ ett plus med ordentlig datorisering." Nar Inga ska ta till sig information gar hon forst 
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igenom landstingshandlingarna och kryssar for det som ar viktigt och som hon bar lasa igen 
noggrannt: 

Sa far man ga tillbaka dagen fore [ ett sammantrade] och friska upp minnet. 
Detar ju sa att mina olika uppdrag har koppling till varandra. Nar jag sitter 
pa landstingsstyrelsen och far information, sa kommer det arendet ofta ut i min 
narnnd, ofta till fullmaktige. Da har jag last in det en gang och har det i minnet. 

Det hander att kollegor fran kommunen ar intresserade av att lana landstingshandlingar ur den 
privata samling Inga har. "Det finns inget som ar hemligt eller sekretessbelagt sa det kan man 
gott lana ut. Det hander aven att partiforeningar och enskilda personer fragar. Det hander ofta 
att jag delger dom som ar pa kansliet handlingar. Dom har inte fatt information som jag fatt 
som politiker." Pa det lokala kansliet har Inga en liten samling landstingsmaterial. Hon har 
aven handlingar i hemmet, "/ .. ./ trots min ovilja att ta hem arbetet. Men jag slanger valdigt 
mycket efter hand. Jag ager ingen storre samling med facklitteratur vad galler det politiska. 
Det ar mer aktuella haften och utredningar och annat utredningsmaterial." Hon sorterar 
material i parmar uppdelade efter olika namnder. Haften och rapporter samlar hon hagvis i en 
bokhylla. Inga samlar pa sig mycket papper, men forsaker ga igenom hagama var fjortonde 
dag. "Da gar jag igenom rubbet och slanger detjag inte behaver. /---/ Annars skulle det bli en 
uppsja hemma. /---/ Det gar ju alltid att fa tag pa. Allt material finns arkiverat." Inga tror att 
hennes politiska arbete skulle underlattas om hon hade nagon form av politisk sekreterare, 
som inte finns i Jandstinget idag. Det skulle vara nagon som sorterar och haller ordning pa all 
information. Hon ar avertygad om att det skulle vara en lamplig investering. 

Speciellt nar det sker forandringar inom landstinget brukar det komma brev till Inga fran 
intresseorganisationer och privatpersoner. "Men ofta ar detju inte / .. ./ (stallt till mig person
ligen] , ofta ar det stallt till styrelsen 'dar och dar'. Men far jag daremot [brev] i egenskap av 
namndordforande maste jag svara." I och med att Inga ar foretradare for befolkningen kanner 
hon skyldighet att lyssna pa och ta till sig vad bade enskilda personer och foreningar har att 
saga. 

Inga menar att hon som politiker ska arbeta med mal, visioner och riktlinjer och inte sa 
mycket med detaljer. Detar tjanstemannen som innehar detaljkunskaperna, och sa tycker hon 
att det ska vara. Hon kan inte halla kontroll pa all information, utan behaver kunna kontakta 
tjansteman for att fa den. "Jag har en bra relation till mina lokala tjansteman, och aven till 
andra. Jag tycker jag far svar pa det jag fragar. Daremot ar vi fega som politiker. /---/ Ar du 
feg och har svart for att ta stallning och fatta beslut ibland sa ar detju latt for tjanstemannen 
att styra." Att kontakten politiker-tjansteman fungerar bygger ocksa pa fortroende. "Jag maste 
kunna lita pa tjanstemannen, annars klarar jag inte av att vara politiker." 

Inga tycker att det finns relativt fa manniskor hon har en nara och regelmassig kontakt med i 
syfte att diskutera politik. "Det tycker jag attjag saknar i det politiska livet, nagon form av 
mentorskap eller natverk. /---/ Jag ar ju pa min ordinarie arbetsplats sa lite, bara en gang var 
fjortonde dag, sajag kan inte riktigt rakna den som regelbunden. Detar nog inte mer an tva
tre personer. Alldeles for lite egentligen." Den bristande kontakten tror Inga kan ha att gora 
med att de flesta landstingspolitiker har ordinarie arbeten och andra engagemang ocksa, vilket 
leder till tidsbrist. De personer som ingar i Ingas politiska natverk haller framst kontakt via 
telefon. "Vi traffas nagon gang i veckan eller var fjortonde dag. Men telefon varje vecka, 
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ibland flera ganger." Politiker i andra landsting har hon ingen speciell eller nara kontakt med. 
Det ar i sa fall pa konferenser eller sammantraden de traffas. Ett satt att forbattra kommu
nikationen och uppratta natverk inom landstinget skulle mojligtvis vara att anvanda elektro
niska hjalpmedel. 

En del av de personer som ingar i Ingas kontaktnat traffar hon, som namnts, pa olika moten. 
Hon sammantrader med halso- och sjukvardsnamnden ungefar en gang/manad. Eftersom hon 
aven ar kommunalt aktiv, blir det en del kommunala moten ocksa. Gruppmoten med lands
tingsgruppen ager rum c:a sex ganger/ ar. I snitt deltar Inga i mellan tre-fyra sammantraden/ 
vecka. Daremot aker hon inte sarskilt ofta pa konferenser. Hon prioriterar de som ordnas inom 
landstinget. I lngas namnd har de tillampat en strategi. "Ar konferensen av intresse sa valjer vi 
tre personer som f'ar aka pa den, och sedan redovisa for namnden / .. ./ alla kan inte aka alltid, 
och formodligen har dom som inte sitter i samma position som jag betydligt mer nytta av det. 
Jag far formodligen del av <let anda." Personligen sager Inga sig vara lite trott pa konferenser. 
Betydelsefullt ar dock att de fungerar som forum for att knyta kontakter. Intemt tycker hon att 
landstinget i A.lvsborg ar sparsamt med utbildning i form av konferenser. 

For att alltid vara tillganglig for andra landstingspolitiker, har Inga utrustats med en mobil
telefon som tillhor namnden. "[Jag] nyttjar den valdigt lite, mest som telefonsvarare. Sa 
fragan ar om jag inte skulle ha en mini-call?" Nar hon kontaktar de som ringt pa hennes 
mobilsvar, anvander hon alltid vanlig telefon. Inga har inte telefax i hemmet, vilket hon antar 
till stor del beror pa att hon inte vill "/ .. ./ ta med sig job bet hem." Pa kansliet anvander hon 
telefax i viss utstrackning. Dit ar det manga som sander information till henne ocksa. I sitt 
ordinarie yrke anvander Inga dater. Hon sager sig dock sakna de ratta kunskapema for att 
utnyttja den. Om hon larde sig arbeta med en dater, ar hon overtygad om att hon skulle borja 
anvanda den i sitt politiska arbete. "Jag har inte strackt mig sa langt att jag har kopt en sjalv. 
Det tycker jag ar synd, det ar en sadan dar sak jag inte har hunnit med." En losning tror Inga 
skulle vara att ha en barbar dater, som hon kunde ha bade i hemmet och pa kansliet. Bl.a. 
skulle tids- och avstandsmassiga problem minskas. Med en uppkopplad dater skulle Inga 
kunna kommunicera med manniskor. Mycket av informationen i dag tycker Inga tar for lang 
tid att fa. Det skulle underlatta att sjalv kunna gain i en databas och hamtade den onskade 
informationen istallet for att fa allt i pappersform. "Detar mycket som hanvisar till statliga ut
redningar, sant som ar pa gang och sant som hander, och ofta tar det tid att :fa dom." Inga har 
gatt en datorutbildning pa sitt ordinarie arbete, men hon kanner fortfarande att hon inte be
harskar datoms funktioner. "Problemet ar att pa mitt ordinarie jobb :far man utbildning, men 
jag ar sa sallan dar sa jag kan inte ga pa <lorn utbildningama. Sa jag hamnar i ett ingenmans
land." 

Den information Inga tar till sig anvander hon bl.a. som underlag for beslutsfattande och 
muntliga inlagg. I rollen som ordforande i halso- och sjukvardsnamnden informerar hon ofta 
vidare till de andra namndmedlemmarna, men ocksa till partikamrater, foreningar och till 
allmanheten. "Jag formedlar vidare och maste skaffa mig kunskap. Detar som en form av 
bildning och kunskapssokande for mig sjalv egentligen." Tidigare har det varit halso- och 
sjukvardsfragor som engagerat Inga mest. Regionala fragor och EU-fragor har dock kommit 
att engagera henne mer och mer. "Det har blivit sa, vilket jag maste saga att jag inte var med
veten om nar jag tog mitt ordforandeuppdrag. Varfor jag saja beror pa att det var ett typiskt 
manligt intresseomrade. Jag retade mig lite pa det, jag tyckte att det var valdigt byrakratiskt." 
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Hennes kunskap har breddats mycket p.g.a. denna aktivitet. "Det ar annorlunda nu. Jag var 
livradd innan jag gick dit, trodde att alla andra kunde mycket mera, men det har breddat min 
kunskap. Jag har lart mig att alla andra inte kan mycket mer." Nagot Inga ibland saknar ar 
battre sprakkunskaper, och da framst i engelska, for .art underlatta sina poltitiska 
fotroendeuppdrag. 

6.9 Sammanfattande informationsprofil 

Individen Inga bar behov av information 
- som privatperson 
- som yrkesverksam: Inga ar sektionsledare pa en gynekologmottagning 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som ordforande i en halso- och sjukvardsnarnnd, i 

utbildningsutskottet, som ersattare i landstingsstyrelsen och sjukhusstyrelsen. Inga har aven 
ett antal regionala uppdrag med anknytning till EU, och ar dessutom engagerad kommun
politiskt. 

Individuella egenskaper som kan vara av betydelse for Ingas informationshantering 
Inga borjade aktivt engagera sig politiskt i och med medlemskap i en forening for landstings
anstallda pa den ordinarie arbetsplatsen. Det finns inga tydliga tecken pa att hennes nuvarande 
informationshantering paverkats av hennes sociala bakgrund. Rutin och vana att hantera stora 
mangder skriftlig information kan i lngas fall ha sitt ursprung i hogskolestudier. Mojligtvis bi
drar hennes yrkeserfarenhet till hennes formaga att effektivt hantera information. Erfarenhet 
fran de fortroendeuppdrag Inga har, och har haft, paverkar troligtvis hennes information
hantering i dag. 

Individer/grupper Inga kommunicerar regelbundet med 
1/ Den egna familjen 
Trots att Inga undviker politiskt arbete i hem.met, diskuterar hon sannolikt fragor som beror 
hennes landstingspolitiska uppdrag med familjemedlemmar. Inga besoker med jarnna mellan
rum sina foraldrar, och dylika diskussioner forekommer gissningsvis aven med dessa. Efter
som Inga inte narnner nagot ytterligare om den sociala struktur hon lever i, kan man anta att 
den pa ett mer eller mindre tillfredstallande satt stodjer hennes asikter vad galler politik. 

2/ Allmanheten 
a/ politiska sympatisorer och potentiella valj are 
b/ politiska motstandare 
De ganger Inga befinner sig pa sin ordinarie arbetsplats, har hon goda mojligheter att kommu
nicera med allmanheten, d.v.s. de patienter och anhoriga som besoker hennes avdelning pa 
sjukhuset. Det ror ·sig da foretradesvis om muntlig kontakt. Detar pa arbetsplatsen, gissnings
vis framst med arbetskarnrater, hon diskuterar politiska problem, da de kanner till hennes 
politiska engagemang inom kommun och landsting. Vid de diskussioner som fors har Inga 
mojlighet att ta emot information som kan anvandas bl.a. som beslutsunderlag. Mojlighetema 
att sprida kunskap torde ocksa vara gynnsarnma. Detta sker dock aldrig aktivt pa den ordinarie 
arbetsplatsen, eftersom Inga inte vill se sitt arbete bli lidande p.g.a. hennes landstingsuppdrag. 
Skriftlig kommunikation med allmanheten i form av publicering i dagstidningar undviker 
Inga. Det ar inte tidsbrist som ar anledningen till att hon ser insandare som en olamplig form 
for kommunikation med medborgama, utan att hon foredrar att fora sadana samtal muntligt, 
exempelvis via telefon. 
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3/ Andra politiker 
a/ sitt politiska parti, partikamrater i och utanfor Janet 
b/ poJitiska motstandare i och utanfor Janet 
Ingas kontakt med andra poJitiker ar saval formaliserad/ej formaliserad som skriftJig/muntlig. 
Foretradesvis ror det sig om intema kontakter. Eftersom Inga tillbringar mycket tid pa det 
Jokala kansliet, innebar det dagligen moten med andra landstingsanstallda. Hon har da sanno
likt mojlighet att utbyta information med dessa personer. Eftersom Inga ar kornmunpolitiskt 
engagerad torde hon regelbundet aven kornmunicera med politiker inom kornmunen. Hon har 
varit kornmunpolitiskt aktiv relativt lange och haft diverse fortroendeuppdrag i toppen av den 
kornmunaJa hierarkin, vilket troligtvis innebar att ett flertal av de politiker hon kornmunicerar 
med har liknande befattningar. Inga sager att hon har manga kontakter, men uttrycker sam
tidigt en onskan om tatare och storre kontaktnat med poJitiker inom landstinget, vilket fram
star som paradoxalt. En tolkning av detta resonemang ar att Inga har gott om allmanna kon
takter i landstinget, men att hon efterlyser djupare och mer vagledande sadana. Ingas narmaste 
politiska mostandare i landstinget ar antagligen den person som innehar vice ordforande
posten i halso- och sjukvardsnarnnden. Inget i undersokningen tyder pa att kommunikationen 
dem emellan ar bristfallig. Som ordforande i namnden, och darmed i politisk majoritet, har 
Inga Jattare att tillga forstahandsinformation. Hennes manga Jandstingsuppdrag medfor repe
tition av information, god mojlighet att sprida sina och sitt partis synpunkter, samt kommu
nikation med politiker i maktens centrum. 

4/ Tjansteman 
Ingas kontakt med tjanstemannen inom landstinget ar bade formaliserad/ej formaliserad och 
skriftlig/muntlig. Hon upplever inte att hon undanhalls information fran dem. Hon menar 
emellertid att styming av information och utnyttjande av maktresurser fran tjanstemannens 
sida i de fiesta fall beror pa politikers feghet och svarigheter att fatta beslut. 

5/ Omvarlden 
Huruvida Inga kommunicerar med manniskor utanfor Sveriges granser framgar inte av inter
vjumaterialet. Hennes engagemang i EU-fragor innebar emellertid sannolikt nagon form av 
kontakt med politiker utomlands. Det faktum att hon efterlyser godare sprakkunskaper i 
engelska ar ocksa en bidragande faktor till detta antagande. 

Informationskallor Inga prioriterar 
Tydligt ar att Inga i forsta hand valjer att motta och sprida information via muntlig, framst ej 
formaliserad, kornmunikation, vilken ar snabb och effektiv. De kontakter hon uppratthaller 
med manniskor for utbyte av information sker framst per telefon, men aven vid andra per
sonliga moten, som sarnmantraden och konferenser. For att tillgodose sitt behov av informa
tion anvander Inga aven skriftliga kallor, vilka hon betraktar som nodvandiga komplement till 
de muntliga. Skrifligt material saker hon bl.a. pa bibliotek, vilka hon frekvent besoker. Anled
ningen till att hon foredrar att be de biblioteksanstallda om hjalp att finna den litteratur hon 
behaver, kan mojligtvis bero pa okunnighet i hur material effektivt atervinns. Tidsbrist kan 
ocksa vara en orsak, och da de biblioteksanstallda snabbare kan leta fram onskad informa
tion, torde den losningen vara att foredra. Trots att Inga ser datom som losning pa bade 
kommunikations- och ekonomiska problem, ar hon sjalv inte nagon flitig anvandare av 
datorer. Hon efterlyser dock kunskap i form av utbildning, men befinner sig i ett proble
matiskt lage. Arbetsplatsens datorutbiJdningar hinner hon, p.g.a. oregelbunden narvaro, inte 
delta i, och inom Jandstinget verkar det inte som om hon erbjudits nagra utbiJdningsmojlig-
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heter. Inga sager sig inte uppleva nagon storre overbelastning av information. Men da hon 
anda uttrycker en onskan om nagon form av politisk sekreterare, som sorterar ut den viktigaste 
informationen, kan man anta att hon anda upplever nagon form av overbelastning. 

6.11 Jenny 

Efter avslutad skolgang sokte Jenny sommarjobb. "Jag skulle jobba en sommar eller ett ar. Jag . 
fick extrajobb pa Skattemyndigheten. Och dar ar jag kvar efter 36 ar. Sedan har jag utbildat 
mig / .. ./ [genom] intemutbildningar." I Jennys bamdomshem var fadem samhalls- och poli
tiskt engagerad. "Sa jag har det med mig. Jag var van vid att det alltid ringde folk och att han 
var borta pa kvallama. Darfor ar det kanske inte sa konstigt att jag gick i hans spar. Det ligger 
kanske litegrann i genema, att man ar intresserad av att hjalpa folk." I aldem 15-25 foljde hon 
med politiskt, men var inte aktiv. I borjan av 70-talet gick Jenny med i ett politiskt kvinnofor
bund, och kom sa smaningom med i <less distriktsstyrelse. De senaste aren har hon varit ord
forande och vice ordforande i denna. "Och sa slutar jag nu, man maste ju hoppa av nagon 
gang. Men da blev jag i stallet vice ordforande i partidistriktet. Det var ju inte battre egent
ligen, men jag tyckte anda att det var kul." 

Mellan 1970-73 var Jenny kommunalt aktiv. Hon satt damed i kommunfullmaktige. "Sedan 
blev jag nominerad pa sjatte plats pa landstingslistan. Det var ju en icke val bar plats men anda 
ganska langt fram, och sa skulle man vara ung och kvinna da. Men plotsligt blev <let valbar 
plats. Sa kom jag in i landstinget. / .. ./ Jag valdes -73 / .. ./ Sa det blir 22 ar [23]." I dag ar Jenny 
53 ar och vice ordforande i en av halso- och sjukvardsnamndema. Hon sitter i landstings
styrelsen och har posten som vice ordforande i handikapp- och socialutskottet. Jenny sitter 
ocksa med i LKF. Som landstingspolitiker ser Jenny pa sig sjalv som ganska forsynt och inte 
sa stridbar. Anda har hon forstatt att hon paverkar och att andra personer lyssnar pa henne och 
visar sin uppskattning for <let hon gor. "Jag satt fullmaktigeordforande i tre ar, och det var 
jatteroliga ar. Da var <let manga som kom fram till mig och sa att jag gjorde ett bra jobb. Och 
<lorn kommer fran alla partier fortfarande och sager 'vad trakigt att inte du ar kvar'." 

Bade i sitt ordinarie yrke och i sitt politiska uppdrag arbetar Jenny mycket med manniskor, 
nagot hon upplever som saval viktigt som intressant. "Man upplever deras situation. Jag tror 
mig i alla fall ha formagan att forsta lite grand hur olika manniskor har det, ekonomiskt inte 
minst, hur de har det socialt." Den kunskapen och erfarenheten har hon nytta av bade pa 
Skattemyndigheten och i rollen som landstingspolitiker. Jenny diskuterar ofta med sina 
arbetskamrater: 

De fragar mycket och det tycker jag ar bra. Det borde finnas en politiker 
pa varje arbetsplats. /---/ Vi kan sitta i kafferummet, och plotsligt tycker alla 
som jag. Nar de forstar bakgrunden / .. ./ Sa jag lagger fram <let och folk 
forstar. Men det galler att inte backa, man f'ar vara stark och klara det och 
ha lite bakom sig. 

Aven fran allmanheten erhaller Jenny fragor och asikter. Hon f'ar mycket post fran enskilda 
personer och fran intresseorganisationer, och finner det stundtals svart att hinna besvara alla 
brev. Nar hon finner <let nodvandigt brukar hon dock svara avsandama. Jenny tar till sig allt 
hon far brevledes. "Det ar valdigt jobbigt att vara politiker, for befolkningen har en konstig 
uppfattning. Deis ar vi dumma, dels gor vi ingenting och sa fattar vi ingenting. Men jag tycker 
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anda att vi lyssnar och tar den rollen vi ar satta pa. Vi far valdigt mycket samtal fran personal 
och fack [forbund]. Men det ar inte vi som ska losa personalproblem, det finns forvaltningar 
och chef er." 

Nar Jenny argumenterar i landstingsfragor och nar det galler att fatta beslut, ar det viktigt for 
henne att ha relevant kunskap. Tidskrifter tycker hon ar ett effektivt satt att ta till sig informa
tion. Landstingsvarlden anser hon vara givande. "Riksdag & Departement brukar jag alltid 
lasa, den kommer varje vecka. Detar lattlast information om vad man beslutar i riksdagen." 
Hon far ett antal tidskrifter hemskickade, men det ar de tva ovan narnnda hon laser med storst 
noggrannhet. Nar det galler dagstidningar, prenumererar Jenny pa Boras Tidning. "Det kan 
handa attjag laser storstadstidningar nagon gang, men jag koper dom inte. Jag har slutat med 
kvallstidningar. Jag tycker att dom blir sarnre och sarnre." Radio lyssnar Jenny pa sa ofta hon 
f°ar tillfalle. Hon har god kontakt med reportrar fran lokalradion. Jenny ser mycket pa TV for 
att se vad som hander i sarnhallet. I forsta hand ser hon pa nyhetssandningar. "Aktuellt 
Special" och "Kvallsoppet" ar ytterligare program hon brukar ta del av. 

I sitt politiska uppdrag anvander Jenny ibland statliga publikationer, bl.a. i form av SBU
rapporter. !bland rekvirerar hon sjalv rapporter. "Spri f°ar vi, deras lilla tidning, och sedan kan 
man rekvirera darifran om det ar nagonting man behover." Tillsammans med sin landstings
grupp har Jenny varit pa studiebesok pa biblioteket pa det centrala kansliet i Vanersborg. 
"Dom skickar over material till oss ibland. Och lite information har vi fatt om att det har 
kommit ut nagot nytt som kan vara av intresse. /---/ Vi far en lista over nyheter. Men vi far sa 
mycket och det var ett tag sedan sajag kommer inte ihag vad det var for nagot." Jenny be
soker ibland det centrala kansliets biblioteket for att lasa dagstidningar. Nagot annat bibliotek 
anvander hon sig inte av i syfte att finna information for sitt politiska uppdrag. En kalla hon 
utnyttjar desto mer, ar tjanstemannen. Dear, enligt Jenny, mycket kompetenta vad galler till
handahallandet av information. "Man maste respektera varandras roller, Iara sig det." Hon 
upplever aldrig att hon undanhalls information. "Jag har alltid vagat saga och ta upp besvar
liga saker." 

Mangden landstingshandlingar Jenny erhaller tycker hon ar hanterbar. Ett mindre antal hand
lingar skulle innebara otillracklig information. Eftersom Jenny sitter med i landstingsstyrel
sen, far hon allt material darigenom. Vid fullmaktige far hon samma information en gang till, 
vilket hon ser som bra repetition. Nar Jenny laser landstingshandlingar skummar hon mycket, 
forutom nar det galler sadant som specifikt beror hennes fortroendeuppdrag. Det finns mate
rial hon lagger at sidan direkt. Eftersom olika personer inom landstinget ar specialiserade 
inom olika omraden, forutsatter hon att de har sunt fomuft och tar stallning utifran hur 
gruppen diskuterat tidigare. "Jag tycker att man maste lita pa andra ocksa, annars ar det ingen 
ide med att vara manga." Jenny har en privat samling med landstingshandlingar och annat 
viktigt material i hemmet. "Jag har ganska bra ordning, men sa forfaller det ibland. Sedan 
efter ett halvar kanjag tanka att 'det dar kanjag behova', och sa gar jag igenom och ser att 'oj , 
det dar skulle jag ha haft, har jag det kvar, det visste jag inte'." Jennys landstingsmaterial finns 
dels samlat pa ett skrivbord och i ett skap, dels i tidskriftssamlare. Hon har ocksa en hog med 
handlingar i koket. Den bestar av material som hon inte vill slanga i fall hon skulle fa nytta av 
det. "Sedan nar jag ska ha nagonting sa - vi skrattar ibland, for da ligger jag pa alla fyra och 
letar lite overallt." Jenny anser att mangden papper fran landstinget ar onodigt stor. Hon for
soker rensa och slanga nar det legat hemma nagra manader. Materialet finns att fa tag pa om 
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hon skulle behova det, bl.a. hos andra landstingspolitiker och pa det centrala kansliet i 
Vanersborg. 

Jenny ar overtygad om att landstingshandlingama som skickas ut till de fortroendevalda 
kostar mycket. Manga ganger tycker hon sig fa onodiga utskick. "Dessa stora dyra bibbor vi 
far /---/ !bland blir jag sur, men man kan inte bara halla pa och tjata pa sekreterare. Men jag 
tycker att nar de lagger ett A4-papper i ett A4-kuvert, ett blad, och betalar dubbel avgift for 
det, da blir jag irriterad. Man kan vika pappret och spara pengar." Elektronisk overforing av 
information skulle vara en losning, tror Jenny. Pa sin ordinarie arbetsplats anvander hon en 
dator. Hon antar att hon skulle ha nytta av en dator i hemmet, och da framst anvanda den for 
ordbehandling. "Man skulle kunna fa valdigt mycket information fran landstingsforbundet, 
statistik och sadant." Jenny har ett modem, men saknar en dator att koppla det till. Pa arbets
platsen vill hon inte anvanda datorn for landstingsarbete. Som landstingspolitiker menar 
Jenny att hon horde ha tillgang till de mojligheter datorn medfor. Men samtidigt som hon talar 
om vilka fordelar datorer kan fora med sig, erkanner hon att hon egentligen inte har det ratta 
intresset for datorbaserade kallor. Hon papekar att det ar viktigt att ta hansyn till personer med 
bristande datorkunskaper. Utan "datormognad" och erfarenhet tror hon att det kan vara svart 
att direkt acceptera datorn som informationskalla, speciellt for aldre personer. "Detar valdigt 
svart for den gruppen. Jag tror att ar man over 50 ar sa finns det en sparr." God utbildning ar 
saledes en forutsattning, och ett visst intresse underlattar dessutom. Jenny har nyligen kopt en 
telefax. Hon faxar till landstingskamrater och partikollegor. Partiets veckobrev kommer ocksa 
via telefax. "Det ar min investering. Jag valjer den fore datorn. Sa fort det kommer nagot man 
ska anmala sig till eller sa, tar jag och fyller i och slanger det i faxen. /---/ Jag anvander den 
sa dar lite mattligt. Jag trivs med den." Jenny har mobiltelefon, men anvander den nastan ute
slutande for privat bruk. V anlig telefon anser hon att hon bade nyttjar och nyttjas av i alldeles 
for stor utstrackning. Stundtals blir hon latt irriterad nar det ideligen ringer manniskor till 
hennes ordinarie arbetsplats for att diskutera landstingsangelagenheter. 

I egenskap av landstingspolitiker deltar Jenny i ett antal sammantraden. "Jag raknade nagon 
gang, c:a 50 dagar pa ett ar har jag nagon form av uppdrag eller sammantrade eller nagonting 
sadant. Detar nog mer nu, 55-60. Host och var ar dom mest intensiva tiderna." Landstings
styrelsen sammantrader en gang/manad. Halso- och sjukvardsnamnden traffar Jenny sju-atta 
ganger/Ar. Med handikapp- och socialutskottet sammantrader hon nio ganger/Ar. Landstings
gruppen har gruppmoten, medlemmarna i den traffar Jenny ungefar nio dagar/ar. Som vice 
ordforande i partidistriktet blir det ibland moten varje vecka. Arbetsutskottet hon sitter med i 
sammantrader c:a en gang/manad, och <less styrelse ytterligare fem ganger/Ar. Utslaget pa hela 
aret blir det mellan en och tva sammantraden/vecka for Jenny: 

Och sa har vi varit pa studiebesok, inte akt pa studiebesok i landstingssamman
hang, utan vi har gatt ut till foretag. Det har vi borjat med. /---/ Stora industrier 
och sma mekaniska [verkstader]. Landstinget ar ju inte bara sjukvard, det ar 
turism och regionala fragor och sadant. Vi ville informera oss sjalva och samtidigt 
tala om att vi finns, och hora vad [ manniskor] efterfragar i hogre utbildning sa att 
vi kan arbeta pa den linjen. Samtidigt lyssnar vi av hur viktigt det armed lasarett 
och vardcenteral och hur de ser pa servicen dar. 

Interna och externa konferenser ar Jenny restriktiv mot. "Jag gar inte pa nagonting om jag inte 
tror att det ger mig mycket. /---/ Man maste fraga sig vad det ar man aker pa." Konferens-
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deltagande upptar dessutom mycket tid, som hon f°ar ta fran sitt ordinarie arbete. Jenny har 
varit pa ett flertal konferenser under sin tid som politiker, och kanner att hon borjar trottna 
litet pa det. De inbjudningar hon f°ar sorterar hon valdigt noga, och slanger de fiesta. Jenny 
prioriterar de konferenser som arrangeras av Landstingsforbundet och av LKF. Hon foredrar 
mindre kostsamma konferenser. "Vet man att det finns en 'bra-dyr' forelasare kan man lokalt 
sla ihop har i Vastsverige och tipsa om att det ar enjattebra forelasare, sa att fler kan ta del av 
det. Sa har vi gjort manga ganger." Ytterligare en fordel med konferenser, forutom den kun
skap forelasaren sprider, ar att det ges tillfalle att traffa manniskor. "Nar det galler den egna 
narnnden, t.ex. Da lar man karma varandra, det ar da man sitter och kan prata med varandra pa 
ett annat satt." 

Det finns personer Jenny regelbundet samtalar med i politiskt syfte, och som kan sagas inga i 
hennes natverk. Jenny har en syster, med vilken hon har ett litet natverk. "Hon har aldrig haft 
nagot politiskt intresse, sager hon, men hon ar valdigt medveten." Detar positivt att diskutera 
med nagon som star utanfor landstingets verksamhet. Jenny har en vaninna som ocksa ar poli
tiker, som hon ofta samtalar med. Jennys <lotter laser samhallsvetenskapligt program pa gym
nasiet "/ .. ./ och hon ar faktiskt intresserad. Hennes kompisar ocksa. Sa dom brukar jag testa. 
Det tycker jag ar jattebra, dom ar medvetna och ser saker." Hon tycker det ar nyttigt att fa ta 
de! av en yngre generations asikter. I landstingsgruppen ingar 14 personer som traffas med 
jarnna mellanrum. Bland dem har Jenny narmare kontakt med nagra stycken. Hennes parti har 
ett heltidsanstallt landstingsrad, som har rollen som gruppledare, och med vilken Jenny har 
nara kontakt. Manniskor Jenny har regelbunden kontakt med, beraknar hon till mellan atta och 
tio stycken. For ovrigt ror det sig om c:a tio personer som hon uppratthaller mindre regel
bunden kontakt med. Jenny har liven etablerat natverk med politiker i andra landsting. Framst 
har hon da kontakt med ledamoter med samma partitillhorighet som hon sjalv. De samman
trader mellan en-tva ganger/ar. "Mest blir det att vi hors per telefon." 

Insamlad och bearbetad information anvander Jenny som underlag for att fatta beslut och for 
att argumentera. Ytterligare ett anvandningsomrade ar att svara pa andras och skriva egna in
sandare i dagspressen. "Da ar det bra att ha lite kott pa benen." Jenny skulle vilja publicera sig 
i dagspressen oftare. "Ska man svara pa nagot sa gar dagama sa vansinnigt fort, sa det blir 
snabbt inaktuellt. Nar man har last nagot kan man bli forbannad, men sa hinner man inte 
skriva rent det. Sant drab bas jag av." Det senaste aret har Jenny publicerat sig i tidningar ett 
par ganger. Hon anser att lokalpressen ar dalig pa att kontakta henne. 

6.10.1 Sammanfattande informationsprofil 

Individen Jenny bar behov av information 
- som privatperson 
- som yrkesverksam: Jenny ar handlaggare pa en skatteforvaltning 
- som politiker: specifikt for sitt uppdrag som vice ordforande i en halso- och sjukvards-

namnd, for sin plats i landstingsstyrelsen, samt som vice ordforande i handikapp- och
socialutskottet. Hon sitter dessutom med i LKF. 

Individuella egenskaper som kan paverka Jennys informationshantering 
Det allmanpolitiska intresse Jenny har harstarnmar fran hennes bamdomshem. Den sociala 
bakgrunden tycks dock inte paverka sattet varpa hon hanterar information i dag. Yrkes
erfarenhet, i kombination med intemutbildningar pa den ordinarie arbetsplatsen, kan mycket 
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val ha bidragit till rutin och vana att bearbeta stora mangder skriftlig information. De senaste 
40 aren har Jenny varit politiskt aktiv. Denna erfarenhet paverkar med all sannolikhet hennes 
nuvarande informationshantering. 

lndividerlgrupper Jenny kommunicerar regelbundet med 
11 Den egna familjen 
En betydelsefull diskussionspartner ser Jenny i sin syster. Troligtvis har system en viktig 
funktion som allmant stod och "boll plank". En liknande funktion fyller sannolikt Jennys 
<lotter, som aven forser henne med en yngre generations asikter. Den sociala struktur Jenny 
lever i forefaller m.a.o. stodja henne i hennes asikter och politiska fortroendeuppdrag. 

21 Allmanheten 
a/ politiska sympatisorer och potentiella valjare 
bl politiska motstandare 
Pa den ordinarie arbetsplatsen har Jenny daglig kontakt med allmanheten. I forsta hand ar den 
information som formedlas muntlig. Bade arbetskamrater och andra personer framfor fragor 
och asikter, vilket hon som foretradare for befolkningen vardesatter. Vid sadana tillfallen har 
hon moj lighet att sprida sitt partis synpunkter och installning i olika fragor. Skriftlig kontakt 
med allmanheten sker framfor allt via lokaltidningama. Tidsbrist gor dock kommunikationen 
oregelbunden. En liknande brist upplever hon vad galler korrespondens med privatpersoner 
och intresseorganisationer. 

3/ Andra politiker 
a/ sitt politiska parti, partikamrater i och utanfor lanet 
bl politiska motstandare i och utanfor lanet 
Den kommunikation Jenny for med andra politiker ar bade skriftliglmuntlig, formaliseradlej 
formaliserad och intern/extern. Den kontakt Jenny har med en politiskt engagerad vaninna, 
torde innebara fordelaktigt informationsutbyte. Inom landstingsgruppen har Jenny tat kontakt 
med ett antal personer, och hon kommunicerar sa gott som dagligen med partigruppens grupp
ledare. Som vice ordforande i partidistriktet bar hon mojlighet till samtal med partimedlem
mar. Eftersom Jenny har varit kommunalt aktiv kan man anta att hon har vissa kontakter med 
manniskor inom kommunen, trots att det var Iange sedan hon engagerade sig kommunalt. 
Jenny utvidgar sitt kontaktnat genom kommunikation med politiker i andra landsting. Jennys 
narmaste politiska motstandare inom landstinget ar antagligen ordforande i halso- och sjuk
vardsnamnden. Kommunikationen mellan dem verkar fungera tillfredstallande. Det faktum att 
hon befinner sig i opposition torde bidra till storre svarigheter att tillgodose sitt behov av hog
aktuell information. Att Jenny anda inte kanner sig underlagsen gentemot ordforande kan for
klaras pa flera satt. Av de, for undersokningen, tillfragade landstingspolitikema ar det Jenny 
som varit aktiv langst inom landstinget, snart ett kvarts sekel. Sa pass lang tid av politisk akti
vitet medfor sannolikt rutin och vana vad galler tillgodogorandet av information. Personkon
takter torde Jenny inte lida brist pa. Med tanke pa att hon har haft, och har, betydelsefulla 
och maktpaliggande fortroendeuppdrag inom landstinget, kommunicerar hon med politiker 
som befinner sig i toppen av hierarkin inom organisationen. Dessa faktorer kompenserar 
gissningsvis en eventuell bristen pa forstahandsinformation. 

41 Tjansteman 
Jennys kontakt med landstingets tjansteman ar av saval formaliserad som ej formaliserad 
karaktar. Muntlig kommunikation v~a telefon tycks vara den mest frekvent forekommande 
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samtalsformen. lnstallningen till tjanstemannen framstar som positiv. Jenny utnyttjar ofta den 
kunskap de besitter, och tror inte att de undanhaller vasentlig information. Hon upplever deras 
forhallande som tillfredstallande. Nar det galler utskick av landstingshandlingar, stors Jenny 
av den bristande samordningen. Hon uppmarksarnmar ofta onodiga kostnader i och med de 
dubbla handlingar hon mottar. 

5/ Omvarlden i ovrigt 
Genom formaliserade skriftliga kallor, som dagstidningar och tidskrifter, har Jenny mojlighet 
att tillgodogora sig information rorande varlden utanfcir Sverige. For detta andamal ser hon 
aven radio och TV som larnpliga och effektiva kallor. Om Jenny, muntligt eller skriftligt, 
haller kontakt med manniskor i andra lander framgar inte av intervjumaterialet. 

Informationskallor Jenny prioriterar 
Eftersom Jenny ser motet mellan manniskor som en viktig deli det politiska arbetet, fciredrar 
hon att komrnunicera via muntliga kallor. Genom dessa atervinner hon snabbt och effektivt 
aktuell information. Den kontakt Jenny uppratthaller med andra manniskor sker mestadels per 
telefon, men aven vid personliga moten, vanligtvis i form av sammantraden och konferenser. 
Aven om muntliga kallor fciredras, ar Jenny i behov av att komplettera dem med skriftliga 
kallor. En viktig sadan utgor tidskrifter. Tidsbrist gor att hon endast laser ett par noggrannt, 
medan andra blir foremal for mer sporadisk lasning. I sitt poltiska arbete har Jenny anvand
ning for statliga publikationer. Antagligen sker lasningen av dessa rapporter fciretradesvis in
for specifika fragor, eller om de beror amnesomraden som speciellt intresserar henne. Den 
service Jenny erbjuds fran det centrala kansliets bibliotek, verkar det inte som om hon ut
nyttjar i nagon storre utstrackning. Anledningen kan vara att hon redan anser sig ha tillrackligt 
med informationskallor, eller att hon inte anser sig ha tid over for att tillgodogora sig den 
typen av information. Jennys kanslor for datorbaserade kallor forefaller vara nagot dubbla. 
Samtidigt som hon anser att hon som landstingspolitiker borde ha tillgang till en dator, menar 
hon att det ar en aldersfraga och att hon sjalv saknar intresse for datorer. Hennes vana att 
selektera bland omfattande mangder information ar god. Nar hon tillgodogor sig innehallet i 
landstingshandlingar skummar hon igenom en stor del av materialet, men gar noggrannt 
igenom det material som direkt beror hennes specialomraden. Detta for att undvika over
belastning av information. Jenny forefaller uppleva <let som problematiskt att lagra informa
tion, da den ordning hon efterstravar att uppratthalla emellanat forfaller. 
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7. Analys och slutsatser 

Da analys och slutsatser sammanfaller valjer vi att presentera dessa i samma kapitel. For att 
kunna se skillnader och likheter i politikernas informationshantering anlaggs har ett grupp
perspektiv. Underlag for analys och slutsatser utgor de tio intervjuerna och sammanfattande 
informationsprofilerna, vilka har sin utgangspunkt i de tre overgripande problemformule
nngarna: 

Al Hur hanterar de fortroendevalda landstingspolitikerna den information de anvander for att 
genomfora sitt politiska uppdrag? Detta problemomrade ar integrerat och hanteringen 
aterspeglar sig i val av kallor, natverkskontakter, insamling, bearbetning av information, 
samt anvandning av densamma. 

Bl Vilken betydelse har landstingspolitikernas individuella egenskaper och behov for hur 
information hanteras? 

Cl Hur paverkar den omgivande arbetsmiljon, d .v.s. landstingsvarlden, samt landstings
politikerns position, prestationsformaga och yrkesroll i densamma, informations
hanteringen? 

lnterna 

Externa 

Formaliserade 
skriftliga 

-Landstingshandlingar 
{protokoll , foredrag-
ningslistor, besluts-
underlag) 

-Korrespondens 
-Telefax 
-Elektronisk post 

-Tidningar 
-Tidskrifter 
-Statliga pub. (SBU-, 
SOU- och Spri-rapp.) 

-Monografier 
-Korrespondens fran 
allmanheten 

-Telefax 
-Elektronisk post 

Formaliserade 
muntliga 

-Sammantraden 
-Konferenser 
-Telefon 

-Sammantraden (poli-
tiska) 

-Konferenser 
-Foreningsmoten 
-Telefon 
-TV 
-Radio 

Ej formaliserade 
skriftliga 

-Korrespondens 
-Telefax 
-Elektronisk post 

-Korrespondens fran 
allmanheten 
-Telefax 
-Elektronisk post 

Ej formaliserade 
muntliga 

-Sammantraden 
-Konferenser 
-Telefon 
-Samtal over en kopp 
kaffe 

-Familjen 
-Sammantraden (poli-
tiska) 

-Konferenser 
-Foreningsmoten 
-Telefon 
-TV 
-Radio 

Figur 9. Utveckling av Hoglunds typologi angaende olika typer av informationskallor 
(Koling, Lekberg 1997) 

Enligt traditionell anvandarforskning definieras formella kallor som lagringsbara, atervin
ningsbara och tillgangliga for en stor publik (se Garveys definition av formella/informella 
informationskallor, s.6). De informella kallorna ar inte lagringsbara/atervinningsbara i samma 
utstrackning. Vanligtvis ar de endast tillgangliga for en mindre publik. I den typologi L. Hog-
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Jund presenterar (se s.6) betraktas t.ex. brev som informella informationskallor. Detta over
ensstammer inte med landstingspolitikemas uppfattning. For dem ar brev bade formella/in
formella informationskallor, beroende pa innehallet. Uppfattningen om en kalla ar formell/in
formell ar dessutom situationsbunden. Om exempelvis en landstingspolitiker ringer en tjlinste
man for att fa information som enkom beror landstingsuppdraget, betraktas kommunika
tionen och mediet telefon som formellt. Ringer landstingspolitikem dliremot for att diskutera 
angelagenheter av mer privat karaktar, upplevs kommunikationen och mediet telefon som 
informellt. Med anledning av detta vliljer vii undersokningen att andra pa den invanda termi
nologin formella/informella till formaliserade/ej formaliserade informationskallor. Ovan
staende typologi med begreppsparen muntlig/skriftlig, formaliserad/ej formaliserad och in
tern/extern bygger m.a.o. pa politikemas eget slitt att kategorisera informationsklillor. 

Syftet med undersokningen ar, som namnts, att pavisa skillnader och likheter i landstings
politikemas informationshantering. Det star klart att likhetema ar betydligt fler an skillna
dema. Gemensamt for politikema lir att behovet av information finns pa tre olika plan; som 
privatperson, som yrkesverksam och som politiker. Att dessa tre samverkar och kolliderar, 
framgar tydligt. Undersokningen koncentrerar sig emellertid pa det sistnlimnda planet, 
namligen hanteringen och behovet av information som politiker. Var slutsats ar att forma
liserade/ej formaliserade muntliga informationskallor och kommunikationskanaler har en 
dominerande roll vid informationsoverforing (jfr. Hemers diskussion kring informations
hantering inom grundforskning och tillampad forskning samt relationema mellan formell/ 
informell kommunikation, s.6). Samtliga landstingspolitiker harmer eller mindre omfangs
rika nlitverk. Det star alltsa klart att man inte betraktar omgivningen som ett enda stort nat
verk. Utifran intervjuema gar det att gruppera nlitverkskontaktema i sociala (jfr. Cranes 
definition av "social circle", s.8) respektive politiska (jfr. de Solla Prices definition av "the 
invisible college", s.8) nlitverk. I de sociala nlitverken sker den muntliga kommunikationen 
med familjen, allmanheten, bestaende av politiska sympatisorer, potentiella valjare och poli
tiska motstandare, samt med den ovriga omvlirlden. De politiska nlitverken, vilka lir absolut 
nodvlindiga for att landstingspolitikema ska kunna genomfora sina fortroendeuppdrag, utgors 
av kommunikation med partikamrater och politiska motstandare i och utanfor Janet. Orsakema 
till att det muntliga informationsutbytet foredras ar flera. Bl.a. tillgodoser det bade kognitiva 
och affektiva behov hos politikema. Kommunikationssattet upplevs som snabbt och effektivt, 
samt att informationen som kommuniceras ar aktuell (se Garveys och Ginmans tankar kring 
fordelama med informell kommunikation, s. 7, samt Lazarsfelds upptlickt kring beslutsfattares 
relation till vetenskapliga sociologiska klillor, s.15 ). Man kan aven dra slutsatsen att den 
muntliga kommunikationen mellan landstingspolitikema upplevs som positiv p.g.a. att det 
finns en forstaelse for varandras situation och intresseomraden. Utover detta anser vi att in
formation som formedlas muntligt, till viss del, redan ar analyserad och utvarderad vid over
foringstillfallet, vilket betyder att det inte kravs en lika stor arbetsinsats av politikema. Det pa
pekas dock i informantgruppen att muntlig information inte ar atervinningsbar pa samma satt 
som den skriftliga, vilket innebar att farre individer kan ta del av den. 

De vanligaste formema for muntlig kommunikation lir sammantraden, konferenser och tele
fonkontakt. Politikema uppfattar dessa tre former som bade formaliserade/ej formaliserade 
och intema/extema informationskallor, vilka tillgodoser saval kognitiva som affektiva behov. 
Flera upplever antalet sammantraden som omfattande, och nagra uttrycker att dessa inkraktar 
pa det ordinarie arbetet och privatlivet. Den samlade uppfattningen ar emellertid att utan 
mangden sammantraden skulle fortroendeuppdragen inte vara genomforbara. 
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Betraffande konferenser gfu- det att urskilja tva tydliga uppfattningar. Den forsta ar att man 
skiljer pa intemt och extemt arrangerade konferenser. Huvuddelen av politikema foredrar att 
besoka intemt anordnade sammankomster, da dessa inte ar lika tidskravande, kostsamma och 
inte inkraktar, i lika stor utstrackning, pa ordinarie arbete och privatliv som de extema. Den 
andra uppfattningen ar att konferenser fungerar som motesforum for informationsutbyte med 
bade politiker och allmanhet (se de Solla Prices diskussion kring "the invisible college", s.8). 
Nar det galler muntlig kommunikation via telefon, stracker sig uppfattningen alltifran att utan 
telefon skulle man inte kunna fullgora de politiska fortroendeuppdragen, till att det ar frustre
rande att sa manga ringer. Den allmanna uppfattningen inom intervjugruppen ar emellertid att 
telefonen ar ett oumbarligt medium for att halla kontinuerlig kontakt, t.ex. da det geografiska 
avstandet hindrar personliga sammankomster eller vid tidsbrist, med individer i de olika nat
verken. Ett annat hjalpmedel, da personliga moten inte tillats, ar telefax, som samtliga i 
gruppen har tillgang till. De som anvander tekniken regelbundet har telefax i hemmet eller pa 
den ordinarie arbetsplatsen, vilket tyder pa att den fysiska tillgangligheten styr anvandandet. 
De mest frekventa anvandama av telefax anser att den ar ett fortraffligt medium for informa
tionsutbyte. 

I samband med sammantraden och konferenser papekar flera politiker att dessa "stjal tid" fran 
det ordinarie arbetet. Trots det anser samtliga att det ordinarie arbetet och fortroendeupp
dragen samverkar och paverkar varandra positivt. Vi vill t.o.m. dra slutsatsen att utan det 
ordinarie arbetet skulle fa av politikema kunna genomfora de politiska fortroendeuppdragen 
pa ett tillfredstallande satt, eftersom de ar satta att foretrada befolkningen och i samband med 
det ordinarie arbetet automatiskt kommer i kontakt med lansinvanama. Huvuddelen av infor
mantema papekar att politiska diskussioner med sympatisorer och motstandare forekommer 
pa arbetsplatsen, vilket bidrar till att de kan bilda sig en uppfattning om medborgamas behov 
och onskemal, samt sprida sina och partiets asikter i skilda fragor. Utifran detta kan de for
troendevalda utforma politiska strategier. Slutsatsen av detta ar, att samtliga politiker aktivt 
inhamtar och sprider information, bade i och utanfor landstinget. Denna roll bar tydliga drag 
av den "gatekeeper"-funktion T.J. Allen beskriver (se sid.7, samt Hoglunds diskussion kring 
feno-menet, s.15). Politikemas funktion som gatekeepers skiljer sig dock at, beroende pa 
vilket natverk de befinner sig i. I landstingssammanhang ar ordforandes och vice ordforandes 
"gate-keeper"-roll mest utpraglad i den lokala halso- och sjukvardsnamnden, dar deras uppgift 
ar att informera ovriga ledamoter (jfr. Lazarsfleds diskussion om tvastegsprocessen, s.7). Det 
natverk som befolkas av enbart ordforanden och vice ordforanden kan betraktas som en 
samling av tio gatekeepers (jfr. Hoglunds tankar kring natverk bestaende av gatekeepers och 
eli tis ism, s.15). 

Intervjuunderlaget tyder pa att det finns en uppfattning bland politikema att tillgangen till 
forstahandsinformation skiljer sig at beroende pa om man ar ordforande eller vice ordforande. 
V Ara slutsatser ar snarare en modifiering av denna uppfattning. Att ordforanden har storre 
tillgang till forstahandsinformation eftersom de sitter i majoritet kan tyckas sjalvklart, men da 
flera av vice ordforanden anser att de har lika god tillgang till forstahandsinformation, brister 
logiken. Tillgangen till inforination baserar sig snarare pa hur manga uppdrag politikem har 
inom landstinget. Alltsa, ju fler uppdrag desto storre till gang till forstahandsinformation. 
Antalet uppdrag avgor ocksa politikemas position inom landstinget, d.v.s. den som har fler 
uppdrag befinner sig narmare maktens absoluta centrum och har darmed battre tillgang till 
information. Man kan utifran detta dra slutsatsen att tillgangen till information loper parallellt 
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med landstingets hierarki (jfr. Achleitners tankar kring kommunikationsmonster inom orga
nisationer, s.13, samt Hoglunds och Allens papekanden om detta pa samma sida). 

Upplevelsen att vara mindre valinformerad bidrar till att nagra av politikema uttrycker en 
kansla av underlagsenhet gentemot vissa kollegor. Kanslan av underlagsenheten bestar i att 
man inte har samma tillgang till aktuell och viktig information (jfr. Hoglunds tankar kring 
informationsrika och informationsfattiga individer, s.15). Vi vill dock poangtera att undan
hallandet av viss information ingar som en del i det "politiska spelet". Detta gor att en del 
information hemlighalls, och darmed kan inte alla rakna med att ha lika stor tillgang till den. 
En liknande kansla, som den ovan beskrivna, av underlagsenhet tillika beroendestallning, kan 
skonjas vad galler nagra av politikemas relation till landstingets tjansteman. Ytterligare en 
orsak till bristande kommunikation mellan de berorda partema kan vara att nio av tio politiker 
skoter det politiska arbetet hemifran, vilket leder till en form av isolering som innebar att de 
inte kommer i naturlig kontakt med tjanstemannen. Huvuddelen anser dock att kommunika
tionen ar odelat positiv, vilket till viss del kan grunda sig pa att det kanns mer politiskt korrekt 
att inte papeka eventuella kommunikationsproblem med tjanstemannen. For att fa en rattvis 
bild av informationsubytet mellan landstingspolitiker och tjansteman, drar vi slutsatsen att en 
studie av den sistnamnda gruppens informationshantering skulle komplettera och ge en mer 
korrekt bild av politikemas informationshantering. 

Den information politikema erhaller fran tjanstemannen utgor den viktigaste skriftliga intema 
formaliserade informationskallan. Utan dessa landstingshandlingar ar det omojligt att genom
fora nagon form av politisk verksamhet. Ovriga skriftliga formaliserade kallor som fyller 
informantemas behov av information ar dagstidningar, tidskrifter, statliga publikationer, 
korrespondens och monografier. Korrespondensen betraktas liven som ej formaliserad, 
beroende pa innehallet. Dagstidningar och tidskrifter fyller politikemas behov av kontinuerlig 
information bade samhalleligt och politiskt. Med hjalp av dessa haller de sig a jour och val
informerade rent allmant. Informationskalloma TV och radio fyller samma funktion. Dags
tidningar fungerar, for flertalet av de tillfragade, som ett politiskt forum dar kommunikation 
med allmanheten kan uppratthallas. I undersokningen dras slutsatsen att publiceringsfrekven
sen ar situationsbunden, d.v.s. den okar i omfattning under valperioder da politikema viii 
vinna proselyter, och/eller nar fragor och beslut av storre dignitet debatteras. Ett stort antal av 
politikema anser att de brister i sin kommunikation via dagspressen. En av orsakema till 
denna brist kan vara att sjalva skrivprocessen upplevs som arbetssam. Det tycks liven fore
komma osakerhetsfaktorer vad galler den egna formagan att forfatta debattartiklar och in
sandare. Den vanligaste orsaken till bristen i publicering ar dock att tiden inte racker till. 

I kontrast till dagstidningar och tidskrifter, anvands statliga publikationer, i de fiesta fall, for 
att informera sig i specifika fragor. Anvandandet ar m.a.o. situationsbundet (jfr. Orrs tankar 
kring "episodic and regular information needs", s.16). Det bor noteras att ett av landstingets 
direktiv (se s.35) innebar att man ska dra nytta av SBU-arbetet. Denna riktlinje antar vi vara 
svar att uppfylla, da huvuddelen av landstingspolitikema inte automatiskt erhaller sadana 
rapporter. 

Samtliga politiker mottar mer eller mindre korrespondens fran privatpersoner och intresse
organisationer. Slutsatsen ar dock att denna kommunikation, huvudsakligen, inte ar omse
sidig, d.v.s. att det ror sig om envagskommunikation. Fa av politikema besvarar namligen 
breven, eftersom det avkraver dem en viss arbetsinsats och tid. Det star emellertid klart att 
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samtliga betraktar informationen i dessa brev som mycket betydelsefull, da de ska bilda sig en 
uppfattning om befolkningens behov, onskemal och krav. 

Monografier utnyttjas i mycket begransad omfattning av de tillfragade landstingspolitikema. 
Formodligen ar dessa extema formaliserade skriftliga informationskallor fysiskt svartill
gangliga for politikema. Valdigt fa besoker bibliotek. Ett biblioteksbesok kraver en viss 
arbetsinsats och anstrangning, och man kan anta att de inte orkar eller hinner, da de redan 
anser sig ha relevant och tillracklig information (jfr. Allens kostnadsbegrepp som inbegriper 
ekonomiska, psykologiska och fysiska modor forknippade med anvandningen av en viss kalla, 
s.9, samt Coopers "why bother?"-teori pa samma sida). Fa av informantema kanner till den 
service ett bibliotek kan erbjuda. En logisk foljd av denna okunskap ar att man inte kan 
efterfraga det man inte kanner till (ifr. Taylors teori angaende fdrmagan att formulera fragor 
till informationssystem, s.11 f, samt Belkins teori kring kunskapsanomalier som uppstar i sar
skilda situationer, s.18f). Biblioteket pa det centrala kansliet i Vanersborg ar en outnyttjad · 
kalla bland politikema. Man kan anta att den huvudsakliga orsaken till detta ar det geografiska 
avstandet. De tillfragade befinner sig pa olika orter i Janet och har lang resvag till Vanersborg. 
Om nagon form av bibliotek eller informationstjanst fanns pa de lokala kansliema, skulle 
detta underlatta tillgangligheten till nu outnyttjade informationskallor (ifr. Hoglunds diskus
sion angaende fysiskt avstand som paverkande variabel vid informationshantering, s.13). Den 
grundlaggande orsaken till att det centrala kansliets bibliotek inte utnyttjas i nagon storre ut
strackning kan vara att landstinget i Alvsborg inte betraktar biblioteksfunktionen som en del 
av den samlade informationsresursen inom organisationen. Det finns namligen ingenting i den 
skrifligt utarbetade informationspolicyn (Landstingets informationspolicy: informationspolicy 
for landstinget i Alvsborgs Ian) som tyder pa att biblioteket betraktas som en informations
resurs. 

Alla politiker lagrar de ovan namnda skriftliga informationskallorna i hemmet. Det ar endast 
en i undersokningsgruppen som har ett arbetsrum pa halso- och sjukvardens lokala kansli. 
Utifran intervjumaterialet och de sammanfattande informationsprofilerna drar vi slutsatsen att 
flertalet av politikerna har problem med lagringen av information. I informantgruppen finns 
emellertid nagra som ar mer systematiska och rationella an andra. Detta kan ha sina orsaker i 
personlighet, men liven lang erfarenhet och rutin att selektera bland information. Det framgar 
att flera av de tillfragade har introducerats i politiken redan i barndomshemmet. Att akade
misk utbildning skulle leda till en effektivare informationshantering bland de tillfragade ar 
inte rimligt att pasta. Politiker som saknar universitets- eller hogskoleutbildning ar namligen 
inte mindre effektiva och/eller systematiska. Det mest utpraglade problemomradet betraffande 
lagring ror politikernas obenagenhet att gora sig av med material, vilket kan ha sin grund i att 
de inte tror att de kan fa tillgang till det igen. Trots att alla bor kanna till att all skriftlig infor
mation fran Iandstinget finns arkiverad pa det centrala kansliet i Vanersborg, ar det hara nagra 
fa som namner det. 

Mangden information leder till att flera politiker uttalar en kansla av overbelastning. Men det 
ar inte enbart mangden information som bidar till denna kansla. Overbelastningen leder i flera 
fall till att grundlaggande kognitiva och affektiva behov mer eller mindre ignoreras. Detta bar 
sin orsak i att onskan om att ta till sig mer information inte motsvarar politikemas prestations
fdrmaga (ifr. P.Wilsons definition av begreppet "information overload", s.14, samt Hoglunds 
papekanden kring fenomenet pa sarnma sida ). Graden av overbelastning av information tycks 
dock variera over tid. Den ar m.a.o. situationsbunden. De komplexa strukturfdrandringar 
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landstinget i dag genomgar, bidrar till att informationsmangden okar, tillika dess komplexitet. 
Da fritidspolitikerna inte maste, eller kan, vara experter i samtliga fragor kravs det att 
kommunikationen och informationsutbytet fungerar tillfredstallande inom organisationen. 
Slutsatsen ar att aktiviteten att Iosa problem leder till en okad efterfragan och produktivitet pa 
valstrukturerad information samt effektiva metoder for en god informationsspridning och ett 
tillfredstallande informationsinhamtande. Det ar relevant att pasta att det totala antalet ar som 
politiskt aktiv paverkar de tillfragades informationshantering, och da oftast i positiv bemarkel
se (jfr. Hoglunds asikt angaende antalet ar inom en verksamhet som paverkande faktor vid 
informationshantering, s.13 ). Trots att flertalet bar vana och rutin att sort era ut den mest rele
vanta informationen ur ett komplext material, anser de att nagon form av resurs horde avsattas 
for att sortera och systematisera informationen. En politisk sekreterare skulle, enligt nagra 
politiker, utgora en form av resurs. Denna person ska koncentrera sig pa sjalva selekterings
processen och erbjuda landstingspolitikern den for honom/henne mest relevanta informatio
nen (jfr. Hoglunds tankar kring mellanlanksorganisationer och "gatekeeper"- funktioner, s.15). 
En annan resurs, som nagra av de tillfragade foreslar, ar en genomgripande datorisering dar 
samtliga fdtroendevalda landstingspolitiker har tillgang till en dator. Genom att lagra samtlig 
landstingsinformation pa Internet skulle inte hara pappersmangden minska, utan aven till
gangligheten oka (jfr. Munch-Petersens asikt om teknikens fordelar, s.14). Flertalet lands
tingspolitiker papekar att den stora kvantiteten papper, vilken dessutom okar genom dubbla 
utskick av landstingshandlingar, ar ett irritationsmoment. Det skulle aven innebara att pro
blematiken kring den privata samlingen i hemmet minskade.·Forutsattningen for en genom
gripande datorisering ar att behovsanpassad utbildning initieras av landstinget, nagot som 
flera av de tillfragade efterlyser. Av detta drar vi slutsatsen att politikema inte erbjudits rele
vant datorutbildning av landstinget. Aven om samtliga informanter kanner till vissa av datorns 
fdrtjanster och funktioner, finns det mekanismer som bidrar till att en del kanner ovilja att ut
nyttja dess mojligheter. En mekanism som kan uttydas ar en form av teknikradsla, vilken 
tycks vara generationsbunden. Nagra av politikerna menar m.a.o. att hogre alder skapar storre 
ovilja att Iara sig en ny teknik. En annan mekanism ar att man redan ar bekant och kanner sig 
trygg med vissa informationskanaler, samt att dessa upplevs som lika effektiva (jfr. Hoglunds 
papekande angaende etablerade vanor och attityder, vilka kan skapa barriarer for informa
tionsutbyte, s.38). Ytterligare en mekanism ar att man belt enkelt inte kanner sig motiverad att 
Iara sig datorns funktioner, antingen p.g.a. tidsbrist eller ointresse. Vi drar dock slutsatsen att 
begransad tillgang till tekniken ar den mest avgorande faktom i samband med <let laga ut
nyttjandet bland landstingspolitikerna. Politikerna onskar inte enbart anvanda datortekniken 
till informationssokning, utan ser mojlighetema till kommunikation, via exempelvis elektro
nisk post, som betydelsefulla. I synnerhet skulle dessa kommunikationsmojligheter underlatta 
informationsutbytet i ett framtida storlan (jfr. undersokningens tankegangar kring landstingets 
direktiv och informationshantering, s.35). 

Nar landstingspolitikem val erhallit relevant information aterstar att omformulera den sa att 
den motsvarar hans/hennes ideologiska standpunkt. Men det ar en annan undersokning. 
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8. Sammanfattning 

Vagen fram till ett politiskt beslut ar lfuig och modosam. Hur den information hanteras, som 
utgor grunden for beslutsfattande, ar temat for denna undersokning. Hanteringen aterpeglar 
sig i val av informationskallor, natverkskontakter, samt insamling, bearbetning och anvand
ning av densarnma. Davi valt att studera infonnationshanteringen utifrfui politikemas subjek
tiva perspektiv har de individuella behoven och egenskapema beaktats. Den kontext de for
troendevalda befinner sig i, d.v.s. landstinget i Alvsborg, ar av betydelse for att forsta poli
tikemas arbetsituation, och agnas darfor stor uppmarksamhet. Ytterligare variabler som pa
verkar infonnationshanteringen ar arbetsuppgifter, yrkesroll( er) och position inom organisa
tionen, samt den prestationsformaga politikema besitter. For att mojliggora en studie av detta 
slag har ett holistiskt perspektiv anlagts, vilket placerar sig i den hermeneutiska forsknings
traditionen. Kvalitativa, semi-strukturerade djupintervjuer, dar den intervjuade avgor var ton
vikten skall ligga i samtalet, utgor darfor grunden i den empiriska delen i undersokningen. 

Den forhandenliggande undersokningen placerar sig inom den gren av biblioteks- och infor
mationsvetenskapen som benarnns "modem anvandarforskning", vilken har en relativt kort 
tradition, c:a 50 ar. Storre delen av denna forskning har utforts inom den akademiska varlden 
och dess olika discipliner, samt bland tekniker. Gemensamt for denna forskning ar intresset 
for den enskilda individens och/eller gruppers informationshantering och informationsomgiv
ningar. P.g.a. inkonsekvent anvandning av metoder och koncept tillika avsaknaden av en 
tydligt avgransad forskningskontext, har flera undersokningar misslyckats med sina uppsatta 
mal. Under 1970- och 1980- talen andrade emellertid forskningen karaktar, och individen i 
stallet for systemet och anvandningen av detsamma, blev det centrala. Forandringen hangde 
intimt samman med ifragasattandet av <let traditionella forskningsparadigmet, dar individen, 
mer eller mindre, betraktades som en passiv mottagare av objektiv information. Sattet varpa 
manga forskare i dag betraktar problematiken kring informationshantering aterges i T.D. 
Wilsons, professor vid avdelningen for inforrnationsstudier vid universitetet i Sheffield, gra
fiska modell (se sid.37). Denna tar hansyn till hela individen, som med sina grundlaggande 
manskliga behov: fysiologiska, affektiva och kognitiva kan valja att hantera information i ex
empelvis problemlosningssituationer. Vid bantering av information forekommer barriarer och 
brister. Dessa kan vara knutna till individen, mellanrnanskliga eller ha sin grund i den fysiska 
omgivningen. Med modellen som teoretisk overbyggnad och analysredskap har varje enskild 
politikers informationsprofil arbetats fram. Detar i dessa sammanfattande profiler och inter
vjuema som de verkliga sardragen, beroende pa personliga egenskaper, kommer upp till ytan. 
De personliga egenskapema sasom social bakgrund, yrkeserfarenhet och utbildning paverkar 
informationshanteringen i en viss riktning, men pa vilket satt ar svart att spekulera i. 

Landstinget i Alvsborg ar geografiskt indelat i fem halso- och sjukvardsnarnnder, och varje 
narnnd har ordforande och vice ordforande. Fem av de intervjuade ar ordforanden och tillhor 
majoriteten, och lika manga ar vice ordforande och tillhor oppositionen. De fortroendevalda 
har till uppgift att foretrada befolkningen i sina respektive distrikt, vilket innebar att de skall 
se till att halso- och sjukvarden motsvarar lansinvanamas behov och onskemal. Till sin hjalp 
har politikema centralt och lokalt placerade tjansteman, vilka bereder arenden, forser dem 
med relevant information samt verkstaller fattade beslut. Dessa utgor en betydelsefull in
formationskalla for huvuddelen av politikema. Relationen till tjanstemannen upplevs dock pa 
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varierande satt. En kansla av underlagsenhet och beroendestallning kan skonjas hos flera av 
politikema. 

En liknande kansla av underlagsenhet forekommer mellan ordfdrande och vice ordfdrande i 
nagra av halso- och sjukvardnamndema. Ett antal vice ordfdranden anser sig inte ha lika goda 
fdrutsattningar att tillga fdrstahandsinformation. Att ordfdranden, som tillhor majoriteten, har 
god tillgang till information kan tyckas sjalvklart, men da nagra av vice ordfdranden anser att 
de har lika god tillgang, brister logiken. Tillgangen till information tycks snarare bero pa hur 
manga fortroendeuppdrag en politiker har. Ett storre antal uppdrag ger en hogre position inom 
organisationen, vilket okar forutsattningama att tillga forstahandsinformation. Detta irmebar 
att tillgangen till information, i stor utstrackning, foljer landstingets hierarki. 

Sattet varpa politiker betraktar informationskallor skiljer sig fran det allmant vedertagna inom 
anvandarforskningen. Om en politiker ringer till en tjansteman for att fa information som en
kom beror landstingsuppdraget, betraktas informationen som kommuniceras och mediet tele
fon som formellt. Ringer landstingspolitikem daremot for att diskutera privata angelagen
heter upplevs informationen som kommuniceras och mediet telefon som informellt. For att 
inte forvaxla politikemas uppfattning med det traditionella begreppsparet formella/informella 
kallor har vi valt att anvanda begreppen formaliserade/ej formaliserade informationskallor. 

Det framgar i undersokningen att likhetema ar fler an skillnadema betraffande politikemas 
informationshantering. Gemensamt for samtliga ar att behovet av information firms pa tre 
plan: som privatperson, som yrkesverksam och som politiker. Dessa tre plan bade kolliderar 
och samverkar. I politikemas uppdrag ingar att medverka vid ett stort antal sammantraden och 
konferenser. Flera uttrycker att dessa sammankomster inkraktar pa det ordinarie arbetet och 
privatlivet, vilket far konsekvenser for informationshanteringen. Betraffande konferenser 
firms en uppfattning att dessa tillfredsstaller bade kognitiva och affektiva behov, eftersom 
irmehallet i forelasningen okar kunskapen och motet med andra konferensdeltagare erbjuder 
tillfiille till samtal. Aven om det politiska uppdraget inkraktar pa det ordinarie arbetet sam
verkar och paverkar de varandra positivt. Pa den ordinarie arbetsplatsen har politikema 
mojlighet att bemota allmanhetens fragor och synpunkter pa ett naturligt satt, bl.a. genom 
kontakt med arbetskamrater. Det ger aven politikema tillfiille att sprida sina och partiets 
asikter och darmed virma eventuella proselyter. 

Tydligt ar att formaliserade/ej formaliserade muntliga informationskallor har en dominerande 
roll vid informationshantering. Samtliga politiker harmer eller mindre omfattande natverk 
som gar att gruppera i sociala (familjen, allmanheten bestaende av politiska sympatisorer, 
potentiella valjare och politiska motstandare samt ovriga omvarlden) respektive politiska 
(partikamrater och politiska motstandare i och utanfdr Janet). Muntligt informationsutbyte 
fdredras darfdr att det tillgodoser bade kognitiva och affektiva behov, vilket irmebar att aktuell 
information kommuniceras pa ett snabbt och effektivt satt. 

De formaliserade skriftliga kallor som politikema anvander sig av ar landstingshandlingar 
(protokoll, foredragningslistor, beslutsunderlag), ( dags/kvalls )tidningar, tidskrifter, statliga 
publikationer (SBU-, SOU- och Spri-rapporter) och monografier. Den skriftliga korrespon
dens som erhalls fran privatpersoner och intresseorganisationer upplevs bade som formali
serad/ej formaliserad och ar av stor betydelse for samtliga politiker, men endast i ett fatal fall 
ror det sig om omsesidig kommunikation, d.v.s. sallan eller aldrig besvarar politikema person-
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ligen breven. Dagstidningar ar sarskilt betydelsefulla eftersom dessa fungerar som ett forum 
for den politiska debatten med befolkningen i lanet. Publikationsfrekvensen varierar mellan 
politikema och over tid, dels beroende pa om det ar valar eller inte. Nagra av politikema upp
lever sjalva skrivprocessen som arbetssam och vissa uttrycker en form av osakerhet over den 
egna formagan att forfatta texter. 

Samtliga politiker har en privat samling med informationsmaterial i hemmet. Att problem 
uppstar kring denna lagring beror i ett flertal fall pa att politikema ar obenagna att gora sig av 
med material, trots att alla kanner till att informationen finns arkiverad pa det centrala kansliet 
i Vanersborg. Att nagra ar mer systematiska och rationella an andra kan ha sin orsak i person
lighet och/eller Jang erfarenhet och rutin att selektera och organisera information. 

Den kansla av overbelastning som flera politiker beskriver beror inte enbart mangden infor
mationsmaterial. Fenomenet leder emellanat till att flera av landstingspolitikema ignorerar 
kognitiva och affektiva behov, vilket har sin grund i att onskan att ta till sig mer information 
inte motsvarar politikems prestationsfdrmaga. 

Trots att overvagande antalet politiker har vana och rutin att sortera ut den mest relevanta 
informationen ur ett komplext textmaterial anser flera att nagon form av resurs, exempelvis en 
politisk sekreterare, borde reserveras for att selektera och systematisera information. En annan 
resurs, som flera efterlyser, ar en genomgripande datorisering dar samtliga fortroendevalda 
inom landstinget har tillgang till en dator. Detta skulle minska pappersmangden samtidigt som 
mojligheterna till ordbehandling, kommunikation och informationssokning skulle oka. En 
naturlig foljd av detta onskemal ar behovsanpassad utbildning, vilken hittills upplevts som 
bristfallig av flera politiker. I informantgruppen kan dock olika mekanismer urskiljas som bi
drar till en ovilja att anvanda datorer i det politiska arbetet. Trots att flera kanner till datoms 
funktioner och fortjanster finns en form av teknikradsla, som flera anser vara generations
bunden. Nagra menar att hog alder skapar storre ovilja att lara sig ny teknik. En annan 
mekanism ar att man redan ar bekant med vissa kallor och upplever dessa som lika effektiva. 
Ytterligare paverkande faktorer ar tidsbrist och ointresse. 

Fa politiker i gruppen besoker bibliotek for att finna information som beror det landstings
politisk uppdraget. Biblioteksbesok avkraver politikema en viss arbetsinsats och da flera 
redan anser sig ha tillrackligt med relevant information upplevs det som overflodigt. En fdr
svinnande liten mangd av politikema kanner till den service ett bibliotek kan erbjuda. Det 
centrala kansliets bibliotek i Vanersborg ar en outnyttjad informationsresurs, vilket kan ha sin 
orsak i det geografiska avstandet. Samtliga politiker bor namligen pa andra orter i lanet. Den 
grundlaggande orsaken till biblioteket inte utnyttjas i nagon storre utstrackning kan dessutom 
vara att landstinget i Alvsborg inte betraktar biblioteksfunktionen som en del av den samlade 
informationsresursen inom organisationen. Det finns namligen ingenting som tyder pa detta i 
den av landstinget skriftligt utarbetade informationspolicyn. 
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Noter 

1. Inledning, s.1-4 
(1) Pilotundersokningen har titeln "Landstingsledamoter i Alvsborgs Ian: en undersokning 

kring informationsvanor och informationsbeteende" 
(2) Studien heter "Politiska sekreterare i Malmo kommun: vilka informationskallor anvander 

de?" och ar forfattad av Ann-Marie Kellner och Kristina Lindelof 1993. Arbetet utfordes 
inom ramen for kursen "Manniskans forhallande till biblioteket" vid Bibliotekshogskolan i 
Boras. 

(3) Disa Svenskbergs pro gradu- avhandling har titeln "Kommunpolitikers informations
anskaffning: en studie av en kommunal biblioteksnamnd". A vhandlingen publicerades 
1992. 

(4) Undersokningens information kring Katarina Bystrom som person och hennes forskning ar 
mycket bristfallig. 

2. Forskningsoversikt, s.5-20 

(I) Mariam Ginman ar professor vid institutionen for biblioteksvetenskap och informatik vid 
Abo akademi, Finland. 

(2) ARIST star for Annual Review oflnformation Science and Technology. Tidskriften syftar 
till att beskriva och vardera publiceringar och trender inom faltet for informationsveten
skap och teknologi. Startar for ARIST ar 1966. 

(3) Andy Exon ar verksam som "information officer" vid Center for Research on User Studies 
vid universitetet i Sheffield, England. 

( 4) De tva undersokningarna ar "Preliminary analysis of pilot questionnarie on the use of 
scientific literature" av J.D. Bernal och "The distribution and use of scientific and techni
cal information" av D.J. Urquhart. Den forstnamnda behandlar anvandningen av tidskrifter 
bland brittiska forskare vid universitet och privatinstitut. Den andra handlar om hur 
London Science Museum Library anvands, vilka specifika kallor som anvands och varfor. 

( 5) Saul Herner arbetade under 1950-talet vid The Applied Physics Laboratory vid The John 
Hopkins university i Maryland, USA. 

(6) Grundlaggande forskning ar basal och har inte till syfte att praktiseras. Den tillampade 
forskningen anvands i operativa sammanhang och kan uppfylla ett praktiskt syfte. 

(7) Herbert Menzel ar verksam vid New York University, USA 
(8) William D. Garvey och Belver C. Griffith ar verksam vid Graduate School of Library 

Science vid Drexel University, England. 
(9) Lars Hoglund ar professor vid Centrum for biblioteks- och informationsvetenskap vid 

universitetet i Goteborg, Sverige. 
(10) Thomas J. Allen ar professor vid MIT (Massachusetts Institute of Technology), USA. 
(11) Derek John de Solla Price var verksam under 1970-talet och genomforde overgripande 

studier inom informationsvetenskapen. Mycket kand och valciterad ar hans bok "Little 
science, big science" 

(12) Blaise Cronin ar professor vid School of Library and Information Science vid Indiana 
University, USA. 

(13) Diana Crane ar professor i sociologi vid University of Pennsylvania, USA. 
(14) Nicholas C. Mullins ar en for oss okand amerikansk forskare inom bibliotek- och 

informationsvetenskap. 



(15) Titeln pa Herbert Menzels epokgorande undersokning ar "The flow of information 
among scientists: problems, opportunities and research questions" och publicerades i New 
York 1958 vid Columbia University, USA. 

(16) William S. Cooper ar verksam vid The School of Library and Information Studies vid 
University of California, Berkley, USA. 

(17) Detta fenomen kan bl.a. forklaras med det som brukar kallas Zipfs lag, vilket innebar att 
en individ kan valja olika vagar att na ett mal, men alltid valjer den vag som ar for
knippad med det sannolikt minsta besvaret. Zipf presenterade denna teori i sin studie 
"Human behaviour and the principle of least effort" 1949. 

(18) Marilyn Domas White ar verksam vid The University of Chicago 
(19) William J. Paisley ar verksam vid Institute for Communication Research vid Stanford 

University, Californien, USA. 
(20) Werner Kunz ar prof. dr. vid Studiengruppe fiir Systemforschung i Heidelberg, Tyskland. 
(21) Kalerro Jarvelin ar verksam vid The Department of Mathematical Science vid University 

of Tampere, Finland. 
(22) R. Greer ar verksam vid Emporia State University of Emporia, USA 
(23) Robert S. Taylor var under 1960-talet chef for The Library at Hampshire College i 

Amherst, Massachusetts, USA. 
(24) Anne-Marie Thunberg ar teologie doktor, och verksam i Sverige. 
(25) Olle Persson ar verksam vid avdelningen for sociologi vid Umea universitet, Sverige. 
(26) Herbert K. Achleitner ar professor vid The School of Library and Information 

Management vid Emporia State University i Emporia, Kansas, USA. 
(27) Enligt T.D. Wilson ar det skillnad pa kognitiv stil och kognitivt tillstand. Det sistnarnnda 

varierar beroende pa vilken kontext anvandaren av informationen befinner sig i. den 
kognitiva stilen ar daremot ett inneboende karaktarsdrag hos en individ. 

(28) Patrick Wilson ar professor emeritus i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
University of California, Berkley, USA. 

(29) Artur Jack Meadows och Peter J. Buckle ar bada verksamma vid The Department of 
Information and Library Studies vid Loughborough University, England. 

(30) Erland Munch-Petersen ar professor i informationsvetenskap vid Goteborgs universitet. 
Han ar dessutom professor i litteraturvetenskap vid Danrnarks Royal School of 
Librarianship. 

(31) Detta fenomen brukar benamnas med uttrycket "Matteus-effekten", vilket alluderar pa 
bibelcitatet "At den som har skall varda givet". Detta innebar i ett informationsvetenskap
Iigt sammanhang att den som redan ar valinformerad har lattare att tillgodogora sig ytter
Iigare information. 

(32) Nathan Caplan ar verksam vid Institute for Social Research vid University of Michigan, 
USA. 

(33) Paul F. Lazarsfeld var under 1970-talet verksam vid Columbia University's Bureau of 
Applied Social Research och The Applied Sociology Program of the University of 
Pittsburg. 

(34) Richard H. Orr ar verksam vid Syracuse University i New York, USA. 
(35) Brenda Dervin ar fil. dr. och chef for The Urban Information Needs Project. Hon ar ocksa 

larare vid The School of Communication vid universitetet i Washington, USA. Michael 
Nilan ar for oss okand. 

(36) Nicholas J. Belkin ar verksam vid The Department oflnformation Science vid The City 
University i London, England. 

(3 7) Thomas Kuhn var amerikansk vetenskapshistoriker och filosof, ursprungligen fysiker, 



professor vid MIT (Massachusetts Institute of Technology), USA. 
(3 8) Kalerro Jarvelin, se not (21) under denna kapitelrubrik. Pertti Vakkari ar professor vid 

Department oflnformation Studies vid University of Tampere, Finland. 
(39) Carol C. Kulhthau ar verksam vid The School of Communication, Information and 

Library Studies vid The State University of New Jersey, USA. 
( 40) David Ellis ar lektor/docent i "information management" vid University of Sheffield, 

England. 
( 41) Mariam Ginmans avhandling heter "En modell for joumalisters informationsanskaffning: 

relationen mellan informationsflode och .substans inom olika informationsprocesser i 
samhallet." 

3. Metod, s.21-24 

(1) Jenny Winter ar verksam vid Socialstyrelsen i Kopenhamn och har tidigare varit larare vid 
Psykologiska institutionen vid Arhus universitet, Danmark. 

4. Landstinget i Alvsborg, s.25-35 

(1) Undantag ar Gotland, som inte har nagot sarskilt landsting; dar skater kommunen aven om 
de uppgifter som brukar ligga pa landstinget. Goteborg och Malmo ingar inte heller i nagot 
Jandsting. Enligt Kommunallagen 1991 :900, 6§, far Stockholms Jans landsting ha hand om 
sadana angelagenheter inom en del av landstinget som kommunema dar egentligen skall 
skota, om det finns ett betydande behov av samverkan och detta inte kan tillgodoses pa 
annat satt. 

(2) Ansvarsfrihet innebar godkannande av ansvariges verksamhet. 
(3) Vad som skiljer landstingsfullmaktige fran val till kommunfullmaktige ar den sparregel 

som upprattats. Denna regel innebar att ett parti maste fa tre procent av rostema for att bli 
presenterat i landstingsfullmaktige, vilket ar en fdrdel da man vill undvika smapartiers 
deltagande. 

( 4) I landsting med over 300.000 rostberattigade invanare skall antalet ledamoter bestarnmas 
till minst 101 . 

(5) I februari 1997 genomfordes en folkornrostning angaende vilket Ian de tva kommunema 
Habo och Mullsjo, i sydostra delen av Skaraborgs Ian, ska tillhora vid bildandet av det 
vastsvenska storlanet. Valet stod mellan Jonkopings lan och Alvsborgs Ian, och forst
narnnda fick majoritet. 

(6) De kommuner som ingar i norra Bohuslan ar Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenas, 
Stromstad, Tanum och Uddevalla. I norra Alvsborg ingar Ale, Bengtsfors, Dais-Ed, 
Fargelanda, Mellerud, Trollhattan och Vanersborg. 

(7) Yid Nordiska Halsovardshogskolan i Goteborg pagar sedan ett ar tillbaka ett forsknings
projekt, som belyser samverkan mellan sjukvardsenheter inom och over lansgransema och 
dess konsekvenser for patienter, personal och Jedning. Som en de! i projektet skickades 
enkaten ut. 

(8) For att forverkliga ekonomisk och social sarnmanhallning har EU fyra s.k. strukturfonder : 
regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och fiskefonden. Dessa fonder skall 
samverka enligt sex mal, varav tva exklusivt beror de vastsvenska regionema. Mal 2 
handlar om att omstrukturera regioner med industrier pa tillbakagang, och beror Fyrstads
regionen. Mal Sb gar ut pa att underlatta utvecklingen pa Jandsbygden, och beror vastra 
Sverige. 



(9) Landshovding i Alvsborgs Ian ar Bengt K.A. Johansson. 
(10) Jan-Ake Bjorklund har utrett hur gransema skall dras och hur den regionala fc:irvaltningen 

skall placeras i det nya vastsvenska storlanet. 
(11) Mammografidebatten: Landstingsfullmaktige beslot att bryta den allmanna mammogra

fiscreening som under en tid pagatt i Alvsborg (liksom i de flesta landsting). Majoriteten 
bedomde att de positiva effektema var srna. Efter massiva protester fran saval allman
heten som de i mammografi verksamma lakama omprovades beslutet. 

S. Analysmodell och definitioner av centrala begrepp, s.36-40 

(1) Jill Onser-Fransen ar fil. dr. i etnologi vid universitetet i Goteborg, Sverige. 
(2) Elihu Katz ar verksarn vid The Bureau of Applied Social Research vid Columbia 

University, Columbia. 

6. Den empiriska undersokningen, s.41-97 

(1) Landstingskommunala forbundet heter numera Kommunalforbundet Vastra Gotaland. 
Namnbytet skedde i samband med tillskapandet av storlanet. 

(2) Fritzes forlag ederar politiska publikationer, bl.a. SFS (Svensk forfattningssarnling), SOU
rapporter (Statens offentliga utredningar) och Sveriges rikes lag. 

(3) Under varen och sommaren 1996 uppdagades att fyra hogre chefer inom landstingets 
inkops- och materialadministrativa forvaltning utnyttjat sin stallning pa ett otillborligt satt. 
Senare visade det sig att ocksa landstingets administrative chef varit inblandad i vad som i 
pressen beskrevs som "skandalerna". 

(4) Habilitering: utveckling av ny formaga till skillnad fran rehabilitering, som innebar att for
lorad formaga skall atervinnas. Barn- och ungdomshabilitering finns for att stodja yngre 
manniskor med funktionshinder och deras familjer. 
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Fem intervjuer med vice ordforanden i halso- och sjukvardsnamnder i landstinget i Alvsborg, 
genomforda mellan 960925-961015 

Framtidens halso- och sjukvard: nya vagar for varden 

Internationell strategi for Bohuslandstinget, Landstinget i Skaraborg och Landtinget i 
Alvsborg, 1996 

Landstingets informationspolicy: informationspolicy for landstinget i Alvsborgs Ian 

NU-brevet 10 (1996) I InformationschefElisabeth Flygare (red.).- Vanersborg: NU
sjukvardens kansli 

Nya Alvsborg: landstingets nya organisation, 1995 

Policy for IT-stod: policy for IT-stod i landstinget i Alvsborg, 1995 
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Hej , 
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Boras X:XX:XXX 

Vi heter Karin Lekberg och Linda Koling. Vi talade med dig i telefon den XX september, och 
vi skriver nu for att narmare forklara anledningen till att vi tagit kontakt med dig. 

Vi studerar bada pa Bibliotekshogskolan i Boras och ar nu inne pa var sista termin. Detta 
innebar att vi ska skriva en magisteruppsats om 20 poang som stacker sig over hela host
terminen 1996. Tidigare under utbildningen har vi genomfort en mindre undersokning med 
titeln "Landstingsledamoter i Alvsborgs Ian: en undersokning kring informationsvanor och 
informationsbeteende. I uppsatsen intervjuade vi fyra landstingsledamoter. Syftet var att 
kartlagga vilka olika typer av informationskallor de mottog och bearbetade information ur 
respektive sande information via. 

Vi ansag att amnet for var uppsats var mycket givande att arbeta med, och att det skulle vara 
intressant att utveckla undersokningen. Till var hjalp vid den forsta undersokningen hade vi 
bl.a. en uppsats som behandlar finska komrnunpolitikers informationsanskaffning (Svensk
berg: " Komrnunpolitikers informationsanskaffning: en studie av en komrnunal biblioteks
narnnd). Detta ar, enligt var vetskap, det enda som finns skrivet angaende fritidspolitikers 
informationshantering, vilket ocksa okade lusten att studera arnnet narmare. 

Nu, infor var magisteruppsats, har vi alltsa beslutat oss for att fortsatta pa samrna linje som 
tidigare. Efter samtal med var handledare, Bertil Quentzer, har vi komrnit fram till att det vore 
av intresse att vanda sig till ordforanden resp. vice ordforanden i de fem halso- och sjuk
vardsnarnndema i Alvsborgs Ian. Darfor har vi kontaktat dig och nio av dina kollegor. Till var 
stora gladje ar samtliga positiva till att medverka i undersokningen. 

Vi medsander en narmare beskrivning av hur vi tan.kt att ga till vaga i undersokningen, vilket 
kan ge dig en inblick i vad intervjun komrner handla om. 

Med vanliga halsningar 

Karin Lekberg 

Linda Koling 
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Syfte 

Syftet med var undersokning ar att identifiera karaktaristiska drag och tydliggora skillnader 
och likheter betraffande informationshanteringen bland en grupp landstingspolitiker i A.lvs
borgs Ian. For att kunna gor detta ar det nodvandigt att identifiera individernas behov, person
liga egenskaper, bearbetning och anvandning, samt spridning av information. 

Problemformuleringar 

For att uppna det forutsatta syftet har vi formulerat foljande problemomraden: 

A! Hur hanterar en fortroendevald landstingspolitiker (fritidspolitiker) den information han/ 
hon anvander for att genomfora sitt politiska uppdrag? Detta problemomrade ar integrerat 
och hanteringen aterspeglas i val av kallor, natverkskontakter, insamling och bearbetning 
av information, samt anvandning av densamrna. 

Bl Vilken betydelse har individens personliga egenskaper och behov for hur information 
hanteras? 

Cl Hur paverkar den omgivande arbetsmiljon, d.v.s. landstingsvarlden, samt landstingspoli
tikerns position och yrkesroll( er) i densarnma, informationshanteringen? 

Fragestallningar 

For att kunna bearbeta problemformuleringarna har vi stallt upp ett antal fragestallningar. 
Dessa kommer utgora grunden for intervjun. 

Fragestallningar till problemformulering A: 

- Vilka informationskallor; muntliga/skriftliga och formella/informella, anvander sig den till-
fragade landstingspolitikern sig av for att genomfora sitt politiska uppdrag? 

- Hur samlar landstingspolitikern in information samt bearbetar den? 
- Hur anvands den insamlade och bearbetade informationen? 
- Vilka kontakter fdrekomrner mellan landstingspolitikern och andra individer, d.v.s. vilka 

natverkskontakter uppratthalles? 

Fragestallningar till problemformulering B: 

- Vilken ar den tillfragade landstingspolitikerns personliga bakgrund? 
- Vilken utbildning, yrkeserfarenhet och politisk bakgrund och aktivitet har den tillfragade 

landstingspolitikern? 
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Fragestlillningar till problemformulering C: 

- Hur ser informationsforsorjningen ut inom landstinget i Alvsborg? Existerar eventuella bris
ter eller hinder, alternativt onskemal i den i dag existerande informationsforsorjningen? Hur 
paverkar denna omgivning landstingspolitikerns bantering av information? 

- Vilken position harden tillfragad landstingspolitikern inom landstingets organisation? 
- Vilka huvudsakliga politiska uppdrag, d.v.s. arbetsuppgifter harden tillfragade landstings-

politikern? 

Metod 

Vi har tlinkt att genomfora undersokningen med hjlilp av djupintervjuer, som berliknas ta c:a 
1 1 /2 timma. Intervjuerna kommer att vila pa fragestlillningarna ovan. Dessa fragor ar inte 
fasta, utan bor betraktas som olika teman. Nagon noggrann ordningsfoljd kommer inte foljas. 
Som informant valjer du sjalv var tyngdpunkten ska ligga. Det ar viktigt att dina behov och 
upplevelser ventileras. 

Yid intervjutillfallet kommer vi , enligt overenskommelse, att anvlinda oss av en bandspelare. 
Detta for att i hogsta mojliga grad kunna koncentrera oss pa sjalva intervjun, och fora ett 
vanligt sarntal utan att behova anteckna. Var erfarenhet ar att intervjuer som enbart stodjer sig 
pa anteckningar latt kan bli lapidariska. 

Inspelningen kommer, direkt efter intervjun, att nedtecknas och renskrivas. Vi skickar darefter 
en upplaga av till dig, sa att du far mojlighet att korrigera eventuella felaktigheter och brister. 
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Intervjumanual 

Personlig bakgrund, utbildning, yrkeserfarenhet, politisk aktivitet, position och 
arbetsuppgifter inom landstinget 

Alder 

Personlig bakgrund (social miljo) 

Utbildningsbakgrund 

Yrkeserfarenhet (tidigare yrken) 

Nuvarande ordinarie yrke 

Politisk bakgrund. Tidigare uppdrag 

Nuvarande politisk aktivitet 

Antal ar som aktiv 

Position inom partiet 

Ordinarie yrke och politiskt uppdrag - paverkar de varandra? Hur? 

Informella roll inom landstinget (hur tror du att du upplevs av andra inom landstinget?) 

Informationskallor 

Genereil insamling av infonnation 

Hur samlar du in information, generellt? 

Skriftliga fonnella/informella infromationskallor 

Dagstidningar 

Tidskrifter 

Monografier 

Statliga publikationer (SBU, SOU, Spri) 

Landstingshandlingar (protokoll, foredragningslistor, beslutsunderlag) 

Korrespondens 
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Fax 

Muntliga formella/informella infromationskallor 

Tjansteman 

Sammantraden 

Konferenser 

Telefon, mobiltelefon 

Radio, TV 

Biblioteksanvandning 

Besaker du biblioteket for ditt politiska uppdrag? 

Vilka bibliotek besaker du? Hur ofta? 

Vad gar du nar du besaker bibliotek (laser tidningar/tidskrifter, lanar monografier, saker i 
data baser etc.) 

Anvandning av datorbaserade infromationskallor/regelbundenhet 

Anvandning av datorbaserade kallor 

Har du dator hernma/ pa ordinarie arbetsplats? 

Tillgang till elektronisk post 

Insamling och bearbetning av informationskallor 

Privat samling 

Har du en privat samling pa arbetsplatsen/arbetsrurnmet/hemma 

Hur ser den privata samlingen ut (vad ingar)? 

Varifran kornmer det du har i din privata samling? 

Urvalet till samlingen 

Atervinning ur den personliga samlingen (struktur: alfabetiskt, huller om huller) 

Hur/nar anvander du dina privata dokument? 
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Tillgang till andras personliga filer, och vice versa 

Kostnader for landstingshand!ingar 
Kanner du till kostnader for landstingshandlingar? Gissningar? 

Anvandning av information 

Generell anvandoing 

For eget bruk, for att halla sig ajour, vid politiska moten, for art argumentera, sanda vidare, 
fatta beslut, publicering 

Specialomraden 

Ornraden som du ar extra kunnig inom 

Publicering 

Nar skrev du senast i dagspressen? Hur manga ganger <let senaste aret? 

Hur gar skriv/publicerings- processen till? 

N atverkskontakter 

Natverkets storlek 

Kommunikationsvagar som prioriteras (brev, "face-to-face", telefon, mobiltelefon, e-mail) 

Brister, hinder och eventuella onskemal i den i dag existerande informations
forsorjningen 

Saknar du nagot? 

Har du nagra onskemal? Vad vore <let ideala? 
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Hogskolan 
i Beras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogslcola. Studenter kom· 
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar 
av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila tit

bildningama har sitt ursprung annu Vingre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verk:;amhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
l manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibhotekarier, men genorn universitc
tens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar ana tem1i
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotekshogskolan 

Hogskolan i Boras 
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