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Abstract: The aim of this master’s  thesis is a comparative study on units for civic
information in Göteborg. The study is based on a  project currently in
progress at the main public library in Göteborg. It is observed that
according to the library’s mission statement the library aims to become
the most competent intermediary of civic information in Göteborg. This
statement suggests a competitive strategy towards other intermediaries of
civic information. The mission statement does, however, also state that
their goal is to be obtained in cooperation with other intermediaries.
Thus, we will study how four public service units for civic information in
Göteborg operate. These are then compared to the department of civic
information at the main public library. Five areas are considered: 1) the
definition of the concept of civic information,

2) mission statements, 3) target groups and users, 4) service offered,

5) personnel qualifications and accessibility of the information unit. The
study is based on interviews with representatives at the different units.

We conclude that for citizens to be informed, individual activity in
acquiring     information is necessary. Also, one service unit for civic
information rarely offers the full range of the civic information.
Consequently, there is a need for a number of information units. Each
unit may have their own profile and thereby fill different needs. Thus, in
order to provide the citizens of Göteborg with the best service possible,
we find that cooperation between public service units for civic
information is preferred to competition.

Nyckelord: bibliotekarier, folkbibliotek, förmedling, förvaltningar, informatörer,
medborgarkontor, myndigheter, samhällsinformation
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1. INLEDNING

Svenskens intresse för politiska frågor och medbestämmande är svalt och svalnande. I
riksdagsvalet 1998 röstade 81,4% av Sveriges medborgare. Det var 5,4 procentenheter
färre än i valet 19941. Valet till EU-parlamentet våren 1999 indikerar samma faktum.
Endast 38,3% av Sveriges röstberättigade deltog2. Lika tydligt visar rapporter om
deltagande i föreningslivet denna trend, då exempelvis de politiska partierna har mycket
svårt att engagera nya medlemmar3. Samhällsmedborgarnas medbestämmande och
aktiva engagemang är grundläggande för att det demokratiska styrelseskicket ska
fungera. Delaktighet kräver tillgång på information, vilket i Sveriges grundlag är en
lagstadgad rättighet. Enligt regeringsformens andra kapitel och första paragraf är varje
medborgare garanterad informationsfrihet. Det innebär ”frihet att inhämta och mottaga
upplysningar samt i övrigt taga del av andras yttranden”4.

I motsats till detta övergripande perspektiv om medborgarnas aktiva deltagande i det
politiska livet, kan problematiken kring samhällsinformation ses ur individens
synvinkel. Medborgaren kan avstå från rättigheten till fri information och demokratisk
delaktighet. Men alla medborgare hamnar någon gång i en situation då de behöver
samhällsinformation för att kunna klara sig i vardagslivet. Det kan handla om vart man
ska vända sig för att söka bostadsbidrag eller få ett personbevis. All sorts
samhällsinformation bör således finnas medborgaren tillhanda. Samhällsinformation
innebär traditionellt den information som kommunala och statliga myndigheter
förmedlar till medborgarna i samhället. Ofta handlar det om att informera om rättigheter
och skyldigheter. En mer fullständig redogörelse för begreppet följer i avsnitt 1.1.1.

Trots olika möjligheter är det inte så lätt att ta del av rätten till information. Praktiska
problem kan uppstå vad gäller fysisk tillgång till den samhällsinformation man är
intresserad av och behöver. I ett samhälle med ett ständigt ökande informationsflöde
ställs högre krav på medborgarna att hitta, sålla i och analysera information som är
nödvändig för att delta i samhällslivet. Samhällsinformation behöver göras
lättillgänglig. Försöken att nå ut med myndighetsinformation till medborgare har ofta
fungerat otillfredsställande5. Behovet av en effektivare informationsspridning kvarstår
alltså och har uppmärksammats av bland annat personalen på Göteborgs stadsbibliotek.

                                                          
1 Ljungberg, Dick, Politiska klassklyftor ökar. // Dagens nyheter. - 1999-09-28, s. A13
2 Nandorf, Tove, Mätningarna kom på skam: många skämdes för att medge valskolk. // Dagens nyheter. -
1999-06-15, s. A09
3 SNS Demokratirådets rapport 1998. (http://www.sns.se/dr/1998/sammanf.htm) Informationen hämtad
2000-01-26
4 Holmgren, Mia, Biblioteket och folkomröstningen om EU: en studie av lokal samhällsinformation / Mia
Holmgren, Bertil Flodin. – 1996. – s. 10
5 ibid.
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1.1  Bakgrund

För att placera vår undersökning i ett samhällspolitiskt och biblioteksanknutet
sammanhang redogör vi här för företeelsen samhällsinformation. Vi ger en
redovisning av begreppet, historiskt och innehållsmässigt. Därefter fortsätter vi
med samhällsinformationens historik i Sverige, dess förutsättningar på
folkbibliotek och dess roll på Göteborgs stadsbibliotek.

1.1.1 Begreppet samhällsinformation

Begreppet samhällsinformation är en sentida term för en företeelse som är gammal.
Innebörden i begreppet har förändrats genom åren vilket i sin tur har lett till variationer,
såsom ’samhällskommunikation’ och ’samhällsdialog’. Dessa begrepp indikerar ett
modernt synsätt på samhällsinformation som en tvåvägskommunikation; information
från myndighet till medborgare och från medborgare till myndighet. Det senare kan till
exempel innebära att medborgaren påtalar icke fungerande lagstiftning och praxis på
olika områden6. I fortsättningen används dock begreppet samhällsinformation.

Som utgångspunkt för definitionsdiskussionen kan ’Nationalencyklopedin’ användas.

Samhällsinformation, offentlig information till medborgarna om myndighetsbeslut och
aktuella samhällsfrågor, t. ex. ”Anslagstavlan” i TV och handboken ”Samhällsguiden”.
För att beteckna ett ömsesidigt informationsutbyte mellan myndigheter och medborgare
används uttrycket samhällskommunikation. Termen samhällsinformation lanserades på
1960-talet; en tidigare benämning var statlig upplysning 7.

Definitionen i ’Nationalencyklopedin’ är en modern tolkning av begreppet
samhällsinformation som i Sverige utvecklats och modifierats under årtiondena.
Definitionen har sitt ursprung i den statliga utredning som var den första att
behandla ämnet samhällsinformation, ’SOU 1969:48 Vidgad
samhällsinformation’. Där definieras samhällsinformation till att vara:

...begränsad till sådan information, som är en följd av riksdagens, landstingens och
kommunernas beslut och de instruktioner de utfärdat för myndigheterna8.

Denna beskrivning av begreppets innehåll fick mycket kritik på grund av att begreppet
innehållsligt blev för snävt. Begreppet kom att innefatta enbart information om redan
fattade beslut. Dessutom framfördes protester mot den riktning som informationen
skulle ta, nämligen envägskommunikationen från myndighet till medborgare.
Begreppsformuleringen uteslöt den för den demokratiska processen viktiga aspekten
medborgarens rätt att påverka beslut innan de är fattade. Detta sker genom att
medborgarna vidarebefordrar sina egna synpunkter och erfarenheter tillbaka till
beslutsfattarna9.

Vid ett forskarsymposium om samhällsinformation 1970,
arrangerat av Statens Råd för Samhällsforskning,
debatterades ämnet ur flera synvinklar som alla berörde det

                                                          
6 Informationsbaser 4: samhällsinformation och medborgarinflytande / Statskontoret. -[ 1988] . - s. 14
7 Nationalencyklopedin. - 1995. – bd. 16, s. 227
8 SOU 1969:48 Vidgad samhällsinformation: betänkande. – 1969. – s. 9
9 Flodin, Bertil. – 1993. – s. 4
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faktum att samhällsinformation borde innebära en
tvåvägskontakt mellan myndighet och medborgare. Vid
symposiet formulerades en ny definition av begreppet.

Samhällsinformation är varje urval av upplysningar om aktuella förhållanden och
företeelser i samhället som förmedlas till allmänheten, till vissa grupper inom
allmänheten eller till myndigheter10.

Vem som är sändare saknar i definitionen betydelse. Betoningen ligger på
informationsutbytet mellan två parter. Det kan betyda att även myndigheten blir
mottagare. Som följd av debatten slog regeringen 1971 fast att samhällsinformation har
två huvuduppgifter:

• att göra medborgarna medvetna om deras rättigheter och skyldigheter, och
• att göra det möjligt för medborgarna att hävda sina idéer och intressen i den demokratiska

processen11.

En arbetsgrupp fick i uppdrag att lägga fram förslag till effektivisering av
spridandet av samhällsinformation på statlig, landstingskommunal och
kommunal nivå och utredningen ’SOU 1984:68 Samordnad
samhällsinformation’ publicerades. Där hade 1969 års definition
modifierats och man fastställde att samhällsinformation är:

…summan av alla informationsåtgärder som syftar till att underlätta för medborgarna att
få del av rättigheter och förmåner och att uppfylla förpliktelser. Det innebär att det
informationsflöde som finns inom myndigheterna liksom den direkta kontakten mellan
medborgare och myndighet räknas till samhällsinformationen. Samhällsinformationen i
denna bemärkelse rör inte bara medborgaren som individ utan även juridiska personer
som föreningar, organisationer och företag12.

Den nya definitionen är präglad av de huvuduppgifter för samhällsinformation som
fastställdes av regeringen 1971, där också medborgaren kan betraktas som sändare av
information. I utredningen särskiljs tre typer av samhällsinformation sett ut
medborgarens synvinkel.

• Allmän, övergripande information om samhället, dess organisation och sätt att fungera samt aktuella
problem (exempelvis via läromedel och dagstidningar)

• Allmän, kompletterande information om statlig, landstingskommunal och kommunal service samt
om rättigheter och skyldigheter (exempelvis trycksaker och myndighetsannonser)

• Särskild information som personer eller grupper behöver för att kunna möta särskilda situationer
(muntliga kontakter på informationscentraler av olika slag) 13

Här redogörs för hur samhällsinformation berör olika nivåer i förvaltningen; globala,
nationella, regionala och lokala förhållanden, liksom att den ska nå grupper med
särskilda behov. Förutom detta specificeras samhällsinformation som information om
ärenden och ärendens handläggning och om myndighetens verksamhet och resultat.
Dessutom innefattar det information som ska påverka medborgarnas attityder och

                                                          
10 Abrahamsson, Kenneth, Samhällskommunikation: om kontakten mellan myndigheter och medborgare.
– 1972. – s. 36
11 SOU 1984:68 Samordnad samhällsinformation: stat-landsting-kommun: betänkande. – 1984. – s. 13
12 ibid., s. 24
13 ibid., s. 22-23
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beteenden, intern information inom och mellan myndigheter, och myndigheters externa
information, det vill säga PR-verksamhet.

Debatten om samhällsinformation under 1980 talet präglades av ett större fokus på
medborgarens behov och önskemål. Samhällsinformation betraktades i ett
serviceperspektiv. I ’SOU 1984:68 Samordnad samhällsinformation’ upprättades i
denna anda kriterier för god samhällsinformation. Den ska vara lättillgänglig, lokalt
anpassad, överskådlig, anpassad till medborgarnas situation, begriplig och skapa
handlingsberedskap hos mottagaren14.

På redovisat sätt fördes debatten i Sverige på 1960-, 1970- och 1980-talen vilket präglar
dagens syn på samhällsinformation. I ’Kommunal uppslagsbok’ beskrivs
samhällsinformation som:

…information som medborgarna behöver för att kunna fungera i samhället. Till
samhällsinformationen hör upplysning om rättigheter och skyldigheter, om faror i
omgivningen, om politiska beslut och beslutsunderlag samt om offentliga samhällsorgans
verksamhet. Den kommunala samhällsinformationen har till syfte att ge
kommunmedlemmarna möjlighet att utöva kontroll och inflytande över kommunens
verksamhet och att därigenom säkra en demokratisk beslutsprocess15.

Definitionen behandlar enbart det kommunala perspektivet men här poängteras både
medborgarens rätt till information om rättigheter och skyldigheter och den dialog
mellan medborgare och myndigheter som måste finnas.

En av de senare definitioner som redovisas i litteratur i ämnet och som innehåller den
aspekt av begreppet som vi i undersökningen lagt stor vikt vid är Flodins definition av
samhällskommunikation från 1993. Poängen med definitionen för vår del är det faktum
att den inkluderar medborgarens möjlighet att kontakta beslutsfattare.

Samhällskommunikation är sådan verksamhet som syftar till att identifiera, etablera,
bibehålla eller avveckla samt utveckla kommunikation mellan samhällsorgan och deras
omgivning16.

För att ytterligare förtydliga sin definition har Flodin klargjort vad han menar. Han
utvecklar sin definition på följande sätt:

Denna definition lägger inte kravet på initiativ på myndigheten utan möjligheten att
initiera kommunikation kan antingen tillvaratas av myndigheten eller den samspelande
parten tex en enskild individ eller en organisation. Det innebär att de olika intressenternas
behov av att formulera krav och önskemål och att framföra åsikter mm omfattas av
definitionen 17.

Begreppet samhällsinformation kan ha många olika betydelser beroende på vilken nivå
man utgår ifrån. Det kan innebära allt från information om ett beslut i Bryssel till
information till den enskilde medborgaren om valmöjligheter av elleverantörer. Det är
svårt att hitta en enda vedertagen och gällande definition. Istället florerar ett antal sida
vid sida, vilket säkert har sin orsak i att olika instanser med olika intresseområden
lägger skilda betydelser i begreppet och därmed utformar sin egen definition utifrån sina
villkor. En enda övergripande definition kan möjligen ha ansetts onödig för att

                                                          
14 ibid., s. 87-88
15 Kommunal uppslagsbok  /  Nationalencyklopedin, Svenska kommunförbundet. – 1992. – s. 180
16 Flodin, Bertil. – 1993. – s. 12
17 ibid.
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innehållet uppfattas vara självklart eller så har begreppet inte ansetts viktigt att
definiera. Troligare är kanske att en definition skulle innebära en begränsning av
innehållet. Eftersom samhället är mångfacetterat och i ständig förändring är också
informationen om samhället sådan. Det leder i sin tur till att begreppet inte kan låsas
utan måste vara flexibelt.

Av definitionsproblematiken följer att ingen definition har mer tyngd och är därför inte
mer lämplig än någon annan. Inom ett samhällsinformationsprojekt vid Göteborgs
stadsbibliotek har projektgruppen formulerat en definition av begreppet utifrån
Göteborgs stadsbiblioteks perspektiv och målsättning.

Information om och från offentliga myndigheter och andra samhällsinstitutioner inom
kommun, region, stat, Europeiska unionen samt internationella organisationer18.

I ovanstående definition saknas medborgarens möjlighet
till återkoppling. I de officiella begreppsdefinitioner som
vi redogjort för poängteras även medborgarens rätt att
kontakta myndigheter för att kommentera förslag och
beslut. Den aspekten av begreppet har Göteborgs
stadsbibliotek uppenbarligen inte sett som primär. Det är
intressant med tanke på den begreppsutveckling som skett
sedan 1960-talet.

1.1.2 Samhällsinformation i Sverige

Samhällsinformation som företeelse blev påtaglig under 1960-talet och resulterade i en
offentlig utredning 1969 på uppdrag av regeringen. Den har följts av en rad utredningar
som betonade myndigheternas informationsansvar. I sammanhanget kan nämnas den
som genomfördes av Informationsdelegationen 1984, vilken i likhet med utredningen
1969 har ämnet samhällsinformation som sådant i fokus. Bakgrunden till debatten var
en rad samhälleliga förändringar under perioden 1965-1975, som ledde till ett ökat
behov av kommunikation mellan myndigheter och medborgare. Dessa förändringar
skedde bland annat inom den offentliga sektorn. Kommunindelningsreformen under
1950- till 1970-talet innebar att antalet kommuner i Sverige genom sammanslagningar
reducerades kraftigt. Avståndet mellan medborgare och deras folkvalda ökade i och
med storkommunerna och ett behov av en organiserad verksamhet för
informationsspridning uppstod. Kommuner och landsting övertog dessutom några
statliga funktioner såsom barnomsorg och ett ökat behov av informationsinsatser till
vissa grupper skapades genom en kraftigt expanderande offentlig verksamhet.
Ytterligare en omständighet som påverkade situationen var förändringar inom
massmedieverksamheten. Många lokala morgontidningar lades ner under denna
tidsperiod, den så kallade tidningsdöden (förf. anm.), vilket försämrade kontakten

                                                          
18 Höglund, Lars. – 1999. – bil. 3
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mellan myndigheter och medborgare än mer. Man fruktade att medborgarnas intresse
för kommunala frågor skulle minska. Det visade sig dock att vid genomförandet av
statliga kampanjer i olika frågor var det medborgarna själva som krävde ökad
information19. Information mellan myndigheter och medborgare kom att kallas för
samhällsinformation.

Utformningen av samhällsinformation har från myndigheternas håll förändrats
under årtiondena och enligt Informationsdelegationen har den tagit sig tre olika
uttryck. En kampanjinriktning präglade det tidiga 1970-talets
samhällsinformation. Myndigheterna använde sig av företagsmässiga
marknadsföringsmetoder för att nå ut med bred information så effektivt som
möjligt. Kommunikationen var enkelriktad; från myndighet till medborgare.
Tidigare hade samhällsinformation enbart inneburit upplysningar om
medborgarens skyldigheter och rättigheter men kom nu även att innebära
myndigheternas möjlighet att påverka och förändra medborgarnas värderingar
och attityder20. Ett exempel på denna typ av inriktning är kampanjen om
högertrafikomläggningen 1967. Därefter präglades samhällsinformationen av
demokratiperspektivet där förändringarna i den kommunala verksamheten kom
att få stor betydelse. Avståndet mellan myndighet och medborgare skulle
reduceras genom kommunal informationsspridning, vilket skulle garantera att
kommunal demokrati upprätthölls, detta enligt den kommunala
demokratiutredningen 1975. Under senare delen av 1970-talet kom servicetanken
att bli dominerande, vilket den är än idag. Istället för att fokusera på mängden av
samhällsinformation betonades istället kanaler för spridning och utformning av
informationen. Myndigheter kritiserades för bristande serviceanda gentemot
medborgarna. Förbättringar skulle bland annat ske genom ett vardagligare
myndighetsspråk vid medborgarkontakter liksom genom invandrargruppers rätt
till tolk. Vidare skulle viss samordning ske mellan myndigheter för att
tjänstemännen inom respektive myndighet skulle kunna hänvisa en enskild som
vänt sig till fel instans. Behovet av övergripande och överskådlig presentation av
myndigheters ansvarsområden löstes genom trycksaker såsom telefonkatalogens
informationsdel, det vi idag kallar ’gröna sidorna’, och Samhällsguiden21,
ursprungligen utgiven av Kommundepartementet22.

Trycksaker som telefonkatalogen och Samhällsguiden fungerar som kanaler för
samhällsinformation. I och med det utvecklade serviceperspektivet från myndighetshåll
lades fokus på utveckling av kanaler som på det mest effektiva sättet skulle sprida
samhällsinformationen. Informationsdelegationen diskuterar biblioteket i denna roll.
Med hänvisning till ’SOU 1984:23 Folkbibliotek i Sverige’ presenteras bibliotek som en
neutral samhällelig institution med uppgift att förmedla upplysningar till alla
medborgare, vilket borgar för att det är en naturlig kanal även för samhällsinformation.
Vidare hävdas att denna service tyvärr utnyttjats dåligt, dels på grund av en bristande
kunskap hos medborgarna om denna biblioteksfunktion, dels för att

                                                          
19 SOU 1984:68 Samordnad samhällsinformation: stat-landsting-kommun: betänkande / från
Informationsdelegationen. – 1984. – s. 17-18
20 SOU 1969:48 Vidgad samhällsinformation: betänkande / avgivet av informationsutredningen. – 1969. – s.
8
21 Samhällsguiden ges idag ut genom riksdagens försorg och ger en bild av offentlig förvaltning, hur den
fungerar och vart man ska vända sig i olika situationer.
22 SOU 1984:68 Samordnad samhällsinformation: stat-landsting-kommun: betänkande. – 1984. – s. 18-21
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bibliotekspersonalen inte sett denna typ av informationsförmedling som sin
huvuduppgift23.

Medborgarkontoren däremot är en instans som har samhällsinformation som
huvuduppgift . De utvecklades under början av 1990-talet i några svenska kommuner
med inspiration främst från Danmark. Bakgrunden till dessa kontor var en önskan om
att förbättra medborgarnas kontakter med den offentliga förvaltningen genom att under
ett tak samla information och service från olika förvaltningar. Ytterligare en
effektiviseringsvinst var avlastningen för dessa förvaltningar av ren
informationsverksamhet och lättare rutingöromål24. Företeelsen medborgarkontor är lika
aktuell idag. Så sent som 1999 utgavs en departementssamling som behandlar kontorens
fortsatta utveckling25. I avsnitt 1.5.4 förklaras förutsättningarna för medborgarkontor
ytterligare.

1.1.3 Samhällsinformation på folkbibliotek

Folkbibliotek är i allmänhet sedda som institutioner väl lämpade för
samhällsinformationsförmedling. I Unescos folkbiblioteksmanifest hävdas att
folkbiblioteken ska garantera att alla medborgare har tillgång till all slags
samhällsinformation26. Enligt Informationsdelegationen har folkbiblioteken goda
förutsättningar för en framträdande position som kanal för samhällsinformation.
Utredningen listar fyra kriterier för lokal förmedling av information som folkbiblioteken
uppfyller. Kriterierna gäller bibliotekens stora antal lokaler som är spridda över hela
landet, deras goda tillgänglighet genom generösa öppettider, bibliotekspersonalens
kompetens i informationssökning liksom bibliotekens utbud av information från statliga
myndigheter, landsting och kommuner. Biblioteken har enligt Informationsdelegationen
dock inte utvecklat det sistnämnda i den mån som de skulle kunna. Avslutningsvis
hävdas att folkbiblioteken på grund av dessa faktorer har en särställning som
informationsförmedlare gentemot andra kommunala organ27.
Samhällsinformation på bibliotek diskuterades inte så livligt under senare delen av
1980-talet. Men i samband med folkomröstningen om Sveriges medlemskap i EU 1994
fick folkbiblioteken av det av Utrikesdepartementet utsedda sekretariatet för
europainformation i uppdrag att fungera som stomme i organisationen för spridning av
EU-information. Biblioteken tilldelades resurser för material till så kallade EU-hörnor
och till utbildning för personal i EU-frågor28. Denna samhällsförändring ledde till att
biblioteken som förmedlare av samhällinformation åter aktualiserades.

1.1.4 Samhällsinformation på Göteborgs stadsbibliotek

Demokratirådet publicerade 1998 en rapport som avslöjade svenskarnas bristande
intresse för politik och förvaltning och tog upp faran som detta ointresse innebär för en
demokrati29. Rapporten utlöste en debatt på samhällsavdelningen vid Göteborgs

                                                          
23 ibid., s. 65, 91
24 Ds 1993:67 Servicesamverkan vid medborgarkontor. – 1993. – s. 5, 15-16
25 Ds 1999:26 Medborgarkontor i utveckling / Justitiedepartementet. – 1999
26 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 / Svenska unescorådet. -  1995. – s. 19
27 SOU 1984:68 Samordnad samhällsinformation: stat-landsting-kommun: betänkande. – 1984. – s. 65
28 Holmgren, Mia. – 1996. – s. 26-29
29SNS Demokratirådets rapport 1998. Informationen hämtad 2000-01-26
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stadsbibliotek om hur denna negativa utveckling skulle kunna motverkas. Ett beslut togs
om att arbeta mer effektivt med samhällsinformation och projektet ’Från SDN till FN’
tog sin början.

Målet med projektet är att med stadsbibliotekets samlingar nå ut till så många
människor som möjligt. Speciell fokus läggs på grupper som Demokratirådet anser vara
utestängda från ett aktivt deltagande i det offentliga livet, till exempel handikappade,
arbetslösa och invandrare. Syftet är att utveckla metoder för att arbeta aktivt med
samhällsinformation. Enligt projektgruppen ska det ske genom exponering av medier,
genom att tillgängliggöra olika typer av medier, genom att öppna det offentliga rummet
för diskussion och möten och genom att utnyttja bibliotekariernas pedagogiska roll i
dialog med användargrupper. Syftet är också att dokumentera och analysera
verksamheten. Därför togs kontakten med Institutionen Bibliotekshögskolan/Biblioteks-
och informationsvetenskap i Borås för att undersöka möjligheterna till samarbete30.

Hittills har samarbetet resulterat i en rapport från en förstudie med titeln ’Projekt
Samhällsinformation ’Från FN till SDN’ vid Göteborgs stadsbibliotek’31 32. Rapporten
redogör för förstudiens syfte att undersöka vilken roll stadsbiblioteket spelar som
samhällsinformationsförmedlare i en stor stad som Göteborg. Syftet har specificerats i
åtta frågor. En av frågorna rör den roll som stadsbiblioteket spelar i förhållande till
andra kanaler för samhällsinformation33. Det är ämnet för den här uppsatsen. Olika
kanaler för samhällsinformation i Göteborg är relevanta som objekt för undersökning då
marknaden för informationsförmedling därigenom kartläggs. På så sätt kan
stadsbibliotekets position som samhällsinformationsförmedlare i Göteborgs stad
urskiljas.

1.2 Syfte

Enligt Göteborgs stadsbiblioteks målformulering är ett av stadsbibliotekets syften att bli
Göteborgs stads kunnigaste förmedlare av samhällsinformation34. I och med detta
uttalande ställer sig stadsbiblioteket i en konkurrensställning gentemot andra förmedlare
av samhällsinformation i kommunen. Att bli kunnigast gentemot någon annan kräver en
medvetenhet om andra förmedlare av samma typ av information. Det innebär ett behov
av kunskap om dessa andra förmedlare för att kunna hitta en nivå för den egna
verksamheten. I måldokumentet för stadsbiblioteket påpekas att samarbete mellan olika
förmedlare skulle kunna vara ett alternativ för att nå bästa möjliga resultat35. En
specialisering av respektive förmedlares tjänster så att de kompletterar varandra, istället
för konkurrerar med varandra, skulle kanske erbjuda Göteborgs medborgare än mer
lättillgänglig samhällsinformation. Även ur perspektivet där målet för stadsbiblioteket

                                                          
30 Från SDN till FN: ett samhällsinformations projekt på Göteborgs stadsbibliotek / [Susanna Månsby,
Joneta Belfrage]
31 Projektet heter ’Från SDN till FN’ men kallades ursprungligen ’Från FN till SDN’. Namnet ändrades
efter kritik av ovanifrånperspektivet. Det ansågs att utgångspunkten för arbetet borde vara den lilla och
nära organisationen.
32 Ännu en rapport har skrivits sedan dess: Persson, Christina,  ’Projekt ’Från SDN till FN’: rapport två,
om utvecklingen av verksamheten på Samhällsavdelningen, avdelning fyra, vid Göteborgs Stadsbibliotek’
/ Christina Persson, Anette Eliasson, Lars Höglund. – Borås, 2000
33 Höglund, Lars, Projekt samhällsinformation ’Från FN till SDN’ vid Göteborgs stadsbiblioteket :
rapport från en förstudie / Lars Höglund, Christina Persson, Anette Eliasson. – 1999. - s. 4
34 Bibblans visioner, mål, strategier och uppföljning . - 1997
35 ibid.
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är att samarbeta med andra förmedlare är det nödvändigt med kunskap om andra
förmedlingsinstansers verksamhet. Vi vill undersöka några andra förmedlare av
samhällsinformation som kan betraktas som antingen konkurrenter till stadsbiblioteket
eller som instanser för samarbete.

Vårt syfte är att relatera arbetet vid Göteborgs stadsbiblioteks samhällsavdelning till
fyra andra förmedlare av samhällsinformation i Göteborg. För att klargöra likheter och
skillnader mellan förmedlingsinstanserna och stadsbiblioteket studerar vi
verksamheterna utifrån fem olika synvinklar. Vi benämner de fem synvinklarna
aspekter och aspekterna är; begreppsdefinition, målformulering, målgrupper och
användare, service och kompetens och tillgänglighet. När vi redogjort för likheter och
skillnader kan vi säga något om stadsbibliotekets samhällsinformation i förhållande till
samma typ av verksamhet vid några andra instanser. Våra slutsatser kommer att bygga
på en kartläggning av samhällsinformationsförmedling vid fyra offentliga instanser för
förmedling av samhällsinformation.

Målet med undersökningen är att försöka urskilja olika former för förmedling av
samhällsinformation. Vi vill även försöka presentera ett resultat som stadsbiblioteket
liksom våra fyra studieobjekt skulle kunna förhålla sig till och dra nytta av i en strävan
att utvecklas och förbättras som samhällsinformationsförmedlare. De förmedlingar av
samhällsinformation som vi valt att undersöka finns på regional och lokal nivå. På lokal
nivå studeras en instans med informationsansvar för hela Göteborg och två instanser
med informationsansvar på stadsdelsnivå. Instanserna är informationsavdelningen vid
Göteborgs Stadskansli,  Medborgarkontoret i Lundby och SDF Centrums
informationsavdelning. På regional nivå studeras informationsavdelningen vid Västra
Götalands Länsstyrelse.
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1.2.1 Frågeställningar

För att kunna göra en jämförande undersökning krävs ett jämförbart material. Det
sammanställer vi genom att fokusera på ett antal aspekter som beskriver verksamheten
vid respektive instans. Vi förtydligar här aspekterna med några frågor.

• Begreppsdefinition – Vilket innehåll läggs i begreppet samhällsinformation i arbetet
vid respektive instans?

• Målformulering – Hur formuleras målet för verksamheten och strategier för att nå
dit?

• Målgrupper och användare – Vilka målgrupper vänder instansen sig till och vilka
användargrupper utnyttjar servicen? Vilken typ av frågor ställer användarna? Kan
medborgarna komma i kontakt med beslutsfattare, den kontakt vi benämner
återkoppling? Via vilka vägar är denna kontakt möjlig?

• Service – Vilken typ av service erbjuds, kan det till exempel röra sig om praktiska
tjänster eller endast ren upplysningsverksamhet? Vilka kanaler används i
verksamheten för att nå användarna?

• Kompetens och tillgänglighet  – Vilken erfarenhet och typ av bakgrund har
personalen? Var är instansen placerad geografiskt i förhållande till användarna och
hur åtkomlig är servicen?

Ovanstående aspekter och frågor låter oss karaktärisera respektive verksamhet som en
isolerad enhet. Men för att föra undersökningen ett steg vidare och uppnå syftet behöver
vi ta reda på förmedlingsinstansernas attityder till stadsbiblioteket som
samhällsinformationsinformationsförmedlare. Vi måste också jämföra
förmedlingsinstansernas verksamhet med stadsbibliotekets verksamhet vid
samhällsavdelningen. Dessutom ger följande frågeställningar oss en möjlighet att
anknyta till Göteborgs stadsbiblioteks målsättning, det vill säga att i Göteborgs stad bli
ledande inom förmedling av samhällsinformation.

• Hur ser respondenterna vid respektive förmedlingsinstans på stadsbiblioteket i dess
roll som förmedlare av samhällsinformation?

• Hur ser stadsbibliotekets verksamhet för samhällsinformation ut i jämförelse med de
undersökta förmedlingsinstanserna?

Analysen kommer att bestå i en jämförelse av resultatet från de fyra undersökta
instanserna. Jämförelsen är relevant för att placera instanserna i relation till varandra
och se ett sammanhang av samhällsinformationsförmedling i Göteborgs stad. Därefter
placerar vi in stadsbiblioteket i detta sammanhang av samhällsinformationsförmedling.
Slutsatserna formuleras kring den sista frågeställningen.

1.2.2 Avgränsningar

För ett ytterligare förtydligande behöver vi nämna att vi inte ämnar göra en komparativ
studie så till vida att vi inte gör jämförelser av de fyra undersökta instansernas utbud i
form av informationsmaterial vare sig med varandra eller stadsbibliotekets samlingar.
Vidare kommer vi inte att göra en kvalitetsbedömning av förmedlingarnas servicenivå,
ej heller av det erbjudna informationsmaterialet. Motivet till denna avgränsning är vår
begränsade kunskap om bibliotekets samlingar av samhällsinformation. Syftet med
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denna uppsats exkluderar en kartläggning av stadsbibliotekets samling. Vår
undersökning är heller ingen användarstudie eftersom användarna inte är de primära
undersökningsobjekten. Frågeställningarna som gäller målgrupper och användare är till
för att belysa personalens uppfattning om vilka målgrupper som finns för verksamheten
och vilka användargrupper som utnyttjar deras tjänster.

1.3  Teoridiskussion och undersökningsmodell

Inledningsvis var tanken för arbetet att undersökningen skulle baseras på etablerade
teorier kring antingen kommunikation eller organisation. Organisationsteori behandlar i
de flesta fall enbart interna strukturer och kommunikation inom organisationer.
Kommunikationsteorier passade bättre utifrån våra tankegångar kring kontakt mellan
organisationer och användare. Kommunikationsteorier handlar ofta om hur själva
kommunikationen mellan sändare och mottagare fungerar både mentalt och i praktiskt
verksamhet. Vi är intresserade av det senare perspektivet men inte av mental
kommunikation mellan sändare och mottagare. Vårt intresse av kommunikationsteori
ligger snarare på hur organisationernas ledning tänker kring och planerar för
kommunikation. Utöver detta perspektiv vill vi också studera personalens syn på
samhällsinformation och på sig själva som förmedlare av densamma. Vi har i
övervägande fall tagit stöd i Larsåke Larssons ’Tillämpad kommunikationsteori’. Han
ger en övergripande introduktion till kommunikationsteorier på en teoretisk nivå där han
går igenom begrepp och kommunikationsmodeller liksom på en organisatorisk nivå där
han behandlar organisationsteoretiska synsätt och perspektiv. I den senare diskussionen
behandlar Larsson bland annat PR- och informationsverksamhet i organisationer36.

I stället för att utnyttja en etablerad teori har vi utvecklat en egen modell. Viktigt i
sammanhanget är att vi kommer att göra en jämförelse med stadsbibliotekets
verksamhet med samhällsinformation. Därför tog vi för vår uppsatsplanering
utgångspunkt i det material vi redan förfogade över vad gäller stadsbiblioteket.
Rapporten från en förstudie av projektet ’Från FN till SDN’ gav oss en god inblick i
rapportförfattarnas syn på hur stadsbiblioteket vill utveckla verksamheten37. I rapporten
kunde vi urskilja vissa perspektiv som var återkommande. Utifrån dem har vi formulerat
ett antal aspekter som formar undersökningens genomförande, både vad gäller
materialinsamling och resultatredovisning. Dessa fem aspekter utgör vår teoretiska
modell. En modell underlättar beskrivningen av en företeelse. Holme och Solvang säger
att det är svårt att få en total blid av verkligheten och de redogör för en definition av
modeller som ”en idealiserad bild av en företeelse eller ett objekt där vissa väsentliga
egenskaper i verkligheten isoleras eller betonas medan övriga egenskaper utesluts”38. I
enlighet med Holme och Solvangs resonemang så har vi valt modellens variabler, eller
som vi kallar det aspekter, utifrån egna erfarenheter från utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. De teoretiska förutsättningarna
som Holme och Solvang även nämner som utgångspunkt i utformning av modeller är i
vårt fall främst Larsåke Larssons ’Tillämpad kommunikationsteori’ och Höglunds
rapport från en förstudien för projektet ’Från FN till SDN’39.

                                                          
36 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsteori. – 1997
37 Höglund, Lars. - 1999
38 Holme, Idar M., Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder /  Idar M. Holme, Bernt
K. Solvang. – 1997. – s. 59
39 ibid.
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Fem aspekter

Aspekterna är fem till antalet och de bildar en teoretisk modell för beskrivning av
respektive verksamhet. Aspekterna har även en praktisk betydelse då de utgör
strukturen för insamlandet och bearbetningen av vårt undersökningsmaterial. Modellen
bildar därmed ett ramverk för de delar av organisationerna som vi intresserar oss för och
utgör stommen i vår beskrivning av och jämförelse mellan instanserna.

• Begreppsdefinition
Begreppsdefinition är en infallsvinkel som får stort utrymme i rapporten från förstudien
vilket därför gör den relevant att ha med i vår studie som aspekt nummer ett. Inom
forskningsmetodik betonas vikten av att definiera begrepp för att kunna omsätta teori
till empiri. Holme och Solvang förklarar nödvändigheten med att avgränsa ett begrepps
innebörd i ett visst sammanhang. Syftet är att begreppsinnebörden ska bli känd och
därmed kunna utsättas för granskning och kritik40. I vår studie är de olika instansernas
definitioner av begreppet samhällsinformation viktiga för att vi ska kunna göra en
relevant granskning och jämförelse mellan instanserna och deras förhållande till
innebörden i samhällsinformation, så även i jämförelsen mellan instanserna och
stadsbiblioteket.

• Målformulering
Alla offentliga organisationer har ett syfte och en inriktning för sin verksamhet som styr
arbetet. Larsson betonar vikten av att sätta upp ett mål för en kommunikativ insats, vad
vi kallar för informationsförmedling.

En informationsinsats som inte målsätts går knappast att planera och genomföra på ett
godtagbart sätt. Man får svårt att utforma en effektiv strategi, att ringa in de målgrupper
man vill nå, formulera rätt budskap och hitta rätt medier41.

Ännu en källa som vi utnyttjat i det här sammanhanget är Jo Brysons ’Managing
information services’. Bryson skriver att det första som bör göras för strategisk
planering inom informationsverksamheter är att sätta upp en vision eller en framtida
position för verksamheten. Utifrån denna vision formuleras vad Bryson kallar ’mission’,
det vill säga mål för verksamheten42. Vi förväntar oss att det finns dokument som ligger
till grund för undersökningens valda verksamheter och beskriver deras mål.

• Målgrupper och användare
Under rubriken ’Målgrupper och målgruppsanalys’ skriver Larsson om vikten av att lära
känna och förstå sin målgrupp i all informationsverksamhet eftersom en analys av
målgruppen är utgångspunkten för all planering av verksamheten43. Vi vill undersöka
förmedlingsinstansernas medvetenhet om sina målgrupper och sina användare. I en
modern definition av samhällsinformation betonas medborgarens möjlighet till kontakt
med politiker och beslutsfattare på eget initiativ. Det är en del av begreppet
samhällsinformation som vi anser är betydande. Vi kommer att kalla medborgarens
kontaktmöjlighet för återkoppling. Det är ett begrepp som definieras som

                                                          
40 ibid., s. 161
41 Larsson, Larsåke. – 1997. – s. 92
42 Bryson, Jo, Managing information services: an integrated approach. – 1997. – s. 44
43 Larsson, Larsåke. – 1997. – s. 107
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”meddelandets effekt, som den kan avläsas av sändaren”44. Palm och Windahl
exemplifierar återkoppling med samtalet mellan två personer där den som talar hela
tiden kan utläsa från till exempel ansiktsuttryck huruvida meddelandet har gått fram till
den andra parten. I ett samhällsperspektiv tolkar vi återkoppling som den möjlighet till
reaktion på politiska beslut eller åtgärder som medborgaren har.

• Service
Service är den aspekt som inte tas upp specifikt i vare sig ’Tillämpad
kommunikationsteori’ eller i rapporten från förstudien. I samband med läsning av
sekundärmaterial om medborgarkontor förstod vi att samhällsinformation inte
enbart innebär förmedling av information utan även vissa former av
handläggningshjälp för medborgaren. Med andra ord sker en viss form av
myndighetsutövning vid medborgarkontor. Serviceaspekten blev därför viktig för
att kunna undersöka bredden av tjänster vid de olika informationsinstanserna. Vi
anknyter bland annat till Bryson som påtalar vikten av kundanpassning av
informationsverksamhet istället för att utgå från den produkt som ska
marknadsföras45.

• Kompetens och tillgänglighet
I rapporten från förstudien framkommer att i egenskap av bibliotekarier, i och med sin
kunskap i informationssökning, anser sig personalen på stadsbiblioteket vara
kvalificerade som förmedlare av samhällsinformation. Placering i centrala Göteborg och
generösa öppettider tas upp som meriterande faktorer för stadsbibliotekets lämplighet
som institution för förmedling av samhällsinformation. Vi tittar på dessa faktorer hos de
undersökta förmedlingsinstanserna för att kunna göra en jämförelse dem emellan.
Tillgängligheten till instansen och personalens kompetens kan ha betydelse för hur
omgivningen uppfattar instansens åtkomlighet.

1.4 Metod

Vår studie bygger på en kvalitativ intervjuundersökning. Det är utifrån personalens syn
på verksamheten som vi bildar oss en uppfattning om respektive organisation. Valet av
kvalitativa intervjuer baserar vi på vår avsikt att efterfråga likheter mellan instanserna
men också det unika med respektive instans och företeelser som skiljer dem åt.
Eftersom våra undersökningsobjekt har liknande syften med sin verksamhet så tror vi
inte att skillnaderna är så markanta. Nyansskillnader mellan instanserna skulle inte
komma fram i en kvantitativ undersökningsmetod, utan för att upptäcka skillnader krävs
flexibla intervjumetoder. Den kvalitativa undersökningsmetoden ger bättre underlag för
att urskilja sammanhang och strukturer46. För att samla in den information som vi
behöver för att kunna göra en kartläggning och jämförelse med stadsbiblioteket utgår vi
från fem aspekter. Aspekterna bildar strukturen för intervjuerna så att vi i så stor
utsträckning som möjligt får likvärdiga uppgifter från respektive instans. De utgör även
den disposition utifrån vilken vi redovisar undersökningens resultat. För tydlighetens
skull redogör vi här ytterligare för aspekterna men ur ett mer praktisk perspektiv.

• Begreppsdefinition

                                                          
44 Palm, Lars, Kommunikation: teorin i praktiken / Lars Palm, Sven Windahl. - 1989. – s. 11
45 Bryson, Jo. –1997. – s. 364
46 Holme, Idar M.. – 1997. – s 78
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Det är rimligt att anta att den definition som en förmedlare av samhällsinformation
arbetar utifrån påverkar det material som sprids, instansens arbetsmetoder och valet av
kanaler som används. Vi vill poängtera att definitionen inte nödvändigtvis är formulerad
i verksamhetens mål men kan vara en outtalad förutsättning för det arbete som bedrivs.

• Målformulering
Alla offentliga organisationer bör ha ett syfte och en formulerad inriktning för sin
verksamhet som givetvis styr arbetet. Det är vår förhoppning att vi i
förmedlingsinstansernas målformuleringar ska kunna finna svar på frågor som vad man
vill uppnå med verksamheten, hur man ska uppnå målet och vem man vänder sig till.

• Målgrupper och användare
Vi vill skapa oss en bild av instansernas målgrupper och de användargrupper som når
dem och utnyttjar deras service. Samhällsinformation är information som ska nå alla
medlemmar i samhället. Vi vill veta om det är ambitionen med verksamheten vid varje
instans eller om det är så att instansernas informationsservice skiljer sig åt genom att de
riktar sig till olika målgrupper och utnyttjas av olika användargrupper. Intressant är
också vilka möjligheter till återkoppling som instanserna erbjuder medborgarna.

• Service
Vi vill undersöka hur den praktiska verksamheten bedrivs vid respektive instans genom
att ta reda på ifall de förmedlar information om den egna instansen huvudsakligen eller
om förmedlingen innebär information även om andra instanser. Intressant är också
huruvida servicen omfattar enbart upplysningsfunktioner eller inkluderar praktiska
tjänster. Med praktiska tjänster menar vi att medborgaren på plats får konkreta
instruktioner för hur en åtgärd ska genomföras.

• Kompetens och tillgänglighet
Öppettider och lokalens geografiska placering har betydelse för användarens
möjligheter att tillgodogöra sig samhällsinformationen, så även personalens bakgrund
och kunskaper.

Utöver intervjuerna kommer vi också ta del av dokument med målformuleringar för att
undersöka likheter och skillnader mellan de fyra instanserna sinsemellan, och i
förhållande till stadsbiblioteket i Göteborg.

En liknande undersökning som den vi gör har inte utförts på stadsbibliotekets
samhällsavdelning och därför saknar vi i vissa delar jämförbart material. Det material vi
har tillgång till består av stadsbibliotekets måldokument, ansökan om medel för
projektet ’Från SDN till FN’. Rapporten från förstudien av projektet har vi i vissa fall
hämtat information ifrån trots att den inte kan betraktas som primärmaterial. I de
avseenden där vi inte har möjlighet att göra jämförelser med stadsbiblioteket i Göteborg
utifrån skriftliga källor använder vi oss av förkunskaper om den generella bilden av ett
bibliotek. Det faktum att vi inte har tillgång till ett jämförelsematerial av samma typ
som det intervjumaterial vi samlat in från förmedlingsinstanserna kan till viss del
begränsa vår bild av stadsbiblioteket. Det är en avgränsning som vi anser oss ha behövt
göra för att undersökningen inte ska bli alltför omfattande men vi tror ändå att
slutsatserna kan vara av intresse.

I avsnitt 1.5 ger vi en ram för informationsverksamhet generellt och för de
organisationer där instanserna vi valt att undersöka ingår. Eftersom de är av kommunal



19

och statlig-regional karaktär så blir det en kort redogörelse för delar av svensk
förvaltning. Medborgarkontoret, som är en relativt ny företeelse som kanal för
samhällsinformation, ger vi lite mer utrymme. Vår redovisning organiseras i en
resultatdel och en analysdel. I resultatet sammanställs intervjuerna och vi redogör för
respektive instans svar under våra fem aspekter. Vi redogör också för respondenternas
syn på stadsbiblioteket som förmedlare av samhällsinformation. Från att i övrigt ha
redogjort för vem som säger vad kommer vi i detta stycke att hålla respondenterna
anonym. Vi har valt att göra så eftersom källan till informationen i det här
sammanhanget inte är intressant utan det är innehållet i respondenternas uttalanden som
är betydelsefullt. I analysdelen gör vi under varje aspekt en jämförelse mellan
instanserna för att belysa likheter och skillnader. I analysen anknyter vi också till
relevant teori. Avslutningsvis drar vi paralleller mellan förmedlingsinstanserna och
stadsbibliotekets verksamhet. Vi avrundar med att dra ett antal slutsatser baserade på
analysen.

1.4.1 Urval

Det urval av studieobjekt som undersökningen är baserad på är gjort med tanke på
stadsbibliotekets höga ambition att erbjuda ett brett spektrum av samhällsinformation.
Stadsbibliotekets samhällsinformationsprojekt kallas ’Från SDN till FN’. Namnet visar
den bredd av information som stadsbiblioteket önskar erbjuda, från den förvaltning som
befinner sig allra närmast medborgaren i den egna stadsdelen, till en internationell nivå
där en instans som FN påverkar individen genom de beslut som fattas inom
organisationen.

Undersökningen omfattar på stadsdelsnivå Medborgarkontoret i Lundby där vår kontakt
är medborgarkontorsansvarig Malou Frejme. Hon ville vid intervjutillfället att även
hennes kollega Iréne Blomberg skulle medverka. Effekten av två respondenter vid detta
tillfälle bedömer vi som ringa eftersom deras synpunkter var likartade i och med ett tätt
samarbete. Kontakten på regional nivå är Anita Nilsson som är ansvarig för
informationsavdelningen på Västra Götalands läns länsstyrelse. På kommunal nivå
kontaktade vi en informationssekreterare på Stadskansliets informationsavdelning i
Göteborg. Det visade sig senare att den kontaktpersonen tyvärr inte kunde delta i vår
undersökning av olika skäl. Istället tog vi kontakt med SDF Centrums
informationsavdelning, som i sitt informationsarbete skiljer sig från SDF Lundby. SDF
Centrum är även intressant med tanke på att stadsbiblioteket ligger i den stadsdelen. Vår
kontakt där blev Kristina Blomgren, informationssekreterare. För att ändå kunna
inkludera en representant för central kommunal nivå i undersökningen vände vi oss till
infomastern Udo Metz på Stadskansliet, med ansvar för Göteborgs stads hemsida.

Vår tanke vid valet av studieobjekt var att undersöka instanser som var och en
representerar en egen nivå inom svensk förvaltning och tillsammans utgör en del av den
bredd som stadsbiblioteket vill erbjuda i sitt informationsmaterial. Begränsningen av
studieobjekt är gjord med tanke på lokal tillgänglighet för invånaren i Göteborg och
dennes förfrågningar som kanske främst berör ämnen i närmiljön, det vill säga som inte
sträcker sig längre än länet. Med tanke på att förmedlingsinstanserna befinner sig på
delvis olika förvaltningsnivåer så insåg vi att det fanns en risk att de inte skulle vara helt
jämförbara. Argumentet att undersöka instanser som tillsammans representerar den
informationsbredd som stadsbiblioteket erbjuder övervägde dock. Ytterligare en
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anledning till valet av källor är kommunikationsmöjligheten mellan medborgare och
myndigheter. Förutom att innebära myndigheters information till medborgaren har
samhällsinformationsbegreppet under senare tid även kommit att innebära
medborgarens eget initiativ att förmedla sina synpunkter direkt till myndigheter och
beslutande organ. Till skillnad från stadsbiblioteket ser vi hos de
informationsförmedlare vi valt att undersöka förutsättningar för att sådan återkoppling
skulle kunna ske. Det föranleder oss att studera den aspekten av förmedling av
samhällsinformation.

Vi valde bort informationskällor som telefonkatalogens samhällsinformationssidor,
gröna sidorna, och Samhällsguiden, som är en typ av uppslagsverk för olika frågor
medborgaren kan behöva svar på i sin vardagssituation. Vårt önskemål var att
studieobjekten skulle vara informationskällor som kan erbjuda en personlig kontakt för
hjälp. Motivet är att vi i vår undersökning skulle ha möjlighet att göra jämförelser med
stadsbibliotekets service.

Instanserna kommer uppsatsen igenom att betraktas som institutioner med egennamn
och stavas följaktligen med initial versal. Dessutom kommer termen ’förmedlare’ att
användas både då vi avser instansen liksom representanten för instansen.

1.4.2 Material

I detta stycke gör vi en snabb redogörelse för det primärmateriel som vi använt i
undersökningen. Eftersom vi inte gör någon redovisning av stadsbiblioteket i
förhållande till de fem aspekterna så går vi här igenom materialet knutet till
stadsbiblioteket lite mer noggrant.

Våra huvudsakliga källor har varit intervjuerna med respondenterna. Dessa togs upp på
kassett och vi har sedan skrivit ut dem för att lättare kunna bearbeta materialet.
Intervjuerna genomfördes under månaderna april och maj 2000. Intervjuerna har varit
den enda källan för studiet av aspekterna utom vid aspekten ’Målformulering’. Där har
vi främst utnyttjat instansernas respektive måldokument.

Det projekt på stadsbiblioteket i Göteborg som tog sin utgångspunkt i Demokratirådets
rapport från 1998 inleddes med en ansökan om finansiella medel från en stiftelse för
biblioteksforskning. I ’Ansökan om bidrag från Stiftelsen Svea Bredals fond för
biblioteksforskning vid Göteborgs stadsbibliotek’ formuleras projektets övergripande
målsättning som är ”att väcka intresse för demokratins spelregler och för medborgerliga
rättigheter och skyldigheter”47. Projektgruppen vill uppmärksamma
samhällsavdelningen på stadsbiblioteket och pengarna är tänkta att gå till förstärkningar
och förbättringar av den verksamheten. Genom att exempel på förändringar ges så
konkretiseras målsättningen för projektet.

Knappt ett år efter den första ansökan hade en projektledare engagerats och projektet
var påbörjat. Vid den tidpunkten gjordes ytterligare en förfrågan om medel. Den
övergripande målformuleringen är i den nya ansökan fortfarande densamma. Men
istället för de tidigare konkreta exemplen på förändringar har en tydligare struktur för

                                                          
47 Ansökan om bidrag från Stiftelsen Svea Bredals fond för biblioteksforskning vid Göteborgs
stadsbibliotek / [Joneta Belfrage]. – 1998. - s.1
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verksamheten ställts upp i form av ett antal delmål som ska uppnås, liksom att
prioriterade grupper för projektet har preciserats48.
Projektledaren och avdelningschefen på samhällsavdelningen har sammanställt
innehållet i de två tidigare ansökningarna i en projektsammanfattning. I
sammanfattningen har förslag givits på möjliga samarbetspartner för arbetet med
spridning av samhällsinformation49.

1.4.3 Litteraturöversikt

I analysen används i hög grad den projektrapport som sammanställts vid
bibliotekshögskolan i Borås för att beskriva stadsbibliotekets verksamhet. Dess validitet
är inte att jämställa med primärmaterial men rapporten ger som vi uppfattar det en god
inblick i stadsbibliotekets arbete med samhällsinformation. Som sekundärkällor har
följande material använts.

På Institutionen Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap vid
högskolan i Borås engagerades en utvärderingsgrupp för att följa projektets utveckling.
Gruppen inledde sitt arbete med en förstudie på Göteborgs stadsbiblioteks
samhällsavdelning. Förstudien ledde till en  rapport i vilken redogörs för
begreppsdefinitioner, intervjuer med personalen om begreppet, användaren av och
innehållet i samhällsinformationen på stadsbiblioteket. Frågor kring samma ämnen hade
också ställts till biblioteksbesökare. I ett avsnitt om viktiga aspekter av
samhällsinformation diskuteras bibliotekets roll, avdelningens informationsutbud, olika
målgrupper för samhällsinformation, informationsteknikens möjligheter och
marknadsföring av avdelningen50. Rapporten har fått namnet ’Från FN till SDN’
eftersom det ursprungligen var namnet på projektet. Under arbetets gång har
projektnamnet ändrats till ’Från SDN till FN’ eftersom att utgångspunkt i det lokala
sammanhanget föredrogs.

Samhällsinformation är ett ämne som ofta debatteras ur olika synvinklar. Det kan
handla om dess relevans, begreppsdefinitioner, olika kanaler för informationen, och
debatten har förts både ur myndighetsperspektiv och ur medborgarperspektiv.
Betydelsefulla källor för våra studier är Statens Offentliga Utredningar (SOU) främst
’SOU 1969:48 Vidgad samhällsinformation’ och ’SOU 1984:68 Samordnad
samhällsinformation’. I dessa utredningar är det samhällsinformationen som företeelse
som står i centrum. I ’SOU 1969:48 Vidgad samhällsinformation’ används begreppet
för första gången i ett offentligt sammanhang. I utredningen diskuteras olika kriterier för
samhällsinformation med utgångspunkt i det växande behovet av information.
Myndigheternas förutsättningar för att nå ut till allmänheten beskrivs och den roll som
massmedia spelar i processen. Avslutningsvis ger utredningen några förslag på hur
myndigheterna ska förbättra sin informationsverksamhet. I ’SOU 1984:68 Samordnad
samhällsinformation’ har kriterierna omformulerats och specificerats något.
Tyngdpunkten läggs på några av utredningen utvalda frågor, bland annat betonas vikten

                                                          
48 Ansökan om bidrag från Stiftelsen Svea Bredals fond för biblioteksforskning vid Göteborgs
stadsbibliotek / [Joneta Belfrage, Susanna Månsby, Anita Sindler]. - 1999
49 Från SDN till FN: ett samhällsinformationsprojekt på Göteborgs stadsbibliotek / Joneta Belfrage,
Susanna Månsby. - 1999
50 Höglund, Lars. - 1999
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av information till grupper med särskilda behov liksom bibliotekens roll som
informationscentraler.

En auktoritet på området är Kenneth Abrahamsson. Han är docent i pedagogik vid
lärarhögskolan i Stockholm och studerar bland annat vuxenutbildning men intresserar
sig också för samhällsinformation och medborgarens roll i informationsdialogen.
Abrahamssons ’Samhällskommunikation: om kontakten mellan myndighet och
medborgare’ från 1972 är ett svar på 1969 års SOU där han presenterar sin syn på
samhällsinformation i vilken medborgaren är mer delaktig i processen. Tjugo år senare
publicerades ’Medborgaren i samhällsdialogen: om kunskapssyn, byråkrati och välfärd’,
1993. Abrahamsson ställer frågor kring svårigheter för medborgarna att överblicka den
stora offentliga sektorns organisation och byråkrati, och samhällsinformationens
effekter på medborgarens vardagsliv.

Till stor hjälp för en överblick av företeelsen samhällsinformation är
’Samhällskommunikation under 80-talet: en kunskapsöversikt’ av Bertil Flodin från
1993. I denna rapport presenterar han vad som har hänt på området vad gäller debatter
och utredningar, inom forskning, informationsförsörjning och metoder och utbildning.
Tillsammans med Mia Holmgren har Bertil Flodin också skrivit om folkbibliotekens
roll som förmedlare av EU-information inför folkomröstningen om medlemskap i EU.
Rapporten heter ’Biblioteken och folkomröstningen om EU’ och den kom ut 1996.

För att skapa oss en bild av de instanser som undersökningen är baserad på ville vi
placera in dem i den svenska förvaltningsorganisationen. Den litteratur som vi främst
utnyttjat vad gäller kommunal och regional förvaltning är Häggroths
’Kommunalkunskap’, 1998, som enbart behandlar kommuner och landsting, vidare
Grimlunds ’Förvaltning i stat, kommun, landsting’, 1987, liksom ’Statsbyggnad’, 1998,
av Peterson, som redogör för alla förvaltningsnivåer inklusive Länsstyrelsen. För
kunskap om medborgarkontor vände vi oss till departementsskrifter.
Medborgarkontoren som informationsförmedlare är en relativt ny företeelse i Sverige
och därför är texterna från så sent som 1993 och framåt. ’Ds 1993:67 Servicesamverkan
vid medborgarkontor’ redogör för en lag om försöksverksamhet för medborgarkontor
som skulle råda mellan 1994 och 1999.  ’Ds 1999:26 Medborgarkontor i utveckling’ är
en uppföljning av den försöksverksamhet som inleddes 1993 och där redogörs för
medborgarkontorens nuläge liksom möjligheterna till den fortsatta utvecklingen av
verksamheten. Kommunförbundet gav 1996 ut en informativ skrift i ämnet kallad ’Inför
integrerade medborgarkontor’.

I analysavsnitten knyter vi i de flesta fall an till Larsåke Larssons sammanfattande
redogörelse för kommunikationsteori i ’Tillämpad kommunikationsteori’ från 1997.
Organisation av biblioteks- och informationsverksamhet beskrivs i Jo Brysons
’Managing information services’ från 1997 som vi också hänvisar till vid ett par
tillfällen i analysen.

1.4.4 Definitioner och förkortningar

Nedan listas ett antal begrepp och förkortningar som förekommer i texten
och som bör få en förklaring. Flera begrepp saknar en entydig definition
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och vi redovisar här vilken betydelse som vi avser. I andra fall har vi
utifrån en mer officiell förklaring velat klargöra vissa begrepp som
förekommer i ett byråkratiskt språkbruk.

Decentralisering – den språkliga innebörden av decentralisering, ’bort från
centrum’, gör att ordet används som beteckning på olika företeelser, som
utlokalisering av offentlig verksamhet från huvudstad till landsbygden samt
överföring av kompetens från staten till kommunerna och landstingen. Den
decentraliserade förvaltningen har starkt intresse av att tillfredställa de egna,
lokala önskemålen51.

Förvaltning – skötsel och administrering av något. Speciellt används termen för att
beteckna den organisation, offentlig förvaltning, som har till uppgift att bereda och
verkställa (implementera) de politiska besluten.

Svensk offentlig förvaltning – omfattar två huvudsystem: staten och kommunerna
(landsting och kommuner) och tre förvaltningsnivåer: central, regional och lokal52.

MBK – Medborgarkontor

Medborgare - Enligt officiell definition innebär termen att en person har svenskt
medborgarskap med vissa rättigheter och skyldigheter53. När vi använder termen menas
inte enbart de som har svenskt medlemskap utan alla som på något sätt behöver hjälp
och information i det svenska samhället.

Myndighet – I regeringsformen avser begreppet regering, domstolar och
självständiga organisatoriska enheter inom statlig och kommunal förvaltning.
Förvaltningsuppgifter kan även överlåtas till bolag, stiftelser, föreningar eller
enskild individ54.

Myndighetsutövning – verksamhet hos en myndighet där en fråga avgörs ensidigt
genom beslut av myndigheten. Begreppet brukar definieras som utövande av befogenhet
att för någon enskild bestämma om till exempel förmåner, rättigheter och skyldigheter55.

Offentlighetsprincipen – grundläggande princip för svensk rättsskipning och offentlig
förvaltning med flera beståndsdelar:

Förhandlingsoffentlighet – allmänhetens rätt att närvara vid domstolsförhandlingar och
vid kommunala och statliga sammanträden.
Allmänna handlingars offentlighet – regleras i tryckfrihetsförordningen.
Sekretesslagen redogör för undantagen. Handlingar förvarade hos myndighet som
antingen inkommit dit eller upprättats där.
Yttrande- och informationsfrihet – gäller för alla medborgare, både tjänstemän och
civila56.

                                                          
51  Kommunal upplagsbok. – 1992. – s. 52
52 ibid., s. 84
53 Nationalencyklopedin. – 1994. – bd. 13, s. 188
54 Nationalencyklopedin. – 1992. -  bd. 7, s. 281
55 Kommunal uppslagsbok. – 1992. – s. 147
56 Nationalencyklopedin. – 1994. - bd. 14, s. 397
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SDF – Stadsdelsförvaltning

SDN - Stadsdelsnämnd – lokal nämnd som inom en del av kommunen har bland annat
förvaltande och verkställande uppgifter inom flera verksamhetssektorer, till exempel
fritids-, kultur-, skol-, och sociala sektorerna. Göteborg, liksom några andra av Sveriges
kommuner, har decentraliserat beslutsfattandet till kommundelarna, eller stadsdelarna.
Detta har genomförts bland annat för att medborgarna i respektive stadsdel ska ha
kortare avstånd till sina lokalpolitiker och för att lättare kunna ta del av information och
medverka i beslutsfattandet57.

                                                          
57 Kommunal uppslagsbok. – 1992. – s. 122
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1.5 En kort beskrivning av informationsverksamhet och förvaltning

De instanser vi har undersökt har varierande verksamheter vilket också påverkar deras
informationsarbete. Därför är det väsentligt att presentera typen av verksamhet som de
bedriver. Inledningsvis redogörs för informationsverksamhet generellt, främst på
myndighetsnivå och vi beskriver också kort informatörsrollen. Som avslutning
beskriver vi medborgarkontor i ett eget stycke eftersom företeelsen är relativt ny inom
svensk offentlig informationsverksamhet.

Förvaltning innebär offentlig verksamhet som är till för medborgarna. Verksamheten
utförs av statliga och kommunala organ eller andra verksamheter som i vissa fall fått
rätten att verka som myndigheter. Svensk offentlig förvaltning omfattar stat, landsting
och kommuner på tre förvaltningsnivåer; central, regional och lokal. Förvaltningen är
den del av offentlig verksamhet som inte innebär lagstiftning och rättskipning utan ett
förverkligande av dessa58.

Bild 1. Modell över svensk förvaltningsorganisation 59.

1.5.1 Informationsverksamhet och informatörsrollen

En informationsförmedlare arbetar med att sprida information huvudsakligen för någon
annan, en bakomliggande organisation. I vårt fall kan vi se på de fyra förmedlarna som
informatörer för huvudmännen kommunen och staten, med ansvaret för
informationsverksamheten vad gäller den offentliga sektorns service och intentioner.
Förmedlarna/informatörerna fungerar som mellanhänder i förhållandet statliga och
kommunala instanser och medborgare. Offentliga instansers förmedling av
samhällsinformation har klara paralleller med organisationer i allmänhet och deras
kommunikation med omvärlden.

Larsson redogör för forskning kring PR- och informationsverksamhet som visar
tendenser att satsningar idag i allt större utsträckning görs för utveckling av
’relationsåtgärder’. Relationsåtgärderna består av metoder där användarna ges större

                                                          
58 Grimlund, Bengt E., Förvaltning i stat, kommun, landsting / Bengt E. Grimlund, Agne Gustafsson och
Lars Zanderin. – 1987. – s. 8
59 Kommunal uppslagsbok. – 1992. – s. 85. Bilden publicerad med tillstånd av Bra Böcker, Höganäs.
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möjligheter att själva ta initiativ till kommunikation. Traditionella metoder för påverkan
och övertalning av målgrupper för att uppnå ett visst syfte, har inte gett önskat resultat
på lång sikt, vare sig det har rört sig om propaganda eller informationsspridning för
samhällsnyttan. Istället eftersträvas kommunikation med användarna. I praktisk
verksamhet har det bland annat inneburit en ökande grad av användarinitiativ istället för
sändarinitiativ, fler individuella och gruppinriktade metoder istället för massmetoder,
och ökad elektronisk kommunikation och datakommunikation60.

Larsson redovisar tre typer av perspektivförskjutningar inom debatten. Främst riktas det
kritik mot envägstänkandet. Istället förespråkas metoder som underlättar kontakten med
dem man önskar kommunicera med. Bland annat vill man dämpa inslaget av påverkan
och betona dialog som metod för organisationsledare och informatörer att nå sina mål.
Den andra perspektivförskjutningen innebär invändningar mot det faktum att
målgruppen betraktas som en helhet och homogen grupp. Metoder för
informationsspridande måste anpassas och riktas för att nå ut till en varierad grupp
användare, framförallt för att fungera tillfredsställande i ett mångkulturellt samhälle.
Informationsenheten som sådan är fokus för den tredje perspektivförskjutningen.
Tidigare har den ansetts vara en separat del inom en organisation men på senare tid har
den kommit att betraktas som integrerad och med en sammanlänkade funktion i en
organisation. Vissa forskare, hävdar Larsson, går så långt som till att säga att
information är organisationens hela identitet61.

För att kunna studera kommunikation utifrån olika typer av verksamheter gör Larsson
en indelning efter kriterier som privat respektive offentlig verksamhet, och kommersiell
respektive ideell/icke-kommersiell verksamhet. Myndigheter och offentlig service
karaktäriseras då som offentlig och ideell/icke-kommersiell verksamhet62. Extern
kommunikation inom offentlig sektor brukar indelas i fyra verksamhetsområden;
medborgarkommunikation, brukarkommunikation, kommunikation med andra
organisationer och kommunikation med förtroendemän. Brukarkommunikation kan
behöva en förklaring och innebär den kontakt som exempelvis kommuner har med
brukare, det vill säga de som utnyttjar kommunens offentliga service, såsom
skolbarnsföräldrar. Kommunikation med andra organisationer innebär den offentliga
sektorns kontakter med näringslivet, andra myndigheter och föreningar och
intresseorganisationer63. Jämför med Flodins definition av begreppet
samhällsinformation/kommunikation där han inkluderar allt utbyte av aktuell
information mellan offentliga instanser och medborgare, där medborgare inte bara är
individer utan även intressegrupper, massmedier, organisationer och näringsliv64. Den
informationsverksamhet som bedrivs av offentliga organ, samhällskommunikation,
innebär vissa specifika funktioner i förhållande till mottagarna/medborgarna. Dessa
funktioner skiljer sig från annan typ av informationsverksamhet som förekommer vid
till exempel affärsdrivande företag. Det är den offentliga sektorns service-, plikt- och
planeringsinformation65. Exempel på plikt- och planeringsinformation kan vara att
informera om förändrade bidragsvillkor eller information om ett planerat vägbygge.

                                                          
60 Larsson, Larsåke. - 1997. – s. 17
61 ibid., s. 18
62 ibid., s. 55
63 ibid., s. 78-79
64 Flodin, Bertil. – 1993. – s. 13
65 Larsson, Larsåke. –1997. - s. 28
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Informatören är en specialistroll med bland annat visst tekniskt kunnande för
utformning av informationsmaterial. Larsson vidgar termen informatör med att
inbegripa personer med kommunikativa uppgifter som huvudsaklig syssla66.
Informatörens roll är intressant i vår diskussion eftersom denne står som förmedlare
mellan sändarorganisation och mottagare. Abrahamsson diskuterar några olika
utvecklingsmöjligheter för yrkesrollen. Han ser bland annat att myndigheter och andra
samhällsinstitutioner inte enbart kommer att kunna arbeta med att beskriva
verksamheter utan måste också visa medborgarna olika alternativ och valmöjligheter.
Det kommer att bli en uppgift för samhällsinformatörer i samarbete med yrkesgrupper
som pedagoger och personalutvecklare. Kunskap i textproduktion och layout kommer
inte att vara en tillräcklig kompetens eftersom den kunskapen kommer att vara
tillgänglig för många andra yrkesgrupper. Informatörskompetensen måste utvecklas från
produktion av information till förmåga att analysera kommunikationsflödet inom
myndigheter och mellan myndigheter och medborgare. Abrahamsson tror att vissa av
dagens informatörsfunktioner kommer att behöva ge vika för nya funktioner.
Medborgarna kommer själva att behöva hålla sig informerade om rättigheter och
skyldigheter, information som kommer att finnas tillgänglig via databaser och
samhällsguider. Kravet på medborgarna att själva ta större ansvar kommer att leda till
att fler människor får svårare att hålla sig informerade, tror Abrahamsson. Han menar
att dessa svaga grupper är och förblir svårnådda för samhällsinformatörer 67.

Inom kommunikationsvetenskapen diskuteras den roll som informatören ska ha i
förhållande till organisationen och mottagarna av informationen, det vill säga om den
ska arbeta för den ena eller den andra parten eller ifall informatören ska hålla en neutral
position i mitten.

bild 2. Kommunikatörens/informatörens roll med olika synsätt 68.

Larsson diskuterar olika teorier kring kommunikation och nämner också offentliga
myndigheter i sammanhanget då han sammanfattar positionsdilemmat med att
informatören å ena sidan självklart ska stå på organisationens sida eftersom det är där
informatören är anställd/informationsavdelningen har sin hemvist. Å andra sidan är
medborgarna mottagare av informationen och eftersom informatörens arbete är riktat
gentemot dem bör verksamheten också utgå ifrån medborgarna. Larsson hävdar
fortsättningsvis att den position informatören har varierar i verkligheten. I

                                                          
66 ibid., s. 238
67 Abrahamsson, Kenneth, Medborgaren i samhällsdialogen: om kunskapssyn, byråkrati och välfärd. -
1993. – s. 142-143
68 Larsson, Larsåke. – 1997. –s. 239. Bilden publicerad med tillstånd av Studentlitteratur, Lund.



28

affärsdrivande företag är informatören tydligare förbunden med sin organisation än i en
offentlig myndighet, men även i det senare fallet kan positionen skifta från fall till fall.
Synen på informatörens förhållande till offentlig myndighet och medborgare har skiftat
också med tiden. 1970-talet präglades av medborgarmakt och informatörens skyldighet
var gentemot dem. Under 1980-talet liksom 1990-talet har informatören till större del
fungerat som instrument för ledningen69.

För att utföra bästa arbetet ska informatören inta en så självständig position som möjligt
till uppdragsgivare liksom målgrupp, hävdar Larsson. Om informatören uppfattas som
fristående signalerar detta hög integritet och informationen som sprids uppfattas därför
som mer trovärdig hos mottagare i allmänhet och massmedia i synnerhet. Larsson sluter
sig därmed till att en mellanposition (se bild 2.) förmodligen skulle ge bästa
förutsättningarna för god kommunikation. Organisatoriskt kan informatören vara
placerad på flera nivåer som Larsson listar.

högste informationstjänstemannen inom koncernledning
central stabsenhet på koncernnivå
ledningsenhet hos dotterbolag eller fackförvaltning
egen avdelning som till exempel en PR- och informationsenhet
enhet inom avdelning eller sektion
publik enhet som till exempel en reception
produktionsenhet för informationsmaterial
decentraliserad eller lokal enhet

Utifrån dessa nivåer så kan informatörens funktion sträcka sig från stabsuppgifter,
enhetsledning, handläggning och produktion till besök- och upplysningstjänst70. I
diskussionen om informatörens självständighet gör Larsson bedömningen att det han
kallar kommunikationsfunktionen bör fungera som en egen enhet och inte som en del av
en annan avdelning. Denna organisation är att föredra för att i så stor utsträckning som
möjligt undvika nedprioritering av informationsfrågorna inom den större enheten liksom
risken att den dominerande och icke-informationsansvariga delen av personalen ändå
präglar informationsarbetet71.

1.5.2 Länsstyrelsen

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse. Länsstyrelsen är den högsta
förvaltningsmyndigheten i ett län och ordföranden för dess styrelse är landshövdingen.
Regeringen är huvudman för länsstyrelserna. De är regeringens förlängda arm på
regional nivå. Länsstyrelsen är den statliga regionala förvaltningen vars funktion är att
svara för att regeringens nationella, politiska målsättningar förmedlas till länet,
samordnas och verkställs. Genomförandet av verksamheten ska vara anpassat till lokala
förhållanden. Länsstyrelsen har i sin tur i uppgift att informera regeringen om länets
situation. Från att tidigare enbart ha varit ett kontrollinstrument för staten har
länsstyrelsen fått en mer självständig roll genom att dess verksamhet aktivt ska gynna
regionala intressen. Det hävdar Petersson som gör en generell bedömning av
länsstyrelser i Sverige 72. I Regeringskansliets eget informationsmaterial påpekas

                                                          
69 ibid., s.238-240
70 ibid., s. 240-241
71 ibid., s. 241
72 Petersson, Olof, Statsbyggnad : den offentliga maktens organisation. –  1998. – s. 75
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detsamma och där betonas att förutom funktionen för utvärdering och tillsyn av
kommunens verksamhet, har länsstyrelsen en viktig rådgivande roll gentemot
kommunen. Enligt Regeringskansliet är funktionen som rådgivare en följd av
kommunernas ökade självständighet 73.
Den enskilde individen kommer främst i kontakt med länsstyrelsen när det rör
administrativa tillstånd, övervakningsuppgifter och registerhantering. Det kan gälla
ansökan om fiskekort, jaktlicens, körkortstillstånd och tillstånd för TV-övervakning74.

Petersson redogör för två utvecklingstendenser. I motsats till den ovan nämnda, om
länsstyrelsens utökade ansvar inom länet, finns en politisk styrning i riktning mot
begränsningar av länsstyrelsens funktioner. Den rådande samhällsutvecklingen mot ett
större internationellt samarbete, har skapat ett behov av förändringar inom svensk
förvaltning på regional nivå. Bland annat har nya konstellationer av parter bildats för att
uppfylla EU:s villkor för regionalt ekonomiskt stöd. På olika håll i landet har det
framförts önskemål om förändringar för att stärka regionens position och regeringen har
beslutat om försöksverksamhet för att öka regional utveckling och demokrati.
Försöksverksamheten pågår fram till år 2002 i Kalmar län, Gotlands län, Skåne län och
Västra Götalands län75.

Västra Götalands län är en sammanslagning av tre län i Västsverige; Göteborg och
Bohus län tillsammans med Skaraborgs- och Älvsborgs län. Sammanslagningen
genomfördes årsskiftet 1997-1998. Genom samordning av verksamheter och resurser
inom länet ska regionalt arbete effektiviseras. Som en följd av sammanslagningen
hoppas västsvenska politiker också på en ökad demokratisk förankring i regionalt
utvecklingsarbete76. Beslut om regionala angelägenheter kommer fortsättningsvis att
fattas närmare de parter som besluten påverkar och angår. Omorganisationen på
länsnivå har påverkat landstingskommunerna i försöksområdena. Göteborg, som
tidigare saknade landstingsstyrelse, är numera upptagen i en ny regional organisation,
nämligen Västra Götalandsregionen. Den organisationsstruktur som kallas Regionen är
ålagd de funktioner som vanligtvis hanteras av landstingen. Dessutom ska regionen
ansvara för interna utvecklings- och kommunikationsfrågor liksom att på egen hand
fungera som representant för regionala intressen på nationell och internationell nivå. De
sistnämnda uppgifterna utfördes tidigare av länsstyrelsen. Omorganisationen innebär för
Västra Götalands Länsstyrelse alltså att den idag har förlorat en del av sin regionala
förankring och kvarstår till större del än tidigare som en statlig representant med en
renodlad tillsyns- och kontrollfunktion. I försöksregionerna har länsstyrelserna inte
längre någon politisk styrelse eftersom de inte längre har ansvar för regionala
intressen77.

Anita Nilsson är informationssekreterare vid enheten Samordning vid Länsstyrelsen i
Västra Götaland. Enheten Samordning är organiserad direkt under länsledningen och
ansvarar för tvärsektoriella frågor, effektivitetsutveckling, projektstyrning,
verksamhetsplanering, årsredovisning och information78. Anita Nilsson representerar
Länsstyrelsen i vår undersökning.
                                                          
73 Länsstyrelserna: en presentation / denna skrift är utgiven av Regeringskansliet, länsstyrelseenheten. –
1999. – s. 5
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75 Petersson, Olof. – 1998. – s. 76-78
76 Länsstyrelserna: en presentation. – 1999. – s. 7
77 ibid.
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1.5.3 Kommunal organisation

I Sverige har vi kommunalt självstyre. Det innebär stor ansvarsfrihet i förhållande till
staten och leder till varierande lokala lösningar på hur respektive kommun organiserar
sina verksamheter. Staten har det övergripande ansvaret för medborgarna men fler och
fler verksamheter har överförts från staten till kommunal regi. Denna decentralisering
av ansvar har skett i syfte att öka demokratin. Tanken är att demokrati och
medbestämmande ökar när beslutsfattarna befinner sig nära medborgarna.
Ansvarsområden som varje kommunen är ålagd är:

skolväsende barnomsorg
socialtjänst äldreomsorg
räddningstjänst renhållning och avfallshantering
vatten och avlopp begränsade delar av ordning och säkerhetsfrågor
naturvård tillsammans med landstinget trafikreglering och kollektivtrafik
hälso- och miljövård plan- och byggväsen

Utöver obligatoriska ansvarsområden finns det formulerat allmänna befogenheter som
kommunerna har rätt men inte skyldighet att tillhandahålla. Kravet är att den service
som erbjuds är av allmänt intresse för kommuninvånarna. Sådan verksamhet är
elförsörjning, fritidsverksamhet, folkbildning, bostadsförsörjning och kulturliv. Sedan
1997 ställs i och med Bibliotekslagen kravet att varje kommun ska tillhandahålla ett
bibliotek och det innebär att kulturverksamheten inte längre omfattas av samma
frivillighet som tidigare79. Kommuner kan också stå som ägare till affärsdrivande
verksamhet. Det kan gälla bostadsförsörjning eller allmän service som el, vatten och
värme. Sådan verksamhet är inte så styrd av den kommunala strukturen utan är
organiserad i form av bolag eller stiftelser80.

Göteborg kallas till skillnad från de flesta andra kommuner för ’stad’ men
organisatoriskt fungerar staden i princip som de flesta kommuner. En viktig skillnad är
dock att den kommunala förvaltningen är indelad i stadsdelsnämnder. Indelningen är
gjord för att demokratisera beslutsfattandet ytterligare genom att politikerna kommer
ännu närmare medborgarna och har större kunskap om lokala behov och förutsättningar.
Stadsdelarna är 21 till antalet och varje stadsdelsnämnd har ansvar för barnomsorg,
äldreomsorg, grundskola, lokal fritid och kultur, socialt stöd och stöd till
funktionshindrade i respektive stadsdel. De områden som faller under vad
Kommunallagen benämner speciallagar, det vill säga obligatoriska ansvarsområden, har
stadsdelarna det fulla ansvaret för, med tillägg av kultur och fritid. Övriga områden är
kommunfullmäktiges i Göteborgs stad ansvar. Av de allmänna befogenheter som varje
kommun är fri att tillhandahålla omfattar Göteborgs stad nämnderna för teknisk
försörjning, kultur och fritid, fastigheter och bostäder. Övriga nämnder är
överförmyndarnämnden, konsumentnämnden, invandrarnämnden, servicenämnden och
resenämnden.
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Westerling. – 1997. – s. 51-54
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Alla dessa delar av kommunens verksamhet ska komma medborgarna till godo och för
att medborgarna ska känna till vilka möjligheter som finns krävs att kommunen sprider
information om sin verksamhet. Inom Göteborgs Stads administrativa verksamhet,
Stadskansliet, finns en informationsgrupp för detta ändamål. Den är ansvarig för att
sprida information om allt som stadsdelarna inte har ansvar för. Informationsgruppen
består av sju personer under ledning av en informationsdirektör. Intervjun till denna
uppsats gjordes med dåvarande infomaster Udo Metz som ingick i
informationsgruppen81.

I och med stadsdelsreformen 1990 om decentralisering av kommunal verksamhet i
Göteborg så utlokaliserades även informationsansvaret till stadsdelsnämnderna. Det
innebär att varje nämnd ska ansvara för information till medborgarna i stadsdelen om
sin verksamhet liksom om övrig kommunal verksamhet82. De två stadsdelar som finns
representerade i vår studie har löst informationsfrågan på olika sätt.
Informationsverksamheten i SDF Centrum är indelad i två sektioner,
Kommunikationsteamet och Informationsgruppen. Vår kontakt vid SDF Centrum har
varit Kristina Blomgren  som är informationssekreterare och ingår i
kommunikationsteamet. I Lundby stadsdel har informationsfrågan lösts med ett
medborgarkontor som i regel har ett mer samordnat och utåtriktat arbetssätt med
information gentemot medborgare än traditionell kommunal informationsverksamhet.
Malou Frejme och Iréne Blomberg arbetar på Medborgarkontoret och har intervjuats för
denna uppsats.

1.5.4 Medborgarkontor

I följande stycke ges en redovisning av medborgarkontorens utveckling och funktion i
Sverige. Vi kommer här beskriva motiven för att etablera medborgarkontor,
personalkompetens, byråkratiska problem som kan uppstå vid etablerandet av
medborgarkontor, liksom den service som kan erbjudas där.

Medborgarkontor kan se ut på många olika sätt och ha olika uppgifter och därför saknas
en entydig förklaring av deras sysslor och funktion. I en rapport från Statskontoret 1993
beskrivs instansen som ”ett kontor som lokalt tillhandahåller en lättillgänglig service
och information till allmänheten från olika myndighetsområden inom offentlig
förvaltning och annan närstående verksamhet”83. Ett par år senare finns följande något
mer precisa definition i en skrift från Svenska kommunförbundet. ”Med termen
medborgarkontor menas en gemensam frontdisk eller ett gemensamt frontkontor för
offentlig service där personal med generalistkompetens utför tjänster för medborgarna
över förvaltnings- och sektorsgränser”84.

Företeelsen medborgarkontor är en följd av den uppmärksamhet som ämnet
samhällsinformation haft i Sverige under de senaste decennierna.
Informationsdelegationen för samhällsinformationens spridande föreslog 1984 vägar för
                                                          
81 Stadskalendern (http://www.goteborg,se/stadskalendern ) Informationen hämtad 2000-08-01
82 Göteborgs kommunfullmäktiges handlingar / Göteborg. Kommunfullmäktige. –  1988. – nr 275 A : bil. 6, s. 58
83 Statskontoret 1993:14 Medborgarkontor: redovisning av uppdrag från arbetsgruppen för
medborgarkontor. - 1993. – s. 7
84 Inför integrerade medborgarkontor / regional- och näringspolitiska sektionen, Svenska kommunförb. –
1996. – s. 10
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samhällsinformationen. Förslag var telefontjänster, trycksaksproduktion, television och
radio, databaser och slutligen informationscentraler. Informationscentraler beskrivs som:

…ett sätt för medborgarna att skaffa individuellt anpassad information [---] att vända sig
till något samhällsorgan som fungerar som informationscentral, det vill säga ett ställe där
information om flera myndigheters och institutioners service samlas, och som kan
kontaktas per telefon eller genom besök85.

Delegationen utvecklar inte idén men beskriver folkbiblioteken som en lämplig plats för
samhällsinformationsspridning eftersom de redan förfogar över och förmedlar annan typ
av information86. På många håll i Sverige har dessa informationscentraler tagit formen
av medborgarkontor. Medborgarkontoren har utformats på olika sätt i olika kommuner
beroende på lokala förutsättningar. De första svenska exemplen av medborgarkontor
uppkom under slutet av 1980-talet. Lokala problem i kommuner krävde nya lösningar
och medborgarkontoren sågs som en möjlighet att bevara och/eller utveckla kontakten
med medborgarna. I glesbygd kunde förekomsten av medborgarkontor leda till
bevarandet av viss samhällsservice och på så sätt förhindra avfolkningen. I storstädernas
förorter växte befolkningen, främst på grund av invandring, vilket ledde till att trycket
ökade på kommunal informationsservice och att andra typer av behov måste
tillfredsställas. Ytterligare en orsak var den moderna IT-utvecklingen, ny teknik som
möjliggjorde mer lättillgänglig kommunal och statlig information och som kunde
distribueras via en gemensam disk87. Skälen för att inrätta medborgarkontor kan
sammanfattas i fyra argument: för att förbättra servicen till kommuninvånarna, för att
rationalisera servicen, det vill säga ge samma eller bättre service till en lägre kostnad,
för att behålla service i en ort och för att förstärka den kommunala demokratin. Det
sistnämnda argumentet är det önskade resultatet av ökad tillgång på kommunal
information till medborgarna och möjligheten för medborgarna att påverka därigenom
ökar88.

För att göra kommunal service så tillgänglig som möjligt placeras medborgarkontoren
ofta centralt på naturliga mötesplatser, exempelvis i eller i anknytning till biblioteket,
eller i entrén till kommunhuset. Servicen ges över disk och målsättningen är att ärendet
ska kunna lösas genom samtal med personalen89. Medborgarkontor ska vara en
samlingspunkt för flera myndigheters verksamheter. Fördelarna utifrån ett
myndighetsperspektiv är en effektivisering genom samordning av myndigheternas
centrala och interna verksamheter. Det innebär också en avlastning för myndigheterna
från enklare service- och informationstjänster. Samordningen innebär att
samhällsinformation och service samlas under ett och samma tak för att underlätta för
medborgaren. Syftet är vidare att myndigheternas serviceverksamhet ska integreras och
att resurser i form av lokaler, personal och IT-utrustning ska delas. Samordningen kan
ske mellan olika kommunala förvaltningar samt mellan kommunal och statlig
förvaltning90. Ur medborgarens perspektiv är fördelen med medborgarkontor det redan
nämnda att all service och samhällsinformation hamnar under ett och samma tak.
Dessutom ska kontoret erbjuda möjligheten för medborgaren att få omedelbar hjälp med
sitt problem eller i undantagsfall via medborgarkontoret få kontakt med berörd
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86 ibid., s. 62-65
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88 ibid., s. 16
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förvaltning. Grundtanken är dock att medborgaren så långt det är möjligt bara ska ha
kontakt med en enda instans91.

Personalen på ett medborgarkontor ska vara generalister. Det innebär att de har en inte
så djup men bred kunskap och kompetens inom flera sektorer i förvaltningen. Tanken är
att de ska kunna avlasta specialisterna vid respektive förvaltning enklare ärenden, som
att lämna upplysningar, att ge viss rådgivning och uträtta vissa tjänster. Funktionen
omfattar även mer rutinmässigt beslutsfattande. Specialisterna kan då koncentrera sig på
mer komplicerade ärenden och arbetsledning92.

Graden av samordning mellan olika förvaltningar på ett medborgarkontor varierar.
Åtskillnad brukar göras mellan integrerad service vid ett kommunalt medborgarkontor
och integrerad samservice på ett integrerat medborgarkontor. Skillnaden är att
integrerad service enbart gäller förvaltning på kommunal nivå medan integrerad
samservice inkluderar kommunal liksom statlig förvaltning. Det senare kan exempelvis
vara allmän försäkringskassa93. Medborgarkontor innebär en förändrad svensk
förvaltningsmodell med tanke på de sektorsöverskridande arbetsuppgifterna.
Samordningen över förvaltningsgränserna är inte helt oproblematisk. Den innebär att
förvaltningen delegerar viss myndighetsbefogenhet och ansvarsuppgifter till
medborgarkontoren, ansvarsuppgifter som enligt lagstiftning egentligen endast
tillkommer respektive förvaltning inom stat och kommun. Med denna rätt till
myndighetsutövning elimineras rättsliga begränsningar som uppkommer kring till
exempel ansvarsfrågor och sekretess. Ansvaret kan dock ej delegeras utan ligger
fortfarande hos förvaltningen. Trots att medborgarkontoren ska utföra uppgifter över
myndighetsgränser kvarstår ändå myndighetens regler vad gäller hantering av
information. Tillgången på information för personalen på medborgarkontoret måste
därför på något sätt begränsas. Svensk förvaltning har en byråkratisk tradition av
sektorer åtskilda med vattentäta skott. Detta gör, enligt Svenska kommunförbundets
skrift, att den nya organisationen med gränsöverskridande verksamhet betraktas med
skepsis. Kommunförbundet menar att misstron beror på revirtänkande inom de olika
sektorerna som håller hårt på sina respektive funktioner94. Avsevärd betydelse för
medborgarkontorens framväxt och utveckling har den ökade datoranvändningen och
utvecklingen av internet haft. Tekniken är en förutsättning för att möjliggöra en sådan
gränsöverskridande verksamhet som denna. I det dagliga arbetet på ett medborgarkontor
har IT två viktiga funktioner. Dels är det ett nödvändigt hjälpmedel för personalen i
mötet med medborgaren för åtkomst av information i databaser, och för kommunikation
och dialog med specialisthandläggare. Dels kan medborgare utan tillgång till
internetansluten hemdator besöka medborgarkontoret för att utföra egna sökningar och
för att få hjälp vid mer komplicerade sökningar95.

Vad gäller den service som kan erbjudas på medborgarkontor så är den beroende av en
indelning i grader av myndighetsutövande. Enligt dansk modell har arbetsuppgifterna
vid en myndighet indelats i åtta nivåer utifrån vilken personal på medborgarkontoren
har befogenhet att verkställa de första fyra. Dessa består av:
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1. Information, upplysningar och generell samhällsinformation - kan också innebära försäljning och hjälp
med kopiering
2. Vägledning och rådgivning – upplysningar om regler och bestämmelser som inte innebär någon form
av bedömning
3. Administrativa förberedelser – kan vara hjälp med blankettifyllning, bidragsansökningar, hänvisningar
4. Rutinmässig och regelstyrd handläggning och beslut - beslut som är reglerade med entydiga
anvisningar och därför inte kräver bedömningar från fall till fall

För resterande fyra nivåer av arbetsuppgifter krävs specialistkompetens:

5. Verksamhetsspecifika förberedelser
6. Värderande handledning
7. Arbetsledning
8. Politisk ledning och styrning96

Medborgarkontoren drivs som regel i kommunal regi och handhar alltså information
och upplysningar i kommunala ärenden. Exempel på arbetsuppgifter förlagda till
medborgarkontoret är blankettservice, konsumentvägledning och turistservice97. På
integrerade medborgarkontor med samservice hanteras även vissa arbetsuppgifter från
statliga myndigheter. De tjänster från respektive myndighet som erbjuds på
medborgarkontor är reglerade utifrån de fyra första nivåerna som nämnts ovan. Statliga
myndigheter som kan vara representerade och exempel på tjänster som
medborgarkontoret kan tänkas utföra är:

Polismyndigheten - utfärdande av pass
Länsstyrelsen - tillstånd för övningskörning
Skattemyndigheten - registrering av anmälan om flyttning
Arbetsförmedlingen - inskrivning som arbetssökande
Allmän försäkringskassa - registrering av sjukanmälan
Lantmäteriet - försäljning av kartor
Kronofogdemyndigheten - blankettservice
Lokaltrafikföretag - turlistor
Bostadsföretag - bostadsförmedling
Posten - ut- och inlämning av paket98

Vilka tjänster som ska ingå på medborgarkontor har diskuterats på grund av
lagstiftningens regler om informationstillgång. Nyss nämnda tjänster är ansvariga
myndigheter dock ganska överens om men andra instanser har även diskuterats såsom,
universiteten, kyrkan, Patent och Registreringsverkat och AMU99. Medborgarkontoren
och deras utformning är fortfarande på utvecklingsstadiet och har inte tagit någon fast,
definitiv form. Uppföljning och utvärdering av kommuners olika verksamhet sker
kontinuerligt på regeringens uppdrag.

2. RESULTAT

I fem avsnitt baserade på de fem aspekter som är del av våra frågeställningar och
utgångspunkt i undersökningen redogörs för de svar som respondenterna från respektive
förmedlingsinstans lämnat vid intervjuerna. Därefter följer deras synpunkter kring den

                                                          
96 Inför integrerade medborgarkontor. – 1996. – s. 48-50
97 SOU 1995:61 Myndighetsutövning vid medborgarkontor: rapport från MBK-utredningen. – 1995. –
s. 117
98 Inför integrerade medborgarkontor. – 1996. - s. 42-44
99 Statskontoret 1993:14 Medborgarkontor: redovisning av uppdrag från arbetsgruppen för
medborgarkontor. – 1993. – s. 10
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frågeställning som berör stadsbibliotekets verksamhet som förmedlare av
samhällsinformation.

2.1 Resultat utifrån fem aspekter

Aspekterna begreppsdefinition, målformulering, målgrupper och användare, service och
kompetens och tillgänglighet är ramen för vår undersökning. Under varje aspekt
kommer vi kortfattat att redogöra för de frågor som ställdes vid intervjurena. Se
frågorna i sin helhet i bilaga 1. Svaren från respondenterna vid varje instans redovisas
för sig. Vi kommer att hänvisa till dem med benämningen ’respondent’ och med
förnamn.

2.1.1 Begreppsdefinition

Varje intervjutillfälle inleddes med frågor kring begreppet samhällsinformation. Frågorna
berörde begreppet alltifrån respondentens egen uppfattning om begreppets innebörd och
omfattning men också om begreppet finns definierat i något måldokument för
verksamheten, till vad samhällsinformation innebär i praktiken i deras dagliga  arbete.

Medborgarkontoret i Lundby, Malou Frejme och Irene Blomberg, samhällsvägledare
Respondenterna inledde med att nämna att det är en svår fråga men det primära är
informationens tillgänglighet. ”För att det viktigaste med samhällsinformation är tycker
jag att det ska vara lättillgängligt så att det man söker efter ska man kunna finna lätt som
medborgare”. Svårigheten ligger enligt dem i att dra gränser för vad som är
samhällsinformation eftersom det kan vara olika saker från person till person.
Människors ”olika världsbilder” innebär att bredden av samhällsinformation är mycket
stor och att begreppets innebörd därför inte går att specificera exakt.

Enligt respondenterna räcker det inte med att definiera begreppet som information från
statliga och kommunala myndigheter. Informationen kan lika gärna gälla allmän trivsel
i vardagen,  ”samhällsinformation kan också vara trivsel för dig själv, vanlig gympa [---
] hur kan jag vara delaktig i samhället även på fritid”. I deras definition ingår
upplysningar om gymnastikgrupper, kulturutbud, aktiviteter som hjälper invånarna till
delaktighet i samhällslivet även i form av fritidsaktiviteter. Frågor om föreningsliv ingår
som en stor del av upplysningsverksamheten liksom om bostäder.

Folk som ska flytta frågar efter bostäder. Det är ju svårt idag, hur man söker bostad, hur
man hittar värdar till hus och områden eftersom vi inte har någon central
bostadsförmedling. Ja, det är ju också en bit av vårt jobb.

Det är inte enbart privatpersoner som söker deras hjälp utan även till exempel egna
företagare som söker kontakt med företagarföreningar.

Sett ur ett myndighetsperspektiv, som respondenterna uttrycker det, så är
samhällsinformation även att förklara förvaltningsgången för att medborgaren ska
kunna vara delaktig i samhället. De redogör för att samhällsinformation är:

…att tala om hur man får reda på gången så att man kan vara delaktig då. Det är en
väldigt viktig del i informationsarbetet, det är inte bara att lämna ut, utan att verkligen
visa på vägarna hur man kan vara delaktig i processen, vilka möjligheter det finns.



36

Respondenterna betonar vikten av det informationsarbete som visar de möjligheter som
finns för medborgarna att delta i den politiska processen. Informationsarbete innebär
inte bara att lämna ut broschyrer. Om det handlar om en politisk fråga, som alltså inte
rör tjänstemän i förvaltningen, så hänvisar de genom att ge ut namn och telefonnummer
till politikerna för att medborgarna själva ska ta kontakten.

Vi vill ju helst att alla själva ska utföra så mycket som möjligt, vi ska ju inte gå in och bli
mammor för medborgarna som ringer oss utan vi talar däremot om vilken myndighet som
har hand om det här eller vilken nämnd du kan tala med om det är en politisk fråga.

(Medborgarkontorets hänvisningsfunktion gäller naturligtvis även hänvisning till
tjänstemän på myndigheter, förf. anm.)

På frågan om begreppet finns definierat i någon form av måldokument blir svaret nej.
Vad som hamnar utanför deras definition av begreppet samhällsinformation är vissa
handläggningsärenden som de inte har befogenhet att hantera.

SDF Centrum, Kristina Blomgren, informationssekreterare
Respondenten svarar på vår första fråga mycket precist och säger att
samhällsinformation är:

…att förmedla information från kommunala instanser och även från statliga myndigheter,
att hjälpa folk att hitta rätt, till rätt statlig myndighet. Vi har ju inte så jättemycket
information från statliga verk och så men det är ändå en uppgift för oss att lotsa invånarna
så att de hamnar rätt i samhällets olika instanser. Jag vet inte om jag kan definiera
begreppet så där väldigt mycket mer utan det är den information som ges ut av alla, både
kommunala och statliga myndigheter och som medborgaren har rätt att få tillgång till, där
vår uppgift är att hjälpa till att förmedla.

Kristina lägger i begreppet både den faktiska informationen liksom funktionen att
förmedla den. Hon säger att deras funktion är att lotsa människor så att de hamnar hos
rätt samhällelig instans. I praktiken handlar det främst om att sprida information om
SDF Centrums egen verksamhet med hjälp av olika informationsinsatser. Ett konkret
exempel på denna aktiva informationsspridning är den hälsning som SDN Centrum
skickar ut till alla nyinflyttade i stadsdelen. Hälsningen innehåller information om den
service som stadsdelen erbjuder och en hänvisning till stadsdelens informationsdisk och
hemsida. Tanken är att denna hälsning, som ett led i samhällsinformationen, ska sprida
kunskap om stadsdelens service och stadsdelskontorets placering.

I andra hand svarar förmedlingsinstansen på frågor som gäller övriga myndigheter och
andra delar av kommunen. Det förekommer ett visst samarbete med andra delar av
Göteborgs kommunala förvaltning. Till exempel har Stadsbyggnadskontoret
utställningar i SDF Centrums reception om föreslagna och pågående ändringar i
stadsplanen. I ett bredare perspektiv tycker respondenten att även dessa utställningar
kan betraktas som samhällsinformation.

Utöver den traditionella informationsverksamheten som utgår från
informationsavdelningen så nämner hon, vad gäller samhällsinformation i praktiskt
hänseende, den information som politikerna i SDN Centrum sprider liksom
tjänstemännen på olika nivåer i förvaltningen. ” Sedan har vi den politiska nämnden
med 17 fritidspolitiker [---] som är vår nämnd och som vi betraktar det hos oss så är det
de som för dialogen med invånarna i bredare bemärkelse”. Hon förklarar vidare att ett
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brett invånarperspektiv innefattar alla som bor i stadsdelen Centrum, oavsett om de
utnyttjar förvaltningens service eller ej. De som utnyttjar en speciell service benämns
som brukare. Den andra gruppen inom förvaltningen, tjänstemännen, för den mer
kontinuerliga dialogen med brukarna. Det kan exempelvis vara lärarna på en skola i
deras kommunikation med elevernas föräldrarna.

Stadskansliet Göteborgs stad, Udo Metz, infomaster
Respondenten säger sig inte ha funderat över begreppets definition men fortsätter i
samma mening:

…kommunikationen mellan myndigheter, eller kommuner i det här fallet, och
medborgare. Det  är det som är samhällsinformationen, att vi då som avsändare
informerar om allt, visar allt och försöker bygga upp en dialog. Det är det som är
samhällsinformation för mig. Information, det är kommunikation i första hand vi är ute
efter. Det är dialogen.

Samhällsinformation är alltså, enligt respondenten, då avsändaren, den kommunala
förvaltningen, informerar om all sin verksamhet i syfte att skapa en dialog med
medborgarna. Respondenten menar att arbetet med samhällsinformation har förändrats
betydligt på senare år. Han beskriver deras arbete som mycket mer offensivt än tidigare,
en strategi som är tänkt att skapa en reaktion från allmänheten. Då uppstår dialog. All
samhällsinformation ska gå ut på aktivitet hos medborgarna.

Folk blir mer och mer medvetna, vill ha mer och ska ha mer. Så detta är vad jag tycker att
samhällsinformation är. Kanske med tonvikt på eget engagemang. Samhällsinformation
måste gå ut på att göra folk aktiva, att själva kunna ta del av sitt område, sin verklighet,
att kunna ta del av beslut, kunna påverka själv, i det lilla eller det stora. Jag tycker att all
samhällsinformation ska gå ut på det, aktiva medborgare. Inte berätta hur duktiga vi är
som på den gamla tiden.

Respondenten lägger stor tonvikt på individens eget engagemang.

Göteborgs stads informationsspridning sker via webben. Respondenten menar att
internet är den nya möjligheten till dialog med medborgarna, en dialog som trycksaker
aldrig kunnat erbjuda. Via internet får man reaktioner från allmänheten på den
information som sprids, det är det som är kommunikationen. Det är det som är
samhällsinformationen.

Samhällsinformation i dess praktiska form är all den information som inte är
sekretessbelagd, allt ska gå att nå via hemsidan. Respondenten betonar möjligheten till
kontakt med ansvariga i olika frågor, tjänstemän eller politiker. ” Det jag tycker ska
finnas är rejäla kontakter, att man ska kunna ta kontakt med den person man just är ute
efter. Där man ser att det är den som har det ärendet eller den frågan”. Stadskansliets
syn på samhällsinformation är total öppenhet. Det har inneburit att de har ’öppnat upp’
hela förvaltningen genom att sätta ut namn, telefonnummer och e-postadress till alla
inom förvaltningen på hemsidan. Det är en strategi som enligt respondenten är unik
bland Sveriges kommuner.

Vår följdfråga blir huruvida allmänheten hittar rätt med sin fråga i förvaltningen och på
det svarar respondenten att det finns en policy inom organisationen enligt vilken alla
anställda är skyldiga att hänvisa en fråga till den ansvarige för just den frågan. Eftersom
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nödvändig information finns tillgänglig på internet kan personalen själva svara på
frågorna och behöver inte slussa till medborgarkontor eller informationschef.

Respondenten menar att den nya öppenheten inte är helt okomplicerad eftersom man på
ett vettigt sätt måste förklara hur kommunal förvaltning fungerar; den politiska
processen liksom förvaltningsproceduren. Att reda ut organisationen kan vara svårt till
och med för den invigde. Udos huvudsakliga och inte helt enkla uppgift just nu är därför
att på kommunens hemsida försöka förklara detta system på ett enkelt sätt så att det blir
begripligt för den enskilde individen.

Begreppet samhällsinformation finns inte formulerat i verksamhetens måldokument.

Länsstyrelsen Västra Götaland, Anita Nilsson, informationssekreterare
Respondenten lägger i ordet samhällsinformation:

…att informera om rättigheter och skyldigheter samt beslut och jag kan också tänka mig
att lägga in i det begreppet att man talar om vart man vänder sig i olika frågor som berör
offentliga förvaltningar. [---] Så skulle jag vilja se det här med samhällsinformation, att det
är både plikt och skyldighet men också att ge en service. Till exempel som informatör på
Länsstyrelsen, att kunna hänvisa folk till andra myndigheter i frågor som inte berör oss.

Hänvisningsfunktionen är en vanligt förekommande uppgift eftersom många människor
vänder sig till Länsstyrelsen med frågor som inte berör deras verksamhet och uppgiften
blir då att slussa dem vidare till rätt instans.

På frågan om begreppet finns definierat i något måldokument är svaret både ja och nej.
Respondenten hänvisar till en informationspolicy utifrån vilken de arbetar på
Länsstyrelsen. I den beskrivs förutsättningarna för hur arbetet ska bedrivas. All
informationsverksamhet ska präglas av öppenhet, snabbhet, lättillgänglighet, entydighet,
korrekthet, initiativförmåga och relevans. Respondenten ser denna inställning till
information som en form av definition av samhällsinformation. Hon exemplifierar vidare
med formuleringen i en uppdragsbeskrivning av Länsstyrelsens webbplats. Där beskrivs
målet och syftet med webbplatsen att den ska ge korrekt, aktuell, bred och läsvänlig
informationen som visar att ”Länsstyrelsen är en lättillgänglig myndighet med en öppen
attityd gentemot medborgarna”. Definitionen av samhällsinformationen är mer eller
mindre uttalad men detta är en anda som genomsyrar hela vår verksamhet, avslutar hon.

I den praktiska verksamheten handlar samhällsinformation om att tillhandahålla
information genom olika informationskanaler. Respondenten nämner frasen ”från push
till pull” med en hänvisning till hur man idag ser på information och förklarar att det
innebär att man ska tillhandahålla kanaler och tala om var information finns. Däremot
får allmänheten eller den som är intresserad själv söka upp informationen. Det är inte
myndighetens uppgift att dela ut informationen till människor utan att skapa möjligheter
för dem själva att söka den. Det är genom webben, pressmeddelanden och trycksaker
som informationen om Länsstyrelsen sprids. Med hänvisning till offentlighetsprincipen
nämner respondenten också allmänhetens möjlighet att titta i och använda sig av
Länsstyrelsens diarium. Det är dock inte så vanligt att den möjligheten utnyttjas
eftersom rättigheten till insyn genom offentlighetsprincipen enligt respondenten inte är
så känd.

2.1.2 Målformulering
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Målformuleringar formar en verksamhet och var därför en
betydelsefull infallsvinkel i vår studie. Vi ville veta
huruvida en målformulering för informationsverksamheten
för våra instanser existerar. Vidare undrade vi hur målen
är formulerade och hur de ska uppnås. Slutligen frågade vi
om målgruppen finns formulerad i måldokument och i så
fall hur de benämns.

Vi kommer att redovisa resultaten uppdelat i två delar. En del utgörs av de handlingar
som vi fått oss tillhanda och den andra består av respondenternas svar från intervjuerna i
de fall de tar upp information som vi inte kunnat utläsa ur det skriftliga materialet. Ur
handlingarna har vi gjort utdrag av det vi anser handlar om informationsverksamhet
utan att kommentera. Varje ny handling under respektive instans har vi markerat med en
siffra.

Tre av våra respondenters verksamheter baseras på ett gemensamt övergripande beslut.
I och med stadsdelsreformen i Göteborg 1989 så lade allt ansvar för kommunal
information ut på stadsdelsnämnderna i respektive stadsdel.

Nämnd ska svara för information i frågor som rör nämndens verksamhetsområde.
Stadsdelsnämnd skall därjämte ge information i kommunala frågor till stadsdelens
medborgare samt främja och samverka med det lokala näringslivet100.

Detta dokument ligger till grund för informationsverksamheten i Göteborgs stad och är
det övergripande uppdraget från kommunen centralt för två av de instanser vi intervjuat,
Medborgarkontoret i Lundby och SDF Centrum. Det påverkar även en tredje instans,
Stadskansliet, eftersom informationsavdelningen där tidigare hade det totala
informationsansvaret. Sedan stadsdelsreformen arbetar avdelningen enbart med
information om verksamhet som är gemensam för hela kommunen.

Medborgarkontoret i Lundby, Malou Frejme och Irene Blomberg, samhällsvägledare
Handlingar - 1) I budget för Lundby år 2000 har stadsdelsnämnden formulerat
stadsdelens gemensamma värderingar och som punkt nummer fyra står det ”vi
underlättar för brukarna att medverka i och utöva inflytande över verksamheten”101. I
samma budget under rubriken ’Information, fritid, kultur’ beskrivs Medborgarkontorets
roll; målen under ’Lättillgänglig service och information’ och strategin under
’Medborgarkontoret’.

Mål: Det här vill vi uppnå - Medborgarkontorets roll och funktion ska utvecklas. Lundbyborna
skall kunna få hjälp med alla frågor, dock ej bistånd inom socialtjänsten, på
Medborgarkontoret som också skall vara Göteborgs stads lokala ansikte och kontakt. Fler
tjänster skall utföras av medborgarkontoret, bland annat skall möjligheten till mer

                                                          
100 Göteborgs kommunfullmäktiges handlingar. –  1988. –  nr 275 A : bil.6, s. 58
101 Budget 2000: och flerårsplan 2001-2002 / Lundby, beslutat av stadsdelsnämnden. –1999. – s. 3
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myndighetsutövande handläggning och beslut utredas. Uppgiften som lundbybornas länk
till andra myndigheter och förvaltningar skall utvecklas och tydliggöras102.

Strategi: Det här gör vi
• Lundbyborna får på medborgarkontoret snabbt och enkelt svar/hänvisning på alla frågor

oavsett vilken förvaltning/myndighet frågan gäller.

• Fler frekventa regelstyrda ärenden ska kunna handläggas på medborgarkontoret. Vi
undersöker möjligheten till att handlägga ärenden för andra myndigheter. Vi gör en
förnyad översyn i stadsdelsförvaltningen över ärenden som kan handläggas på
medborgarkontoret.

• Medborgarkontoret ska vara forum för, och kunna upprätta dialog, mellan
lundbyborna och de offentliga institutionerna.

• Lundbyborna har möjlighet att själva söka efter information med hjälp av lättillgängligt
informationsmaterial och IT. Aktuell information exponeras tydligt.

• Lundbyborna möter när det är dags att deklarera personal från skattemyndigheten på
plats och kan lämna sin deklaration på medborgarkontoret.

• Arbetsrutiner och öppettider anpassas till lundbybornas önskemål, med tillgänglighet via
telefon, besök eller elektroniskt. Vi tillvaratar, förmedlar och följer upp inlämnade

 synpunkter och fångar upp idéer i det dagliga samtalet med lundbyborna.

• Vi installerar en storbilds-TV med uppkoppling till internet, för att kunna erbjuda
lundbyborna att ta del av t ex riksdagssändningar och viktiga händelser.

• Vi bygger på och fördjupar det nätverk som finns mellan medborgarkontoret och andra
förvaltningar, myndigheter, föreningar och frivilliga organisationer.

• Vi arbetar uppsökande genom att vara på plats vid t ex miljöfester, utställningar och
familjelördagar. Vi är också på plats då andra förvaltningar/myndigheter har
informationsträffar i Lundby103.

Målgruppen är i samband med informationsarbetet formulerad som ’lundbyborna’ och
är inte mer i detalj specificerad.

Intervju - Inledningsvis i detta stycke citerades det beslut som gjorde respektive stadsdel
ansvarig för spridning av kommunal informationen till sina medborgare. Motivet för
detta beslut var en önskan om mer tillgänglig information för medborgarna och en högre
effektivitet vad gäller informationsarbetet, berättar personalen på Medborgarkontoret,
och förhoppningen var på central, kommunal nivå att det skulle ske genom att
informationsansvaret delegerades till stadsdelarna. Detta uppdrag låg till grund för
Lundby stadsdelsnämnds beslut att upprätta ett medborgarkontor. Att valet föll på
medborgarkontor berodde på att stadsdelsnämnden trodde på en effektivisering av
förvaltningen som följd. Det var nödvändigt med anledning av ett stort sparbeting.
Förväntningarna uppfylldes, enligt Malou, eftersom Medborgarkontorets verksamhet
innebar att tjänster inom förvaltningen kunde dras in.

                                                          
102 ibid., s. 80
103 ibid., s. 82-83
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SDF Centrum, Kristina Blomgren, informationssekreterare
Handlingar - 1)  I budget för SDF Centrum för år 2000 finns mål och riktlinjer för
informationsverksamheten uttryckta. Under rubriken ’Information, kommunikation och
aktivt medborgarskap’ står följande:

Mål: Kunskap och förståelse – Ett övergripande mål är att öka människors kunskap om den
service som nämnden och kommunen i övrigt har att erbjuda. Det är samtidigt viktigt att
skapa förståelse för de beslut som fattas. Vi fortsätter därvid att utveckla de kanaler för
information som vi arbetar med idag, se strategin för information- och kommunikation, [---].

Insyn, dialog och påverkan – Insyn, dialog och påverkan är hörnstenar i Centrums modell
för ledning och styrning. På motsvarande sätt är det aktiva medborgarskapet en del av
SDN-reformen. Vi fortsätter att utveckla de kanaler för information och dialog som vi
arbetar med idag och uppmärksammar följande mål:
• [---]
• Medborgarna ska ha bjudits in till öppna sammanträden.
• Medborgarna ska ha bjudits in till information och dialog i viktiga frågor.
• Ungdomarna ska ha möjlighet att föra fram synpunkter i olika forum104.

2)  I stadsdelen Centrums nämnd har politiker kommit fram till att informationsarbete
ska bedrivas utifrån ett gemensamt synsätt. Detta synsätt är formulerat i ett dokument
som heter ’Centrums strategi för information och kommunikation’. Där listas också de
förutsättningar under vilket arbetet ska bedrivas.

Mål: Vi ska sprida kunskap och förståelse, medverka till dialog, insyn och påverkan samt
påverka attityder, skapa förutsättningar för engagemang, debatt och gemenskap.105

Förutsättningar: Lagstiftning, stadsdelsnämndens mål, målen för Göteborgs stads
informationsarbete 106.

Strategi: Extern information/dialog – Det här gör vi

1)   Tidningar och tryckt information 

2) Möten 

3) Internet
4) Informationsgruppen
5) Information till media
6) Informationsställen
7) Råd

Strategidokumentet specificerar i detalj alla åtgärder under varje rubrik och målgrupp
som är tänkt för varje informationsåtgärd. De mottagare som nämns är medborgare,
brukare, massmedia, ungdomar, nyinflyttade, studerande, föreningsaktiva, pensionärer
och funktionshindrade107.

                                                          
104 Mål- och inriktning: budget 2000 och flerårsplan 2001- 2002 / Göteborgs stad Centrum. –  1999. – s. 8
105 Centrums strategi för information och kommunikation / Göteborgs stad Centrum. – 1999. – s. 3
106 ibid., s. 3
107 ibid., s. 5
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I SDF Centrums strategi listas tre begrepp som sammanfattar det förhållningssätt som
ska prägla arbetet för information och kommunikation i stadsdelen. Begreppen är:

Öppenhet Informationen sak vara ärlig, trovärdig, pålitlig och saklig. Den [informationen] ska vara
tydlig. Den ska vara snabb. Den som framför synpunkten ska mötas med respekt.

Tillgänglighet  Vi ska vara lätta att nå och lätta att förstå. Informationen ska vara lätt att nå och lätt att
förstå.

Ansvar Det man har ansvar för har man också ansvar att informera om. Alla anställda har ansvar
att själva söka information som är viktig för arbetet108.

Intervju - SDF Centrums informationsarbete har sin utgångspunkt i målen för
Göteborgs stads informationsarbete (se under ’Förutsättningar’ ovan). Kristina
säger att strategin är kortfattad därför att man i SDF Centrum ansåg att de mål
som finns för informationsverksamheten centralt var tillräckliga.

Anledningen till att vi inte har så mycket mer än det är att vi bygger detta
på ett dokument som var på gång i kommunen centralt. Jag vet inte om
det är klart, jag tror inte det. Det fanns i alla fall ett utkast till en
informationspolicy som vi tyckte var bra att ha i botten och att vi då inte
behövde skriva någon också.

(Enligt Stadskansliet är Göteborgs stads informationspolicy ännu inte färdigställd, förf.
anm.) Tyngdpunkten i SDF Centrums strategi ligger istället på sättet de ser på
information och arbetet med den.

Det vi har tagit med i denna strategi är ett förhållningssätt, hur vi ska förhålla oss när vi
arbetar med information och kommunikation. [---] Vissa saker vill vi trycka särskilt på
och det är det här förhållningssättet. [---] Det är dessa tre begrepp och vi har gjort det
medvetet så här kort och vi hoppas att folk ska komma ihåg de här begreppen. Alltså när
man tänker på information och kommunikation ska man koppla ihop det med ’öppenhet’,
’tillgänglighet’ och ’ansvar’. Det är de tre begreppen som vi känner är viktigast.

Kristina kommenterar varför de har valt just dessa begrepp och förtydligar begreppen
ytterligare. Öppenheten är ”ett uttryck för att människor har rätt att få fakta från oss och
att den ska vara tydlig och att man ska veta vem som är sändaren”. Med eftertryck
beskriver hon varför de valde att ha med förhållningssättet om respekt för olika
synpunkter.

Och till sist och det är en viktig sak som kommit fram när vi som jobbar med information
gjorde ett utkast som gick ut på remiss så olika fick tycka till. Då var det många som kom
fram med att det är viktigt att bemötas med respekt. Det var angeläget tyckte vi att det
kom med i denna [strategin]. Ska öppenhet betyda något så ska man känna att man vågar
säga saker utan att man känner sig dum eller okunnig.

Stadskansliet Göteborgs stad, Udo Metz, infomaster
Handlingar  - 1) Hemsidan för Göteborgs stad är den viktigaste kanalen ut till
medborgarna. Hemsidan är ständigt under utveckling liksom den webbpolicy som
hemsidan bygger på. Den kallas ’e-demokrati’ och innebär elektronisk demokrati.
Kanalen för e-demokrati är www.goteborg.se.

Mål: Målen med www.goteborg.se – Från styrd till efterfrågad information

                                                          
108 ibid., s. 3
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1) Stödja den demokratiska processen.
2) Stödja förvaltningsprocessen
3) Information

Med hemsidan som kanal önskar personalen på Stadskansliet utveckla demokratisk
delaktighet på elektronisk väg.

e-demokrati: medverkande och inflytande via Internet
• typ av inflytande

- röstning
- opinionsundersökning
- förslag och motioner
- ärendebehandling

•    former för inflytande
- chat
- elektroniska diskussionsgrupper
- e-post

Förhållningssätt till information på hemsidan med demokrati som mål finns formulerade
och sammanfattade i tre punkter.

Stödja demokratiska processen
1) Öppenhet och insyn – handlingar och protokoll, stadskalender
2) Delaktighet – e-post, fråge- och enkätformular, inbjudan till dialog
3) Dialog – vet vem man ska prata med, när och om vad, e-posta, FAQ109,chat110

2) Göteborgs stads IT-strategi ligger till grund för elektronisk informationsverksamhet i
kommunen. IT-strategin redovisar vilken information om Göteborg som ska finnas på
internet som gäller Göteborg liksom tänkta målgrupper, där förutom ledare och
medarbetare också medborgarna nämns.

Internet och intranät - Teknologins fördelar ska utnyttjas för samverkan mellan enheter
både inom Göteborgs stad och med omvärlden. Följande mål gäller.

- Samtliga medarbetare skall genom sitt arbete få tillgång till
kommungemensamma uppgifter samt information relevant för yrkesutövningen
via internet.

- Stadskansliet skall via internet presentera kortfattad information om den
kommunala verksamheten

- Samtliga förvaltningar och bolag skall själva presentera information på internet
och ge medborgarna möjlighet till dialog111.

Målgrupper är – [---]
- Medborgarna i Göteborg ska ges möjlighet att utveckla kompetens att hantera

den service som Göteborgs stad tillhandahåller via IT. De måste även få
information om vilken service IT kan ge dem112.

Intervju - Udo är mycket skeptisk till nyttan med måldokument och han säger själv att
han bestämt svarar nej på den typen av frågor.

Vi arbetar inte så, i alla fall inte just nu.[---] vi tror inte riktigt på…. Vi håller på med en
informationspolicy och jag håller på med en webbpolicy men 99% av sådana är alltså ett
dokument och ingenting mer det blir ingenting av det. [---] Dels förändras
verkligheten hela tiden, dokumentet blir gammalt. [---] Vi har dokumentet,

                                                          
109 FAQ= frequently asked questions
110 E-demokrati 00020.ppt: internet i den offentliga sektorn / Ulf Källström, Udo Metz, Leo Karttunen. –
2000
111 IT-strategi för Göteborgs stad. (http://www.goteborg.se/) Informationen hämtat 2000-06-12. – s. 3
112 ibid., s. 4



44

vi kan visa upp det men det säger ingenting. Det är liksom bara en tjusig
fasad i princip, men det är inte säkert att vi jobbar efter det. Vi arbetar
informellt och försöker plantera in det här på annat sätt.

Den webbpolicy som Udo talar om är ’e-demokrati’, som nämnts under
rubriken ’Handlingar’. Istället för måldokument så talar Udo varmt för
internet och de kontakter och reaktioner från allmänheten som kanalen
ger möjlighet till. Han säger att internet skapar en direkt påverkan
utifrån, från allmänheten som hela tiden ställer nya och högre krav på
servicen.

Det är mycket tack vare det tryck som finns utifrån, från medborgare,
organisationer och massmedia som hjälper här. Vi är tvungna att skärpa
oss, vi är tvungna att hänga med. Det är mycket bättre än alla
måldokument som finns i hela världen.

Udo tror nog ändå att de kommer att bli färdiga med den informationspolicy som än så
länge ligger på is. Enligt det utkast till policy ’Mål för Göteborgs stads
informationsarbete’ som vi har fått tillgång till så ska Stadskansliets informationsarbete
gå ut på att underlätta medborgarnas rätt till insyn, påverkan och deltagande. Ledord för
verksamheten är genomskinlighet, öppenhet och tillgänglighet. Kommunstyrelsen och
Stadskansliet ansvarar för övergripande information om staden, dess ledning,
organisation och verksamheter113.

Länsstyrelsen Västra Götaland, Anita Nilsson, informationssekreterare
Handlingar - Länsstyrelsens dokumentation beträffande deras verksamhet är minst sagt
omfattande och vi har därför försökt sammanfatta och redovisa det som vi anser är mest
relevant.

1)  Länsstyrelsen, som är en statlig myndighet, har på central nivå formulerat
övergripande mål för länsstyrelsens verksamhet över hela landet. Länsstyrelsen i Västra
Götaland har utöver dessa preciserat vissa riktlinjer för sin egen verksamhet. De
regionala verksamhetsmålen är publicerade i verksamhetsplanen för Länsstyrelsen i
Västra Götaland.

Mål: ’Länsstyrelsens övergripande mål’
generellt verksamhetsmål II – Länsstyrelsernas verksamhet skall kännetecknas av en
korrekt och enhetlig rättstillämpning, god service och information samt en snabb
handläggning.

’Övergripande regionala mål för Länsstyrelsen i Västra Götaland’
God service – All verksamhet ska kännetecknas av en korrekt och enhetlig
rättstillämpning, god service och snabb handläggning114.

Informationsarbetet för Länsstyrelsen i Västra Götaland tas upp i en separat paragraf i
verksamhetsplanen.

Strategi: Information – Länsstyrelsens externa webbsidor är en viktig service och
informationskanal som skall utvecklas under året. Flera av länsstyrelsens enheter

                                                          
113 Infopolicyutkast 981012 redigerad version: mål för Göteborgs stads informationsarbete. – 1998. - s. 3.
Eftersom dokumentet endast är ett utkast och inget beslut tagits väljer vi att redovisa det under intervju
istället för under rubriken handlingar.
114 Verksamhetsplan för Länsstyrelsen i Västra Götalands län år 2000 / Länsstyrelsen Västra Götaland. –
2000. - s. 5-6
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kommer, i samverkan med samordning och IT-enheten, att utveckla vår hemsida för
informationsspridning och blankettbeställning under 2000. Enheternas webbskribenter
skall löpande ta fram information från verksamheten för publicering.
Informationsmaterial om länet skall tas fram i samverkan med Västra Götalands
regionen. Periodisk tryckt information tas fram inom flera verksamheter liksom löpande
pressinformation 115.

2)  Inom enheten Samordning vid Länsstyrelsen i Västra Götaland är
Informationsgruppen verksam. Deras verksamhet styrs utifrån en verksamhetsplanering
för år 2000. I den listas informationsgruppens arbete i tre delar; webbinformation,
externt och internt; trycksaker och övrig informationsproduktion; och övrig information.
För varje del redovisas mål, prestation och resultatmått. De två senare innehåller
konkreta uppgifter för att nå målen.

Webbinformation - Internet och intranät (Insidan) är allt viktigare kanaler för vår
information och kommunikation. Genom Internet skall vi öka tillgängligheten i hela
verksamheten och förenkla informationshanteringen både för allmänheten och
Länsstyrelsens medarbetare. Genom Insidan blir den interna informationen tillgänglig på
ett samlat sätt. Webbpolicyn med riktlinjer och ansvarsfördelning ligger till grund för
Länsstyrelsens webbinformation. I policyn poängteras varje medarbetares ansvar att ta
del av utlagd information.

Trycksaker och övrig informationsproduktion – Genom att konsekvent presentera oss på
ett tilltalande sätt stärker vi vår profil utåt och inåt. En hög grafisk standard bör
upprätthållas både externt och internt. Länsstyrelsens trycksaker skall vara anpassade till
den målgrupp de är ämnade för och myndighetens övergripande informationsmaterial
skall ha en gemensam profil.

Övrig information – Förutom webbinformation och trycksaker finns
informationssatsningar som rör länsstyrelsen gemensamt och därför bör samordnas, t.ex.
gemensamt OH-material, CD-presentation och studiebesök av allmän karaktär116.

I dokumentet fastslås att gemensamt för dessa olika typer av skrivelser är att de ska vara
”lättlästa, förståeliga, anpassade efter mottagaren och innehållsmässigt tydliga och
korrekta. Vår strävan skall också vara att utforma våra skrivelser på ett likartat sätt”117.

3)  För det gemensamma informationsarbetet inom Länsstyrelsen Västra Götaland finns
en informationspolicy som ska vara rättesnöre för Länsstyrelsens hela personal i
kontakten med allmänheten. Policyn beskriver myndighetens allmänna attityd gentemot
information, som ska präglas av öppenhet, både internt och i kontakterna med
omvärlden, för att möjliggöra medborgarnas demokratiska rätt till insyn. Det
understryks att en väl fungerande intern kommunikation bidrar till goda kontakter utåt
eftersom välinformerade medarbetare är en avgörande länk i det utåtriktade arbetet.
”Varje medarbetare skall fungera som en ambassadör för Länsstyrelsen”118.

Mål: Informationens mål
• Att nå ut med Länsstyrelsens budskap, aktiviteter och fattade beslut
• Att marknadsföra oss som den kunskapsbank vi är, att göra vår verksamhet mer känd
• Att garantera den enskildes rätt till insyn i vår verksamhet – genom direktkontakter

eller via massmedia som företräder den enskildes intressen

                                                          
115 ibid. , s. 11
116 Verksamhetsplanering för Samordning / Länsstyrelsen Västra Götaland. - 2000.- s.  8-9
117 ibid., s. 8
118 Informationspolicy för Länsstyrelsen i Västra Götaland. - 1998. – s. 1
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• Att öka och stimulera informationsutbytet inom myndigheten – mellan
verksamhetsorter, avdelningar och enheter men också mellan ledningen och
medarbetare och vice versa

Informationsverksamheten skall präglas av:
•     Öppenhet •     Snabbhet •     Lättillgänglighet •     Relevans
•     Entydighet •     Korrekthet •     Initiativförmåga

Målsättningar för den externa informationen är
• att aktivt och snabbt sprida kunskap om viktiga frågor om länet och Länsstyrelsen
• att marknadsföra Länsstyrelsen som en lättillgänglig och öppen myndighet
• att medverka i eller lämna underlag för den offentliga debatten om länets tillstånd,

utveckling och framtid119

Förutom att målgrupper för Länsstyrelsens olika enheter finns redovisade så räknas
målgrupper förLänsstyrelsens informationsverksamhet upp. Målgrupper är allmänhet,
massmedia, besökare, kommuner, skolor, landsting, företag, myndigheter, näringsliv,
organisationer, departement, riksdagsledamöter och sakägare120.

2.1.3 Målgrupper och användare

Användarperspektivet är inte utgångspunkten för vår studie men användaren är
mottagare av den samhällsinformation som de undersökta instanserna förmedlar. Därför
är det intressant att studera instansernas bild av den målgrupp som de föreställer sig.
Intressant är också huruvida vissa grupper är prioriterade och vilken typ av frågor de
människor ställer som söker hjälp vid respektive instans. I den litteratur som vi läst om
samhällsinformation ingår i begreppet användarens möjlighet till återkoppling, det vill
säga att kunna komma i kontakt med myndighet och beslutsfattare. Den delen av
begreppet är viktig eftersom den innebär medborglig aktivitet. I Göteborg centralt har
ett beslut fattats att varje stadsdel ska ha en demokratiplan för att öka medborgarnas
delaktighet. Aspekten återkoppling behandlas under en separat rubrik i detta avsnitt.

Medborgarkontoret i Lundby, Maluo Frejme och Iréne
Blomberg, samhällsvägledare
Den i första hand tänkta mottagargruppen för samhällsinformation för
Medborgarkontoret i Lundby är stadsdelens invånare.

Målgruppen är alla som bor i Lundby i första hand kan man säga. Däremot frågar vi ju
inte var du kommer ifrån och varför du kommer över huvudtaget till oss. [---] Men det är
ju faktiskt så att det är Lundby vi ska saluföra oss i. Vi är inte
Göteborgsmedborgarkontor utan det är ju varje stadsdels [eget ansvar] att sköta sitt.
Kommer de däremot hit och vet att vi finns så hjälper vi ju alla.

Det visar sig att personalen på Medborgarkontoret har fått en del kritik för att de inte
marknadsför sig i hela Göteborg. De säger sig egentligen inte prioritera några speciella
grupper men på grund av särskilt handläggningsansvar i vissa frågor så formas
användargruppen i en viss riktning. ”Vi har inte gått ut till vissa grupper och så. Men på
ett sätt går vi ju ut till barnfamiljen eftersom vi har barnomsorgen. Då blir det ju
barnfamiljerna mycket”. Medborgarkontoret i Lundby har ansvar för köanmälan till
                                                          
119 ibid., s. 2-4
120 ibid., s. 4
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daghemsplats. Ytterligare grupper som kan urskiljas är invandrare genom samarbetet
med projekt ’Fyrklövern’ med bas i ett invandrartätt bostadsområde. I ett
integrationsprojekt som anordnades i hela Göteborg och som gick ut på att ’nysvenskar’
och ’gammalsvenskar’ skulle äta middag tillsammans, hade Medborgarkontoret ansvar
för biljettförsäljning och gruppindelning. Ytterligare ett sammanhang där
Medborgarkontoret är representerat är föreningsrådet där Iréne är sekreterare. Genom
det samarbetet når Medborgarkontoret ut till alla föreningsaktiva i Lundby.

Medborgarkontoret har inte funktioner som ligger under socialkontoret och inte heller
kontakt med människor som vanligen vänder sig dit i relaterade frågor. Sociala frågor
omfattas av Deltaprojektet som även har en barn- och ungdomsenhet. Den typen av
frågor faller då också utanför Medborgarkontorets uppgifter. Deltaprojektet är ett
samarbetsprojekt mellan försäkringskassan, socialtjänsten och sjukvård för
rehabilitering och sysselsättning. Även Länsarbetsnämnden är engagerade i
utvecklingen av sysselsättningsåtgärder121.

Vi undrade vilka människor som oftast kontaktar Medborgarkontoret i olika frågor och
då nämndes i första hand barnfamiljer, invandrare liksom äldre och deras anhöriga.
Andra grupper som kom på tal var egenföretagare och nyinflyttade.

Det är barnfamiljer, största gruppen är barnfamiljer, äldre och invandrare kan man säga.
Det är de tre grupperna som är mest representerade. Och det är väl så att de starka
grupperna ser man inte så mycket av. De klarar sig själva. Det kan man väl säga, att det
är de som tycker att det är lite krångligt och svårt att förstå vad som står i papprena som
behöver hjälp, kanske med hur man ska överklaga, formulera ett brev.

Vi förstod av Malous resonemang att hon med starkare grupper menar människor med
högre lön och högre utbildning. Hon säger om den gruppen:

Det är färre besök av de starkare grupperna kan man väl säga till Medborgarkontoret. De
kommer, men de ringer kanske oftare och vill ha hemskickat ett tjänsteutlåtande eller
något sådant, [---]. De vill ha reda om uppgifter av politisk natur, nämndens beslut. [---]
Jag tror att de går direkt på myndigheten.

Malou tror att ’de starkare grupperna’ har sådan kunskap om offentlig förvaltning att de
i de flesta fall bara behöver ett underlag i en fråga för att sedan själva kunna gå vidare.
På frågan om varför det är viktigt att identifiera användargrupperna svarar Malou och
Iréne att det behövs för att kunna bredda och utveckla verksamheten så att man inte
missar någon grupp. De planerar att genomföra en användarundersökning i
kvalitetshöjande syfte. En grupp som personalen uppfattar att de inte riktigt fångar upp
är ungdomarna. Medborgarkontoret vill göra större ansträngningar för att nå den
gruppen. Malou ser en risk med att ungdomar enbart söker samhällsinformation på
internet för skolarbeten och dylikt och inte tar personlig kontakt med till exempel
Medborgarkontoret. Hon tror att deras kunskaper blir fragmentariska och att
Medborgarkontorets personal skulle kunna hjälpa till att fylla luckorna.

De frågor som människor ställer på Medborgarkontoret kan vara allt från konkreta,
praktiska frågor till mer övergripande frågor om organisation och förvaltning. De
konkreta frågorna handlar om närmiljöfrågor, om städning av gator, om byggnationer
som ska göras och hur länge de ska pågå. Vidare är trafikfrågor vanligt förekommande

                                                          
121 Verksamheter: Delta-projekt (http://www.lundby.goteborg.se/lundby/lundby) Information hämtad
000809
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och trafikens faror för barn, om barnomsorg i allmänhet och föreningsliv. Ytterligare en
stor del av frågorna behandlar äldrevård, om kostnader och boende. Vid mer
övergripande frågor i olika ämnen får personalen på Medborgarkontoret lämna
telefonnummer till politiker och i anslutning till det ofta förklara den politiska gången.
Malou ger ett exempel om en kvinna som skrev till ordföranden i stadsdelsnämnden för
att få en gata städad. Malou säger att många tror att det gäller att vända sig till högsta
instans för att få någonting gjort. Därför blir det viktigt att förklara vilka frågor som är
politiska och vilka frågor som förvaltningen ansvarar för.

Återkoppling - Medborgarkontoret förmedlar kontakt mellan lundbyborna och
politikerna genom att lämna ut politikernas telefonnummer. Stadsdelens hemsida,
som Medborgarkontoret inte ansvarar för, är under omarbetning för att
politikerna via e-post ska kunna nås direkt. Den kontaktvägen gäller naturligtvis
också förvaltningens handläggare. För närvarande nås politiker och handläggare
endast genom en gemensam adress till förvaltningen och Medborgarkontoret, som
sedan fördelar breven. Än så länge utnyttjar inte lundbyborna  e-posttjänsten i så
stor utsträckning.

Stadsdelsnämnden har politikerjour en gång i månaden, veckan före nämndens möte. Då
är nämndens fem partier representerade. Personalen på Medborgarkontoret finns då på
plats för att ta hand om de frågor som inte direkt är av politisk natur. Det händer att
människor som inte själva kan eller vill delta i mötet låter Medborgarkontorets personal
framföra deras frågor. Även politikerna använder Medborgarkontoret som en
informationskälla för att ta reda på aktuella frågor som har diskuterats bland
medborgarna den senaste tiden.

I ett par fall har speciella ämnen varit tema för diskussion i stadsdelen, så kallade
rådslag. Politiker och tjänstemän har samtalat med allmänheten kring folkhälsa, äldre-
och ungdomsfrågor. Målet är att engagera individer och föreningar som är berörda av
eller vill arbeta med dessa frågor. Mest aktuellt är arbetet med en demokratiplan och i
ett demokratirådslag ska alla intresserade få komma till tals om planen. Vi vill
poängtera att initiativet till politikerjourer och rådslag ligger hos förvaltningen och
nämnden i stadsdelen men att Medborgarkontoret finns med som en länk i denna
kommunikation med administrativa och organisatoriska bidrag.

SDF Centrum, Kristina Blomgren, informationssekreterare
Målgruppen för informationsarbetet i SDF Centrum är alla som bor i stadsdelen.
Eftersom stadsdelen har vissa centrala uppgifter för hela staden så finns det speciella
målgrupper som berörs av just de frågorna. Det är till exempel personal på krogar och
restauranger eftersom SDF Centrum är tillståndsmyndighet för alkoholservering i
Göteborg. Det finns dock grupper som förvaltningens informationsarbete är särskilt
inriktat på, berättar Kristina. Med syftet att utveckla en dialog mellan politiker,
tjänstemän och invånare har två projekt startats. I ’Framtiden förskola/skola’ är
målgruppen föräldrar, barn och skolelever, och i ’Framtidens äldreomsorg’ är det
pensionärer och deras anhöriga. Människor som flyttar till stadsdelen Centrum får ett
brev med information om stadsdelen och dess service. I brevet försöker man rikta
informationen med tanke på mottagarens ålder. Hushållstidningen som går ut till alla
spelas in på kassett för att även synskadade ska kunna ta del av den. För att vara säker
på att nå vissa grupper finns råd som ska företräda speciella kategorier;
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funktionshindrade, pensionärer och föreningar. Råden har ingen politisk representation.
Däremot är tjänstemän från förvaltningen delaktiga och på så vis blir råden en viktig
samtalspartner för förvaltningen. Kristina skiljer inte på informationsavdelningens
arbete och det informationsarbete som sker ute i förvaltningen och hänvisar därför till
den informationsverksamhet som sker ute i förvaltningen från varje enhet till sin
respektive målgrupp.

Kristina har svårt att generalisera kring de människor som tar egna initiativ och
kontaktar förvaltningen. Hon säger dock att de aktiva medborgarna är människor som är
aktiva även i andra sammanhang. Man får acceptera att vissa människor är likgiltiga och
inte engagerar sig. Det är trots allt bättre att fånga dem som vill komma till tals, menar
Kristina. Stadsdelens invånare präglar informationsarbetet. Att SDF Centrums invånare
till stor del är välutbildade och vana att använda telefon och internet,  att de ”vet hur de
ska ta sig fram i samhället”, påverkar hur informationen utformas. Stadsdelens invånare
är ju målgrupp för informationen. Befolkningsstrukturen är en utgångspunkt när
Kommunikationsteamet gör informationsinsatser.

Men det är jättesvårt. Jag går ut med en tidning till 30 000 hushåll.
Däribland finns det tanter med folkskola och knappt det och sedan har vi
studenter, universitetsstuderande, höga företagare och allihop. De har alla
olika krav på den information som de ska få. Det gäller att lägga sig på
en nivå som passar alla.

SDF Centrum har inte gjort någon egen användarundersökning men var föremål för en
extern undersökning för ett antal år sedan. Sedan dess har ingen analys av
befolkningsstrukturen gjorts och de går lite på känn.

De vanligaste frågorna från stadsdelens invånare handlar om politiska beslut som är
aktuella, till exempel omstrukturering av Guldhedens bibliotek. Andra vanliga ämnen är
trafikfrågor om parkeringsplatser och farliga miljöer. Föräldrar ställer ofta frågor om
förskola och skola. Den vanligaste frågan på telefon är att man vill komma i kontakt
med någon beslutsfattare eller bli kopplad till en annan myndighet.

Återkoppling - De lokala politikerna söker aktivt kontakt med medborgarna, de vill
skapa en dialog. Det finns det många exempel på. Ett sätt är att varje ledamot i den
politiska nämnden har sin e-postadress utlagd på hemsidan. Ett annat är politikerjouren
varje onsdag där Centrums invånare kan träffa politikerna för att diskutera aktuella
frågor. Mötena är inte särskilt välbesökta, säger Kristina, såvida det inte finns någon för
stadsdelen brännande fråga på gång. Föräldrar till skolelever och pensionärer är två av
Centrums stora brukargrupper och därför har man lagt extra fokus på dem. Projekten
’Framtidens förskola/skola’ och ’Framtidens äldreomsorg’ har initierats av politikerna i
stadsdelen för att skapa ett forum där dessa grupper får vara med och påverka
verksamheten. Brukargrupperna bjuds in för att ge förslag till förändring och utveckling
utifrån sina önskemål om hur verksamheterna ska fungera i framtiden. Det projekt som
har kommit längst är ’Framtidens förskola/skola’ där även skolelever från alla stadier
har varit inbjudna för att ge sina synpunkter. Samtalen som detta projekt har lett till har
resulterat i beslut om en ny skolorganisation. ”Det är ett resultat av den dialogen. [---]
Det har varit ett nytt sätt att jobba för oss…” , avslutar Kristina.
Ytterligare en grupp som politikerna velat engagera och skapa dialog med är
ungdomarna. Därför har en ungdomsnämnd med högstadieelever bildats, som varje
månad sammanträder med samma handlingar som den politiska nämnden.
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Ungdomsstadsdelsnämndens synpunkter läses upp och beaktas vid det ordinarie
nämndsammanträdet. Sedan 1999 har det dessutom blivit tillåtet för Göteborgs
stadsdelar att ha öppna nämndmöten för medborgarna och det har SDF Centrum infört
när till exempel budget och översiktsplaner ska debatteras. Invånarna inbjuds till ett
förmöte för att prata med politikerna och får även sitta med som åskådare under
ordinarie möte.

Den demokratiplan som är obligatorisk för stadsdelarna i Göteborg har för SDF
Centrum inneburit att deras tidigare insatser för dialog har befästs och de vill nu
utveckla möjligheterna till dialog på elektronisk väg. Detta betyder att man nu lägger
större vikt vid snabb hantering av inkommande e-post och utveckling av hemsidan till
ett dialog- och debattforum, genom öppna diskussionssidor och förslagssidor. Kristina
säger att förvaltningen vill ”utveckla den dialogen, att svara alla människor som skriver
brev hit för att visa att vi tar dem på allvar”. Nyanställningar till
Kommunikationsteamet har gjorts för att leva upp till den nya målsättningen.

Stadskansliet Göteborgs stad, Udo Metz, infomaster
Den primära kontaktväg Stadskansliet har till användarna är Göteborgs stads hemsida.
Målgruppen för hemsidan är i första hand Göteborgs stads invånare. Det som begränsar
människors möjlighet att inhämta informationen är tillgången till dator med anslutning
till internet.

Nackdelen är ju att det [IT] lämnar en del folk utanför i stor grad. De
som inte har internet de kan bli akterseglade enormt i och med att det
händer så mycket. [---] Folk kan snabbt ta till sig nyheter, vändningar,
kontakter, det kan ju inte de som inte har internet. De kan ju inte hänga
med på samma sätt. Så det gäller att hålla koll på det och se detta
[internet] som ett komplement och se hur man på annat sätt kan
tillgodose dem som inte har internet.

Av dem som utnyttjar möjligheten till kontakt via hemsidan går inte att urskilja en
tydlig grupp. ”Det är vem som helst och alla”. Men jämfört med tiden innan internet kan
Udo idag se att det tillkommit grupper som inte tidigare tog kontakt med kommunen.
Det tror han beror på enkelheten med att använda e-post. Rädslan för att inte kunna
formulera sig med korrekt svenska är uppenbarligen inte lika stor i e-post som i annan
skriven text och därför har e-postfunktionen öppnat upp möjligheten till kontakt för helt
nya grupper. Via e-post får Stadskansliet även kontakt med människor som inte är
välbekanta med offentlig förvaltning. Udo drar en parallell till medborgarkontor.

Jag känner igen det från medborgarkontorstiden att där fick vi också
kontakt med folk som  annars inte skulle komma i kontakt med kommunen
men också behövde hjälp, som invandrare med språksvårigheter och så
vidare, folk som inte känner till, inte vet något om kommunen. Och det kan
vara vem som helst, kvinnor, män, alla åldrar, de finns överallt. Det finns
en grupp människor som vet mycket väl vad kommunen är för någonting,
som går direkt på den handläggaren [som äger frågan], som har stor
kännedom om kommun och förvaltning. Och så finns det en stor grupp
som inte har det oavsett kön och ålder, nationalitet. Det var dem jag såg på
medborgarkontoret som behövde hjälp med detta.

Udo vill inte uttala sig om målgrupper för kommunens information men han talar om att
det på två punkter avgörs ifall användaren har möjlighet att ta emot samhällsinformation
eller inte. Dels är det tillgången till internet, dels är det kunskap om kommunal
förvaltning. Dagens öppna samhälle kräver en högre aktivitet än tidigare hos



51

medborgaren för att kunna hålla sig informerad och vara delaktig. Udo argumenterar
mot synen på pensionärerna som förlorare i den framväxande IT-samhället. De kan
naturligtvis också lära sig att hantera internet lika bra som vem som helst. Förlorarna
finns i alla åldersgrupper.

Istället för att urskilja olika grupper av användare satsar Stadskansliets
informationsavdelning på att hitta gemensamma nämnare hos mottagarna, för att med
hemsidans information nå ut till så många som möjligt. En användarundersökning
planeras för att undersöka hur användarna använder hemsidan, hur de hanterar
informationen och associerar kring benämningar. Udo beräknar att Göteborgs hemsida
besöks varje månad av 40 000 till 50 000 individer. Det, säger han, är en enorm ökning
av antalet kontakter jämfört med innan hemsidan fanns.
Återkoppling - Trots de många hemsidebesöken exkluderar denna form av
informationskanal många medborgare, det vill säga de som inte har tillgång till dator
och internet. I övrigt ligger dock Göteborgs stad långt framme vad gäller medborgarnas
möjlighet till kontakt med befattningsinnehavare. Målet är att öppna upp förvaltningen
för insyn. Stadskalendern på hemsidan ger tillgång till telefonnummer och e-postadress
till alla politiker och tjänstemän inom förvaltningen, för att medborgarna ska kunna få
direktkontakt istället för att som tidigare gå via kommunens växel. I stadskalenderns
sökformulär finns tre möjliga sökvägar; att söka på organisation, nämnd eller dylikt;
person, för- eller efternamn; titel och befattning. Informationsavdelningens primära
funktion är att visa denna öppna förvaltning och upplysa om kontaktvägarna. Udo
medger att förvaltningssystemet är komplicerat och att det är svårt att förklara på
hemsidan men det är deras ambition att redogöra för det så tydligt som det går.

Länsstyrelsen Västra Götaland, Anita Nilsson, informationssekreterare
Länsstyrelsens målgrupper är allmänhet, massmedia, besökare, kommuner, skolor,
landsting, företag, övriga statliga och regionala myndigheter, näringslivet,
organisationer, departement, riksdagsledamöter och sakägare. Alltså är många parter
berörda av Länsstyrelsens beslut. Målgruppsanpassning blir svårt och därför måste
informationen vara väldigt bred.

Det går inte att säga att vi bara har en målgrupp och det gör det ju svårare
med informationen.  Det är en trend att man målgruppsanpassar
informationen. [---] Det är det vi försöker göra med webben, att göra
informationsspridandet så brett som möjligt så att så många som möjligt
kan ta den till sig.

För att uppnå bred informationsspridning satsar Länsstyrelsen på hemsidan som kanal
men Anita påpekar att det är en kanal som kräver aktivitet hos den som behöver
informationen.

Den mer målgruppsanpassade informationsverksamheten sköts av varje enhet.
Användare kategoriseras bara utifrån de frågor som de är berörda av och inte utifrån
demografiska kriterier. Anita säger att det överlag inte är den breda allmänheten som
kontaktar Länsstyrelsen men omstruktureringar av vissa funktioner i län och landsting
har lett till att människor är osäkra och hör av sig för att få reda på vart de ska vända sig.
Då är det viktigt att kunna hänvisa rätt, säger Anita. De frågor som rör verksamheten
har anknytning till någon av Länsstyrelsen respektive enheter och de vanligaste frågorna
rör körkort och EU-stöd till lantbruk. Frågorna ställs av ungdomar för körkortstillstånd,
yrkesförare som till exempel taxichaufförer för yrkesförarbevis och lantbrukare som vill
söka EU-bidrag. Anita berättar att med syftet att bli bättre på informationsförmedling
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planerar informationsavdelningen att genomföra en undersökning om vad allmänheten
vet om Länsstyrelsen och på vilket sätt de har fått information om dess verksamhet.

Återkoppling – I detta samanhang förklarar Anita att Länsstyrelsen i Västra Götaland
inte längre har någon politisk styrelse i och med omorganisationen i regionen. Eftersom
Länsstyrelsen är statens förlängda arm i länet så har de kontakter med politiker i riksdag
och regering då Länsstyrelsen informerar dessa om tillståndet i länet. Återkoppling
riktad till politiker på nationell nivå ligger i Länsstyrelsens funktion. Anita förklarar att
ett av syftena med regionens omorganisation är att genom ett regionfullmäktige lägga
beslut på en nivå närmare medborgaren, istället för att som tidigare ha en politisk
styrelse för Länsstyrelsen.

Beslutsfattarna i Länsstyrelsens organisation är tjänstemän och allmänhet och sakägare
har ofta synpunkter på deras beslut. Kontakterna tas genom brev, e-post men också via
massmedia. Istället för att vända sig direkt till Länsstyrelsens handläggare så säger
Anita att människor ibland vänder sig till tidningarna för att på så vis få större
uppmärksamhet vad gäller en viss fråga.

2.1.4 Service

Servicen som erbjuds vid respektive förmedlingsinstans är viktig i en jämförelse med
stadsbibliotekets verksamhet. Vi ställde i intervjun frågor kring vilken service
förmedlingsinstanserna har. Likaså ville vi veta genom vilka kanaler de når ut med
informationen till användaren.

Medborgarkontoret i Lundby, Malou Frejme och Iréne
Blomberg, samhällsvägledare
Den service som är vanligast på Medborgarkontoret är informationsupplysning
muntligen vid telefonsamtal. Medborgarkontorets hela service utgår från de frågor som
ställs av användarna, främst vad gäller förvaltning och myndigheter med undantaget
socialtjänst. Deras största ansvarsområde är barnomsorgen och inom den sektorn hjälper
Medborgarkontoret till med att placera barn i dagiskö och att upplysa om vilken plats ett
barn har i kön. Men all typ av bedömning av enskilt fall är en högre nivå av
myndighetsutövning än vad Medborgarkontoret har befogenhet till. En annan viktig
service är att personalen tillhandahåller blanketter från kommunala myndigheter och
visar hur de ska fyllas i. Däremot undviker de att rent praktiskt hjälpa till med själva
ifyllandet. Blanketterna finns i Göteborgs stad centrala, elektroniska arkiv och kan nås
och skrivas ut via Lundbys hemsida. När det gäller information från statliga
myndigheter så kan personalen hjälpa till med den information som kan nås via internet.
Blanketter och information i pappersform erbjuds inte i speciellt stor utsträckning för att
undvika risken att informationen blir inaktuell. Information som finns i trycksaksform
är EU-information och den medicinska information som ingår i det som kallas
Hälsodisken.

Ofta har deras service en instruerande funktion, ambitionen är att få alla besökare att
hantera sina ärenden så mycket som möjligt själva. Information finns tillgänglig på den
dator som finns i lokalen för alla att använda. Personalens roll blir att hänvisa, förmedla
kontakter, tala om var informationen finns, ta fram rätt underlag för kontakt med
myndigheter och på så vis hjälper de både användaren och personalen på den myndighet
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som användaren önskar besöka. Ärandehandläggningen vid det aktuella
förvaltningskontoret blir naturligtvis enklare om rätt material finns med vid
användarens besök. En viktig funktion är att bistå vid exempelvis en överklagan, med
tjänsten att ge råd för hur ett brev ska ställas upp och formuleras. Malou kommenterar
att det kan vara svårt även för Medborgarkontorets personal att i sin tur få den
information som de behöver. Hon talar om den centrala informationsspridningen i
Göteborg och säger ”och där finns ju inget kontinuerligt, upparbetat, bra [system] direkt
över stan, utan där har vi hjälp utav IT och hemsidor och Lotus Notes, alltså intranet
över Göteborg, för att få till oss vad som sker”.

Malou och Iréne berättar att äldre och invandrare ofta kommer in på Medborgarkontoret
för att de har problem med tjänster som utförs med knapptelefon, informationen från en
automatisk telefonröst läses upp för fort eller så hör man inte eller förstår inte vad som
sägs. Där kan Medborgarkontoret hjälpa till. ”Alla äldre har inte knapptelefon, kan inte
utföra sina ärenden. Många invandrare säger ’när är det jag ska trycka på knappen? Det
går för fort, jag hör inte vad de säger’”. I kontakt med invandrare kan tolk behövas,
främst för att inga missförstånd ska uppstå och fel handledning ges. Dessutom är det att
betrakta som en service för personen i fråga.

Vad vi än säger så är det faktiskt myndighetsutövning det vi gör. Om det blir fel så ska
man vara vaken för detta, så därför är vi väldigt noga med att förstår de inte så ber vi dem
återkomma så beställer vi en tolk.

Specialinriktad service för vissa grupper har förekommit och kan behandla ett visst
aktuellt problem.

Ett exempel på hur vi kan jobba mot dem [föreningarna] är till exempel de
tidningsskriverier med oro om föreningar som gick i konkurs och hade skattesmällar. Då
kallade vi hit en specialist från skattemyndigheten på föreningsdeklarationer och
skrivelser och bjöd in föreningarna till ett möte för att stötta dem. Så kan vi på
Medborgarkontoret jobba med riktad insats till någon.

Servicen hjälp och tips från en skatteexpert finns tillgänglig för alla lundbybor i
deklarationstider. Som tidigare nämnts är riktad service planerad också för ungdomar
som är en grupp som personalen på Medborgarkontoret tycker att de har för lite kontakt
med och som de vill lägga extra energi på. För att nå ungdomarna har man startat ’Leva
livet kafé’ för nionde klassare där föreläsare bjuds in för att diskutera samhällsfrågor.
Syftet är att engagera ungdomarna i samhällsdebatten och sprida kunskap som
möjliggör delaktighet.

En inte så uttalad service, men likaledes viktig funktion för personalen på
Medborgarkontoret, är att förmedla kontakter till politiker och tjänstemän och i
samband med det förklara förvaltningsgången. Kontakt med politikerna via e-post är
möjlig på stadsdelens hemsida men bara via förvaltningen eller Medborgarkontoret. För
att utöka tillgången till samhällsdebatter och samhällsinformation kommer en storbilds-
TV att placeras i lokalen för utsändningar av exempelvis riksdagens politiska debatter.
Medborgarkontoret huserar i stadsdelshusets entré där även andra centrala funktioner är
placerade, så som SDN Lundbys växel. Därför är också biljettförsäljning till interna och
externa evenemang förlagd till denna disk.

Iréne och Malou är angelägna om att sprida kunskap om Medborgarkontorets olika
tjänster och marknadsför sig därför på flera sätt ute i stadsdelen. Medborgarkontoret
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annonserar i dagspress, tidningen ’Hisingen’ som går ut till alla hushåll på Hisingen och
i ’Vårt Lundby’. Vid evenemang i Flunsåsparken, som är den lokala folkparken, liksom
vid andra lokala begivenheter för invånarna, får besökarna också information om
Medborgarkontorets aktiviteter.

SDF Centrum, Kristina Blomgren, informationssekreterare
”Vi ägnar oss i första hand åt att sprida information om vår egen verksamhet.[---] Vi har
ansvar för stadsdelsnämndernas alla olika verksamheter och där tar vi aktivt initiativ
och gör informationsinsatser”. Information som skickas direkt ut till invånarna är
stadsdelens hushållstidning. Den kommer fyra gånger per år. Nyinflyttade får med
posten ett välkomstpaket som innehåller information om stadsdelens service. En dag i
veckan under ett par timmar på eftermiddagen sitter två av stadsdelens politiker i
förvaltningskontorets reception och svarar på frågor.

Stadsdelens hemsida är en service och en kanal för lokal information. Där kan man
finna nämndens handlingar. Kristina gör även små sammanfattande notiser om ärenden
som tagits upp vid nämndens möten. Det är en del av vår öppna attityd, säger Kristina.
Stadsdelens alla nämndledamöter kan nås via egen e-postadress. Via hemsidan kan man
också beställa hem blanketter för olika delar av förvaltningen från Göteborgs stads
centrala blankettarkiv. Har man inte tillgång till egen dator så finns publika datorer
utplacerade på flera platser i stadsdelen; i receptionen på förvaltningskontoret, på
Guldhedens bibliotek och på dagcentralerna, som är träffpunkter för äldre.

Viss service är att betrakta som riktad eftersom den är fokuserad på enstaka grupper.
Trycksaker produceras inom förvaltningen och fungerar som presentationsmaterial för
olika delar av verksamheten. Den går ut till berörda grupper. En samlad redogörelse för
stadsdelens verksamhet finns i årsredovisningen som finns att tillgå bland annat på
förvaltningskontoret och på Guldhedens bibliotek. Politikerjouren ingår i
grundprincipen för stadsdelens arbete om dialog mellan politiker och invånare. Till den
dialogen kan man också räkna de målgruppsinriktade projekten ’Framtidens
förskola/skola’, ’Framtidens äldreomsorg’ och ungdomsnämnden.

Mer praktisk handledning förekommer inte i så stor utsträckning. Informationsgruppen,
personalen i förvaltningens reception, sköter upplysningstjänsten.

Informationsgruppen är de som sitter i entrén där man kommer in. De har ju lite det där
samhällsinformationsperspektivet i sin verksamhet. Det är inget medborgarkontor om
man jämför med Lundby, där är det ju mycket mer saker som de gör. Vi har inte tagit
några ärenden eller något sådant. Det är upplysning och studiebesök och den karaktären
på det.

Informationsgruppen har främst i uppgift att sköta telefonväxeln och ta emot besökare.
Kristina säger att de inte erbjuder service som hjälp med att fylla i blanketter och andra
typer av praktiska tjänster men om någon kommer in och ber om den servicen så hjälper
de naturligtvis till. I receptionen kan stadsdelsborna också se stadsbyggnadskontorets
utställningar över byggplaner. Stadsbyggnadskontorets personal bjuds också in för att
diskutera planerna med invånarna i Centrum.

Kanaler som SDF Centrum utnyttjar för att informera om sin verksamhet är dagspress
som skriver om nämndens möten och beslut. I Göteborgspostens bilaga ’GP Nära’
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annonseras till exempel om politikerjourerna. För specifik verksamhetsinformation till
berörda fungerar råden för pensionärer, funktionshindrade och föreningar som en länk.
Kristina säger att de inte har statlig information i pappersform men att det är något de
hjälper till med i den mån de har möjlighet.

Stadskansliet Göteborgs stad, Udo Metz, infomaster
Göteborgs Stadskansli har i princip koncentrerat sin informationsförmedling till en
kanal; internet. Udo säger att fördelen med denna kanal är att informationsavdelningen
oftare får reaktioner på informationen från användarna. Det är enkelt att på elektronisk
väg kommentera innehållet och utformningen på hemsidan. Personalen har då möjlighet
att snabbt reagera på dessa kommentarer och göra förbättringar. Udo säger att
koncentrationen av information via hemsidan ofta kritiseras men försvarar det med att
internet är bättre än informationsformen med tryckt material som tidigare var det
medium som användes. Tryckt material går inte lika snabbt att ändra och är dyrare att
omarbeta. Tidigare var bästa sättet för medborgarna att få information att ta sig till
kommunalhuset. Det behövs inte idag.

Så spridningen var nästan lika med noll ---. En del [information] var ju mer
målgruppsinriktat, till föreningar och sånt, men jag har en känsla av att vi, eller
kommunen, överhuvudtaget inte nådde ut, kunde nå ut. Jag tycker det märks idag, tack
vare internet. Om man ser bakåt så var det oerhört anonymt så det var väldigt svårt för
medborgarna att ta kontakt med kommunen, att veta vad som hände, hur man få tag i
grejer.

Människor besöker fortfarande Stadskansliet för att bese stadsbyggnadskontorets
utställningar och för att läsa handlingar som finns i diariet. Diariets handlingar finns
också att läsa via Göteborgs hemsida. Ytterligare service som erbjuds är möjligheten att
kontakta politiker och tjänstemän via e-post, säger Udo. Idag kan användare hitta
blanketter och formulär för utskrift på hemsidan. De finns tillgängliga för alla stadsdelar
genom ett gemensamt blankettarkiv. Än så länge måste dokument skickas per
traditionell postgång men målet är att de ska kunna signeras på elektronisk väg, vilket
innebär att de inte måste skrivas ut. Statistik är ofta efterfrågad och på nätet kan den
sökas under allehanda ämnen. ”Då kan du själv kolla vad det är för bullernivå och titta i
statistiken och ta fram mer kunskap som underlättar, så du kan göra en jättebra inlaga”.
Udo förklarar att allmänheten hela tiden hör av sig med önskemål om att kunna utföra
fler tjänster på internet. Till exempel kan det handla om att ställa sig i daghemskö, och
Udo säger att de arbetar på att uppfylla dessa önskemål.

Udo talar återkommande om informationsverksamhetens angelägna funktion att stödja
den demokratiska processen. Ett sätt att göra det är att på nätet redogöra för
uppbyggnaden av förvaltningen, med kommunfullmäktige och stadsdelsnämnder med
mera, ett projekt som kallas E-demokrati.

Det är ungefär i tre steg; att förklara vad som menas med kommun, vilka politiska
processer som finns, hur fungerar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och hur
fungerar SDN och en facklig nämnd. Det är tre olika saker. Till exempel om man är
irriterad på den höga dagisavgiften, då gäller det att slussa den här personen rätt till någon
av de här tre. Det är ett politiskt beslut och då ska man gå via en politiker och partier. Du
kan inte påverka det på något annat sätt. Du vill ha ett bullerplank utanför din gata. Då
kan du påverka direkt. Du kan skriva till trafiknämnden.

Annan informationsservice än hemsidan som erbjuds från Stadskansliet är
hushållstidningen ’Vårt Göteborg’ som går ut till hushållen fyra gånger om året.
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Årsboken ’Göteborgs stads årsbok’ är utformad som en samhällskunskapsbok, som är
tydlig och lättläst och där redogörs för stadens aktiviteter, statistik,
förvaltningsorganisation med mera. Under utveckling är text-TV på TV4. Även genom
pressen får medborgarna samhällsinformation. På hemsidan publiceras
pressmeddelanden som journalister har tillgång till.

En kanal till medborgare som Udo saknar i Göteborg är medborgarkontor, helst i varje
stadsdel. I och med decentraliseringen och att den centrala informationsspridningen i
stort sett har upphört så har det uppstått en informations- och kommunikationsbrist. Den
bristen skulle medborgarkontor kunna avhjälpa, menar Udo.

Länsstyrelsen Västra Götaland, Anita Nilsson, informationssekreterare
Internet och hemsidan är en av Länsstyrelsens främsta kanaler för extern information.
Där finns information om Länsstyrelsens verksamhet men av konkreta tjänster nämner
Anita möjligheten att beställa blanketter och att skicka e-post till Länsstyrelsens olika
enheter.

Så småningom kommer vi att bygga ut servicen med blanketter[---] vi har idag en
beställningsfunktion och i vissa fall möjlighet att från webben hämta hem blanketter.  Än
så länge finns inte möjligheten till elektronisk signatur utan folk får ta ut blanketten, fylla
i, lägga den i ett kuvert och skicka den till oss.

Genom e-postfunktionen på hemsidan kan medborgaren inte få adressen till en enskild
tjänsteman utan ett ärende skickas till respektive berörd enhet. På hemsidan finns alltså
ingen direktlänk till varje person och det finns en anledning till det, säger Anita.
Personalen på Länsstyrelsen vill undvika att medborgare skickar sina ärenden till flera
handläggare.

Vi har en skyldighet att diarieföra inkommande ärenden [---], det finns en risk om alla e-
postadresser ligger ute att samma ärende skickas till flera personer [på Länsstyrelsen].
Och det blir merarbete i så fall. Visst ska vi vara tillgängliga men det gäller också, och
det är där vi vill styra, att tala om för folk att har ni ärenden så skickar ni dem till
respektive enhet och  förhoppningsvis litar folk på att de blir behandlade på rätt sätt.

En tjänst som de önskar lägga ut på nätet inom kort är möjligheten att fritt söka
handlingar i Länsstyrelsens diarium via hemsidan. Idag är det mest journalister som på
enkelt sätt har tillgång till den informationen. Anita tror på internet som kanal men
påpekar att den inte kan användas utan komplement. Internet som kanal kräver aktivitet
och eget initiativ från medborgaren som behöver information. Länsstyrelsens andra
kanaler för att sprida information om sin verksamhet är telefonkatalogen med en
informativ annons innehållande Länsstyrelsens olika verksamhetsområden, enheternas
telefonnummer och dess öppettider. Tidningarna är en viktig kanal. Länsstyrelsen ger ut
två till tre pressmeddelande i veckan och eftersom de är en stor offentlig myndighet får
de ofta stor uppmärksamhet. Deras eget trycksaksmaterial skickas till offentliga
instanser som bibliotek när en ny informationsprodukt har producerats.

Tidigare arbetade Länsstyrelsen med ett för enheterna gemensamt nyhetsbrev men idag
sköter varje enhet kontakten med sin respektive målgrupp. Anita talar om den
målgruppsanpassade informationen, som är en modern trend som de tillämpar. En
gruppinriktad insats omfattar lantbrukare. För dem arrangeras möten där Länsstyrelsens
personal hjälper till med ifyllnad av bland annat komplicerade EU-blanketter.
Länsstyrelsens målsättning är överskådlig och lättillgänglig information. Ambitionen är
att göra texter som är innehållsligt och grafiskt tydliga och lätta att ta till sig. Det ska
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genomsyra allt material men det finns planer för att för synskadade underlätta genom att
införa en webbtjänst som innebär att teckensnittet kan förstoras med ett enkelt grepp.
Det är en planerad målgruppsanpassad service. Studiebesök är ingen primär service men
önskar en grupp ett besök, vilket händer då och då, så går det naturligtvis bra. Det är
ofta klasser från högstadie- och gymnasieskolor liksom vissa specialgrupper som vill
komma.

2.1.5 Kompetens och tillgänglighet

Aspekten Kompetens och tillgänglighet inkluderades i studien för att personalens
bakgrund formar deras referensramar. Detta kan ha avgörande betydelse i mötet med
medborgaren. Tillgängligheten kan innebära kontakt med personalen liksom praktisk
åtkomlighet. Våra frågor berörde därför personalen bakgrund och instansens
öppethållanden och användarnas möjligheter att kontakta instanserna. Svaren redovisas
under två rubriker, kompetens respektive tillgänglighet.

Medborgarkontoret i Lundby, Malou Frejme och Iréne
Blomberg, samhällsvägledare
Kompetens - I ovanstående rubrik refererar vi till personalen på Medborgarkontoret som
samhällsvägledare. Det är en benämning de själva väljer att använda.

Vi har bytt namn till samhällsvägledare istället för generalister för vi tycker det låter
bättre. Det säger mer om vad vi gör, generalister kan vara inom vad som helst.
Samhällsvägledare jobbar lite mer inom samhällsområdet.

Malou och Iréne har båda ett förflutet inom skol- och barnomsorg i kommunal
förvaltning. För arbetet vid medborgarkontor har Malou gått en specialutbildning som
behandlade kommunal information, sekretess och att möta media. Själva har de vid
utlysning av tjänster sökt personer med högskoleutbildning, och vi diskuterade vilken
ytterligare bakgrund och vilka egenskaper som kan behövas för att bli en god
samhällsvägledare.

Det är svårt att säga någon exakt utbildning. Vad man ska ha är åren med sig
[livserfarenhet]. Man bör ha en bakgrund så man kan ’landa’ det nya man lär sig. [---] Du
måste kunna leta, du måste kunna ta till dig nya lagar, nya reformer. [---] [D]u måste ha
intresse av människor, du måste vara stresstålig och inte bli besviken för att det är något
du inte klarar. För det gör man inte [alltid]. [---] Man måste tåla att bli utskälld, det är du
som är kommunen.

Relationen till kollegor är en faktor i stort sett lika viktig som egen kunskap och
kompetens. ”Det är viktigt att man har lätt för att kommunicera med sina
arbetskamrater.” De betonar också fördelen med att vara olika och ha olika erfarenheter.
Dessutom vill Malou och Iréne undvika att de tar på sig en specialistroll i arbetet på
Medborgarkontoret.

Jag tror det är bra om man är olika och har olika erfarenheter med sig in i arbetet. Om det
är en förskollärare som söker så tänker jag ’det räcker med en’. Man ska komplettera
varandra. Men det är också viktigt att man slänger sin gamla ryggsäck för det är lätt när
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man blir osäker att man går in i sin gamla roll. Och så gör du det jobbet som specialist på
medborgarkontoret och det ska man väldigt noga akta sig för.

För att slippa hamna i den beskrivna situationen har de undanröjt problemet genom att
Iréne har ansvaret för barnomsorgen trots att, eller på grund av att, Malou har erfarenhet
av den typen av verksamhet från tidigare. Överhuvudtaget är ansvarsområdena
uppdelade emellan dem när det gäller kontakten inåt förvaltningen, detta för att skapa
kontinuitet och förtroende i relationerna till tjänstemännen.

Den eftersträvade generalistrollen ställer krav på mycket bred kunskap. Men allt kan
man inte kunna.

Men vi kan aldrig kunna allt, det ska man inte ha i tanken överhuvudtaget. Vad man kan
lära sig är att söka, att veta ’var söker jag’, det är det viktigaste för oss. Till exempel ’vem
äger den här frågan som jag får’, det ska jag kunna. Kan jag det så har jag kommit långt.
Om jag vet vilken förvaltning jag ska vända mig till, eller myndighet. Att kunna svara
direkt är [inte det viktigaste]. Det tycker inte jag man ska ha som mål, att kunna rabbla
varenda sak för det går inte.

Nyfiken, vetgirig och positiv, så beskriver Malou och Iréne avslutningsvis en bra
samhällsvägledare.

Tillgänglighet - Medborgarkontoret är placerat i entrén till
Lundby stadsdelskontor. I samma hus ligger även
stadsdelsbiblioteket. Servicen erbjuds över en hög disk
vilket personalen inte uppskattar.

För många av dem kommer och vill prata om problem. Man ska kunna
sätta sig i lugn och ro tillsammans. Man ska inte stå vid en disk där man
lämnar böcker och köper biljetter, det vill man inte. Det inbjuder inte till
ett samtal, det inbjuder till en snabb expediering.

Öppettiderna var föremål för diskussion vid Medborgarkontorets tillkomst. En
enkätundersökning gav uttryck för medborgarnas önskemål om öppethållande på
lördagar. Det visade sig dock att den tiden inte utnyttjades av invånarna i stadsdelen.
Därför är Medborgarkontoret idag inte öppet på lördagar men mellan måndag och
torsdag är det öppet 8.00 till 19.00. Fredagar öppnar Medborgarkontoret 8.00 men
stänger klockan 13.00.

Malou berättar att Medborgarkontorets öppettider inte helt överensstämmer med det
intilliggande bibliotekets tider, men öppethållande till 19.00 är ett försök från
Medborgarkontorets sida att synkronisera tiderna. Det är viktigt, fortsätter hon, dels för
att det är förvirrande för besökaren att biblioteket och Medborgarkontoret har så olika
tider och ändå ligger på samma ställe. Dels så innebär det också svårigheter för Malou
och Iréne att besvara vissa frågor eftersom en del av det material som används finns på
biblioteket och då inte alltid är åtkomligt.

Telefontiderna är de samma som medborgarkontorets öppettider och telefonen är den
kontaktväg som medborgarna oftast använder. Stadsdelen Lundbys hemsida är inte
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Medborgarkontorets ansvar men där kan invånarna få kommunal information och de
kan via en länk komma till Medborgarkontorets hemsida. På hemsidan finns en e-post
adress direkt till Medborgarkontoret. Även på stadsdelens hemsida finns en ikon som
kopplar till ett formulär där användaren sedan kan välja mottagare, bland annat politiker
men också Medborgarkontoret. E-postfunktionen kan användas av invånarna för frågor
till Medborgarkontoret.

SDF Centrum, Kristina Blomgren, informationssekreterare
Kompetens - Informationsverksamheten i SDF Centrum handhas främst av två
arbetsgrupper, Informationsgruppen och Kommunikationsteamet, berättar Kristina.
Kommunikationsteamet, vilket inkluderar bland annat henne själv som
informationssekreterare, har ansvar för den interna informationen och kontakten med
massmedia. Att underhålla stadsdelens hemsida är också deras uppgift liksom att
besvara alla brev som kommer via förvaltningens elektroniska brevlåda.
Informationsgruppen är den personal som sitter i stadsdelförvaltningens reception och
tar emot besökare och svarar i telefonen.

Inom Kommunikationsteamet är högskoleutbildning önskvärd men inte nödvändig,
säger Kristina. De väljer personal utifrån personens erfarenheter och bakgrund. Det är
viktigt att de passar för den uppgift de ska utföra. Själv är Kristina samhällsvetare och
har även läst några år på socialhögskolans förvaltarlinje. Som komplement till sin
samhällsvetenskapliga bakgrund har hon läst en teoretisk kurs på universitetet om
kommunikation och information. Där studerade hon informationsteknik och praktisk
svenska. Andra medarbetare i Kommunikationsteamet har högskoleutbildningar
inriktade på information bakom sig liksom studier i språk, medan ytterligare andra har
erfarenheter av förvaltningen genom tidigare ledningsfunktioner inom SDF Centrum.

Tillgänglighet - SDF Centrums kontor har öppet på vardagar mellan 8.00 och 16.30.
Telefontiderna är desamma med undantaget tisdagar då det är telefonöppet till 19.00. På
onsdagar är det politikerjour som är öppen till 18.00. Då är även Informationsgruppen i
receptionen på plats. Stadsdelen Centrum har en hemsida med e-post funktioner dels till
stadsdelsförvaltningen centralt, dels till varje enskild politiker via länkarna ’nämnden:
ledamöter’.

Eftersom tillgänglighet är ett av deras ledord i verksamheten är det en viktig aspekt som
hela tiden måste utvecklas. Kristina berättar bland annat att de har arbetat mycket med
sina telefonvanor inom förvaltningen eftersom telefonkontakten är deras ansikte utåt.

Man bildar sig snabbt en uppfattning om en organisation beroende på om man kan nå
folk eller inte. Och även om man inte är på plats så ska man i alla fall ringa upp och sköta
det här snyggt. [---] [M]ätningar har visat oss hur många samtal som bara försvinner.
Folk orkar inte vänta för att växeln har långa köer. Med olika tekniker, med mobiler och
telefonsvarare har vi försökt förbättra oss på den här punkten.

Stadskansliet Göteborgs stad, Udo Metz, infomaster
Vi vill i detta sammanhang påpeka att Udos arbetsuppgifter främst gäller hemsidan och
att hans resonemang präglas av detta, både vad gäller diskussionen om kompetens och
tillgänglighet.
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Kompetens- På vår fråga om personalbakgrund talar Udo om vad som är önskvärt  hos
personer som arbetar med samhällsinformation. Han kan se en utveckling och
förändring av informationsarbetet och anser att den traditionella informatören som är
specialist på information kommer att försvinna. Specialiseringen kommer inte ligga på
informationskompetens och informationsteknik. Det är en kunskap som vem som helst
så småningom kommer att kunna tillgodogöra sig. Annan kompetens kommer att bli
viktigare.

Vi går mer och mer ifrån den rena informatören, specialisten på information. [---]
Då krävs det kännedom om kommunal förvaltning, kännedom om demokrati och allt
sånt, samhällsinformationens roll. Vad är dess roll och vad ska vi ha den till. Den breda,
djupa, allmänna kunskapen med bakomliggande faktorer, demokrati,
samhällskommunikation. Sen mycket pedagogik och mycket psykologi, de är de
viktigaste faktorerna om man ska kunna tackla de behov som kommer att uppstå
framöver från allmänheten. [---] Bort med alla producenter av information, som jag själv
blivit skolad till från början.

Informatörer har tidigare varit ’producenter’ av information, ”som spottat ut broschyrer”
men det är förlegat, enligt Udo. En informatör är inte expert på information utan
experten är den person som ansvarar för ett speciellt förvaltningsområdet. Varje person
med ett speciellt arbetsområde inom förvaltningen är också den bäste att informera om
detsamma. Udo ser dock att informatören kommer att finnas kvar men inte i samma roll
med fokusering på informationsteknik, eller ”desktopsjukan”. Det är annan kunskap
som kommer att behövas. ”In med strateger som har det här med människokännedom
och förvaltningskännedom”. Udo har tidigare talat om att förvaltningskännedom både
handlar om kunskap om förvaltningsorganisation med ärendehantering och om den
politiska processen.
Tillgänglighet - Stadskansliet som ingår i central, kommunal förvaltning svarar för
centralt informationsarbete. Växeln liksom receptionen ligger i Stadskansliet på Gustav
Adolfs torg och har öppet vardagar mellan 8.00 och 16.30. För informationsarbetet
svarar förutom växeln och receptionen en informationsdirektör och sju informatörer och
webbdesigners på kansliets informationsavdelning. Utöver dessa kontaktvägar har
medborgarna möjlighet att nå politiker och tjänstemän med e-post via hemsida.
Udo hävdar att Göteborgs invånare främst lockas till stadshuset av
Stadsbyggnadskontorets modellutställningar. Modeller är en bra form av information
för att visa stadsplansförändringar, men i övrigt tycker inte Udo att det finns någon
större anledning för kommuninvånarna att besöka Stadshuset. Samhällsinformation
erhålls bäst i den egna stadsdelen på förvaltningens kontor. Udo ser ett problem med att
människor ofta inte vet till vilken nivå i organisationen som de ska vända sig till med ett
visst problem, ”vem som äger frågan”. Uppgiften för kommunens informatörer är att
lära ut förvaltningsstrukturen och det görs, enligt Udo, bäst via hemsidan.

Hemsidan och internet är lösningen på många problem med
samhällsinformationsförmedling, eftersom Udo anser att samhällsinformation innebär
kommunikation. Det ”har gett helt andra möjligheter att arbeta med
samhällsinformation i och med webben, internet. Jag är ingen IT-frälsare, fantast,
absolut inte, men jag ser dess fördelar”. Tillgängligheten till förvaltningen har
förbättrats avsevärt sedan arbetet med hemsidan och arbetet med att öppna upp
förvaltningen påbörjades. Idag kan medborgaren själv nå politiker och beslutsfattare
direkt via hemsidan och den så kallade Stadskalendern. Vid telefonsamtal är tanken att
vem som än svarar ska kunna hänvisa till rätt avdelning eller person. Det viktigaste är
”att du kan hitta rätt och få namn på personer, telefonnummer och e-post och så vidare,
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om du går via nätet. Men du kan lika gärna ringa och den som sitter där har ju också
nätet på sin arbetsplats”.

Ytterligare en aspekt av tillgänglighet som Udo funderat en del kring är betydelsen av
att använda rätt begrepp vid utformning av hemsidan. Det är viktigt att veta hur
användare associerar så att de använder länkfunktionerna på samma sätt som
producenten tänkt sig. ”Benämningar till exempel, blir de rätt? Är det sånt som gemene
man associerar till? [Benämningen]  ’kommunikation’ som vi hade innan [på
hemsidan], det är liksom trafik och grejer. Töntigt begrepp”.

Udo avslutar diskussionen kring tillgänglighet med att den skulle bli ännu bättre ifall det
fanns medborgarkontor i varje stadsdel.

Länsstyrelsen Västra Götaland, Anita Nilsson, informationssekreterare
Kompetens - Anita är utbildad till journalist men det är inte en nödvändig bakgrund,
säger hon. I jämförelse med sin tidigare yrkesroll ser hon som informationssekreterare
skillnader vad gäller arbetssättet. Att arbeta med samhällsinformation är att arbeta
strategiskt. ”Som journalist är man nyhetsjagande. Jag försöker se mer långsiktigt och
att man kan jobba mer strategiskt”. Anita har också läst statskunskap och säger att det
gav henne större förståelse för Länsstyrelsens roll i samhället. Hon säger dock att det
inte är helt nödvändigt med just statskunskap men kunskap om offentligt förvaltning
och ett samhällsintresse är viktigt när man arbetar med samhällsinformation.

I hennes arbete som informationssekreterare är inte uppgiften att kunna alla fakta
utantill, vilket specialisterna kan. Anita ser sig själv som generalist och som sådan är
hennes funktion att veta var saker och ting kan hämtas.

Tillgänglighet - Länsstyrelsen har 600 anställda varav alla har ett visst
informationsansvar, men bara fem av dem arbetar med information som huvudsyssla.
Kontakten med Länsstyrelsen sker vanligast genom post och telefon.  E-post via
hemsidan blir allt vanligare man kan dock inte nå varje enskild handläggare. Besök
förekommer i liten utsträckning. Receptionen på Södra Hamngatan 3 har öppet klockan
8.00 till 16.30 på vardagar. Den vanligaste orsaken för allmänhetan att besöka
Länsstyrelsen är att ansöka om körkortstillstånd men då är tiden begränsad till mellan
klockan 9.00 och 14.00. Vi undrade om deras något avsides placering begränsar antalet
besökare och då svarar Anita:

Det är väl inte vår strävan att få folk att komma hit. Vi ska ge folk så bra service som
möjligt och det kan man gör på annat sätt. Vi har ju väldigt mycket ärenden och skulle
alla komma hit personligen skulle man inte hinna med den mängden.

I och med länets organisatoriska omstrukturering finns dock planer för en mer
inbjudande entré som ska vara öppnare och snyggare. Anita föreställer sig en entré med
hyllor med broschyrmaterial som besökaren själv kan förse sig med. Likaså ska det i
entrén också finnas en dator med Länsstyrelsens hemsida som utgångssida. Anita
förklarar nyttan med en publik dator med att säga att ”[t]rots att hemdatorer blir
vanligare och vanligare finns det grupper som inte vet hur man ska göra”. Anita tror på
internet som en av de viktigare kanalerna för information i framtiden, ”det är webben
och internet som tar över”. Internets framtida dominans som informationskanal är en
övertygelse som Länsstyrelsen lever efter och Anitas informationsarbete utgår ifrån.
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2.2 Respondenterna om stadsbiblioteket och samhällsinformation

Nedan kommer vi att redovisa respondenternas synpunkter kring stadsbiblioteket och
dess funktion att förmedla samhällsinformation. Den första paragrafen behandlar
övergripande kommentarer om stadsbibliotekets fördelar i en sådan roll. Därefter har vi
försökt samla svaren under undersökningens aspekter i den mån som vi kan göra en
sådan bedömning. De uttalanden som görs gäller främst aspekterna kompetens och
tillgänglighet och service. Slutligen presenteras uttalanden om nuvarande relation som
respektive instans har till stadsbiblioteket och andra bibliotek. Vi har valt att samla
svaren i ämnesområden utan att nämna upphovet förutom i den sista paragrafen.
Tillvägagångssättet motiveras av att det är synpunkterna i sig som är intressanta för
stadsbiblioteket, inte vem som har sagt vad. Det är möjligt att texten i avsnittet inte
uppfattas som så följsam men vi har valt att i stor utsträckning använda uttryck och
kommentarer från intervjuerna men utan att avslöja vem som står bakom uttalandet.

Stadsbiblioteket är en utmärkt och självklar plats för samhällsinformation enligt våra
respondenter. Det är mycket viktigt att det finns samhällsinformation där, säger de.
Biblioteket som förmedlare av samhällsinformation är en självklarhet och det är
naturligt att samhällsinformation tillhandahålls där. Biblioteket är bra för dit går folk.
Det är en naturlig mötesplats, den bästa vi har i landet. Det är känt och finns på
strategiska platser. En respondent menar att det behövs ett informationskontor centralt i
stan vilket nu saknas. Samhällsinformation ska ju vara lättillgänglig.
Samhällsinformation skulle dessutom kunna finnas på Universitetsbiblioteket, hävdar en
respondent. Även stadsdelsbiblioteken kommenteras. För att kunna behålla
biblioteksverksamheten i en stadsdel har det funnits tankar på att slå samman den med
annan lokal service men också att utveckla bibliotekets egen service. Man vill lyfta fram
samhällsinformationen i en framträdande roll vilket i sin tur skulle ge biblioteket
ytterligare en funktion. Stadsdelsbiblioteket är redan en naturlig träffpunkt, främst för
pensionärer och den träffpunkten vill man ta till vara.
En respondent säger att han/hon i ärlighetens namn inte tänker på biblioteket som en
kanal för samhällsinformation. Respondenten går inte till biblioteket för att få
information om sånt som rör samhället. Biblioteket är en samlingspunkt på många sätt
men respondenten tror att människor oftast går dit för att låna skönlitteratur. En annan
hävdar att stadsbiblioteket inte utnyttjas för samhällsinformation på det sätt som det
skulle kunna utifrån den potential som biblioteket har. Det måste läggas mycket mer
energi på samhällsinformation. Allt beror på vad biblioteken väljer att satsa på, menar
respondenten. Möjligheten för bibliotek att fungera som förmedlare av
samhällsinformation finns men det ställer nya krav på biblioteken. Bibliotekspersonalen
måste våga prioritera samhällsinformation och inte vara rädda för att välja bort annan
service.

Tillgängligheten till materialet på stadsbiblioteket kommenteras. En respondent betonar
betydelsen av marknadsföring i detta sammanhang. Om biblioteket ska fungera som
förmedlare av samhällsinformation så måste den servicen marknadsföras mycket bättre.
Flera talar om placeringen av materialet. På biblioteket ska samhällsinformationen
exponeras och få en attraktiv plats. Den ska göras levande, inte bara stå på hyllor.
Någon utvecklar idén mer och föreslår en form av medborgarkontor eller
samhällsinformationscentral på stadsbiblioteket. Det hade varit perfekt med någon sorts
hörna, till exempel i utställningssalen där nere vid entrén. Avdelningen för
samhällsinformation borde göras mer attraktiv, menar en annan respondent, lite
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kafébetonad och mer lättillgänglig. Samhällsinformationen bör inte stoppas undan i en
hörna. Även denna respondent kommenterar att placeringen av samhällsinformationen
kanske borde vara i entréplan eller i kaféet.

God och tillgänglig samhällsinformation är inte bara beroende av lokalisering, det
handlar också om personalens kompetens. Det krävs aktiv personal för att uppfylla
medborgarnas förväntningar, menar en respondent. Man kan inte bara öppna en hörna
och säga ’det här är samhällsinformation, nu har vi det på biblioteket’. Det behövs
personal som kan och har tid att prata med människor.  Jag saknar ’mötet’ på ett
bibliotek, säger en respondent. Personalen borde bemöta människor mer. Det krävs ett
annat arbetssätt än det man har idag. Bibliotekarierna måste tänka på att det är ännu en
yrkesroll. Funktionen som samhällsinformatör kräver andra yrkesegenskaper än enbart
bibliotekariekompetens. En liknande kommentar är att personalen på  biblioteket måste
fråga sig vilka nya krav som ställs på dem och på organisationen. Bibliotekarierna
måste vara mycket mer offensiva i arbetet med samhällsinformation än vad de är i
traditionell informationsförmedling. Förmedling av samhällsinformation har inte
mycket med informationsteknik att göra. Det handlar i mycket högre grad om att skapa
en relation mellan personal och användare. Sök upp människor. Sprid
samhällsinformation. Arbeta mer aktivt. Bibliotekarien måste ställa följdfrågor för att
veta vad kunden verkligen vill ha. Respondenten avslutar med att om personalen på
biblioteken jobbar på det sättet kommer inga bibliotek att läggas ner. Bibliotekarierna
eller någon form av samhällsvägledare, som ännu en respondent benämner personalen,
med bred kunskap om myndigheter och kommuner och kunskap om vem som gör vad
inom förvaltningen skulle kunna fungera på biblioteket. Det räcker inte med
informationen som finns på hyllorna. Det behövs nämligen någon att fråga, säger
respondenten.

Stadsbibliotekets service vad gäller samhällsinformation är en annan aspekt som det
finns synpunkter på. En av bibliotekets uppgifter borde vara att förklara
förvaltningsorganisationen för besökare. Respondenterna ser en framtid där
bibliotekspersonalen skulle kunna hjälpa till med eller lära ut hur man söker
samhällsinformation på nätet. Börja med www.sverigedirekt, ger en respondent som
förslag. Stadsbiblioteket skulle kunna utnyttjas för politikerjourer. Alla som inte har
tillgång till internet ska få tillgång till internet på biblioteket. På bibliotek finns alla
kommunala protokoll på grund av offentlighetsprincipen och det är ett utmärkt ställe att
gå till och läsa istället för att sitta på kommunalhuset och läsa. Personalen på biblioteket
måste dock bredda sin uppfattning om begreppet samhällsinformation, sammanfattar en
respondent. Samhällsinformation är inte bara lagar och förordningar. Det är så mycket
mer än vad som finns på bibliotek idag.

Slutligen, den kontakt med stadsbiblioteket som instanserna har idag vad gäller
samhällsinformation varierar något. SDF Centrums samarbete med stadsbiblioteket
består i att de utnyttjar bibliotekets intalningstjänst för synskadade av hushållstidningen.
SDF Centrum skickar en del av sin information till stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket hör
däremot inte av sig för att förhöra sig om SDF Centrums information.
Medborgarkontoret i Lundby har inte så mycket kontakt med stadsbiblioteket men
däremot med sitt eget stadsdelsbibliotek. De använder biblioteket som en specialist, som
ett verktyg och ett komplement. Respondenterna från Medborgarkontoret hävdar att det
inte blir fråga om konkurrens eftersom Medborgarkontoret och biblioteket har olika
funktioner som kompletterar varandra. Bibliotekets specialistroll består i att de kan söka
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och leta efter mer och djupare information. På Medborgarkontoret hjälper de till med att
lösa privata ärenden och problem, för ofta handlar medborgarens besök om något mer
än att bara hämta en blankett. På biblioteket har personalen större kunskap om hur man
söker svaret på frågan. I Lundby finns en självklar, naturlig koppling mellan
Medborgarkontoret och stadsdelsbiblioteket eftersom de ligger vägg i vägg. Liksom
Medborgarkontoret utnyttjar bibliotekariernas kompetens för att lösa ett ärende så
hänvisar bibliotekarierna till Medborgarkontoret om frågan är lite mer allmän.

På Stadskansliet säger de sig ha viss kontakt med projektledaren för projektet ’Från
SDN till FN’. De har blivit inbjudna till stadsbiblioteket för att föreläsa för
bibliotekspersonal. I projektet ’Från SDN till FN’ finns planer för samarbete med
kommunens ledning genom till exempel politikerträffar (förf. anm.).

Länsstyrelsen ser stadsbiblioteket som en möjlig förmedlare av sin information och som
ett komplement till webben och information i brevlådan. Idag har Länsstyrelsen ingen
speciell relation till stadsbiblioteket men däremot en del kontakter med
stadsdelsbiblioteken. Därifrån ringer de emellanåt för att få information.
Stadsbibliotekets funktion som förmedlare av Länsstyrelsens information är avhängigt
av hur aktivt stadsbiblioteket är, enligt respondenten. Genom stadsdelsbiblioteken kan
det finns större möjlighet för Länsstyrelsen nå ut till så kallade svaga grupper, hävdar
respondenten.

3. ANALYS

I analysen försöker vi svara på vår sista frågeställning. För att kunna urskilja likheter
och skillnader mellan stadsbiblioteket och förmedlingsinstanserna studerar vi dels
respondenternas svar ur resultatredovisningen, dels gör vi en jämförelse med
stadsbibliotekets verksamhet. Vi relaterar till texter som främst rör
kommunikationsteori. Eftersom vi inte har utfört samma typ av undersökning vid
stadsbiblioteket som vid instanserna så finns inte samma typ av resultat för jämförelse
från stadsbiblioteket. Som primärkällor har vi istället använt stadsbibliotekets
ansökningar om medel från Svea Bredals fond och måldokument för stadsbiblioteket
samt för projektet. Då bibliotekarierollen diskuteras stödjer vi oss framför allt på bidrag
ur ’Bibliotekarieyrket: tradition och förändring’122. Den rapport från en förstudie till
projektet som sammanställts vid högskolan i Borås är en sekundärkälla som vi har
utnyttjat för vissa jämförelser. I jämförelsen mellan stadsbiblioteket och instanserna
ingår även respondenternas syn på stadsbiblioteket som förmedlare av
samhällsinformation. I avsnittet håller vi fast vid rubrikindelningen med de fem
aspekterna.

3.1 Begreppsdefinition

Definitionen av begreppet är en svår uppgift vilket även våra respondenter gav uttryck
för. Vi fick intrycket av att de inte hade ställts inför den uppgiften tidigare. Vi fick ett
par ganska stereotypa definitioner men svaren utmynnade ofta i diskussion om service

                                                          
122 Bibliotekarieyrket : tradition och förändring / Harry Järv (red.). - 1991
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och de praktiska tjänster som instansen förmedlar, liksom det förhållningssätt som
personalen eftersträvar i förhållande till användaren och informationen. En teoretisk
beskrivning blev istället en redogörelse för den praktiska verksamheten. Det här innebär
att en del av svaren under aspekten Begreppsdefinition kan återkomma under aspekten
Service.

På Medborgarkontoret i Lundby erbjöd respondenterna ingen definition alls. Personalen
ville inte begränsa begreppets innebörd och försökte sig inte ens på att definiera i en
precis formulering. De talade om människors olika världsbilder som i sin tur betyder att
alla människor har sin egen syn på vad samhällsinformation är. De frågor som ställs ska
få ett svar och följaktligen så bestäms vidden av begreppet helt utifrån de frågor som
användarna ställer. Medborgarkontorets i Lundby definition blir härmed den bredaste i
vår undersökning eftersom den kan inkludera allt som medborgarna undrar över.
I Lundby påpekar de att samhällsinformation inte kan begränsas till information från
statliga och kommunala myndigheter. Det står i kontrast till den definition som
presenteras av representanten för SDF Centrum. Hon koncentrerar begreppets betydelse
till information från dessa offentliga förvaltningar till medborgarna. Däremot säger hon
ingenting om informationens innehåll, alltså begränsar hon inte dess omfång. Så länge
avsändaren är en statlig eller kommunal instans så kan den spridda informationen ha
vilket innehåll som helst. Något mer begränsad i sin definition är Länsstyrelsens
representant som enbart talar om information om medborgarens rättigheter och
skyldigheter samt beslut från myndigheter. Hon, i egenskap av representant för en
offentlig myndighet, nämner inte sändaren och mottagaren utan det är som vi tolkar det
underförstått att det är myndigheten som står som sändare.

De definitioner som presenteras av SDF Centrum och Länsstyrelsen liknar till stor del
de tidiga definitioner som presenterades i offentliga utredningar om
samhällsinformation, att samhällsinformation är nödvändig eftersom medborgarna
måste känna till vilka förmåner de har och vilka krav som ställs på den från offentligt
håll. ”Medborgarna måste informeras om sina rättigheter och skyldigheter”123.
Dessutom är den  ”begränsad till sådan information som är en följd av riksdagens,
landstingens och kommunernas beslut och de instruktioner som de utfärdat för
myndigheterna124”.

När vi ser hur representanterna för de fyra instanserna definierar begreppet kan vi
tydligt se hur de intar olika positioner i förhållande till avsändaren, det vill säga
huvudorganisationen, och mottagaren av informationen, medborgarna. I avsnitt 1.5.1
om informatörsrollen beskrivs informatörens förhållande till organisation och publik.
Larsson redogör för informatörens placering på ett teoretiskt plan mellan dessa två
poler. Antingen befinner sig informatören närmare organisationen där han/hon är
anställd, eller så bedrivs arbetet närmare mottagaren eftersom informationen ska vara
till deras gagn. Det ideala är enligt Larsson att informatören befinner sig mitt
emellan125. De tydligaste exemplen på dessa två perspektiv ur vår undersökning är
Länsstyrelsen och Medborgarkontoret i Lundby. Anita på Länsstyrelsen talar om
samhällsinformation som information om rättigheter och skyldigheter utan att nämna
avsändare och mottagare. Det är för henne självklart att Länsstyrelsen är avsändare.
Hon talar utifrån ett myndighetsperspektiv och visar därmed att deras
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124 ibid., s. 9
125 Larsson, Larsåke. – 1997. – s. 239-240
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informationsverksamhet är placerad nära huvudorganisationen. På motsatta sidan kan vi
ställa Medborgarkontorets arbete vars utgångspunkt för verksamheten är just
medborgarnas frågor. Medborgarens frågor styr verksamheten och sätter alltså
medborgaren i centrum. Det här kan naturligtvis ha sin förklaring i att Länsstyrelsen är
en statlig myndighet och därför befinner sig längre från medborgaren än
Medborgarkontoret, vilket i sin tur redan genom benämningen signalerar närheten till
användaren. Liksom Länsstyrelsen tar arbetet vid informationsavdelningen i SDF
Centrum sin utgångspunkt i stadsdelens verksamhet. Det sluter vi oss till utifrån det
uttalandet respondenten gör om att de främst ska sprida information om sin egen
verksamhet (se avsnitt 2.1.4). Alltså ser vi att informationsavdelningens placering ligger
närmare huvudorganisationen än medborgaren. På Stadskansliet förekommer inte
kontakt med medborgarna i stor utsträckning eftersom den typen av informationsarbete
är utlagt på stadsdelarna. Vi kan ändå i Udos uttalanden se intentionen att verksamheten
ska formas utifrån ett medborgarperspektiv. Det baserar vi på det faktum att han till
exempel är angelägen om att förklara kommunens organisation för att underlätta för
medborgarna att vara delaktiga och påverka beslut (se avsnitt 2.1.4).

Gemensamt för Länsstyrelsen och SDF Centrum är att de lägger en hänvisningsfunktion
i begreppet. Det betyder att när en person vill få svar på en fråga och vänt sig till fel
instans så ska personen få en korrekt hänvisning till rätt instans. Den första kontakten
fungerar alltså som en sluss som lotsar rätt i förvaltningen. Det är helt i enlighet med
rekommendationen från informationsutredningen 1984 som lyder ”ingen medborgare
ska behöva ta mer än två kontakter för att komma fram till rätt handläggare”126. Även
Udo ser hänvisningsfunktionen som en primär uppgift i Göteborgs stads
informationsarbete. Varje anställd ska med hjälp av kommunens hemsida kunna hänvisa
en fråga från allmänheten till rätt person i förvaltningen utan att ta hjälp av en ansvarig
specifikt för information. Den här betydelsen av begreppet, funktionen att hänvisa, tar
inte Malou och Irene på Medborgarkontoret i Lundby upp. Syftet med medborgarkontor
är att en medborgares problem ska kunna lösas då och där i samtal med personalen.
Medborgarkontoret fungerar inte i första hand som en sluss till övrig förvaltning.
Däremot kan vi se att hänvisningsfunktionen ändå förekommer i Lundby. Personalen
betonar att de inte ska fungera som ”mammor till medborgarna” utan att de i vissa
frågor hänvisar till politiker och vissa tjänstemän med namn och telefonnummer för att
medborgarna själva ska ta kontakt.

På frågan om en formell begreppsdefinition nämner vare sig SDF Centrum eller
Länsstyrelsen den aspekt på samhällsinformation som innefattar kommunikation, att
medborgaren likaväl som myndigheten kan vara sändare av information.
Kommunikation är däremot centralt i den spontana definition som representanten för
Stadskansliet presenterar. Dialog och kommunikation är termer som återkommer
kontinuerligt i diskussionen om begreppet. Med Udos formuleringar kan vi dra tydliga
paralleller till den diskussion som Bertil Flodin för om begreppet.
”Samhällskommunikation är sådan verksamhet som syftar till att [---] utveckla
kommunikation mellan samhällsorgan och deras omgivning”127. Flodins definition
poängterar att initiativet till kommunikation för att framföra krav och önskemål lika
gärna kan komma från en enskild individ som från myndigheten. Udo går ett steg längre
än Flodin genom att säga att han menar att syftet med samhällsinformation är att skapa
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aktivitet hos medborgarna. Informationen ska entusiasmera till kommunikation och
engagemang hos medborgarna

Trots att ordet kommunikation inte förekommer i de övriga respondenternas definitioner
så är förekomsten av den ändå tydlig och vikten av den självklar hos stadsdelarnas
informationsförmedlare liksom hos kommunen centralt när vi kommer in på begreppets
praktiska betydelse. För Udo är som sagt kommunikationen självklar men
kommunikation kräver aktivitet och aktivitet kräver kunskap. Ett hinder för
medborgarens delaktighet i samhällsdialogen är att offentlig förvaltningsorganisation är
svårbegriplig och besvärlig att hitta rätt i. Udos huvudsakliga uppgift just nu är därför
att på kommunens hemsida försöka förklara detta system på ett enkelt sätt så att det blir
begripligt för den enskilde individen. Det överrensstämmer med SOU:s 1984 kriterier
för god samhällsinformation vilka som sista punkt nämner att  ”[d]en skall skapa
handlingsberedskap hos mottagaren både genom att visa hur man får del av
myndigheternas service och hur man överklagar myndigheternas beslut”128.
Informationsdelegationens ambitioner är dock inte lika höga som Udos eftersom han
inte begränsar sig utan vill förklara hela förvaltningsprocessen.

Att förklara den politiska processen och förvaltningsproceduren ser vi som en av de
praktiska betydelserna av begreppet samhällsinformation i kommunen centralt. Trots att
Malou på Medborgarkontoret inte nämner kommunikation när vi inledningsvis talar om
begreppsdefinitionen på det sätt som Udo beskriver det, så visar hon tydligt att hon i sitt
praktiska arbete innefattar kommunikation i samhällsinformation. Ur ett
myndighetsperspektiv som hon själv uttrycker det, är det väsentligt att medborgaren kan
förvaltningsgången för att han/hon ska kunna kontakta rätt beslutsfattare i en angelägen
fråga så att en dialog mellan allmänheten och myndigheter uppstår. Malou säger att den
typen av informationsarbete, det vill säga att förklara den politiska processen och
förvaltningsorganisationen för medborgaren, är viktig på Medborgarkontoret. Vi
uppfattar det som att hon anser att det är självklart att dialogen mellan medborgarna och
myndigheterna - kommunikationen - ska finnas i samhället. Det betyder i förlängningen
att kommunikation ingår i samhällsinformationsbegreppet för personalen i Lundby.

För SDF Centrum som för Medborgarkontoret i Lundby är samhällsinformation i
praktiken kommunikation mellan beslutsfattare och medborgare. Angående stadsdelens
konkreta informationsarbete talar Kristina om ’dialogen’ mellan invånare och politiker
som en självklarhet. Första gången hon nämner ordet förekommer det med bestämd
form som om att det är givet vilken dialog hon talar om. I deras organisation, med
uppdrag från kommunfullmäktige, har det utvecklats en demokratiplan i vilken det
formuleras att kontakten med medborgarna ska fungera som en dialog och inte en
envägskontakt. Dialog är alltså den strategi som de i SDF Centrum i stor utsträckning
utnyttjar i sitt informationsarbete. Kristina definierar alltså inte samhällsinformation
som kommunikation på ett teoretiskt plan men på ett praktiskt plan är däremot dialogen
ett konkret arbetsverktyg i deras verksamhet.

Ingen av instanserna har formulerat en definition av begreppet samhällsinformation i
någon typ av måldokument eller strategiplan. Däremot kan vi se en för dem alla
gemensam vilja att i definitionen inbegripa det förhållningssätt man har till information
och hur samhällsinformation bör vara. Informationsdelegationens kriterier för god
samhällsinformation stämmer till viss del överens med våra respondenters
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beskrivningar129. På Länsstyrelsen ska verksamheten kännetecknas av öppenhet,
entydighet och tillgänglighet. Anita är den enda av respondenterna som hänvisar till ett
skrivet dokument. På Medborgarkontoret i Lundby betonas som första och absolut
viktigaste kriteriet för samhällsinformation att den ska vara tillgänglig. Det är det
närmaste Medborgarkontoret kommer en formulerad definition men det visar ändå
tydligt hur deras inställning till användaren och informationen bör vara. Kristina på SDF
Centrum hänvisar inte till något skrivet dokument men vad hon genomgående
återkommer till är att informationsarbetet kännetecknas av dialog. I dokument för SDF
Centrums strategi för information och kommunikation redogörs för ett gemensamt
synsätt inom nämnd och förvaltning. Hörnstenarna är öppenhet, tillgänglighet och
ansvar. Slutligen är ledorden för informationsverksamheten på Stadskansliet öppenhet
och kommunikation. Alla våra respondenter säger sig arbeta för att medborgarna på
lättaste sätt ska nå den information de söker.

3.1.1 Begreppsdefinition - stadsbiblioteket och instanserna

Inom projektet ’Från SDN till FN’ utgår personalen på stadsbiblioteket från en
gemensam definition som finns formulerad i måldokumentet ’Från FN till SDN’.
Samhällsinformation definieras där som ”[i]nformation om och från offentliga
myndigheter och andra samhällsinstitutioner inom kommun, region, stat, Europeiska
unionen samt internationella organisationer”130. Projektets definition begränsar
innehållet till information från offentliga organisationer och utesluter till exempel
föreningsinformation. Medborgarens möjlighet att själv ta initiativet till kontakt med
beslutsfattare exkluderas också eftersom informationen uttryckligen ska komma från
offentligt håll. Bibliotekets definition liknar dem som SDF Centrum och Länsstyrelsen
presenterar. I sina formella definitioner innefattar dessa instanser bara kommunal och
statlig information i begreppet och nämner inte medborgarens aktivitet. Länsstyrelsen är
den enda av våra instanser som på frågan om en nedskriven definition hänvisar till ett
konkret dokument. Vi tycker att det stämmer bara till viss del eftersom dokumentet
snarare handlar om förhållningssätt till informationsarbetet än om begreppsinnehåll.
Stadsbiblioteket är ensamt om att ha en nedskriven definition av begreppet
samhällsinformation.

Personalen på stadsbiblioteket menar enligt rapportern att samhällsinformation är ett
mycket vitt begrepp och har olika personliga åsikter om vad det kan innebära. För att
kunna utföra sitt arbete och utveckla projektet har de dock bestämt sig för en gemensam
ram för begreppets innehåll. Bibliotekets organisation med utgångspunkt i SAB-
systemets fackområden har fått sätta gränserna. Enligt projektrapporten blir den
samhällsinformation som förmedlas delar av beståndet på avdelning 4, det vill säga
delar av avdelning O för samhälls- och rättsvetenskap. Stadsbiblioteket definierar alltså
begreppet utifrån sitt bestånd. Det liknar vi vid Länsstyrelsen och SDF Centrum som ser
på samhällsinformation som spridandet av information om den egna verksamheten.
Likheten ligger i att instanserna definierar begreppet utifrån den information som de
redan har tillgång till och arbetar med, vare sig det gäller information om instansen i sig
själv eller information om andra instanser. Som kontrast till detta står
Medborgarkontoret som i sin definition helt utgår från de frågor som medborgarna
ställer. Ett liknande synsätt finns hos ett par bibliotekarier som intervjuats och vars svar
redovisas i projektrapporten. De menar att det vore bäst att bedriva
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samhällsinformationsarbetet utifrån individens frågor och inte utifrån avdelningens
dokument. Författarna till projektrapporten beskriver denna inställning som en
perspektivskillnad från dagens arbetssätt.

En sådan förändring av perspektiv skulle innebära en modifiering av en äldre och mer
traditionell förmedlarroll till förmån för en mer omvärldsorienterad attityd. En förändring
som i korthet skulle beskrivas som en förflyttning från fokusering på mediesamlingen till
fokusering på användaren131.

Ytterligare en kommentar från bibliotekspersonal var att stommen i
samhällsinformationssamlingen borde vara kommunal information som senare kan
vidareutvecklas till att omfatta även annat. Premisserna för informationsarbetet på
Medborgarkontoret i Lundby och i SDF Centrum är spridandet av kommunal
information. Statlig information har däremot inte högsta prioritet. I Göteborg på lokal
nivå finns i varje stadsdel någon form av informationsverksamhet för spridning av
kommunal information delegerad från centralt håll. Att starta informationsverksamhet
med kommunal information är alltså en naturlig utgångspunkt. Betydelsen av den här
idén, med utgångspunkten i det lokala, har bekräftats under projektarbetets gång i det
namnbyte av projektet som har skett. Ursprungligen hette projektet ’Från FN till SDN’,
från det stora perspektivet till det lilla. Nu heter projektet istället ’Från SDN till FN’, ett
namn som tar utgångspunkt i det lokala sammanhanget, stadsdelen.

Gemensamt för Stadskansliet, Länsstyrelsen och SDF Centrum är att de i begreppet
samhällsinformation lägger hänvisningsfunktionen. Den här funktionen ingår enligt
förvaltningslagen i en myndighets serviceplikt. ”Om någon enskild av misstag vänder
sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom tillrätta132.”
Hänvisningsfunktionen nämns inte i begreppsdiskussionen på stadsbiblioteket, vare sig i
personalens kommentarer eller i måldokument. Därav sluter vi oss till att
bibliotekspersonalen arbetar efter samma princip som personalen på
Medborgarkontoret, det vill säga att de ska försöka lösa personens fråga på plats i så
stor utsträckning som möjligt. Eventuellt kan vi se övriga instansers
hänvisningsfunktion som ett försök till samma ambition, att hjälpa till så långt som de
kan.

Modernare tolkningar av begreppet samhällsinformation lyder att det ska vara fråga om
samhällskommunikation. Stadskansliet är bland våra undersökta instanser främsta
företrädaren för den tolkningen. Kommunikationen eller medborgarens
återkopplingsmöjlighet saknas i stadsbibliotekets definition av begreppet. Det har de
gemensamt med Länsstyrelsen som inte kommenterar fenomenet.

Bland respondenternas synpunkter om samhällsinformation på stadsbiblioteket finns
endast en kommentar som berör begreppet. Respondenten i fråga upplever att bibliotek i
allmänhet har en alltför snäv syn på begreppets innehåll och rekommenderar en öppnare
definition som tillåter större variation.

3.2 Målformulering

En organisations mål och strategi ska genomsyra verksamheten på alla nivåer av
verksamheten ner till genomförande av projekt. Därför, hävdar Larsson, är det viktigt att
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bryta ner övergripande ledningsmål till operativa mål för varje enhet eller avdelning.
Detta gäller också för de kommunikativa instanserna133. Formuleringen kommunikativa
insatser tolkar vi som informationsverksamhet. Det finns mål formulerade för samtliga
fyra instanser. De är dock mer eller mindre detaljerat redogjorda för och finns inte
heller, som kommunikationsteori föreskriver, för varje nivå.

Informationsavdelningarna på Länsstyrelsen och SDF Centrum arbetar efter mål som
finns formulerade inte enbart inom den egna enheten. För huvudorganisationen finns
beskrivet hur förhållandet till information generellt ska vara, men
informationsavdelningen som sådan har också sina egna mål. På Medborgarkontoret i
Lundby styrs inte arbetet av ett eget måldokument, utan deras mål är inkluderade i
stadsdelens budget. Där är strategin eller deras arbetsuppgifter å andra sidan noggrant
redogjorda för. För Stadskansliets del existerar en typ av policy som de kallar e-
demokrati. Den inkluderar mål, strategi och förhållningssätt till information och
medborgare. Policyn fokuserar på hemsidan eftersom det är stadens viktigaste kanal för
samhällsinformation. Däremot saknas från ledningshåll ett övergripande måldokument,
detta för att beslut om centralt informationsarbete inte tagits. Informationsansvaret
ligger sedan 1989 på stadsdelarna och centrala mål har uppenbarligen inte ansetts
nödvändiga. Målen för Göteborgs stads hemsida är att sprida den information som
medborgarna frågar efter snarare än att se informationsspridandet ur ett
myndighetsperspektiv. Detta perspektiv sammanfattas ”från styrd till efterfrågad
information”134. Målsättningarna delas upp under tre punkter som var för sig fyller sin
funktion för hemsidan. En funktion är att etablera kontakt mellan medborgare och
kommunal förvaltning och underlätta för medborgarna att delta i samhällutformningen.
Nästa funktion är att hemsidan ska fungera som ett internt hjälpmedel för arbete inom
förvaltningen. Den slutliga funktionen är en mer konkret uppgift som anslagstavla för
kommunal information. Målen för informationsarbetet vid Länsstyrelsen handlar mer
om att sprida information om den egna verksamheten och om att marknadsföra den
service som erbjuds. Ett av målen behandlar medborgarnas garanti till insyn. Men i
förhållande till Stadskansliet är medborgarperspektivet annorlunda. Medan
Stadskansliet vill inbjuda till delaktighet så erbjuder Länsstyrelsen snarare ett passivt
påseende, allt enligt offentlighetsprincipen. Stadsdelarna, vars gemensamma
utgångspunkt finns i det övergripande kommunala direktivet om informationsansvar,
har olikartade målbeskrivningar. Förutom att vara Göteborgs stads lokala ansikte i
Lundby ska Medborgarkontoret vara till för lundbyborna och verka utifrån den enskilde
individens frågor och problem. För informationsverksamheten i SDF Centrum är målen
inriktade på invånargruppen som helhet och den långsiktiga ambitionen för
informationsarbetet är att forma aktiva och engagerade centrumbor. I princip ser vi tre
olika synvinklar på arbetet vid de undersökta instanserna. Länsstyrelsen utgår i
informationsspridandet från sin egen verksamhet. Medborgarkontoret däremot har ett
påtagligt utgångsläge i medborgarens praktiska problem. Det utgångsläget har även
Stadskansliet och SDF Centrum men med ett mer övergripande och långsiktigt syfte;
gemenskap och delaktighet.

Förmedlingsinstansernas syn på och benämningar av sina målgrupper ser olika ut i
måldokumenten. Det tror vi bland annat beror på att instanserna befinner sig på olika
nivåer inom svensk förvaltningsorganisation. Målgrupp nämns i samtliga måldokument,
dock med varierande utförlighet. Måldokumentet för Medborgarkontoret i Lundby
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specificeras som stadsdelens invånare, ’lundbyborna’. I SDF Centrum benämns
målgruppen övergripande för ’medborgare i Centrum’ men måldokumentet specificerar
även delmålgrupper för olika informationsåtgärder. De är till exempel brukare,
nyinflyttade, föreningsaktiva och pensionärer. Målgruppen för Stadskansliets
informationsarbete är som vi förstår det Göteborgs medborgare. Den uttrycks dock inte i
webbpolicyn ’e-demokrati’. IT-strategin listar däremot tänkta grupper och frasen
’medborgarna i Göteborg’ är en av dem. Länsstyrelsen slutligen skriver vad gäller
informationsverksamheten om ett antal målgrupper varav flera är byråkratiska eller
ekonomiska sammanslutningar. Vad gäller samhällets enskilda individer så omnämns
de som allmänhet, besökare och sakägare. SDF Centrum är den instans som mest
noggrant formulerar sina målgrupper, vilket i sin tur beror på att de är de enda som listar
alla sina informationsåtgärder med tänkt målgrupp. Termen ’brukare’ används och den
särskiljer den grupp som utnyttjar någon del av servicen som stadsdelen erbjuder från
hela gruppen medborgare135. Medborgarna delas även in efter demografiska variabler,
ålder eller familjestrukturer. Demografi är, enligt Larsson, den vanligaste formen för
målgruppsanalys136.

Instansernas ordval i benämning av målgrupper tycker vi säger något om deras relation
till mottagarna av information. Stadskansliet för Göteborgs stad och SDF Centrum
använder termen medborgare, som enligt officiell definition innebär att personen har
svenskt medborgarskap med vissa rättigheter och skyldigheter137. Ordvalet leder till en
begränsning av målgruppen eftersom det exkluderar invånare utan svenskt
medborgarskap som ändå behöver få del av informationen. Å andra sidan görs ett tillägg
av geografisk placering genom orden ’centrum’ och ’Göteborg’. Eftersom icke-svenska
medborgare har rösträtt i kommunala val och alltså har vissa samhälleliga rättigheter, så
är det möjligt att utländska medborgare ändå innefattas i begreppet medborgare i dessa
båda fallen eftersom det rör sig om kommuninformation. I Lundby omfattar
informationsarbetet alla som bor i Lundby eftersom man använder det mer familjära
’lundbyborna’ som målgruppsbenämning. Det säger inget om krav på svenskt
medborgarskap. Enda kriteriet för att få ta del av service och information är att man är
bosatt i området. Länsstyrelsens tre begrepp är besökare, sakägare och allmänhet.
Termen ’besökare’ ordar vi inte så mycket om men sakägare kan behöva en förklaring.
Det innebär personer direkt berörda av ett handläggningsärende eller ”part i rättstvist
eller rättegång, ofta liktydigt med målsägare138. Valet av ordet ’allmänhet’ signalerar att
målgruppen betraktas som en homogen helhet. I en ordbok definieras det som folket,
alla människor, vem som helst och publiken139. Detta begrepp utesluter ingen men det
ger heller inte intrycket av kontakt mellan sändaren och mottagaren som individ. Dialog
blir svårt mellan myndigheten och den stora massan, kommunikationen saknas i
begreppet. I denna diskussion förefaller ordet medborgare som ett bättre val eftersom
det representerar en individ. Ordet medborgare upplevs dock något distanserat i
förhållande till Medborgarkontorets ’lundbyborna’.

Andra begrepp som berör måldiskussioner är profil och image. Termerna innebär den
bild av sig själv som organisationen har liksom omgivningens bild av organisationen140.
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Även Bryson diskuterar företagsimage och formulerar det som ”the set of beliefs, ideas
and impressions that individuals have about an organization141”. Den enda organisation
som i sitt måldokument behandlar bilden av organisationen hos omgivningen som ett
mål i sig är Länsstyrelsen. Som punkt nummer två under rubriken ’Informationens mål’
står följande: ”Att marknadsföra oss som den kunskapsbank vi är, att göra vår
verksamhet mer känd”. Vi förstår detta som att Länsstyrelsen upplever att omgivningen
inte har tillräcklig kunskap om organisationens olika verksamheter och att i
informationsarbetet ingår att marknadsföra den egna organisationen lika mycket som att
informera om dess service. Bryson diskuterar detsamma när hon skriver om ’target
audiences’.

The target audience consists of the people or organizations towards whom the information
service needs to project a favorable image. This is with the objective of building an
awareness of the services provided and increasing market share, ensuring the continuation
of funds or simply communicating the image of a valued and quality service142.

I och med att Länsstyrelsen redan i måldokumentet visar behov av att gå ut och
marknadsföra sig hos mottagarna ser vi distansen mellan organisation och mottagare
tydligt. Distansen blir ännu tydligare i jämförelse med Medborgarkontorets mål som är
så konkreta att de endast listar de tjänster som erbjuds.

Termen ’policy’ förekommer ofta i intervjuerna med våra respondenter och i deras
måldokument. En policy ska utformas efter organisationens övergripande mål och ska
fungera som handlingsnorm143. Våra respondenter använder också termen
’förhållningssätt’. Kommunikativa handlingsnormer är riktlinjer för en organisations
arbete med kommunikation. Dessa riktlinjer ska gälla för kommunikation i hela
organisationen och för informationsverksamheten både internt och externt. Ofta
förekommer, enligt Larsson, föreskrifter om att informationen ska vara snabb, tydlig
och saklig liksom principer om öppenhet och sekretess144. Alla instanserna utom
Medborgarkontoret i Lundby har formulerat en policy, eller ett förhållningssätt, för sitt
informationsarbete. Gemensamt för dem alla är att de vill motverka intrycket av att vara
slutna organisationer, och understryka sin åtkomlighet för medborgaren. ’Öppenhet’,
som är ett begrepp som Larsson nämner, förekommer hos alla tre. Det gör också
begreppet ’tillgänglighet’ alternativt ’lättillgänglighet’, som Bryson tar upp som
kriterier för god service. Till skillnad från Larsson ger hon mer verksamhetskonkreta
exempel när hon redovisar policyinnehåll så som copyrightregler 145. Däremot när hon
beskriver servicekvalitet listar hon uttryck som ’ access’, ’communication’, ’reliability’,
’credibility’ med flera146.

Att Medborgarkontoret saknar ett internt dokument om förhållningssätt betyder
självklart inte att de inte eftersträvar öppenhet och tillgänglighet i sin verksamhet. Det
är snarare så att tillgänglig information är syftet med Medborgarkontoret som det är
formulerat i stadsdelens budget. Där beskrivs Medborgarkontorets roll under rubriken
”Lättillgänglig service och information”147.
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3.2.1 Målformulering - stadsbiblioteket och instanserna

Stadsbiblioteket har så som det formuleras inom det kommunikationsteoretiska
området148 strategier och mål både för hela verksamheten och för projektet ’Från SDN
till FN’. På det sättet liknar stadsbibliotekets organisation mest Länsstyrelsen och SDF
Centrum i vår undersökning. Det är viktigt för dessa tre instanser att tydligt formulera
mål för verksamheten på flera nivåer.

Stadsbibliotekets övergripande mål vad gäller samhällsinformation för 1997 till 2000
lyder ”Göteborgs stadsbibliotek skall i samarbete med andra informationsförmedlare
utvecklas till stadens kunnigaste förmedlare av samhällsinformation”149. För projektet
’Från SDN till FN’ har projektgruppen på stadsbiblioteket formulerat ett mål eller som
de också kallar det en vision. Larsson gör distinktionen att mål är det som man vill
uppnå på mer konkreta nivåer, medan vision innebär den föreställning om framtiden
som man under de mest gynnsamma förutsättningarna önskar för projektet, ”vart vill
vi” 150. Projektets vision/mål är:

Uppgiften för bibliotekets samhällsinformation är att väcka intresse för demokratins
spelregler, för medborgerliga rättigheter och skyldigheter samt visa på möjligheten att
kunna påverka och förändra. Detta skall gälla alla samhällsmedborgare oavsett
individuella förutsättningar151.

I begreppsdiskussionen diskuterade vi att stadsbibliotekets definition av begreppet
samhällsinformation inte inkluderade aspekten återkoppling. I projektets
målformulering däremot är intentionen att försöka skapa tvåvägskontakt mellan
myndighet och medborgare tydligare. Där sägs att stadsbiblioteksprojektet ska verka för
att underlätta för medborgarna att själva kunna utöva inflytande i ett längre perspektiv
för att förbättra sin omgivning. I jämförelse med övriga instansers målformuleringar så
är paralleller lättast att dra till främst SDF Centrum och i viss mån även till
Stadskansliet. Gemensamt för dem alla tre är fokus på demokrati och på medborgarnas
samhälleliga engagemang. Stadsbiblioteket är dock tydligast i sina formuleringar ”att
väcka intresse för demokratins spelregler [---] samt visa på möjligheten att kunna
påverka och förändra”. I SDF Centrums målformulering används inte ordet demokrati
utan andra formuleringar. Där hävdas också att de önskar påverka attityder, något som
inte ingår i stadsbibliotekets mål. Stadskansliets formulering kring demokrati är abstrakt
i jämförelse med stadsbibliotekets. Att stödja en demokratisk process säger inte lika
mycket om hur medborgaren ska delta i jämförelse med stadsbibliotekets mål som är att
visa möjligheter till egen påverkan. Att stadsbibliotekets formulering är så tydlig med
att klargöra dess instruerande funktion skulle kunna vara ett resultat av
folkbildningstraditionen vid svenska folkbibliotek.

I biblioteksprojektets mål formuleras målgruppen som ’alla samhällsmedborgare’. Det
är en benämning som vi inte stött på tidigare i denna undersökning. De formuleringar
som övriga instanser i måldokument använt är allmänhet, medborgare och lundbybor.
Till skillnad från instanserna så gör biblioteket inte någon geografisk begränsning av
målgruppen. Det signalerar en form av öppenhet, att alla oavsett var de kommer ifrån är
välkomna. Som tidigare nämnts betyder termen medborgare en person med svenskt
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medborgerskap. Kanske är det denna betydelse som stadsbiblioteket vill vidga genom
tillägget samhälls-. Samhällsmedborgare skulle då innefatta alla som ingår i samhället,
oavsett medborgarskap.

Som komplement till stadsbibliotekets måldokument för projektet finns två ansökningar
om bidrag för biblioteksforskning. I dessa utvecklas projektets syfte och strategier
ytterligare. I rapporten från förstudien till projektet, vilken följde projektets första
ansökan om ekonomiska medel, kommenteras att målgrupperna i projektets
målformulering och de i projektets första ansökan är motstridiga. I projektets
målformulering sägs målgruppen vara alla samhällsmedborgare oavsett individuella
förutsättningar152. I projektets första ansökan om bidrag sägs att fokus ska läggas på de
grupper som enligt Demokratirådet riskerar att hamna utanför samhällsgemenskapen,
nämligen arbetslösa, handikappade och invandrare153. Tvetydigheten enligt
projektrapporten, som följde ansökan nummer ett, ligger i det faktum att
stadsbiblioteket säger sig vilja nå dels alla medborgare, dels vissa grupper. Vi uppfattar
inte att användandet av de två formuleringarna innebär en konflikt. Biblioteket kan
beskrivas vara till för alla medborgare. Demokratirådets rapport med omnämnandet av
så kallade svaga grupper väckte idén till det aktuella projektet. Det faktum att vissa
grupper har svårare att tillgodogöra sig samhällsinformation gjorde att stadsbibliotekets
personal såg ett behov av att arbeta mer med samhällsinformation för att öka
tillgängligheten och vidga räckvidden av sin informationssamling till fler än dåvarande
antal användare. Målet med projektet är att alla samhällsmedborgare verkligen innebär
alla. Detta betyder inte nödvändigtvis att stadsbiblioteket skulle rikta sin information till
vissa grupper utan att visa på fler ingångar till information och på det sättet nå fler
människor. I bidragsansökan nummer två, som följde projektets rapport i sin tur, har
projektgruppen till skillnad från i den första ansökan, uttalat nämnt prioriterade grupper.
Här står det mycket riktigt att projektet har prioriterade målgrupper. I ’delmål/strategier’
redogörs för hur de ska gå till väga för att nå dessa grupper. Vi bedömer dock att
speciella aktiviteter för prioriterade grupper genererar mer lättillgänglig information till
alla samhällsmedborgare. Stadsbiblioteket är den enda instans som i sin målformulering
poängterar att medborgare har olika förutsättningar att kunna ta till sig
samhällsinformation. Kanske är även det ett resultat av en medveten
folkbildningstradition där målgruppen omfattar alla samhällsgrupper. Den
målformulering som har vissa likheter med stadsbiblioteket i det här avseendet är SDF
Centrums i vilken nämns en övergripande målgrupp för informationsverksamheten,
nämligen medborgarna i Centrum. Utöver den finns formulerade delmålgrupper för
vissa informationsåtgärder.

I den andra ansökan om ekonomiska medel har stadsbibliotekets projektgrupp förklarat
strategierna för projektet genom att exemplifiera med möjlig service. I ansökan
benämns dessa fem punkter som delmål: 1) Exponering, 2) Det offentliga rummet,
3) Pedagogiskt redskap och ett utåtriktat arbetssätt, 4) Möten på olika nivåer,
5) Tillhandahålla lättillgängliga medier154. I en jämförelse med strategier för undersökta
instanser ser vi störst likheter med Medborgarkontoret i Lundby som också ger konkreta
exempel på hur de vill arbeta för att uppnå sina mål. SDF Centrums och Länsstyrelsens
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strategier sammanfaller på någon enstaka punkt med stadsbibliotekets strategier, medan
Stadskansliet faller utanför jämförelse eftersom strategi inte finns i måldokument.
Stadsbibliotekets delmål nummer ett, ’Exponering’, innebär en omorganisation av
bibliotekets medier på samhällsavdelningen och tydligare skyltning för att
informationen ”skall bli synligare och mer lättillgänglig”155. Exponering är i princip
Länsstyrelsens enda strategi för att genom olika medier visa upp sin verksamhet.
Medborgarkontoret har inte pappersmaterial för exponering på samma sätt men deras
installering av en storbilds- TV för till exempel riksdagsutsändningar är ett annat sätt att
öka tillgången på samhällsinformation. ’Det offentliga rummet’ är det delmål som
sammanfaller tydligast med SDF Centrums strategi. För stadsbibliotekets del handlar
det om att stadsbiblioteket ska fungera som en neutral och demokratisk mötesplats
mellan förtroendevalda och medborgare för diskussion om aktuella frågor. SDF
Centrum arbetar på samma sätt med dialog mellan politiker och invånare. Liksom SDF
Centrum fokuserar på skola och äldreomsorg så planerar stadsbiblioteket att ha
debattkväll kring ämnena skola och vård, ämnen som engagerar många medborgare.
Även stadsdelen Lundbys nämnd har det strategiska målet för Medborgarkontoret att
det ska fungera som forum för denna dialog. I stadsbibliotekets delstrategi ’Det
offentliga rummet’ återfinns återkopplingstanken, som är en sådan viktig komponent i
dagens samhällsinformation. ’Pedagogiskt redskap och ett utåtriktat arbetssätt’ är ett
delmål som delvis kan vara ett försök till en marknadsföringsåtgärd för stadsbiblioteket.
Där planeras visningar av stadsbibliotekets samhällsinformationssamlingar för inbjudna
prioriterade grupper och för annan allmänhet. Även Medborgarkontoret vill visa upp sin
verksamhet men gör det genom att istället själva gå ut och söka upp lundbyborna i
samband med olika aktiviteter i stadsdelen. Under punkten ’Pedagogiskt redskap och
utåtriktat arbetsätt’ nämns också stadsbibliotekets samarbete med stadsdelsbiblioteken
och medborgarkontor. I det delmålet ser vi ambitionen att uppfylla målet i ’Bibblans
visioner’ där det står att ”Göteborgs stadsbibliotek skall i samarbete med andra
informationsförmedlare utvecklas till stadens kunnigaste förmedlare av
samhällsinformation”156. Delmålet ’Möten på olika nivåer’ innebär att stadsbiblioteket
kommer att samarbeta med olika institutioner som bjuds in som rådgivare i olika frågor,
det kan vara representanter för försäkringskassan eller CSN.  Bland annat i
deklarationstider erbjuder även Medborgarkontoret i Lundby enligt stadsdelens strategi
sådana specialistrådgivning. Stadsbibliotekets sista delmål, att ’Tillhandahålla
lättillgängliga medier’, är den målsättning som är gemensam för alla instanser.
Stadsbibliotekets intentioner är att utveckla en innehållsrik och pedagogisk hemsida för
samhällsinformation. Satsning på IT är en åtgärd som är lika viktig, för att inte säga
ännu viktigare, för övriga instanser. Åtminstone två instanser, Länsstyrelsen och
Stadskansliet, har valt internet som huvudsaklig kontaktväg.

3.3 Målgrupper och användare

Termerna ’målgrupp’ och ’mottagare’ används ofta som synonyma men Larsson gör en
distinktion och identifierar några olika förhållande dessa två emellan. Målgruppen är
alla som är berörda av informationen och på något sätt ska får ta del av den medan
mottagargruppen är de som mottager informationen från sändaren och sedan förmedlar
informationen till hela målgruppen. Två av de förhållanden som Larsson nämner kan
vara relevanta i vår diskussion. I det ena fallet då Larsson använder exemplet
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samhällsinformation beskriver han ett förhållande där målgrupp och mottagargrupp är
densamma. Det kan innebära en kommun som vill informera sina invånare om en ny
stadsplan157. Det vill säga alla kommunens invånare är berörda och ska få
informationen. I det andra för oss relevanta fallet är mottagargruppen en del av
målgruppen och förmedlar den information de fått till hela målgruppen. Som förmedlare
av samhällsinformation fungerar alla våra instanser i sitt informationsarbete enligt det
förhållande då mottagargrupp och målgrupp är densamma. Hushållstidnigen, som ges ut
både av Göteborg centralt och av stadsdelarna Lundby och Centrum, är ett exempel på
detta. Den delas ut till alla hushåll. I Länsstyrelsens fall är förhållandet inte lika tydligt
men vi skulle kunna dra en parallell till deras annons i telefonkatalogen som finns i de
flesta hem. Det andra förhållandet där en mottagargrupp fungerar som länk till hela
målgruppen exemplifieras i vår undersökning av de råd som finns i stadsdelarna Lundby
och Centrum. Råden för handikappade, pensionärer och föreningar består av
representanter för respektive grupp. I framförallt Centrum finns en tydlig tanke med att
råden ska förstärka kommunikationen mellan beslutsfattare och målgrupp och
säkerställa att informationen från förvaltningen når ut till de berörda. Hos Länsstyrelsen
ser vi att förhållandet med en mottagargrupp för en hel målgrupp finns men på ett
mycket övergripande plan. Länsstyrelsens måldokument listar bland annat kommuner
som en målgrupp och den information som kommunernas förvaltning får ta del av ska
ju även komma invånarna till del. Udo på Stadskansliet är inte så intresserad av att
diskutera olika målgrupper utan informationsavdelningens arbete utgår snarare ifrån
gemensamma nämnare hos hela målgruppen, Göteborgs invånare, för utvecklingen av
hemsidan.

När instansarna talar om målgrupp för sin verksamhet så gör alla en geografisk
begränsning. Informationen ska riktas till invånarna i Lundby, Centrum, Göteborgs stad
och Västra Götalandslän. Indelningar i mindre målgrupper handlar i Länsstyrelsens fall
främst om användarnas sakfrågor. I Centrum och i Lundby talas oftast om demografiska
faktorer som ålder, kön och familjeförhållanden. Udo på Stadskansliet hävdar att de
demografiska faktorerna hos målgruppen är oväsentliga men vad som däremot är
avgörande är dels deras tidigare kunskap men också tillgång till internet. Pensionärer
kan använda internet lika bra som ungdomar, säger Udo. Frågan är dock om
pensionärerna föredrar det mediet framför något annat. Medietillgången, medievanor
och mediepreferenser är faktorer som Larsson nämner som kriterium för
målgruppsindelning, tillsammans med geografiska och demografiska faktorer158.

Enligt Larsson är det viktigt att lära känna och förstå sin målgrupp. Det är centralt i all
informationsverksamhet159. På Medborgarkontoret  planerar de att göra en
användarundersökning för att bredda och utveckla arbetet efter dess resultat. Även
Kristina på SDF Centrum tycker att befolkningsstrukturen ska vara utgångspunkten i
informationsinsatser men hon påpekar även svårigheterna med
informationsanpassningen för en varierad invånargrupp. Hon säger att de anser sig veta
ungefär hur invånargruppen i stadsdelen är sammansatt och därför planeras ingen
användarundersökning.

Den varierande invånargruppen i stadsdelen Centrum och svårigheten att anpassa
informationen och tillfredsställa alla grupper är ett konkret problem för Kristina. I
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arbetet med hushållstidningen är det svårt att lägga sig på en nivå som passar alla. Även
Länsstyrelsens arbete med hemsidan begränsas av att den ska vara begriplig och
informativ för en så stor grupp som möjligt. Larsson beskriver samma typ av problem
kring målgruppsanpassad information.

Man är trots allt hänvisad till tillgänglig statistik och till de tekniker som står till buds för
att sprida sina budskap. Risken är att man i alla fall tvingas använda breda medier av typ
annonsering, eftersom individerna finns insprängda i en bred publik160.

Beredskap för och behov av information är ytterligare faktorer som styr målgrupper i
förhållande till information. Behov skapar motivation som i sin tur leder till beredskap
och ökad aktivitet hos användaren. Användare som ser ett problem är mer mottagliga
för information och söker den också mer aktivt. Ämnets relevans för användaren
påverkar också engagemanget för frågan161. Våra respondenter ser en framtid där det
krävs av användaren att han/hon på eget initiativ aktiverar sig för att få tillgång till
information. Abrahamsson ser att det finns en risk att resurssvaga grupper inte aktivt
söker information om rättigheter och skyldigheter då den endast kommer att finnas
tillgänglig i databaser och samhällsguider162. Alla respondenter vill i samband med
förmedling av samhällsinformation lära ut kunskap om förvaltningsstrukturen som en
beredskap för medborgarna att kunna aktivera sig i processer i offentlig förvaltning. Om
en person inte är förberedd på information så krävs det extra insatser för att öka
kunskapen och nyfikenheten innan man kan räkna med en aktiv medborgare163. I SDF
Centrum kan vi tydligt se att behovet av information och relevansen för användaren
skapar aktivitet. SDF Centrums initiativ till projektet ’Framtidens förskola/skola’ har
engagerat många föräldrar som har slutit upp till möten för att förbättra sina barns skola.
Aktiviteten och samarbetet med politikerna har lett till en ny skolorganisation. Även om
inte alla engagerar sig i en fråga så är det bra att ta vara på aktiviteten hos dem som
kommer på möten, säger Kristina.

Alla respondenter ställer sig tveksamma till att generalisera kring den användargrupp
som kommer till instanserna för att få information. De vill betona att den enda indelning
som kan göras av medborgare är utifrån de frågor som ställs och de problem som
människor har, inte efter sociala och demografiska faktorer. Malou och Iréne på
Medborgarkontoret kan ändå urskilja vissa grupper och det beror förmodligen på att de
har fler personliga kontakter med användarna än övriga respondenter. De träffar
användarna och talar med dem för att lösa användarnas problem.

Återkoppling - Viljan att för medborgaren möjliggöra kontakt med politiker är påtaglig
hos alla de instanser som vi har undersökt. För de kommunala instanserna är den
ambitionen förankrad i ett centralt beslut om att varje stadsdel ska ha en demokratiplan.
Respondenterna är alla angelägna om att tala om att deras verksamhet präglas av insyn
och öppenhet. Effekten som önskas är att medborgaren inte ska uppleva att instansen är
otillgänglig utan att den är till för deras skull.

Medborgarens möjlighet till återkoppling är enklast hos stadsdelnämnderna i Lundby
och Centrum. Organisatoriska förutsättningar har lett till att Länsstyrelsen och
Stadskansliet inte huvudsakligen har den typen av uppgifter. I Västra Götaland ligger
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som tidigare nämnts den politiska makten hos Västra Götalands Regionen och inte hos
Länsstyrelsen. Stadskansliets arbete påverkas av Göteborgs stads beslut om
decentraliseringen av informationsarbetet som även innefattar medborgarnas
politikerkontakt. I och med beslutet har Stadskansliet inte samma ansvar för
återkopplingen som stadsdelsförvaltningarna. Varje stadsdel har sin politiska nämnd
som i första hand sköter kontakten med stadsdelens invånare.

Den väg som Stadskansliet valt att gå är att lägga ut telefonnummer och e-postadresser
till varje politiker och tjänsteman på hemsidan. Detta underlättar möjligheten för
medborgaren att kontakta en ansvarig person direkt, utan att behöva gå via en
mellanhand. Det kräver dock att medborgaren är medveten om vilken person som är
ansvarig för den fråga han/hon önskar få svar på. Detta problem har Udo försökt lösa
genom att försöka förklara förvaltningsorganisation och förvaltningsprocesser på
hemsidan. Ansvaret vilar dock tungt på individen. Länsstyrelsen har ingen egentlig
politisk förankring på regional nivå men kanske är deras tanke förnuftig vad gäller
kontakt med handläggare då de har valt att endast publicera kontakadress till respektive
enhet för att sedan själva fördela ärendena till berörd handläggare. Det skulle också
kunna ses som att de på Länsstyrelsen inte litar på individens egen förmåga att hitta rätt
i organisationen. Även SDF Centrum har försökt lösa problemet genom att ge
medborgarna flera möjligheter. Till en e-postadress som är gemensam för förvaltningen
har en tjänst tillsatts med funktionen att fördela inkommande e-post till rätt person.
Varje politiker har också sin egen e-postadress på hemsidan.

I kommunen ligger ansvaret för återkoppling främst på stadsdelarna. Framförallt SDN
Centrum är väl inarbetade i denna form av dialog med invånarna. Inom
informationsvetenskap diskuteras mottagarinriktade strategier. Istället för påverkan och
övertalning handlar det om dialog.

Det innebär att planeraren går ut till dem som han/hon vill kommunicera med, dels för att
skaffa sig en bild av den situation som dessa lever i, dels för att använda dem som
rådgivare. Här lägger man krafterna på att tillgodose vad mottagarna behöver och inte på
själva kampanjupplägget eller budskapsarbetet. [---] Praktiskt betyder dialogstrategin
[---] att planeraren använder sig av intervjuer och samtal med ett urval ur
mottagargruppen för att få underlag till åtgärder164.

Av en sådan strategi blir ofta följden att organisationen gör förändringar av sin
verksamhet utefter användarens önskemål. Målet med dialog är inte att förändra
mottagaren. I både Lundby och Centrum arbetar de med politikerjourer. Det är
stadsdelsnämnderna, det vill säga politikerna, som bjuder in till jourerna.
Medborgarkontoret i Lundby och informationsgruppens i Centrum reception (se avsnitt
2.2.5) har båda öppet vid dessa tillfällen för att bistå vid träffarna. Medborgarkontoret
tar emellanåt också rollen som representant för användarna när de förmedlar frågor till
politikerna. Vi ser detta som ännu ett tecken på att Medborgarkontoret intar en mer
användarorienterad position än övriga instanser.

Andra exempel på dialog i stadsdelarna är rådslagen i Lundby, Ungdomsnämnden i
Centrum samt deras projekt ’Framtidens förskola/skola’ och ’Framtidens äldreomsorg’
och slutligen, de öppna nämndsammanträdena i Centrum. Alla dessa aktiviteter är
återkommande och Larsson kommenterar den viktigaste aspekten i dialogtänkandet som
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är just att organisationerna kontinuerligt rådgör med mottagarna165. Framförallt är de i
SDF Centrum stolta över Ungdomsnämnden och idén tycker vi är god för att den
breddar vägen för dialog och återkoppling i ett längre perspektiv. Stadsdelen engagerar
och utbildar ungdomar i hopp om att ungdomarna ska få ett samhällsintresse och bli
aktiva medborgare som vuxna.

Avslutningsvis vill vi kommentera allmänhetens val av återkopplingsväg till
Länsstyrelsen även om den i Länsstyrelsens fall sker till handläggare och inte till
politiker. Anita säger att allmänheten gärna går till massmedia för att kommentera ett
beslut som Länsstyrelsen tagit i en fråga. Hon tror att det beror på att frågan då får
större uppmärksamhet. Kanske indikerar detta faktum, att medborgaren inte går direkt
till Länsstyrelsen vid synpunkter, också avståndet mellan Länsstyrelsen och
medborgarna.

3.3.1 Målgrupper och användare - stadsbiblioteket och instanserna

Enligt stadsbibliotekets projektdokument är målgruppen dels alla samhällsmedborgare,
dels vissa prioriterade grupper. De prioriterade grupperna är indelade efter olika
kriterier på samma sätt som SDF Centrum och Lundby Medborgarkontor indelar sina
målgrupper. Respondenten på Stadskansliet motsätter sig den typen av indelning, det är
individuella faktorer som avgör huruvida man kan ta till sig information eller ej, menar
han. Författarna till projektrapporten ser samma problem i stadsbibliotekets
målgruppsindelning, att inom varje målgrupp finns individer med olika
informationsbehov166. I intervjuerna med bibliotekspersonalen, som finns redovisade i
projektrapporten, framkommer att de tänker sig några andra målgrupper utöver dem
som finns i måldokumentet. Förutom arbetslösa och funktionshindrade nämner de
pensionärer, studerande och ’den lilla människan’. Invandrare framhålls inte som en
speciell målgrupp i intervjuerna.

Att ha full insikt i vilka grupper som utnyttjar stadsbibliotekets samhällssamlingar är
svårt eftersom det inte går att ha kontroll över alla som på egen hand söker sin
information. Av de biblioteksanvändare som i referensdisken ställer frågor som berör
samhällsinformation kan bibliotekarierna däremot utläsa några grupper. Största gruppen
enligt projektrapporten är studerande som ställer frågor i samband med sina studier. I
övrigt är det allmänhet som har personliga frågor som de behöver få svar på. Gruppen
allmänhet med privata frågor står i kontrast till yrkesgrupper med yrkesrelaterade
frågor. Där bildar jurister en stor kategori enligt bibliotekspersonalen. EU-material är
mest efterfrågat av invandrare167. Till skillnad från stadsbiblioteket så finns det hos våra
undersökta förmedlingsinstanser en naturlig begränsning av de användargrupper som
kontaktar dem. Den begränsningen ligger i de ansvarsområden som instanserna
handhar. Barnfamiljer är en stor grupp som kommer till Medborgarkontoret i Lundby
eftersom ansvaret för köplacering till daghem är Medborgarkontorets. Länsstyrelsens
uppgift att handha körkortsfrågor förklarar användargruppen körkortsaspiranter. På
Medborgarkontoret saknas studerande och ungdomar medan de är de största grupperna
som ställer frågor på stadsbiblioteket. Invandrare är en användargrupp som nämns på
både stadsbiblioteket och Medborgarkontoret. Äldre och deras anhöriga med frågor om
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äldreomsorg, som är frekventa besökare på Medborgarkontoret, är inte vanliga på
stadsbiblioteket.

Av de frågor som ställs i referensdisken vid stadsbibliotekets samhällsavdelning och
som kan betraktas som samhällsinformationsfrågor så är de vanligaste angående
stipendier och fonder. Det beror säkerligen på att böcker i ämnet är placerade bakom
referensdisken och att de därför måste begäras. Därefter är frågor om statistik, juridik,
EU, utbildning, ’starta-eget’, ’söka-jobb’ och offentligt tryck vanligast
förekommande168. De vanligaste frågorna på Medborgarkontoret handlar om
närmiljöfrågor som faror i trafiken, städning av gator, byggnationer och äldrevård.
Vidare får personalen på Medborgarkontoret ofta förmedla kontakter till politiker
genom att lämna ut telefonnummer och i samband med det förklara handlingsgången för
politiska ärenden. Samma typ av närmiljöfrågor får personalen på SDF Centrum. Utöver
dessa ställs också många frågor om förskola och skola. En stor del av de frågor som
ställs till SDF Centrum och Medborgarkontoret i Lundby berör handläggningsärenden
inom områden som respektive instans har ansvar för. SDF Centrum i egenskap av
stadsdelsförvaltning har ansvar för till exempel skolorna i området och
Medborgarkontoret ansvarar enligt stadsdelen Lundbys måldokument för viss
handläggning så som nyss nämnda inskrivning till plats i daghemskön. Detta är en stor
skillnad dessa två instanser och stadsbiblioteket emellan. I stadsbibliotekets
samhällsinformation ingår ingen handläggning.

Stadsbibliotekets ambition är i mångt och mycket att nå de informationssvaga grupper
som Demokratirådet nämner, eller ’den lilla människan’. I projektets femte delmål
’Tillhandahålla lättillgängliga medier’ klargörs dessutom att vissa grupper såsom
funktionshindrade och invandrare är prioriterade169. Medborgarkontorets användare
sammanfaller till viss del med stadsbibliotekets målgrupp. På Medborgarkontoret sägs
också att de sällan besöks av så kallade resursstarka grupper. Enligt Medborgarkontoret
beror det på att starkare grupper i samhället har bättre kännedom om svensk förvaltning
och vänder sig direkt till berörd instans i en fråga. SDF Centrum kan inte säga så
mycket om den grupp användare som kontaktar deras förvaltning mer än att de är aktiva
individer som troligen även i andra sammanhang gör sig hörda. SDF Centrums
användare betraktar vi därmed som en så kallad resursstark grupp och det skulle i så fall
bekräfta Medborgarkontorets teori om att starka grupper vänder sig direkt till ansvarig
instans istället för till ett mellanled. Antalet människor som kontaktar Stadskansliet har
ökat. Respondenten säger sig inte kunna identifiera en användargrupp men användarna
är idag fler på grund av mediet, den elektroniska kontaktvägen. Människor som tidigare
aldrig hörde av sig har nu tillkommit. Detta grundar han på det faktum att eftersom det
är så enkelt att nå Stadskansliet via e-post så vågar fler än tidigare skriva till dem. Vi
uppfattar att respondenten gör bedömningen att med ny teknik kommer inte bara så
kallade starka grupper att kontakta förvaltning direkt. Även så kallade resurssvaga
grupper kommer att kunna ha mer kontakt med förvaltning genom e-post. Det
förutsätter förstås en lättillgänglig dator. Stadsbiblioteket kan fylla en plats som
hjälpfunktion för resurssvaga grupper till dess att människor i större utsträckning än nu
tar egna kontakter med myndigheter.
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Förmågan till egen aktivitet kommer att vara en nödvändighet för individen om han/hon
ska kunna hålla sig informerad om sina rättigheter och skyldigheter i framtidens
samhälle, hävdar respondenten på Stadskansliet och har stöd i aktuell
samhällsforskning. Abrahamsson ser att det finns en risk att resurssvaga grupper inte
aktivt söker information om rättigheter och skyldigheter då den endast kommer att
finnas tillgänglig i databaser och samhällsguider170. Abrahamsson redogör för att dessa
grupper därmed kommer att vara en svårnådd kategori medborgare för
samhällsinformatörer vid myndigheter. Han föreslår att arbetet med att nå dessa
svårnådda medborgare skulle kunna vara en uppgift för andra yrkesgrupper.

Det är dock i en djupare bemärkelse en uppgift som varken kan eller bör lösas av statligt
eller kommunalt anställda informatörer. Här finns ju istället den svenska
studiecirkeldemokratin och folkbildning och folkrörelser i parti och minut171.

Abrahamsson säger att arbetet med att nå resurssvaga grupper inte är en uppgift för
statliga eller kommunala informatörer utan ansvaret för grundläggande
samhällsinformation skulle istället kunna ligga på folkbildningen. Vi ställer oss
frågande till myndigheters möjligheter att frånsäga sig ansvaret att förmedla
samhällsinformation till vissa grupper men kanske finns det ändå fog för ett sådant
påstående. I och med att respektive myndighet har ansvar för information om sin egen
verksamhet så riskerar myndighetsinformation totalt sett att bli svåröverskådlig och
splittrad för medborgaren. För att förhindra en sådan situation har medborgarkontor på
flera håll etablerats, som ett result av kommunala samordningsfunktioner172.
Medborgarkontor, som är en del av kommunal förvaltning och beroende av
kommunernas ekonomi och politik, riskerar dock att  bli bortrationaliserade i
ekonomiskt svåra tider med nedskärningar av offentlig service, hävdar Abrahamsson.
Han förordar därför för gentemot myndigheterna oberoende centra som kan ge stöd till
medborgare och nämner i det sammanhanget åter folkbildning och folkrörelser173.
Biblioteken, som enligt Folkbiblioteksutredningen 174 bör vara neutrala och som från
och med 1997 är lagstadgade institutioner, har en plats att fylla i det avseendet.
Folkbiblioteken står enligt oss även stadigast i folkbildningshänseende eftersom
studiecirklarna och folkrörelserna, som Abrahamsson också nämner, för en vacklande
tillvaro.

Vad gäller återkoppling så varierar användarnas möjligheter hos de olika
förmedlingsinstanserna. Länsstyrelsen i Västra Götaland har ingen politisk
ledning och därför blir medborgarens återkopplingsmöjlighet med politikerna
avlägsen. I Göteborgs kommun centralt så kan medborgarna nå sina politiker
genom information på hemsidan om telefonnummer och e-postadress. De instanser
som erbjuder flest möjligheter för sina medborgare att återkoppla till politikerna
är Medborgarkontoret i Lundby och SDF Centrum. Dels har de sin respektive
hemsida med samma information om kontaktvägar som Stadskansliet, dels har de
politikerjourerna. SDF Centrum har även öppna nämndmöten och dialogprojekt
med ett par brukargrupper där politikerna medverkar. De möten med politiker
som stadsdelarna erbjuder är kontinuerligt återkommande, regelbundet
schemalagda varje månad eller varje vecka. Som vi tidigare kommenterat saknar
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vi återkopplingstanken i stadsbibliotekets definition av begreppet
samhällsinformation. Däremot så ser vi i målformuleringen och i ett av delmålen,
’Det offentliga rummet’, att ambitionen finns. Stadsbiblioteket planerar att
fungera som ett offentligt rum för möten mellan medborgare och förtroendevalda i
olika frågor. Enligt bidragsansökan verkar det som om man väljer att satsa på
riksintressanta frågor, som till exempel diskussion om EU och möten med
riksdagspolitiker175. Här skiljer sig stadsbiblioteket från stadsdelarna i fråga om
perspektiv. Medan stadsdelarna i regel behandlar närmiljöfrågor som berör
invånarna mer personligt så verkar stadsbiblioteket satsa på frågor som rör
medborgarna i hela nationen.

3.4 Service

Under aspekten Service är det svårt att göra relevanta jämförelser mellan instansernas
utbud. Vår utgångspunkt i innebörden service var dels medborgarens möjlighet att få
information om instansen och andra myndigheter men också möjligheten för denne att
få en praktisk tjänst utförd. Med praktisk tjänst menar vi att medborgaren på plats får
konkreta instruktioner för hur en åtgärd ska genomgöras.

Utifrån vår definition av praktiska tjänster kan vi se att det erbjuds av
Medborgarkontoret och Länsstyrelsen. På Medborgarkontoret säger man sig utforma
servicen utifrån användarens frågor och många frågor handlar om konkreta göromål.
Personalen hjälper ofta till med att utforma brev till myndigheter, de tar fram rätt
underlag för besök hos myndigheter och de hjälper till med att utföra ärenden via
knapptelefon. På Länsstyrelsen kommer dessa praktiska tjänster i fråga när möten för
lantbrukare ordnas i syfte att underlätta blanketthantering. Anita nämner detta som ett
exempel på en praktisk tjänst knuten till en speciell enhet inom Länsstyrelsen och vi vet
inte om detta sker på samma sätt i andra enheter. Detta är ett av de få tillfällen då
Medborgarkontoret och Länsstyrelsen liknar varandra i vår undersökningen. SDF
Centrum erbjuder inte samma typ av praktiska tjänster men ett av deras verksamhetsmål
är att skapa dialog med sina invånare. Dialogen utförs rent praktiskt genom projekten,
politikerjouren och råden.

I och med att stadsdelarnas informationsavdelningar finns på samma kommunala nivå
förväntade vi oss mer likartad service. Det visade sig inte stämma. I stadsdelarna
Lundby och Centrum har politikerna valt att hantera informationsförmedlingen på olika
sätt. Olikheten ligger i att informationsavdelningen på SDF Centrum i högre grad är en
del av stadsdelens förvaltning som ansvarar för service och tjänster som erbjuds i
stadsdelen. Därför betraktar Kristina i SDF Centrum hela förvaltningens verksamhet
som informationsarbete. Medborgarkontoret å andra sidan har en mer självständig
position i förhållande till förvaltningen, med en förmedlingsfunktion som primär
uppgift. Användarnas frågor styr deras arbete. SDF Centrums uppgift utgår från
förvaltningen och består främst i att informera om eller marknadsföra förvaltningens
tjänster. Bryson diskuterar målgruppsindelning för marknadsföring vid
informationsservice då hon påtalar styrkan i att anpassa service efter kunderna istället
för efter produkten. Det är en tanke som kan liknas vid Medborgarkontorets sätt att
arbeta.
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The strength in the market segmentation approach lies in the fact that it is based upon the
customer rather than the product or service. The customer is assured of a service that
satisfies as far as possible their individual needs rather than a mass-market offering.176

Anledningen till att Centrums stadsdelsförvaltning valt att utforma
informationsverksamheten på det sätt som man gjort och inte med ett medborgarkontor
kan bero på den bedömning de gjort av sin befolkningsstruktur. De välutbildade,
telefon- och internetkunniga invånarna i stadsdelen Centrum (se avsnitt 2.1.3) behöver
eventuellt inte den typen av service som erbjuds på Medborgarkontoret, där servicen
utgår från kundens frågor.

Valet av internet och utvecklingen av hemsidan som viktigaste kanal är gemensamt för
Länsstyrelsen och Stadskansliet. Valet är enligt respondenterna givet eftersom kanalen
når ut till många. Vid val av kanal är räckvidd ett kriterium, ”för breda budskap måste
man använda breda medier där man även når individer som inte tillhör den exakta
målgruppen”177. Frekvens är ytterligare ett sådant kriterium, vilket specificerar hur ofta
och hur länge målgruppen exponeras för mediet. Internet har hög frekvens, enligt
Larsson. Enligt teorin är alltså Stadskansliets och Länsstyrelsens val av kanal rätt väg
att gå. Snabbhet är ännu en faktor i informatörens val av förmedlingskanal.

Den nya informationstekniken har ett påtagligt försteg framför de flesta medier [---] i
detta avseende. Här finns en möjlighet att bokstavligen i skrivandets stund få kontakt
med andra personer över hela världen och att få svar direkt. 178

Snabbheten som leder till omedelbar kommunikation mellan instansen och medborgarna
är en fördel med internet som Udo fascineras av. Stadskansliets informationsavdelning
får ofta kommentarer på innehållet och utformningen av hemsidan. Udo och övrig
personal har då möjlighet att genast reagera på kommentararena och eventuellt göra
förändringar. Anita på Länsstyrelsen tror också på internets fördelar men påpekar ändå
behovet av andra kanaler, som till exempel deras annons i telefonkatalogen. En
kombination av kanaler ger i regel bättre resultat. Olika kanaler når olika delar av
målgruppen och att flera kanaler med samma budskap ökar förtroendet för
informationen.179

En kanal för den kommunala informationen är hushållstidningen som används av de tre
kommunala instanserna. I SDF Centrums och Stadskansliets fall är det de som även står
som producenter av tidningen. Medborgarkontoret använder ’Vårt Lundby’ som en
marknadsföringskanal för att sprida kunskap om sin existens och verksamhet. Det gör
de även på många andra sätt genom att visa sig ute i stadsdelen på evenemang och
nöjesaktiviteter. Vi har fått uppfattningen att Medborgarkontoret och deras verksamhet
är känd av många och väl integrerad i stadsdelen.

Både Udo på Stadskansliet och Malou på Medborgarkontoret talar om bristande
kommunikation mellan enheter, och mellan enheter och övergripande organisation i den
decentraliserade informationsverksamheten i Göteborg. Bristerna leder i sin tur till
bristande service för medborgarna. Malou säger att hon ibland saknar tillräcklig
information från central nivå för att kunna hjälpa sina användare på bästa sätt.
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Abrahamsson skriver att syftet med decentralisering för den centrala organisationen inte
innebär att den helt lämnar över ansvaret för informationsspridning till de lokala
enheterna.

Kvalitetsstyrning genom decentralisering innebär inte att den centrala nivån släpper allt
ansvar i syfte att stimulera entusiasmen och den administrativa och sociala
nybyggarandan på lokal nivå. Utmaningen ligger istället i att målen för verksamheten
förtydligas och att verksamhetens olika delar prioriteras i förhållande till varandra samt
att effektiva system för utvärdering och uppföljning utvecklas. 180

Medborgarkontor i varje stadsdel vore en lösning på kommunikationsproblemet enligt
Udo men eftersom Malou på Medborgarkontoret säger sig sakna det centrala stödet så
är nog inte enbart fler medborgarkontor tillräckligt. En ordentlig utvärdering och
uppföljning av informationsverksamheten i Göteborg från central nivå, som
Abrahamsson rekommenderar, skulle möjligen vara aktuell.

3.4.1 Service - stadsbiblioteket och instanserna

Vi har kunnat urskilja tre typer av inriktning vad gäller service i våra studier. De
omfattar spridandet av information om den egna verksamheten, spridandet av
information om andra myndigheter och offentliga organ, och utförandet av praktiska
tjänster. Stadsbibliotekets service hamnar i kategori nummer två, att informera om andra
samhällsföreteelser. Bibliotek som institution har av tradition till uppgift att
tillhandahålla information främst i pappersform men idag har servicen även
kompletterats med elektroniska medier. Vad vi saknar på stadsbiblioteket är funktionen
att utföra praktiska tjänster. Den funktionen är betydande på Medborgarkontoret, som är
den instans med en användargrupp som liknar stadsbibliotekets målgrupper. På
Länsstyrelsen existerar tjänsten men troligen bara i formen av assisterandet med
blankettifyllnad för jordbrukare. Medborgarkontoret har även vad vi kallar för riktad
service där vissa grupper får stöd av en inbjuden specialist inom ett område. Idéen att
hjälpa medborgare i konkreta situationer på stadsbiblioteket finns som ett av delmålen i
ansökan nummer två. I ’Möten på olika nivåer’ ämnar man samarbeta med rådgivare för
olika institutioner som till exempel försäkringskassan. Rådgivarna ska bjudas in till
stadsbiblioteket för att ge råd och svar på frågor. Denna åtgärd liknar mest den riktade
servicen på Medborgarkontoret. Med praktisk tjänst menar vi snarare att personalen kan
lösa ett problem på plats utan att hänvisa till berörd myndighet. Det behöver inte
nödvändigtvis handla om handläggningsärenden, som ju är en specialfunktion för
Medborgarkontor, utan kan vara att hjälpa till med att formulera ett brev.

Internet är för Länsstyrelsen och Stadskansliet den viktigaste kanalen för förmedling av
samhällsinformation. Argumentet för att koncentrera förmedlingen till den formen av
kanal är mediets snabbhet och möjligheten att hela tiden förändra och uppdatera
informationen. Även Medborgarkontoret utnyttjar internets fördelar och undviker att
samla på sig broschyrmaterial och blanketter för att inte riskera att informationen blir
inaktuell. Personalen på Medborgarkontoret ser stadsdelsbibliotekets samling som en
tillgång i det att den till största del består av pappersdokument och blir en instans med
specialistfunktion där medborgaren kan fördjupa sig i en fråga.

Stadsbibliotekets definition av samhällsinformation formas enligt projektrapporten
utifrån det innehåll som tillförs klassifikationskoden O, med tillägg av all typ av EU-
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information oavsett ämnesområde181. Det är ett samlingsorienterat synsätt i motsats till
medborgarorientering där medborgarnas frågor sätter ramarna för innehållet. Denna
begränsning av innehållet utifrån samlingen har projektgruppen gjort för att det annars
skulle kunna bli konkurrens mellan stadsbibliotekets avdelningar om material som
tillhör andra klassifikationskoder, och för att omplaceringar skulle vara mycket
krävande182. Detta begränsar serviceinnehållet på stadsbibliotekets samhällsavdelning
eftersom viss typ av information, som skulle kunna klassas som samhällsinformation,
har exkluderats. Den typ av information som saknas på avdelningen är
konsumentupplysning, information om kulturevenemang  och information från lokala
föreningar183. Den här informationen finns att tillgå på stadsbiblioteket, på andra
avdelningar eller via internet, men den distribueras inte på samhällsavdelningen. I
rapporten från förstudien påpekas att sådan information skulle kunna förmedlas direkt
från internet, förutsatt att informationen finns där, från vilken avdelning som helst och
då också från samhällsavdelningen. I rapporten ställs frågan om den möjligheten tas till
vara på samhällsavdelningen184. I vår undersökning framkommer att Medborgarkontoret
inkluderar den här typen av information både i sin begreppsdefinition och i den service
som erbjuds eftersom personalens utgångspunkt i arbetet är de frågor som människor
ställer. Deras arbete är att betrakta som medborgarorienterat. Antalet frågor om lokala
föreningar är betydande på Medborgarkontoret och instansen deltar aktivt i planering av
lokala kulturevenemang.

Undersökningens respondenter tyckte enhälligt att en av stadsbibliotekets uppgifter
skulle kunna vara att på olika sätt förklara hur Sverige styrs och är organiserat, genom
att där förse med flera möjligheter för biblioteksanvändaren att lära sig
förvaltningsordningen, på både statlig och kommunal nivå. Respondenterna uttryckte att
det skulle vara en viktig funktion eftersom förvaltningskunskap kommer bli nödvändig
för medborgaren om han/hon ska kunna vara aktiv och därmed delaktig i samhället.
Som vi tolkar deras synpunkter så kommer morgondagens samhälle att kräva större
förmåga till initiativ för den enskilde för att hantera till och med det mest vardagliga
sysslorna. Instruktioner i förvaltningskunskap skulle innebära en förstärkt pedagogisk
inriktning av bibliotekets arbete. I projektets målformulering ser vi ambitionen till
denna pedagogiska funktion i formuleringen att biblioteket ska väcka intresse för
demokratins spelregler. I delmålen däremot saknar vi den inriktningen av pedagogisk
verksamhet som speciellt belyser förvaltningsorganisation. Om biblioteket fortfarande
kan ses som en institution för folkbildning så ser vi att även Abrahamsson stöder idén
med biblioteket och den pedagogiska funktionen att förklara samhällsstrukturen. ”Om
det istället handlar om att orientera medborgaren i det komplexa samhället med dess
omfattande omvandlingstryck är skola och folkbildning i förening med olika medier en
mer framkomlig väg”185.

Stadsbibliotekets kärna är samlingen med ett brett omfång av dokument, ’från SDN till
FN’. Som vi nämnde under ’Begreppsdefinition’ så finns i Göteborg någon form av
informationsverksamhet för spridning av kommunal information delegerad från centralt
håll i varje stadsdel, inklusive Lundby och Centrum. Det är därför tänkbart att
marknaden för kommunal information är mättad och att kommunal information därför
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kanske inte är något som stadsbiblioteket behöver koncentrera sig på. Dessutom består
kommunal information, förutom av information i form av upplysning, också av
handläggning, enligt resultatet i vår undersökning. Handläggning är en tjänst som
stadsbiblioteket inte hanterar. Istället skulle en satsning på statlig och internationell
information vara ett alternativ. Å andra sidan är behovet av kommunal information stort
eftersom den är mest angelägen för medborgarna och borde kanske därför finnas
tillgänglig på så många ställen som möjligt.

Funktionen att hänvisa en person vidare till rätt instans kräver mycket av personalen.
Detta är en service som våra respondenter lägger stor vikt vid för god
samhällsvägledning. Kompetensen för den personal som ska hänvisa en person till rätt
instans måste inbegripa en bred kunskap om förvaltningsstruktur och
handläggningsgång.

3.5 Kompetens och tillgänglighet

Kompetens - Termen generalist används ofta i samband med personal på
medborgarkontor men Abrahamsson ger ett innehåll till begreppet som väl
stämmer överens med den typ av kompetens som en samhällsinformatör ska ha
enligt våra respondenter.

Det räcker således inte med att generalisten ska ha en bred kunskap och orientering om
den egna sektorn och dess gränser till andra samhällsområden. Förtrogenhetskunskap och
förmåga att göra utredningar, analyser och bedömningar är ett annat inslag i denna
kompetensprofil. Den sociala kompetensen och förmågan att i samverkan med olika
aktörer och myndigheter driva frågan/ärendet framåt är ett annat uttryck för
generalistkompetensen. Däri ligger också en förmåga till konstruktiv problemlösning
samt en nyfikenhet och en aktiv förmåga att söka ny information i olika källor som
exempelvis kunskapsbanker och expertsystem186.

Det som av detta citat återkommer i respondenternas
beskrivningar är förtrogenhetskunskap om den egna sektorn,
social förmåga och samarbetsförmåga, förmåga att söka
information och nyfikenhet.

Personalens roll på Medborgarkontoret är den som generalist. Det vill säga ”en
medarbetare som har samhällelig överblick, kan jobba över förvaltningsgränser, kan ge
information och utföra enklare ärendebehandling för medborgarna”187. I Lundby
föredrar Malou och Iréne att kalla sig samhällsvägledare därför att det bättre beskriver
arbetsområdet men de betonar sin funktion som generalister i motsats till specialister.
Specialisten är en roll som de medvetet försöker undvika trots att det ibland är svårt
med tanke på att de faktiskt utför vissa handläggningsuppgifter. Specialisterna har djup
kunskap och ska sköta ärenden inom ett smalare område. Handläggningsuppgifter
tillhör ju vanligtvis specialistrollen vid förvaltningar. Specialisterna har faktakunskapen.
Generalisternas kompetens ligger i kunskap över ett brett område. För att som generalist
få tillgång till bredden måste de kunna söka information och veta var de ska söka den.
Det är någonting som även Anita på Länsstyrelsen poängterar. Anita fungerar som
generalist som vet var fakta finns och hur hon får tillgång till den. Förutsättningen för
personalen på Medborgarkontoret för att kunna söka information är att de har kunskap
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om offentlig förvaltning. De måste kunna hitta den rätta avdelningen i förvaltningen för
en viss fråga. Det är denna förvaltningsförtrogenhet som är deras viktigaste kompetens
och utan den har de svårt att klara sina arbetsuppgifter. Förvaltningskunskap är något
som alla respondenterna trycker på. Hur kunskapen erhålls har inte så stor betydelse.
Naturligtvis är högskoleutbildning i förvaltningskunskap eller statskunskap att föredra
för att det ger ett större perspektiv, säger Anita, men kunskapen kan också förvärvas
genom arbetserfarenhet i förvaltningen. Arbetserfarenhet betonas speciellt av
Medborgarkontorets personal eftersom praktiskt arbete ger struktur åt den verksamhet
och de tjänster som Medborgarkontoret utför.

Även Kristina på SDF Centrum talar om förvaltningskunskap som en del i
kompetensen. Den andra delen är informationsteknik. Informationsteknik är traditionellt
informatörens specialistfunktion och omfattar bland annat kunskap om
multimedieteknik och personligt datorbaserat informationsarbete som desktop
publishing188. Personalen i kommunikationsteamet i SDF Centrum är övervägande
kunniga i informationsteknik.

Udo på Stadskansliet är, liksom övriga respondenter, övertygad om att
förvaltningskunskap är en oumbärlig kompetens. Han är däremot mycket tveksam till
betydelsen av kunskap i informationsteknik för framtida samhällsinformatörer. Han
hävdar istället att människokännedom ökar i betydelse. Utbildning i pedagogik och
psykologi kommer att krävas för att förstå medborgarna och för att på bättre sätt kunna
fylla deras behov av samhällsinformation. Abrahamsson bekräftar Udos framtidsvision
om en förändrad roll för samhällsinformatören. Utöver informationstekniskt kunnande
kommer informatören att vara i behov av pedagogiska kunskaper.

Det räcker inte längre med att beskriva innehållet i en verksamhet utan det blir också
nödvändigt att förse medborgaren/kunden med jämförande kvalitetsinformation. Vad är
bra och dåligt med denna tjänst i förhållande till andra liknande tjänster? [---]
informatören måste här samarbeta på ett mer djupgående sätt med olika yrkesgrupper
som pedagoger, personalutvecklare, administratörer och verksamhetsplanerare189.

Tillgänglighet - Udo förutspår att informatörens framtida kompetens kommer att behöva
utökas från kunskap om informationsteknik till att inkludera förmågan att förstå
mänsklig kognition, hur medborgarna tänker och associerar. Det är i det sammanhanget
som informatörens kompetens i pedagogik och psykologi, som Udo förordar, kommer
att bli aktuell. Udo diskuterar i relation till hemsidan vikten av att förstå hur användaren
resonerar i sina sökningar för att hemsidans konstruktör ska kunna utforma
länkfunktioner med adekvata begrepp. Att känna sin målgrupp och ha insikt om hur den
målgruppen tillägnar sig information anser också Larsson vara en central insikt i all
informationsverksamhet.

Kommunikation planeras och utformas rimligen rationellt och systematiskt i en
organisation, medan människor ofta fungerar instrumentellt och känslomässigt. Två
motstående handlingsmönster möts därmed i kontakterna mellan sändare och mottagare.
Den som ansvarar för PR och information i en organisation behöver därför ett dualistiskt
synsätt – att förstå både organisationens och målgruppens sätt att tänka och handla…190
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Vad gäller den organisatoriska placeringen i huvudorganisationen finns det skillnader
de undersökta instanserna emellan och detta skulle kunna påverka tillgängligheten till
instansen. Larsson listar olika nivåer som en informationsverksamhet kan vara placerad
på i ett företag (se avsnitt 1.5.1). Vi har försökt placera undersökningens instanser under
dessa nivåer. Medborgarkontoret arbetar på initiativ av stadsdelsnämnden Lundby och
är placerat i stadsdelshusets entré. Trots det kan det betraktas som ’en decentraliserad
eller lokal enhet’ eftersom det är en självständig verksamhet för informationsspridning i
stadsdelsförvaltningen. I Centrum som är den andra stadsdelen i vår undersökning är
informationsverksamheten närmare knuten till förvaltningsledningen som en del av
administrationen. Den ingår i vad som kallas staben där också andra verksamheter
ingår. Utifrån Larssons lista kan vi se att Kommunikationsteamet i SDF Centrum är ’en
enhet inom avdelning eller sektion’. Personalen i SDF Centrums reception kallas
Informationsgruppen. Den verksamheten kan enligt Larsson betraktas som ’en publik
enhet som till exempel en reception’. Stadskansliets informationsavdelning som har
Göteborgs stad som huvudorganisation betraktar vi som ’en central stabsenhet på
koncernnivå’. Även Länsstyrelsens informationsverksamhet som ingår i enheten
Samordning får placeras i denna kategori. Larsson propagerar för
informatörens/informationsverksamhetens självständighet i förhållande till
uppdragsgivaren och hävdar att informationen då uppfattas som mer trovärdig av
mottagaren. Han hävdar att informationsverksamhet bör fungera som en egen enhet och
inte som en del av en annan, större enhet. Detta rekommenderar han för att man inte ska
riskera att informationsfrågorna får för lite utrymme eller att övriga avdelningens
personal påverkar informationsarbetet för mycket 191.

Både Udo på Stadskansliet och Anita på Länsstyrelsen förutspår internets framtida
dominans som informationskanal för samhällsinformation till medborgaren. Det är
genom internet som samhällsinformation kommer att vara tillgänglig. Det har fått
konsekvenser framförallt för Göteborgs stads centrala informationsarbete på så sätt att
störst energi läggs på utvecklandet av Göteborgs hemsida. Alla fyra instanser erbjuder
e-post kontakt via en hemsida.

Instansernas öppettider sammanfaller i regel med vanliga kontorstider, 8.00 till 16.30,
endast Medborgarkontoret har längre öppettider. På Medborgarkontoret har personalen
försökt anpassa sina öppettider efter besökarnas önskemål utifrån enkätundersökningar.
Personalen har även i så stor utsträckning som det möjligt försökt avpassa sina
öppettider till stadsdelsbibliotekets öppettider. Det här visar på Medborgarkontorets
ambition att förenkla för besökarna och anpassa servicen efter deras önskemål. I
kontrast till Medborgarkontorets generösa öppettider står Länsstyrelsen med en enhet i
synnerhet. Den enhet hos Länsstyrelsen som har flest besökare med privata ärenden
snarare än yrkesmässiga är trafikenheten. Trafikenhetens öppettid är 9.00 – 14.00. Efter
14.00 hanteras inkomna ärendena. Det vanligaste ärendet är ansökan om
körkortstillstånd. Ärenden som gäller yrket kan individen ofta sköta på arbetstid men
privata angelägenheter måste i regel skötas efter kontorstid. I skenet av det kan 14.00
tyckas vara en tidig stängningstid. Å andra sidan är det i regel gymnasie- och
skolungdomar med mer flexibla tider som ansöker om körkort och därför är den tidiga
stängningstiden eventuellt inget problem.

Personalen på Medborgarkontoret är negativ till den placering som Medborgarkontoret
har och det sätt på vilken servicen måste utföras. Ofta kommer besökare med problem
                                                          
191 ibid., s. 241
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av känslig natur och det kräver, som respondenterna påpekar, avskildhet för samtal och
inte en ”snabb expediering”. ’Överdiskservicen’, som de tillämpar men är skeptiska till,
är en funktion som ingår i den definition som är vanligast förekommande i diskussionen
om medborgarkontor192. Det verkar som om den delen av definitionen inte fungerar
tillfredställande i Lundby. ’Överdiskservicen’ finns till viss del vid alla instanserna
eftersom det första mötet vid ett besök sker vid en receptionsdisk. Ärendehantering sker
dock hos direkt ansvarig handläggare på respektive avdelning så därför uppstår inte
problemet med brist på avskildhet.

3.5.1 Kompetens och tillgänglighet - stadsbiblioteket och instanserna

Enligt projektrapportens intervjuer med stadsbibliotekets personal betraktas dess roll
som förmedlare av samhällsinformation som fördelaktig. Ett av argumenten för
stadsbiblioteket är det faktum att lokaler och material redan finns tillgängliga och att
öppettiderna är generösa. Göteborgs invånare känner till stadsbiblioteket och kommer
redan dit i olika ärenden. Att stadsbiblioteket är bemannat med kunnig personal ses som
ytterligare skäl. Slutligen åberopas folkbibliotekens neutralitet liksom möjligheten att
där söka fördjupad information193. Neutraliteten kan betraktas ur ett organisatoriskt
perspektiv. Vi nämnde i avsnitt 3.5 att de undersökta instanserna kan placeras på olika
nivåer inom en organisation, enligt Larssons indelning. Stadsbiblioteket med
samhällsavdelning ska vara en neutral institution och är en självständig del i
kommunens verksamhet. I likhet med Medborgarkontoret är det alltså ’en
decentraliserad eller lokal enhet’ i förhållande till sin huvudorganisation. Larsson menar
att information uppfattas som mest trovärdig om den sprids av en sådan självständig
informationsenhet.

Våra respondenter, i rollen som samhällsinformationsförmedlare, uttrycker sig kring
några egenskaper som de anser viktiga för yrkesutövandet. Kompetens i att söka
information är primärt för att kunna förmedla samhällsinformation, påtalar två av
respondenterna. Av det skälet kan vi säga att biblioteken har en självklar position som
förmedlare av samhällsinformation eftersom personalens kompetens bland annat består i
informationssökning. Traditionellt var bibliotekariens främsta yrkesuppgift att förvalta
samlingen och även idag kan man sammanfatta bibliotekariens funktion i förvaring och
förmedling av information samt organisationen av informationen. Organisationen består
i att klassificera och katalogisera dokument. För att kunna återvinna och förmedla
information ur stora samlingar krävs god förmåga att lokalisera dokument. En
bibliotekssamling består idag av både tryckta och elektroniska dokument. Det är en
omöjlighet att ha överblick över hela samlingen. Bibliotekariens uppgift blir i stället att
å användarens vägnar kvalitetsbedöma information och dokument hämtade på nätet. Det
innebär en specialisering av yrkeskompetensen. Enligt Olander ska bibliotekarien i det
nya informationsflödet via elektroniska medier vara kritisk i bedömning av
informationskvalitet. Bibliotekarien ska förse användarna med en ”måttstock” för
bedömning av dokument hämtade på internet194. Även samhällsinformatörens roll är
under förändring i denna riktning. Den kommunala eller statliga samhällsinformatörens
specialistkompetens kommer, enligt Abrahamsson, att ligga i att kvalitetsgranska
information och ge medborgarna olika alternativ i en valsituation mellan olika

                                                          
192 Inför integrerade medborgarkontor. – 1996. – s. 15
193 Höglund, Lars. – s. 23
194 Olander, Birgitta, Snart är pandan ett rovdjur. // Ikoner. –1999. – 4. - s. 37
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tjänster195. Som samhällsinformatörer vid samhällsavdelningen på stadsbiblioteket bör
alltså bibliotekarierna vara kunniga i att bedöma informationens kvalitet.

Enligt Enmark uppfattas bibliotekarieyrket idag ha en utvecklad servicefunktion i och
med att förmedlingsverksamheten är primär. Detta har skett på bekostnad av
bibliotekariernas specifika ämneskunskaper, hävdar han196. Även Järv ser tendensen att
nedprioritering av ämneskunskaper sker i bibliotekssammanhang. Det är en trend som
han betraktar med oro. Järv menar att ämneskunskaper är en kompetens som har varit
och är grundläggande för en kompetent bibliotekarie197. Goda ämneskunskaper är en
egenskap som även våra respondenter betonar starkt. Det är av stor vikt att som
samhällsinformatör vara så insatt i förvaltningsorganisation att man enkelt kan förklara
strukturen för andra. En respondent i vår undersökning nämner vikten av kunskap i
informationsteknik vari ingår presentationstekniska kunskaper. Sådan kompetens
eftersöktes av personalen på stadsbiblioteket. Utifrån de idéer om nya metoder som
diskuterats på stadsbiblioteket för förmedling av samhällsinformation, som bland annat
skulle kunna omfatta multimediepresentationer och aktiverande utställningar, har det
påpekats bland personalen att ny kompetens skulle kunna behövas i form av
informatörskunskaper. I den litteratur vi har studerat har vi dock inte sett att den typen
av traditionell informatörskompetens efterfrågas hos en framtida bibliotekariekår.
Däremot kommer en generell kunskap i informationsteknik och datorvana att krävas
eftersom mycket av den informationssökning som görs idag sker i databaser och på
internet. Av en framtida bibliotekarie krävs traditionellt bibliotekskunnande med
kunskapsorganisation och informationsåtervinning men i nya former och med ny
teknik198. En respondent lägger inte alls så stor vikt vid presentationsteknisk kunskap
utan betonar istället människokännedom. En bra förmedlare av samhällsinformation
måste ha kunskap i pedagogik och psykologi. I rollen som informatör menar
respondenten att det krävs kunskap i dessa ämnen för att informera och utforma text så
att den blir begriplig. Det är viktigt att mottagaren uppfattar informationen på det sätt
som det var tänkt. Pedagogik är betydelsefullt även för en bibliotekarie i en
förmedlingssituation. I all form av kommunikation på bibliotek behöver personal vara
medvetna om hur information överförs på ett begripligt sätt. Berglind skriver att hon
saknade den pedagogiska inriktningen när hon som nyutexaminerad kom ut i yrkeslivet.
I utformningen av skyltar, instruktioner, hjälptexter med mera är den typen av kunskap
ovärderlig, liksom i ambitionen att hjälpa biblioteksbesökarna till självhjälp i
informationssökandet199. Även i rapporten från förstudien påpekas att pedagogik
förmodligen vore bra i arbetet med att utveckla de nya metoderna, presentationer och
utställningar, för informationsförmedling.

Bibliotekariernas kompetens som samhällsinformatörer kommenteras av respondenterna
med att speciell kompetens kommer att krävas. Arbetet innebär en ny yrkesroll. Den
yrkesrollen innebär en relativt nära relation till användaren. Det är ett aktivt arbete som
kräver ett offensivt arbetssätt. Det handlar om att bibliotekspersonalen själva måste söka
upp besökaren på avdelningen och ställa följdfrågor för att verkligen förstå vilken
information han/hon behöver. Här kan vi enkelt se likheter med den utveckling av
                                                          
195 Abrahamsson, Kenneth. – 1993. –s. 142
196 Enmark, Romulo, Yrkesidentiteten och det splittrade biblioteksväsendet / Harry Järv (red). //
Bibliotekarieyrket: tradition och förändring . – 1991. – s. 156
197 Järv, Harry, Bibliotekarierollen är sig evigt lik / Harry Järv (red). // Bibliotekarieyrket: tradition och
förändring. – 1991. - s. 67
198 Olander, Birgitta. - 1999. - s. 37
199 Berglind, Malin, Varje dag en pedagogisk utmaning.  // Ikoner. – 1999. – 3. - s. 14
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referenssamtalet som skett och som diskuteras i bibliotekssammanshang. Man har
konstaterat att en individs inledande fråga inte alltid uttrycker exakt vad som önskas. Ett
referenssamtal definieras enligt Lynch som ”the dialogue between the library user who
presents a query and the reference librarian who interviews the patron in order to find
out enough about the query to be able to help in answering it”200. Serviceaspekten i
bibliotekarieyrket är som vi tidigare nämnt en betydelsefull del av yrkesrollen. I
serviceaspekten ingår bland annat referenssamtal för att användaren ska få den
information som han/hon efterfrågar. Referenssamtalet som en del av bibliotekarieyrket
verkar inte vara så välbekant för respondenterna. Enligt respondenterna är det en allmän
uppfattning hos biblioteksanvändare att de inte kan få konkret information utan enbart
hjälp med att hitta till en bok. Det är inte tillräcklig hjälp i förmedling av
samhällsinformation, menar de. En respondent säger att det inte räcker med det som
finns på hyllorna. Det behövs nämligen någon att fråga. Respondenterna betonar också
ett offensivt arbetssätt, att söka upp användaren i lokalen. Den arbetsmetoden är inte
vanligt förekommande på bibliotek eftersom bibliotekarien oftast befinner sig vid en
informationsdisk som användaren måste söka upp. De hävdar vidare att situationen
kräver avskildhet eftersom frågorna ofta är av privat karaktär. I detta avseende kan
respondenterna ha rätt i att den avskildheten kan vara svår att få vid en allmän
informationsdisk på ett bibliotek. Lynch diskuterar intervjuteknik i referensarbetet vid
informationsdisken och säger att informationsdisken är offentligt placerad och därför
inte passar så bra för tidskrävande och självutlämnande samtal201. Kanske är detta extra
påtagligt i frågor som gäller samhällsinformation.

Vikten av kunskaper om förvaltningsorganisation är något som återkommer i samtalet
med respondenterna och den kompetensen skulle enligt respondenterna kunna utnyttjas
mer konkret på stadsbiblioteket genom undervisning i förvaltningskunskap för
besökare. Undervisning i sökning efter samhällsinformation på internet skulle kunna
vara en funktion för biblioteket enligt någon och föreslår sökningar i
www.sverigedirekt.se. Det är en databas för samhällsinformation av den typen som
Abrahamsson hänvisar till, med information om rättigheter och skyldigheter. Han
hävdar vikten av att tillgängliggöra den typen av databaser för svaga grupper202.  Den
här formen av undervisning i sökning skulle inte vara främmande på bibliotek eftersom
användarundervisning, som kan innebära sökinstruktioner, är en vanligt förekommande
pedagogisk metod för att hjälpa användaren till självhjälp, både på folk- och
forskningsbibliotek.

Abrahamssons resonemang om grundläggande samhällsinformation via databaser går
också att knyta an till stadsbibliotekets femte delmål, vilket behandlar möjligheten att
arbeta med IT-stöd.

En hel del samhällsinformation finns på Internet med varierande kvalité och innehåll. Att
studera den utvecklingen och fundera på hur man skulle kunna skapa en innehållsrik och
pedagogisk hemsida för samhällsinformation och demokratifrågor är en betydelsefull del
av projektets bevakning av nya medier203.

                                                          
200 Lynch, Mary Jo., Reference interviews in public libraries. // Library Quarterly. – 1978 (vol. 48) : no. 2,
p. 120
201 Lynch, Mary Jo. – 1978. – s. 135
202 Abrahamsson, Kenneth. – 1993. – s. 143
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stadsbibliotek. - 1999
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Om framtidens informationsbanker är databaser så är utvecklingen och
tillgängliggörandet av denna funktion, samhällsinformation genom stadsbiblioteket
hemsida, en helt riktig satsning.

Projektgruppen på stadsbiblioteket har i projektdelmålet, ’Exponering’, formulerat hur
de vill öka tillgängligheten av materialet på samhällsavdelningen. Det innebär en
omdisponering av avdelningens böcker. Det innebär också viss ommöblering och
framför allt en ökad skyltning. Med skyltningen vill personalen nå grupper som har
svårt att hitta fram till den information som de behöver, exempelvis dyslektiker.
Exponeringen kan även ske i form av temaveckor för att lyfta fram speciella böcker och
dokument204. Exponeringen av samhällsinformationen på stadsbiblioteket är något som
även respondenterna poängterar. De talar om samlingens placering i lokalerna och
föreslår att den skulle kunna finnas i utställningssalen i entrén eller i anslutning till
kaféet. Samhällsinformationen behöver enligt respondenterna en attraktiv plats. Den
skall också göras mer levande menar ett par respondenter och vi skulle kunna tänka oss
att en levande samling blir resultatet av bibliotekspersonalens idéer om visualiserande
framställanden och aktiverande utställningar205.

Liksom bibliotekspersonalen så tycker respondenterna att stadsbiblioteket är en utmärkt
plats för förmedling av samhällsinformation. Skälen är att biblioteket är en naturlig
mötesplats för människor och en resurs som redan utnyttjas i olika avseenden. Den
strategiska placeringen mitt i stan är ytterligare en fördel. Respondenterna är eniga om
att bibliotek är en tillgång i samhället vilka borde utnyttjas i större utsträckning för
förmedling av samhällsinformation. Enligt respondenterna känner många människor
dock inte till att stadsbiblioteket förmedlar samhällsinformation. En respondent hävdade
att hon inte tänkt på biblioteket som en källa för sådan information. Respondenterna
menar att det krävs marknadsföring. Om man vill fokusera på en speciell service och
erbjuda nya tjänster behöver användare göras uppmärksamma på den satsningen. På
bibliotek har marknadsföring betraktats som affärsmässigt och onödigt eftersom
konkurrens saknats206. Vi visar i undersökningen att det finns andra instanser i Göteborg
som har som tydlig uppgift att förmedla samhällsinformation. Därmed måste dessa
instanser delvis betraktas som konkurrenter till stadsbiblioteket i
samhällsinformationshänseende. Med marknadsföring har stadsbiblioteket större
möjligheter att hävda sig i den konkurrensen. Även om personalen på stadsbiblioteket
inte uppfattar de andra instanserna som konkurrenter finns möjligheten att profilera sig.
Personalen kan rikta uppmärksamheten mot de delar av verksamheten som de valt att
satsa på, och marknadsföra dem för att tydligare visa vad som finns på biblioteket.
Handläggningsärenden kanske inte är aktuellt på stadsbiblioteket men kommunala
handlingar, som en respondent nämner, finns lättillgängliga där och det behöver
människor uppmärksammas på.

4. SLUTSATSER

Syftet med uppsatsen var att undersöka fyra förmedlare av samhällsinformation i
Göteborg för att kunna jämföra dessa verksamheter med stadsbibliotekets
samhällsinformationsverksamhet utifrån fem aspekter. Jämförelsen hjälper oss att få en
bild av stadsbibliotekets samhällsavdelning i förhållande till de fyra andra
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förmedlingsinstanserna. Jämförelsen ger oss också underlag för att dra vissa slutsatser
om den verksamhet som drivs på stadsbiblioteket inom projektet ’Från SDN till FN’.
Dessa slutsatser bygger på diskussionen i analyskapitlet.Vi följer modellen för
undersökningen och redovisar våra reflektioner under de fem aspekterna och avslutar
med synpunkter om stadsbiblioteket i relation till övriga instanser vad gäller en möjlig
konkurrens- eller komplementsituation.

• Begreppsdefinition
Stadsbibliotekets definition av samhällsinformation innehåller inte kommunikation eller
vad vi kallar återkopplingsmöjligheten. I stadsbibliotekets definition ingår enbart
information om och från internationella, statliga och kommunala institutioner. Där
inkluderas inte medborgarnas information tillbaka till offentliga institutioner. Dialog
och kommunikation med medborgarna är däremot grundstenar i informationsarbetet på
SDF Centrum och Stadskansliet. Det är medvetna tankegångar som präglar
verksamheten vid respektive instans även om det tar sig olika uttryck. Personalen på
stadsbibliotekets avdelning för samhällsinformation säger att det är samlingen på
avdelningen som har fått sätta gränserna för begreppsinnehållet. Den breda betydelse
som samhällsinformation kan ha och som vi sett vid några av de instanser vi undersökt
saknas på stadsbiblioteket. Det innebär en begränsning av stadsbibliotekets
samhällsinformationsverksamhet. Om en samhällsinformationsförmedlare önskar
omfatta hela begreppsinnehållet i en verksamhet måste alla nivåer av
samhällsinformation finnas. För stadsbibliotekets del kan det dock vara rimligt att
kommunikationsaspekten utesluts. I jämförelse med de förmedlingsinstanser som vi har
undersökt så har stadsbiblioteket en svagare koppling till beslutsfattare och inte samma
funktion som kanal för spridning av information från beslutsfattare. På stadsbiblioteket
finns inte en direkt kontakt med till exempel politiker och därför finns det ingen naturlig
möjlighet till förmedling av synpunkter och frågor från medborgarna till politikerna.

Stadsbibliotekets utgångspunkt i samlingen vad gäller begreppet samhällsinformation i
praktiken är tydlig och innebär därmed en markant perspektivskillnad i förhållande till
de undersökta instanserna. Utgångspunkten för Länsstyrelsen och SDF Centrum är
respektive verksamhet och den service de erbjuder. Medborgarkontorets i Lundby
utgångspunkt i medborgarnas frågor påvisar den mest påtagliga perspektivskillnaden.
På Medborgarkontoret får personalen ofta frågor som faller utanför det som finns i
samlingen på samhällsavdelningen på stadsbiblioteket. Det kan röra sig om
föreningsfrågor och konsumentinformation men främst gäller det
handläggningsärenden. Det tolkar vi som att gemene man inkluderar sådan information
och service i begreppet samhällsinformation. Det kan innebära ett problem på
stadsbiblioteket som till exempel har konsumentinformation placerad på annan
avdelning. Vi vill avslutningsvis nämna att stadsbibliotekets definition överensstämmer
med den utformning som verksamheten har med samlingen som begränsning.
Samhällsinformation på stadsbiblioteket omfattar enbart information och inte
handläggning, och informationen omfattar material om och från ett avgränsat antal
institutioner.

• Målformulering
Stadsbiblioteket är i förhållande till övriga förmedlingsinstanser tydligast i
målformuleringarna vad gäller dess instruerande funktion. Stadsbiblioteket vill
medverka till att medborgarna deltar i samhällslivet och i den demokratiska processen
och det ser vi som en uttalad pedagogisk ambition. I SDF Centrums målformulering
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hävdas att de önskar påverka attityder hos medborgarna. Attitydpåverkan ingår inte i
stadsbibliotekets mål. Stadsbiblioteket är den enda instans som i sin målformulering
poängterar att medborgare har olika förutsättningar att kunna ta till sig
samhällsinformation. Medvetenhet om medborgares olika förutsättningar kan utnyttjas i
profileringen gentemot övriga instanser.

• Målgrupper och användare
De användare som utnyttjar servicen vid respektive förmedlingsinstans är lättare att
avgränsa som grupper än stadsbibliotekets användare. Detta har sin förklaring i
begränsningen av de ansvarsområden som instansernas har, vilket leder till att vissa
grupper vänder sig till just en viss förmedlingsinstans. Den typen av begränsning har
inte stadsbiblioteket och därför är en bedömning av användare svårare att göra. En
användargrupp som ändå kan urskiljas på stadsbiblioteket och som inte är vanlig vid de
övriga instanserna är studerande.

Stadsbiblioteket har inom projektet ’Från SDN till FN’ en ambition att nå
informationssvaga grupper. Det är troligt att folkbildningen i framtiden i allt större
utsträckning kommer att vara en viktig källa till samhällsinformation för resurssvaga
grupper. Den utsikten stöder stadsbibliotekets satsning att förmedla samhällsinformation
till målgrupper som kan ha svårare än andra grupper att nå information.

Möjligheten till återkoppling finns på stadsbiblioteket i form av olika möten med
beslutsfattare. I jämförelse med SDF Centrum och Medborgarkontoret i Lundby så
satsar stadsbiblioteket mer på samtal kring nationella frågor än de närmiljöfrågor och
medborgerliga vardagsproblem som förekommer i stadsdelarna.

• Service
I begreppsdiskussionen ovan beskrivs hur det på stadsbiblioteket är samlingen som har
fått begränsa samhällsinformationens omfattning. Det kan betraktas som ett problem att
vissa saker som människor i allmänhet betraktar som samhällsinformation faller bort.
Den typen av information finns på stadsbiblioteket men på andra avdelningar inom
biblioteket. Organisationen enligt SAB-systemet är svår att bryta. Informationen skulle
kunna bli svårnådd för mer vana biblioteksanvändare. Exempel på information som är
aktuell i sammanhanget är information om kulturevenemang och konsument- och
föreningsinformation. Att samlingen har fått styra vad som är samhällsinformation på
stadsbiblioteket innebär en begränsning av servicen.

Ur vårt resultat, främst i relation till Medborgarkontoret, kan vi utläsa att
samhällsinformation för många medborgare är att få hjälp med att lösa ett problem
knutet till en vardagssituation. Det är det vi kallar praktisk tjänst. Det kan också vara
handläggning av ärenden. Bibliotek har inte den möjligheten. Stadsbibliotekets personal
tror att medborgarna vänder sig direkt till ansvarig myndighet för att få hjälp och inte
känner till att de kan få tillgång till samhällsinformation på stadsbiblioteket. Om det är
så att medborgarna vill få praktiska problem lösta så finns det fog för personalens
antagande. Stadsbiblioteket har inte möjlighet till handläggning och därför kan en
betydande del av vad medborgarna betraktar som samhällsinformation inte hanteras där.

• Kompetens och tillgänglighet
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Respondenterna i undersökningen verkar inte helt känna till alla delar av
bibliotekarierollen utan efterfrågar kompetens som ingår i modernt referensarbete. Den
nya yrkesroll som respondenterna menar är nödvändig för bibliotekarier som
samhällsinformationsförmedlare finns delvis redan. På stadsbiblioteket kan man dock
inte erbjuda den avskildhet i miljön som respondenterna anser att medborgarnas frågor
kräver.

Bibliotekariers ämneskunskaper håller på att försvagas och det är ett problem i samband
med samhällsinformationsförmedling. Ska bibliotekarierna ta på sig rollen som
förmedlare av samhällsinformation så räcker inte kunskapen att söka information. I
relation till användarna behövs även förvaltningskunskap för att muntligen kunna
redogöra för samhälleliga sammanhang. Att hänvisa till en bok är inte tillräckligt, som
en respondent uttrycker det.

Både samhällsinformatörer och bibliotekarier kommer i framtiden att behöva god
kunskap i kvalitetsbedömning av information. Det är ett område där de båda
yrkesrollerna närmar sig varandra.

Biblioteksverksamhet uppfattas generellt som positivt av respondenterna. Däremot
saknar de kännedom om att samhällsinformation förmedlas på stadsbiblioteket. Det kan
bero på att marknadsföring inte är vanligt i bibliotekssammanhang. Vi har visat att det
finns andra förmedlare av samhällsinformation i Göteborg, vilket betyder att det finns
en viss form av konkurrens. Att marknadsföra sin speciella profil är ett sätt för
stadsbiblioteket att förhålla sig till denna konkurrentsituation.

Bibliotekarierollen och informatörsrollen/samhällsinformatörsrollen har många likheter.
Vi har sett att de sammanfaller i kompetens som informationssökningsförmåga,
bedömning av informationskvalitet och mötet med användaren i samtal. Vi kan dock
notera tre betydande skillnader mellan de olika förmedlingsinstanserna. Dels finns det
en skillnad i informationsverksamhetens placering i organisationsstrukturen, dels i
informationsverksamhetens närhet till huvudorganisationen. Båda dessa förhållanden
diskuterar Larsson. Sist kan vi också notera en distinktion mellan instansernas
yrkesroller i deras sett att förhålla sig till den information de förmedlar och till sina
användare. Detta förhållningssätt är utgångspunkten i förmedlarnas respektive
informationsarbete. Vad gäller den organisatoriska placeringen liknar stadsbiblioteket
mest Medborgarkontoret, i och med dess självständiga roll i förhållande till kommunen.
Övriga tre instanser ligger snarare som avdelningar direkt underställda respektive
huvudorganisation. Den självständiga roll som framför allt stadsbiblioteket har och i
någon mån även Medborgarkontoret, ger dem en mer neutral position gentemot
huvudorganisationen och ligger då något närmare mottagarna än övriga instanser, enligt
Larssons modell (se figur 2). I och med skillnad nummer tre, som innebär yrkesrollens
olikheter i förhållningssätt till information och användare, så tar bibliotekarierna och
samhällsvägledarna på Medborgarkontoret olika positioner. I begreppsdiskussionen
ovan kunde vi konstatera att stadsbiblioteket, SDF Centrum och Länsstyrelsen
definierar begreppet samhällsinformation utifrån den information som de förmedlar
medan Medborgarkontoret tar sin utgångspunkt i medborgarnas frågor. Skillnaden
mellan bibliotekarierna på stadsbiblioteket och informatörerna på SDF Centrum och
Länsstyrelsen är att medan de senare endast förmedlar information om sin egen
verksamhet så förmedlar bibliotekarierna ett material med bredd som kan innehålla
olika ståndpunkter och intresseriktningar oavsett fråga. På det sättet kan stadsbiblioteket
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ses som en mer neutral förmedlare av samhällsinformation än SDF Centrum och
Länsstyrelsen. Däremot kan vi i relation till användaren se brister som vi inte uppfattar i
Medborgarkontorets arbete. Medborgarkontorets personal formar begreppet
samhällsinformation efter de frågor som användarna ställer. De utgår alltså inte från ett
förutbestämt informationsmaterial, en samling, utan från den verklighet med
vardagsproblem som användarna befinner sig i. Utifrån Larssons modell (se figur 2) kan
Medborgarkontoret placeras i position nära mottagaren. Stadsbiblioteket, som bör vara
en neutral förmedlare, är snarare placerat mitt emellan huvudorganisation och
mottagare. Larsson menar att den ideala placeringen för informatören är en självständig
position i mitten. Vi tänker oss dock att eftersom samhällsinformation främst engagerar
människor när det rör personliga frågor så kan placeringen nära mottagaren vara den
bästa ur användarens synvinkel. Samhällsinformatörens förhållningssätt med
utgångspunkt i användarnas frågor på det sätt som det fungerar på Medborgarkontoret
är kanske eftersträvansvärt.

Vi har uppmärksammat att olika förmedlare har skiftande utgångspunkter för sitt
förmedlingsarbete och att begreppet samhällsinformation betraktas på olika sätt. Dessa
varierande synsätt skulle eventuellt kunna innebära samarbetssvårigheter
förmedlingsinstanserna emellan.

Slutligen, i syftet för uppsatsen ställer vi oss frågande till ambitionen på
stadsbibliotekets samhällsavdelning att bli kunnigast på samhällsinformation i
Göteborg. Vi uppfattar att stadsbiblioteket kommer att få svårt att konkurrera med andra
förmedlare av samhällsinformation eftersom samhällsinformation innefattar aspekter
som stadsbiblioteket inte erbjuder. Aspekter av samhällsinformation som
stadsbiblioteket inte inkluderar i sin service är handläggning av ärenden och praktiska
tjänster. Vidare erbjuds inte samma möjligheter till avskilda samtal med personal då
användarnas frågor berör deras mer privata ärenden. Bredden av informationsmaterial är
inte heller tillräcklig för att svara på frågor i alla de ämnen som människor uppfattar
som samhällsinformation. Utifrån verksamheten vid de förmedlingsinstanser som vi
undersökt menar vi att även detta är samhällsinformation.

Stadsbibliotekets mål för arbetet med samhällsinformation är att det ska ske i samarbete
med andra informationsförmedlare. I ett av projektets dokument nämns utvecklandet av
nätverk med stadsdelsbibliotek och medborgarkontor. Samarbetet mellan
förmedlingsinstanserna ska leda till att ”man har kommuninvånarna i fokus och utifrån
sina specifika områden kompletterar varandra”207. Stadsbibliotekets mål är att ge
kommuninvånarna så god samhällsinformation som möjligt. Projektet ’Från SDN till
FN’ skulle kunna betona utvecklingen av nätverk för samarbete ännu tydligare. Om
målet är att förse Göteborgs invånare med den mest effektiva samhällsinformationen är
samarbete viktigt. I ett samhälle som kräver ökad individuell aktivitet i fråga om
inhämtning av samhällsinformation är mångfalden av godo. En förmedlare kan inte som
enda instans fylla alla aspekter av begreppet och förse med all sorts
samhällsinformation. Olika förmedlare kan istället komplettera varandra för att bästa
resultat ska nås.

                                                          
207 Ansökan om bidrag från Svea Bredals fond för biblioteksforskning vid Göteborgs stadsbibliotek. -
1999
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5. SAMMANFATTNING

Samhällsinformation innebär traditionellt den information som kommunala och statliga
myndigheter förmedlar till medborgarna i samhället. Ofta handlar det om att informera om
rättigheter och skyldigheter. På stadsbiblioteket i Göteborg initierades 1998 ett projekt på
samhällsavdelningen för att intensifiera arbetet med samhällsinformation. Målet med
projektet är att med stadsbibliotekets samlingar nå ut till så många människor som möjligt.
Speciell fokus läggs på grupper som Demokratirådet anser vara utestängda från ett aktivt
deltagande i det offentliga livet. Projektet kallas ’Från SDN till FN’.

Det har under de senaste årtiondena funnits många olika definitioner av begreppet
samhällsinformation. Begreppet har kommit att utvecklas från innebörden
envägskontakt, det vill säga från myndighet till medborgare, till att idag inkludera
aspekten kommunikation, som innebär att även medborgaren kan ta initiativ till kontakt.
Inför arbetet med projektet ’Från SDN till FN’ har projektgruppen definierat begreppet
samhällsinformation som en utgångspunkt för arbetet. Den definitionen inkluderar inte
aspekten kommunikation. I en förstudie till projektet ställs bland annat frågan vilken
roll som stadsbiblioteket spelar i förhållande till andra förmedlare av
samhällsinformation i Göteborg. Den frågeställningen är grunden för den här studien. I
stadsbibliotekets måldokument formuleras ambitionen att tillsammans med andra
förmedlare bli den kunnigaste förmedlaren av samhällsinformation i Göteborg. Den
formuleringen föranledde utformningen av uppsatsens inriktning. Syftet med uppsatsen
är därmed att undersöka fyra förmedlare av samhällsinformation i Göteborg och att sätta
arbetet vid stadsbibliotekets samhällsavdelning i relation till dessa. Vi har utformat en
teoretisk modell som också fungerar som disposition för uppsatsens uppläggning.
Modellen består av fem aspekter: begreppsdefinition, målformulering, målgrupper och
användare, service, kompetens och tillgänglighet. Vi har också intresserat oss för
förmedlarnas syn på stadsbiblioteket som förmedlare av samhällsinformation och för
respektive förmedlingsinstans relation till stadsbiblioteket. Vår studie bygger på en
kvalitativ intervjuundersökning. Intervjuerna genomförs med representanter ur
personalen vid respektive förmedlingsinstans. Det är utifrån respondentens syn på
verksamheten som vi bildar oss en uppfattning om respektive informationsorganisation.
De fem aspekterna som utgör teorimodellen för uppsatsen fungerar även som struktur
för utförandet av intervjuerna liksom för redovisningen av resultatet. De
förmedlingsinstanser som vi valt att undersöka är Medborgarborgarkontoret i stadsdelen
Lundby, informationsavdelningen i SDF Centrum, Stadskansliets
informationsavdelning i Göteborgs stad och informationsavdelningen vid Länsstyrelsen
i Västra Götaland. Som bakgrund till undersökningen redogör vi kort för
informationsverksamhet i offentlig sektor liksom för svensk förvaltning på regional och
lokal nivå. Vi avslutar med att redogöra för medborgarkontor generellt.

Resultatet från intervjuer och studier av måldokument redovisas separat för varje
förmedlingsinstans under de fem aspekterna. Här redovisas också vad respondenterna
anser om stadsbiblioteket som förmedlare av samhällsinformation. I Analys ställer vi
resultaten från de olika förmedlingsinstanserna mot varandra. Vi relaterar till teori och
jämför sedan med stadsbibliotekets verksamhet. Stadsbibliotekets begreppsdefinition
liknar SDF Centrums och Länsstyrelsens definitioner. Definitionen innefattar endast
information från myndigheter och medborgarens aktivitet nämns inte. Stadsbibliotekets
definition, som är begränsad till det som inryms i samlingen på samhällsavdelningen,
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kan relateras till Länsstyrelsen och SDF Centrum eftersom de alla definierar begreppet
utifrån den information som de har tillgång till och redan arbetar med. Detta står i
kontrast till Medborgarkontoret som definierar begreppet utifrån de frågor som
medborgarna ställer. Till skillnad från de undersökta förmedlingsinstanserna inkluderar
inte stadsbiblioteket hänvisningsfunktionen och återkoppling, medborgarnas initiativ till
kontakt i begreppet. I stadsbibliotekets målformulering däremot finns ambitionen att
underlätta medborgarens möjligheter att påverka och förändra. Gemensamt för
målformuleringarna för stadsbiblioteket, Stadskansliet och SDF Centrum är fokus på
demokrati och på medborgarnas samhälleliga engagemang. Stadsbibliotekets målgrupp
är ’alla samhällsmedborgare’ vilket vi uppfattar mindre restriktivt än ordet medborgare,
som endast inkluderar människor med svenskt medborgarskap. I jämförelse med de
undersökta förmedlarna är stadsbibliotekets formulering den vidaste. Stadsbibliotekets
strategier, som innehåller konkreta åtgärder för måluppfyllelse, liknar i det avseendet
främst Medborgarkontorets. Målgrupper och användare varierar instanserna emellan
och i förhållande till stadsbiblioteket. Vid förmedlingsinstanserna kan vi urskilja vissa
självklara grupper som är en följd av de ansvarsområden som instanserna handhar.
Resurssvaga grupper vänder sig inte så ofta direkt till ansvarig myndighet i en fråga.
Stadsbiblioteket kan för den gruppen fungera som en hjälpfunktion. På stadsbiblioteket
saknas service som innebär praktisk tjänst och handläggning av ärenden, funktioner som
är viktiga på Medborgarkontoret. Servicen på stadsbiblioteket begränsas av
begreppsdefinitionen. Bibliotekarien i rollen som samhällsinformationsförmedlare har
fördelar av sin kompetens i informationssökning. Därutöver skulle för bästa resultat
behövas förvaltningskunskaper, kunskaper i pedagogik och psykologi och ett mer
offensivt arbetssätt. Tillgängligheten till samhällsinformationen måste ökas enligt
respondenterna och det har projektgruppen redan insett.

I Slutsatser har vi samlat reflektioner på innehållet i Analys. Stadsbiblioteket kan inte
uppfylla förmedling av alla nivåer som begreppet samhällsinformation består av. Det är
rimligt att stadsbiblioteket inte inkluderar återkopplingsmöjligheten i
samhällsinformationsbegreppet med tanke på att det inte är nära knutet till
beslutsfattare. I stadsbibliotekets målformulering ser vi en pedagogisk ambition att visa
att möjligheter till påverkan. I den noterar vi också en medvetenhet om medborgares
olika förutsättningar i förhållande till samhällsinformation. Stadsbiblioteket kan i
framtiden vara den institution där medborgare finner information om grundläggande
rättigheter och skyldigheter. Att speciellt inrikta arbetet mot resurssvaga grupper kan
vara en riktig satsning. Att bibliotekets samling har fått begränsa servicen kan innebära
ett problem eftersom människor i samhällsinformationssammanhang ofta har önskemål
även om annan typ av information än den som erbjuds på samhällsavdelningen.
Bibliotekarier har viss kompetens för att bli goda samhällsinformatörer men ytterligare
kunskaper krävs, bland annat i pedagogik. Att kunna bedöma informationens kvalitet
och förmågan att vidarebefordra den kunskapen till andra blir viktig. Stadsbiblioteket
skulle i samhällsinformationshänseende eventuellt ha nytta av marknadsföring av sina
speciella tjänster.

Bibliotekarierollen och informatörsrollen/samhällsinformatörsrollen har många likheter.
Vi har sett att de sammanfaller i kompetens som informationssökningsförmåga,
bedömning av informationskvalitet och mötet med användaren i samtal. Det finns dock
vissa avgörande skillnader. Vi kan se olikheterna på tre punkter. Det är den position
som informationsavdelningen har inom organisationen, vidare det förhållningssätt som
förmedlingsinstansen har till sin huvudorganisation respektive mottagaren av
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informationen och slutligen det förhållningssätt som instansen har till den information
som förmedlas. Det finns en perspektivskillnad i arbetssättet i relation till informationen
mellan stadsbiblioteket och respektive förmedlingsinstanserna.

De instanser för samhällsinformation som undersökts har olika förutsättningar och fyller
olika funktioner i förmedling av samhällsinformation. Mängden av samhällsinformation
och tillgängligheten för medborgaren behövs i ett samhälle där individen krävs på egen,
ökad aktivitet. För att bästa resultat ska nås bör olika förmedlare samarbeta för att alla
aspekter av samhällinformation ska fyllas.
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BILAGA 1

Frågor till instanserna

• Begreppsdefinition

1) Vad menar du med samhällsinformation i stort?
2) Vad innebär samhällsinformation i det praktiska arbetet i er verksamhet?
3) Finns det en gemensam och uttalad definition av begreppet i verksamheten i

exempelvis måldokument som personalen tillsammans arbetar utifrån?
Finns det någon outtalad uppfattning om begreppet som präglar arbetet?

• Målformulering

1) Existerar en målformulering för just informationsavdelningen?
2) Hur formuleras verksamhetens syfte?

Vad är det övergripande målet?
Vilket är deras uppdrag från organisationens ledning?

3) Finns en formulerad strategi för att nå målet?
4) Är användare och målgrupper formulerade i måldokumentet?

• Målgrupper och användare

1) Finns en tänkt eller formulerad målgrupp för verksamheten?
2) Är vissa grupper prioriterade, det vill sägas läggs extra fokus och energi på vissa

kategorier? Vilka och varför?
3) Vem eller vilka användare vänder sig direkt till er?

Är det möjligt att urskilja vissa grupper?
4) Kan du generalisera kring: inkomst, utbildning, yrke, härkomst,  kön och ålder?
5) Görs undersökningar om användare som typ eller grupp?
6) Vilken typ av frågor ställer användarna?
7) Vill användarna komma i kontakt med beslutsfattare, myndighet eller förvaltning?
8) Har användarna möjlighet att komma i kontakt med beslutsfattarna och på vilket

sätt?

• Service

1) Vilken typ av service erbjuds?
2) Vilka kanaler utnyttjas för att nå ut med information?
3) Får du respons från användarna på den service ni erbjuder?

• Kompetens och tillgänglighet

1) Kan du säga något om personalens bakgrund, kompetens, utbildning och yrkeserfarenhet?
Är ni generalister eller specialister?
Vad efterfrågas vid nyanställning?

2) På vilka sätt kan användarna kontakta er instans?
3) Har du synpunkter vad gäller tillgänglighet i förhållande till lokalens lokalisering

och utformning?
Finns det reception med avskärmad disk, eller är det ett öppet kontor?
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• Förmedlingsinstansernas relation till stadsbiblioteket

1) Hur ser instansen på stadsbiblioteket i dess roll som förmedlare av
samhällsinformation?
Känner du till att stadsbiblioteket anser att samhällsinformationsförmedling är en av
dess viktiga uppgifter?
Tycker du att stadsbiblioteket är en bra förmedlingsinstans?

2) Hur ser du på relationen mellan din verksamhet och stadsbiblioteket som förmedlare
av samhällsinformation?
Fungerar ni som komplement till varandra eller som konkurrenter?
Kan du urskilja fördelar eller nackdelar med att stadsbiblioteket förmedlar samma
typ av information som ni?
Finns det delar av informationsförmedlingen som stadsbiblioteket med fördel skulle
kunna göra och finns det luckor där stadsbiblioteket skulle kunna utveckla sitt arbete
med samhällsinformation?


