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Abstract:  The purpose of this paper is to investigate the process of transferring
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1. Inledning

Jag har valt att skriva min magisteruppsats om miljöinformation. Anledningen till det är
att jag är intresserad av miljöfrågor och av hur man kan påverka människor att ändra sitt
beteende till en mer miljövänlig livsstil. Jag har tidigare läst ett ämne som heter
humanekologi samt internationella relationer. Det jag har funderat över inför den här
uppsatsen är om den forskning som bedrivs på miljöområdet leder till förändringar i
praktiken och hur olika miljöorganisationer hittar den information de behöver för sitt
arbete. Jag har därför valt att titta på några miljöorganisationers informationsförsörjning.

Thomas Tydén har skrivit ett PM om forskningsinformation på Naturvårdsverket
(Tydén, Thomas, 1995). Han skriver att stora summor satsas årligen i Sverige på
forskning och utveckling. I dessa tider av ekonomiska nedskärningar kan det bli allt
viktigare att legitimera forskningen. Folk kommer inte att acceptera att offentliga medel
går till forskning utan att det ställs tydligare krav på vilken nytta den gör. Man kommer
att ställa frågor om vad det är för sorts forskning pengarna går till; vilken glädje man har
av forskningen; kommer den till användning? Tydén menar att det är viktigt att ta dessa
frågor på allvar och ha tydliga svar tillhands. Information om resultaten ska ingå som en
självklar del i alla forskningsprojekt. Han tar också upp ansvarsfrågan. Vem ska ha
ansvar för att information om miljöforskning sprids? Den forskning som bedrivs med
anslag från Naturvårdsverket omfattas av ett ansvar från verket att informera om vad
som görs och vilka resultat man kommer fram till. Men vad händer med den forskning
som finansieras av andra än Naturvårdsverket? I och med Sveriges medlemskap i EU
har frågan blivit mer aktuell. Det bedrivs miljöforskning i EU som finansieras med EU-
medel. Vem har ansvaret för att sprida informationen om den?

Miljöproblem finns på olika nivåer. Det kan gälla specifika frågor som försurning eller
ozonlagret, eller mer allmänna frågor som hur man kan ändra människors beteende till
att bli mer miljövänligt. Miljöproblem kräver ofta aktiva insatser för att man ska komma
tillrätta med dem. Det kan t ex vara fråga om att minska utsläpp av ett visst ämne eller
att få människor att minska sitt användande av en viss produkt. Oavsett vilken nivå man
arbetar på och vilken typ av problem man försöker lösa kan man behöva information.
Enligt Wilson existerar inte informationsbehov som ett grundläggande behov i sig
(Wilson, T. D., 1981). Man behöver information för att tillgodose andra behov. I det här
fallet för att lösa miljöproblemen. Jag tror inte att det råder någon större brist på
information i miljöfrågor, generellt sett. Snarare kanske en del upplever att de får för
mycket information för att kunna bearbeta den. Det gäller alltså att se till att rätt person
får rätt information i rätt tid.

Det är här min undersökning kommer in. Jag har en känsla av att mycket av den
forskning som bedrivs på området inte kommer till användning i praktiken i den grad
som den borde. Jag har också funderat över hur de som arbetar med miljöfrågor hittar
relevant information, särskilt i dagens informationssamhälle. Därför har jag valt att titta
på hur några organisationer som arbetar med miljöfrågor får den information de behöver
för sitt arbete, samt hur information sprids från forskning till dessa organisationer. Mitt
perspektiv är mer mottagar- än sändarinriktat. Det finns flera skäl till detta. Dels är min
uppfattning att det idag till stor del är mottagarna som efterfrågar den information de vill
ha, snarare än att “matas” med information från sändarna. Dels är det “fältet” som
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intresserar mig mest. Dvs de som arbetar med miljöfrågor “ute i verkligheten”, försöker
lösa problemen praktiskt, räddar djur och natur mm.

Eftersom jag undersöker informationsförsörjning kommer jag att ta hjälp av
informationsvetenskap och begrepp därifrån. Informationsvetenskap är en
mångvetenskaplig disciplin där flera enskilda ämnen från samhällsvetenskap,
humanvetenskap eller teknik kan bidra med kunskap.Jag kommer därför även att knyta
an till kommunikationsteori och använda mig av deras sändare-mottagare-begrepp
(Fiske, John, 1997). Jag har avgränsat mig till att se hur situationen är i Sverige.
Dessutom kommer jag att avgränsa mig till att låta ”sändaren” representeras av
Naturvårdsverket. Detta gör jag eftersom det är det statliga verk som har ansvar för
miljöinformation i Sverige. De organisationer jag valt ut att studera som “mottagare” av
information är Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Greenpeace och
Miljöförbundet Jordens Vänner.

Dessvärre har arbetet med min uppsats dragit ut på tiden. Jag påbörjade den 1996. Det
innebär att den vid publicering redan innehåller ganska gamla uppgifter. Jag har valt att
ändå utgå ifrån det material jag haft och försöka göra det bästa av det. Skulle man göra
en liknande undersökning idag fick man säkert andra svar och resultat. Jag kommer att
redogöra för mina tankar kring detta i ett särskilt kapitel i slutet av uppsatsen.

2. Syfte/frågeställningar

Syftet med min uppsats är att studera hur några miljöorganisationer får sitt behov av
miljöinformation tillgodosett. Om rätt personer får tag på relevant information när den
behövs, kan de också använda informationen till att, förhoppningsvis, lösa de problem
de arbetar med. Jag vill alltså försöka få en uppfattning om informationsflödet mellan
forskningen på miljöområdet och organisationerna. Det jag vill undersöka är
informationsöverföringsprocessen, hur Naturvårdsverket sänder sin miljöinformation ut
till “fältet” och hur de organisationer jag valt att titta på söker eller får sin
miljöinformation (se min definition av miljöinformation i kapitel 3.1).

Mina frågeställningar är:

• Hur väljer Naturvårdsverket sina målgrupper och vilka kanaler använder man för att
nå ut till dem med miljöinformation?

 

• Vilka kanaler använder fältet för att söka miljöinformation och varför just dessa?
 

• Från vilka andra sändare/källor än Naturvårdsverket får fältet miljöinformation?

3. Metod

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning. Detta har jag gjort eftersom det jag vill
få fram är en bild av hur de utvalda miljöorganisationerna samt Naturvårdsverket arbetar
när de söker eller sprider information. Enligt Holme och Solvang innebär de kvalitativa
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metoderna ett försök att överskrida det subjekt - objekt-förhållande som utmärker
naturvetenskapen. Det gäller att försöka sätta sig in i den undersöktes situation och se
världen utifrån dennes perspektiv för att på så sätt skapa en djupare och mer fullständig
uppfattning av den företeelse man studerar (Holme, Idar Magne & Bernt Krohn
Solvang, 1997). De talar också om den kvalitativa forskningsprocessen. Utgångspunkten
är de fördomar och den förförståelse man som forskare har. Förförståelse är den
föreställning man har gjort sig om en företeelse genom t ex annat vetenskapligt arbete,
utbildningar eller egna erfarenheter. Detta ser man som en “objektivt” given
utgångspunkt för sitt eget forskningsarbete. Fördomar är socialt grundade subjektiva
uppfattningar om det fenomen man ska studera. Det är omöjligt att frigöra sig från dessa
subjektiva referensramar. Därför kommer inte heller den förförståelse man har att i
egentlig mening vara objektiv. Min förförståelse om de fyra miljöorganisationer jag valt
ut för min undersökning var den kunskap jag fått om dem bl a genom att jag varit
stödmedlem i samtliga organisationer vid något tillfälle. Jag har då fortlöpande fått
information från dem om deras arbete, t ex genom medlemstidningen. Jag har även läst
verksamhetsdokument av olika slag från organisationerna. Vad gäller sina egna
fördomar är det inte alltid lätt att själv vara medveten om vilka dessa är. En fördom jag
hade om miljöorganisationerna var nog att de hade svårt för att hitta relevant
information pga att vi idag utsätts för så mycket information. En annan fördom var att
jag trodde att de skulle ha stor nytta av databaser för att finna information. Jag hade
även vissa fördomar om vilken slags människor som arbetar inom de olika
organisationerna. T ex trodde jag att Världsnaturfonden hade många akademiker
anställda hos sig medan Miljöförbundet Jordens Vänner bestod mer av ganska radikala
människor med blandad bakgrund. Den förförståelse och de fördomar jag hade
inledningsvis låg givetvis till grund för vilka frågor jag ställde och vilka svar jag
förväntade mig. Min förhoppning är att jag inte låtit mina förväntningar hindra en riktig
analys av resultatet alltför mycket.

3.1  Urval och källkritik

Jag har, som tidigare nämnts, valt att avgränsa mig till fyra organisationer som får
representera “fältet” och en myndighet som får representera “sändare” av
miljöinformation. Givetvis finns det många fler både ideella organisationer och
myndigheter som arbetar med miljöfrågor, men det vore omöjligt att ta med dem alla i
min undersökning. Att jag valt just dessa fyra miljöorganisationer beror på att de är
relativt stora och kända i Sverige och att jag själv varit nyfiken på hur dessa
organisationer arbetar. De har alla som mål att bevara och skydda djur och natur och de
arbetar mycket gentemot allmänheten för att påverka attityder och beteende. Det jag
frågat efter är hur de anställda vid dessa organisationer söker/får information. En stor
del av arbetet inom åtminstone några av dessa organisationer görs av oavlönade
medlemmar ute i lokala grupper. Hur alla dessa arbetar kan förmodligen inte en eller
några få personer vid riksorganisationen svara på. Mitt val av Naturvårdsverket som
“sändare” av miljöinformation beror helt enkelt på att de är den statliga myndighet som
ansvarar för miljöinformation i Sverige. Jag utgick därför ifrån att de borde vara en
viktig informationskälla även för “mina” miljöorganisationer, men ville få en
uppfattning om i vilken utsträckning. Visst kan det finnas många andra sändare av
informationen, men det skulle vara omöjligt för mig inom ramen för den här
undersökningen att ta reda på dem alla. Däremot kommer jag att redovisa om de
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organisationer jag undersökt uppgivit andra sändare. Inom varje organisation har jag
sedan fått kontakt med ett fåtal personer som ställt upp och svarat på mina frågor. Detta
val av källor gick till så att jag ringde upp organisationerna, förklarade vad mitt arbete
gick ut på och bad att få skicka frågorna till någon med god insyn i hur man söker/får
miljöinformation i just den organisationen eller, i Naturvårdsverkets fall, hur man väljer
sina målgrupper och sedan sprider miljöinformation till dessa. Jag har fått prata med
olika personer som slussat mig vidare till någon de ansett lämplig att svara på dessa
frågor. Det har även framgått att de har fått ta hjälp av andra för att svara på frågorna.
Det jag ville få en bild av var hur man på organisationen i stort arbetar, inte den enskilde
personen jag talat med. Problemet med denna metod är att det kan vara svårt för en
person att svara på hur andra arbetar. Det kan inom en organisation skilja en hel del
mellan hur olika individer arbetar, beroende på erfarenhet, kompetens, arbetsuppgifter
mm. Alternativet hade varit att genomföra en annan slags undersökning, där t ex många
inom organisationen kunde få föra dagbok över sitt informationsbeteende. Flera av mina
källor har arbetat på informationsavdelningen inom sin organisation. I andra fall har det
varit personer som varit med i styrelsen eller på andra sätt haft stor insyn i hur man
arbetar i organisationen. I den mån man kan genomföra en sådan undersökning som jag
gjort borde detta vara lämpliga källor.

Jag har också avgränsat mig angående vad jag räknar som miljöinformation i min
undersökning. Begreppet “information” kan tolkas på många sätt. Naturvårdsverket ger
en beskrivning av tre olika huvudområden av information som man brukar tala om i
miljösammanhang:

• Miljöinformation  (miljödata), avser information om tillståndet i miljön, påverkan på
miljön och åtgärder

• Administrativ information , avser information om ärenden t ex via diariet, ekonomi,
      personal etc
• Stödinformation, avser information om t ex föreskrifter, regler och övriga

publikationer inom miljöområdet ” (Kunskapsbehov inom miljöområdet, 1996)

Det jag kallar miljöinformation i den här uppsatsen är främst det som även
Naturvårdsverket benämner miljöinformation (eller miljödata). Jag intresserar mig för
tillståndet i miljön, påverkan av den och vilka åtgärder som behöver sättas in för att
komma tillrätta med problemen. Det är sådan information man kan få via nya rön och
utredningar. Jag bortser från administrativ information, regler o dyl.

3.2 Tillvägagångssätt

Jag har använt mig av flera metoder i min undersökning, som källstudier (dokument av
olika slag) samt intervjuer, både skriftligt och per telefon. Inledningsvis läste jag om de
organisationer jag valt att undersöka i böcker, verksamhetsbeskrivningar, årsrapporter,
målformuleringar o dyl, för att få en bild av varje organisation och hur de arbetar. Med
hjälp av den bakgrundskunskapen  sammanställde jag intervjufrågor. Intervjuerna
gjordes skriftligt och har sedan kompletterats via telefon. De skriftliga intervjuerna hade
svarsalternativ att kryssa för, med möjlighet att ge kommentarer i vissa fall.
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Trots att de skriftliga intervjuer jag skickade ut liknade enkäter är det inte en kvantitativ
undersökning jag har gjort. Det jag ville få fram genom dessa intervjuer var inte mätbara
kvantiteter utan en bild av hur de anställda i de olika organisationerna väljer att söka sin
information, varför man väljer just de kanaler man gör osv. Jag ville alltså göra en
kvalitativ undersökning. Att jag valde att skicka ut skriftliga intervjuer var mycket en
praktisk fråga. Det hade varit svårt för mig att resa till varje organisations huvudkontor
och följa dem på plats. Problemet med detta tillvägagångssätt är att man inte får samma
närhet till dem man undersöker som om man möter dem direkt. I en kvalitativ
undersökning är närheten till det undersökta viktig. Det kan också vara ett problem att
man ställer precisa frågor, som det blir i en skriftlig intervju. Laursen formulerar det
såhär:

“Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen
liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är
den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller
undersökningspersonerna. Man strävar tvärtom efter att låta dem få
påverka samtalets utveckling. Forskaren har endast gett de tematiska
ramarna - men han måste samtidigt försäkra sig om att han får svar på de
frågor han önskar belysa. Detta angreppssätt behöver därför inte innebära
någon radikal skillnad i jämförelse med ett vanligt samtal. Det är bättre att
se det som att man ur samtalet “vaskar fram” den information man kan få
om de frågor man är intresserad av” (enl Holme, Idar Magne & Bernt
Krohn Solvang, 1997).

Jag märkte också av problemen med min intervjumetod under arbetets gång. Min
skriftliga intervju var tänkt att fungera så att jag med hjälp av vissa frågor fick svar på
mina frågeställningar. Jag hade i de skriftliga intervjuerna givit möjlighet till egna
kommentarer, för att de intervjuade skulle kunna ge mer resonerande svar. Dessvärre
fick jag få sådana kommentarer. I stället var det flera frågor som de inte svarade på alls.
Jag märkte att det i några fall var lättare att komplettera dessa frågor per telefon,
eftersom det gav möjlighet för mig att närmare förklara vad jag ville ha svar på. De
intervjuade kunde då ge längre och mer uttömmande svar. Några av frågorna hade de
flesta svårt att svara på ens via telefon.

För min uppsats har jag även utgått mycket ifrån Lars Höglunds och Olle Perssons bok
“Information och kunskap : informationsförsörjning - forskning och policyfrågor”. Där
skriver de om informationsförsörjning och dess olika delar, som informationsbehov,
utbud och användning. Jag har dessutom använt mig av Anders Malmsjös resonemang
kring vilka faktorer som inverkar vid den bedömning en användare gör av en
informationskällas användbarhet (Malmsjö, Anders, 1995), samt av hans modell över
informationsförsörjning (Malmsjö, Anders, 1989). Jag har också lånat begrepp från
kommunikationsteorin, som sändare/mottagare mm, när jag sammanställde mina
intervjufrågor (Fiske, John, 1997).

3.3 Analysredskap

När jag konstruerade mina intervjufrågor utgick jag mycket ifrån
kommunikationsteorins begrepp om sändare-mottagare-kanal osv (Fiske, John, 1997).
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Detta eftersom jag velat undersöka vilka informationskällor och kanaler de utvalda
organisationerna använder. Jag har sedan tagit hjälp av informationsvetenskap och
teorier därifrån för att analysera mina resultat. Informationsvetenskapen innehåller flera
forskningsinriktningar som på olika sätt belyser processen från produktion, till
spridning, lagring, återvinning och utnyttjande av information. Några angränsande
forskningsfält är vetenskapssociologi, tekniköverföring, organisations- och
masskommunikationsforskning. På 60-talet, när man allmänt började tala om
informationsvetenskap, hävdade många att hela processen från informationsproduktion
till användning eller konsumtion av information utgjorde informationsvetenskapens
forskningsfält. En av de första definitionerna är denna:

“...the science that investigates the properties and behavior of information,
the forces governing the flow of information, and the means of processing
information for optimum accessability and usability. The process include
origination, dissemination, collection, organization, storage, retrieval,
interpretation and use of information...”
(Taylor, Robert S, 1966, s 19)

Enligt denna definition är det alltså hela processen från informationsproduktion till
användning av informationen som utgör informationsvetenskapens domän. Olika
undersökningar som gjorts om informationsförsörjning har koncentrerats på olika
delområden inom informationsprocessen. Vissa forskare har lagt tonvikten på
produktions- och utnyttjandefaserna medan andra har undersökt lagrings- och
återvinningsproblem. Forskning kring informationsförsörjning har också gjorts utifrån
olika perspektiv. En del forskare har utgått från ett beteende- och samhällsvetenskapligt
perspektiv och andra från ett tekniskt perspektiv. Här har jag alltså närmast undersökt
själva produktions- och utnyttjandefaserna, vilka källor och kanaler man använder för
att sprida respektive söka information.

3.4 Metodproblem

“Ett speciellt problem vid studier av informationsanvändning och -behov är att
användarna kan ha svårigheter att ge exakta uppskattningar av sina informationsvanor.
Intervju- och enkätundersökningar kan därför med fördel kompletteras med studier av
tidsanvändning via observation eller dagboksliknande förfaranden...” (Höglund, Lars &
Olle Persson, 1985, s 54).

Under undersökningens gång förstod jag att de metoder jag använt inte var de bästa för
att få svar på mina frågeställningar. En person från en av organisationerna sade t o m att
hon tyckte att mina frågor stämde dåligt med hur miljöorganisationer arbetar! Skulle
man försöka göra en ny undersökning för att få svar på mina frågor tror jag att det vore
en bra idé att låta utvalda personer i organisationerna föra dagbok över sitt
informationsanvändande. En annan metod vore att på plats följa och observera hur de
arbetar. Kanske vore det också bättre att välja en enda organisation och kunna gå mer på
djupet med dess informationsförsörjning. Detta pga att de organisationer jag undersökt
är uppbyggda på olika sätt och inte fungerar likadant. Skillnader i hur man söker och
använder information beror även på individens uppgift i organisationen och på den egna



11

bakgrunden. Vid min undersökning lät jag också enskilda personer försöka svara på hur
man rent allmänt inom organisationen sökte information. Visserligen valde jag ut
personer som borde ha en god översikt över organisationernas informationsförsörjning,
men det visade sig ändå svårt att få svar, eftersom alla inom en organisation inte arbetar
likadant. Denna metod använde även Naturvårdsverket i sin enkätundersökning
(Kunskapsbehov inom miljöområdet, 1996). De skickade ut enkäter till
“verksamhetsansvarig/förvaltningschef för miljöfrågor”. Dessa skulle sedan beakta hela
enhetens kunskapsbehov när de svarade. I Naturvårdsverkets undersökning följde man
sedan upp enkäterna med intervjuer.

Problemet med mina skriftliga intervjuer var också att jag ställde samma frågor till alla
organisationer. Frågorna var alltså inte särskilt anpassade efter hur man arbetar inom
varje specifik organisation. Min tanke med detta var att alla fyra organisationer
visserligen är olika, men att de ändå till stor del har gemensamma mål och målgrupper
och även till stor del arbetar med samma miljöfrågor. Dessutom har jag kunnat
komplettera en del frågor via telefon. Trots detta är jag ändå kritisk till om mina
intervjuer verkligen kunnat ge svar på det jag ville veta.

När det gäller de frågor jag ställde kan jag nu i efterhand se att det var mycket jag inte
fick svar på som jag hade behövt veta. I många fall beror detta på att jag helt enkelt inte
ställde frågorna, eller inte formulerade dem på rätt sätt. Jag hade till exempel behövt
veta mer om vilken bakgrund personerna inom varje organisation hade och vilken
kompetens. Många gånger har man ändå en känsla av att veta ungefär vilken slags
människor som arbetar inom en viss organisation, men det blir lätt så att man drar
förhastade slutsatser om man inte ställt ordentliga frågor om detta. De egna fördomarna
kan också visa sig vara felaktiga. Till en del beror mina metodproblem också på att jag
utgick från kommunikationsteorins sändare-mottagare-modell när jag konstruerade mina
intervjufrågor och att jag först senare under arbetets gång upptäckte Malmsjös modell
över informationsförsörjning. Den har jag haft till hjälp för min analys, men eftersom
jag inte ställt frågorna utifrån den har jag inte heller kunnat dra slutsatser utifrån alla de
faktorer som ingick i hans modell.

4. Organisationerna

4.1  Naturvårdsverket

4.1.1  Historik

Efterkrigstiden snabba ekonomiska tillväxt medförde inte bara ett ökat välstånd utan
också ökade miljöstörningar. Under 60-talet började dessa uppmärksammas allt mer.
Detta skapade ett behov av samordning av miljövårdsinsatserna. Därför bildades
Naturvårdsverket den 1 juli 1967 genom en sammanslagning av flera tidigare
myndigheter med miljövårdande uppgifter, nämligen statens naturvårdsnämnd, statens
luftvårdsnämnd, väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vatten- och avloppsbyrå, statens
vatteninspektion samt statens friluftsnämnd. Den nya myndigheten fick namnet Statens
naturvårdsverk och gavs uppgiften att vara “central förvaltningsmyndighet för ärenden
om naturvård, rörligt friluftsliv samt jakt och viltvård”. Till naturvård räknades även
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vatten- och luftvårdsfrågor. Statens naturvårdsverk heter numera Naturvårdsverket
(http://www.environ.se, 2000).

4.1.2 Organisationsstruktur

Naturvårdsverket är den centrala myndighet som ansvarar för miljöfrågor i Sverige. Det
är en statlig myndighet med uppgift att bl a vara pådrivande i miljöarbetet nationellt och
internationellt. Deras arbete ”...går huvudsakligen ut på att förse statsmakterna med
underlag för det miljöpolitiska beslutsfattandet och att gentemot sektorsmyndigheter,
regionala och lokala myndigheter, företag och allmänhet verka för åtgärder och
handlingsmönster som leder till miljöanpassning.” (Naturvårdsverkets årsredovisning
1994/1995, 1995).

Naturvårdsverket leds av en generaldirektör. Vid verket finns också en styrelse.
Styrelsen består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. Vid verket finns
en verksstab, ett internationellt sekretariat och sju avdelningar. Man har även en centralt
sammanhållen projektverksamhet ( Vårt arbete för en bättre miljö 1995/96, 1996).

4.1.3 Verksamhet och mål

Ur regeringens förordning 1988:518 med instruktion för Naturvårdsverket, kan man läsa
följande om verkets mål och uppgifter:

“Verksamhetens mål:
1§ Naturvårdsverket skall vara samlande och pådrivande i miljövårdsarbetet, både
nationellt och internationellt. Verkets arbete skall syfta till att främja en ekologiskt
hållbar utveckling. Förordning (1998:943).

Särskilda uppgifter:
2§ Verket skall i sitt arbete särskilt verka för och sprida kunskaper om miljöforskning
samt genom miljöövervakning ta fram uppgifter om och belysa miljötillståndet.”
(Förordning (1988:518) med instruktion för Naturvårdsverket, 1988).

Några av Naturvårdsverkets viktigaste uppgifter är att:

• ta fram och förmedla kunskaper på miljöområdet.
• utarbeta förslag till mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i miljöpolitiken
• verkställa fattade miljöpolitiska beslut med tyngdpunkt på det internationella arbetet,

miljölagstiftningen och skydd och vård av värdefulla naturområden och arter
• följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som underlag för fortsatt

utveckling av miljöpolitiken (http://www.environ.se, 2000).

Naturvårdsverket redovisar sin verksamhet utifrån tretton miljöhot: klimatpåverkande
gaser; uttunning av ozonskiktet; försurning av vatten och mark; fotokemiska
oxidanter/marknära ozon; tätorternas luftföroreningar och buller; övergödning av vatten
och mark; påverkan genom metaller; påverkan av organiska miljögifter; introduktion
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och spridning av främmande organismer; nyttjandet av mark och vatten som
produktions- och försörjningsresurs; exploatering av mark och vatten för bebyggelse,
anläggningar och infrastruktur; anspråk mot särskilt värdefulla områden och slutligen,
brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter (Naturvårdsverkets
årsredovisning 1994/1995, 1995).

Man arbetar med hjälp av olika metoder och funktioner som miljöforskning,
miljöövervakning och inventeringar, aktionsprogram och utredningar, internationellt
arbete, miljölagstillämpning, bidrag och ersättningar, markförvärv och vård, information
och utbildning. Mål och resultat ser man ur ett relativt långsiktigt perspektiv.
Naturvårdsverkets verksamhet har många mål eftersom man arbetar med så många olika
frågor. För varje miljöhot och funktion har man alltså speciella mål. De övergripande
målen för verksamheten är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska
mångfalden, hushålla med naturresurserna så att de kan utnyttjas långsiktigt samt skydda
natur- och kulturlandskap.

Naturvårdsverket har ett eget förlag. De publikationer man ger ut produceras i fyra
serier, nämligen författningar, Allmänna råd, SNV informerar och SNV Rapport
(Utredningen om Naturvårdsverket, 1991). Förkortningen SNV står för Statens
Naturvårdsverk, som verket tidigare hette. Allmänna råd innehåller generella
rekommendationer om tillämpning av lagar och regler, SNV informerar är böcker om
olika ämnen, som t ex nationalparker. SNV Rapport är, precis som det låter, rapporter av
olika slag. Man ger även ut tidningen Miljöaktuellt, som är en av verkets viktigaste
informationskanaler. Den kommer ut med tio nummer per år och tar upp vad som
händer inom miljövårdsområdet både nationellt och internationellt. Den presenterar
även nytt informationsmaterial från verket. Miljöaktuellt innehåller även några sidor
med skolinformation. Det finns även något som kallas för Miljöaktuellt M-plus. Det är
ett nyhetsbrev med bevakning av miljölagar och aktuella domar, miljöledningssystem,
miljöekonomi mm. Detta utkommer 16 gånger per år. För att marknadsföra och sprida
det informationsmaterial man ger ut har Naturvårdsverket något som kallas för
Litteraturservice. Det är ett abonnemangssystem där mottagaren får kontinuerlig
information om verkets utgivning i form av dels kataloger, dels nyhetsblad. Där kan
man t ex få reda på vilka nya skrifter som givits ut i ett visst ämne.

Naturvårdsverket skriver i sin informationspolicy att målet för verkets information är att
miljökunskap når ut till alla som aktivt kan arbeta för att minska miljöhoten och bidra
till en hållbar utveckling. Naturvårdsverket arbetar i första hand för att nå
nyckelorganisationer och personer som i sin tur förmedlar kunskapen vidare. Detta är i
enlighet med “Utredningen om Naturvårdsverket, 1991”, där det står att:
“...Informationsstrategin bör kännetecknas av att verksamhetens mottagare är aktörer
som arbetar med att genomföra miljöpolitiken. Myndighetsuppgiften innebär därmed
inte någon instruktionsenlig skyldighet att sprida kunskap om miljöproblemen direkt till
allmänheten.”  De främsta målgrupperna är beslutsfattare (politiker), miljövårdare ute i
landet (vid länsstyrelser och kommuner), andra länder och massmedier. Men SNV har
även andra målgrupper för sin information. Dessa är myndigheter som påverkar miljön,
företag och organisationer, allmänheten samt lärare och skolor. De informationskanaler
man har är publikationer av olika slag, t ex Allmänna råd , rapporter, faktablad, affischer
och broschyrer, tidskriften Miljöaktuellt, pressmeddelanden, debattartiklar, Enviro
(engelskspråkig tidskrift), miljöutbildning, konferenser, utställningar och mässor,
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bibliotek (utlåning, sökning i databaser), Litteraturservice, videoprogram mm.
(Naturvårdsverkets informationspolicy, 1994).

4.1.4 Naturvårdsverkets roll som kunskapsförsörjare

Naturvårdsverket har gjort ansträngningar för att öka användbarheten av
forskningsresultaten. Man har satsat på att bearbeta resultatredovisningar och göra dem
mer lättillgängliga. Ett exempel på detta är att man gjort en OH-bildserie som heter
“Vägskäl för miljön”, som beskriver miljösituationen och vad vi behöver göra för att nå
en hållbar utveckling. Man har även fört ut forskningsresultat via föreläsningar,
seminarier och utbildningar. Dessutom har man givit ut bulletiner, skrifter och faktablad
om forskning (Naturvårdsverkets årsredovisning 1994/1995, 1995, s 23).

Naturvårdsverket arbetar också med miljöövervakning. Man beskriver miljötillståndet,
tar fram underlag för beslut om åtgärder samt följer och bedömer miljöhotens utveckling
och effekterna av de åtgärder som vidtagits. Även detta arbete rapporterar man om via
olika informationsblad, rapporter o dyl.

Naturvårdsverket uppger att betydelsen av medvetna och planerade informationsinsatser
har ökat i och med ökad decentralisering och internationalisering samt ökat
sektorsansvar. Vid sidan av den planerade informationen bedriver man också
omfattande informationsförmedling av verkets tjänstemän per telefon. Detta ser man
som en viktig del av Naturvårdsverkets tillgänglighet. Man har under senare år ökat
utgivningen av broschyrer markant. Det visar på den satsning man gör på
sammanfattande och lättillgänglig kunskapsförmedling. Det ökande antalet broschyrer
kan också bero på att man allt mer arbetar i projektform. Projekten producerar ofta mer
material som lämpar sig för utgivning i broschyrform.

Man har även intensifierat marknadsföringen av informationsmaterial gentemot samtliga
målgrupper. Service till press, radio och TV har blivit snabbare genom att en stor del av
mottagarna numera får pressmeddelanden via datafax. Naturvårdsverket är idag i stor
utsträckning ett kunskapsverk, med informationshantering som en central uppgift.
Därför har man antagit en ny och utvidgad IT-strategi. Områden man prioriterar är bl a
extern och intern informationsspridning. Verket utnyttjar bl a Internet för sin
informationsspridning. (Naturvårdsverkets årsredovisning, 1994/1995).

4.2 Svenska Naturskyddsföreningen

4.2.1  Historik

Svenska Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening för
naturskydd och miljövård, utan egna vinstintressen. Föreningen bildades 16 maj 1909.
Bakgrunden var att några naturintresserade vetenskapsmän med flera hösten 1908 bjöd
in till “bildandet av en allmän svensk förening för väckande och spridande av intresse
för kunskap om och kärlek till vår natur samt för naturskydd”. Det stora intresset ledde
till ett nytt möte och då konstituerades Svenska Naturskyddsföreningen
(http://www.snf.se, 2000).
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4.2.2 Organisationsstruktur

Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största medlemsstyrda miljöorganisation
med ca 180 000 medlemmar.Verksamheten bygger på medlemsavgifter och frivilliga
bidrag från enskilda människor, företag och organisationer. Föreningen är organiserad i
en riksförening, länsförbund och lokala kretsar. Högsta beslutande organ är riksstämman
som äger rum i mitten av juni varje år. Stämman utser styrelsen, som leder
riksföreningens arbete. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med ca 60 anställda och
kontor i Stockholm och Göteborg. Till sin hjälp har man också ett arbetsutskott, arbets-
och referensgrupper, valberedning och ett expertråd. För många projekt anställs personer
för viss tid. Man har olika fonder grundade genom donationer. Föreningen arbetar under
demokratiska former, regionalt i 23 länsförbund och lokalt i 269 kommunkretsar. Som
medlem kan man välja om man enbart vill stödja föreningen genom sitt medlemsskap
eller om man vill vara aktiv. Man kan då t ex gå med i någon av de arbetsgrupper som
vuxit fram på senare år. Några exempel på sådana grupper är Handla miljövänligt, Mer
natur där vi bor och barn- och familjeverksamhet inom Natursnokarna
(Naturskyddsföreningens verksamhetsberättelse 1994).

4.2.3 Verksamhet och mål

Naturskyddsföreningen vill med sin verksamhet:

• verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess
värden

• verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens
förutsättningar

• väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för
skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt

• bedriva aktiv föreningsverksamhet över hela landet
• bedriva egen informations- och bildningsverksamhet, bland annat genom utgivande

av en medlemstidskrift
• verka för fördjupad undervisning om livets villkor på jorden såväl vid skolor som i

det fria folkbildningsarbetet
• söka samarbete med andra organisationer och stimulera till internationella insatser

inom sitt verksamhetsfält (http://www.snf.se, 2000).
 
 De lokala kretsarna skiljer sig mycket från varandra, både vad gäller storlek (antal
medlemmar och geografiskt verksamhetsområde) och aktivitetsnivå. Verksamheten
fördelar sig i huvudsak på två områden. Det ena omfattar exkursioner med studier av
flora, fauna, geologi och intressanta biotoper mm. Hit hör också utflykter, studiebesök,
resor samt inomhusaktiviteter med bildvisning och föredrag. Det andra området
omfattar arbete med natur- och miljövårdsfrågor i kommunerna. Antalet styrelsemöten
varierar också mycket. I många kretsar tillkommer numera ett ökat antal möten i
arbetsgrupper och nätverk. Detta är en utveckling man märkt av på senare år och som
man tror kommer att få ett allt större genomslag i den framtida organisationsbilden.
Inom dessa grupper ägnar man sig åt t ex att försöka påverka butikernas utbud av varor,
informera konsumenter om hur man kan välja mer miljövänliga produkter (Handla
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Miljövänligt), visa hur man kan odla växter som lockar till sig djur i sitt bostadsområde
eller på sin balkong (Mer natur där vi bor), ordna utflykter för att titta på insekter
(Natursnokarna) mm (Naturskyddsföreningens verksamhetsberättelse 1994).
 
 Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) arbetar alltså både med att göra saker för
allmänheten och att försöka påverka politiker. SNF arbetar för att påverka människors
beteende så att det blir mer miljövänligt. Man informerar allmänheten genom kampanjer
och via massmedia. SNF deltar t ex mycket aktivt i Agenda 21-arbetet i kommunerna.
Man väljer även ut något tema som man sedan arbetar med i en stor rikstäckande
kampanj som vanligen sträcker sig över ett eller ett par år. Detta kampanjarbete har fått
allt större plats på senare år. Man ger också ut publikationer, förutom medlemstidning
och årsbok även böcker och kassettband, kalendrar mm. Man bevakar politiker (t ex gav
man 1994 ut en mycket uppmärksammad rapport, ”Riksdagspartierna och miljöpolitiken
1991-1994”) och man har artbevarande projekt som t ex Projekt Havsörn. SNF står även
bakom miljömärkningen Bra Miljöval. SNF ordnar också utbildningar och kurser i olika
miljöfrågor.
 
 Svenska Naturskyddsföreningen arbetar också internationellt i olika nätverk. Nord-Syd-
frågorna har tagits upp alltmer. SNF samarbetar med fler än 50 miljöorganisationer över
hela världen. Här i Europa verkar SNF för en miljövänlig EU-politik. I Europa är arbetet
bl a inriktat på att lösa problem med luftföroreningar och försurning. SNF arbetar för
förbättring av miljön i Östersjön. Detta sker sedan 1990 via ett samarbete med
miljöorganisationer runt Östersjön i nätverket CCB (Clean Coalition Baltic) som tillkom
på SNF’s initiativ (Naturskyddsföreningens verksamhetsberättelse 1994).
 
 

 4.3 Världsnaturfonden
 

 4.3.1 Historik
 

 World Wildlife Fund bildades 1961 av engelsmannen Peter Scott. Anledningen till detta
var att några naturvårdare i England oroade sig för tillståndet i miljön. Arter hotades av
utrotning pga alltför omfattande jakt och miljöförstöring. Man ordnade ett möte med
naturvårdare, forskare och affärsmän, för att diskutera hur man skulle kunna starta en
insamlingsorganisation för naturvård. Ur det mötet uppstod WWF. En sak man kom
fram till på mötet var att den nya organisationen skulle engagera alla intressenter i
samhället; allmänhet, näringsliv och andra etablissemang. 1971 bildades den svenska
stiftelse som anslöts till organisationen. Det är en oberoende, opolitisk organisation.
WWF stod från början för World Wildlife Fund, men betyder numera World Wide Fund
for Nature. Organisationen har också förändrats från att ha sysslat enbart med
bevarandet av enskilda arter till att arbeta med miljöproblem ur ett vidare perspektiv.
Den svenska grenen brukar kallas Världsnaturfonden eller WWF Sverige (Wahlstedt,
Jens, 1996, s 6-11).
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 4.3.2 Organisationsstruktur
 
 Svenska Världsnaturfonden består av ett förtroenderåd, styrelse, naturvårdskommittée,
kommunikationskommittée, ekonomikommittée, ledningsgruppen (WWF Sveriges
kansli) och styrelsen för naturfondens försäljnings AB. I förtroenderådet sitter
representanter från olika organisationer, som t ex Röda Korset, Friluftsfrämjandet,
Lantbrukarnas riksförbund, Naturvårdsverket och Svenska Naturskyddsföreningen.
Dessa kan användas som ett bollplank genom att man för diskussioner i olika frågor.
Kansliet har 27 anställda (Världsnaturfonden WWF - verksamheten 1994, 1995). Man
anställer även personal för de olika projekt som WWF Sverige ansvarar för. Till skillnad
från Svenska Naturskyddsföreningen är WWF inte en medlemsstyrd organisation. Man
har som stödmedlem i WWF inget direkt inflytande över verksamheten.
Världsnaturfonden är en helt ideell hjälporganisation utan statligt stöd. Det största
bidraget får man från allmänheten, främst från stödmedlemmarnas avgifter. Näringsliv
och organisationer svarar för ungefär 10-15% av bidragen Världsnaturfonden övervakas
av externa revisorer samt av Stiftelsen för insamlingskontroll. Administrationen
bekostas genom särskilda fonder samt de räntor man får på donationerna. Av bidragen
går ca en tredjedel till svenska projekt och resten till internationella. Undantaget är om
givaren har något speciellt önskemål om gåvans ändamål. Man har även bildat fonder
för särskilda miljöproblem eller naturområden. WWF Sverige är en stiftelse, vilket
innebär att man inte behöver betala skatt på gåvor o dyl. Försäljningsverksamheten
däremot utgör ett eget bolag och betalar därför skatt i vanlig ordning. (Wahlstedt, Jens,
1996, s 63-64).
 

 
 4.3.3 Verksamhet och mål
 
 Världsnaturfonden arbetar både inom Sverige och internationellt. Verksamheten går
främst ut på att rädda och bevara hotade arter av djur och växter, men även på att bevara
biologisk mångfald i olika naturtyper. Man arbetar mycket med olika projekt och
temaområden. Just fältprojekten är tyngdpunkten i Världsnaturfondens arbete. För vissa
specialområden har man också bildat fonder. WWF engagerar sig i gränsöverskridande
miljöproblem, som t ex Östersjöns miljö.
 
 Grundläggande principer och målformuleringar för vad man vill uppnå är: att
möjliggöra alla organismers överlevnad genom att basera alla våra aktiviteter på hänsyn
till och respekt för livet på jorden. Vårt utnyttjande av jordens resurser får inte ske på
bekostnad av våra medmänniskors berättigade krav, kommande generationer eller andra
arters överlevnad. Vår användning av jordens biologiska resurser måste ske på ett sådant
sätt att vi bevarar strukturen, funktionen och mångfalden inom världens naturliga
system. I boken “I pandans tecken” skriver Jens Wahlstedt att Världsnaturfondens
uppgift och strategi kan sammanfattas i följande punkter:
 

• “Bevara mångfalden av gener, arter och ekosystem.

• Se till att användningen av förnybara naturtillgångar sker med varsamhet, både på
kortare och längre sikt, till förmån för allt levande på jorden.

• Främja verksamheter som syftar till att minska föroreningar och slösaktigt
utnyttjande av naturresurser och energi.” (Wahlstedt, Jens, 1996, s 45).
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 WWF’s yttersta mål är att stoppa, och helst vända, den accelererande förslitningen av
livsmiljön på vår planet, och medverka till en framtid där människan lever i harmoni
med naturen.
 

 Man säger att möjligheten att uppnå dessa mål påverkas i stor utsträckning av individens
vilja att ompröva sina värderingar och ändra sitt beteende. Samhället har också ansvar
för att uppmuntra och styra medborgarna till ett beteende som gynnar förverkligandet av
målen. WWF arbetar på olika sätt för att uppnå målen. Man verkar för att få till stånd
bindande konventioner och avtal mellan länder, följer och försöker påverka olika
organisationers agerande, sprider information både nationellt och internationellt om
tillståndet på miljöområdet, om individens ansvar, om hur man kan förändra sitt
beteende i rätt riktning. Man informerar allmänhet, organisationer, myndigheter och
media om de resultat och rekommendationer inom naturvårdsområdet som genereras
från de av WWF stödda projekten. Dessutom satsar WWF på en förbättring av
miljöundervisningen i skolorna och på allmän uppbyggnad av kunskapen om natur och
miljö. Detta gör de bl a genom ett utbildningsprogram som kallas Naturväktarna. Där
deltar skolungdomar i praktiskt miljöarbete, t ex genom att ta prover på vattendrag.
Wahlstedt skriver också att WWF Sverige närmast fungerar som ett forskningsråd.
Varje år inkommer forskare, naturvårdare och organisationer med ansökningar om
anslag till WWF. Dessa behandlas sedan av Naturvårdskommittén eller
Kommunikationskommittén, beroende på vilken typ av projekt det gäller. Kommittéerna
är sammansatta av kvalificerade ledamöter som arbetar ideellt. Utöver detta initierar och
driver Världsnaturfonden själv ett antal projekt inom områden där det behövs ytterligare
insatser i svensk natur.
 
 WWF arbetar idag i över 100 länder. De pengar som satsas på viktiga naturvårdsprojekt
kommer till största delen från allmänheten i form av gåvor. Organisationen har över 5
miljoner supportrar i världen, vilket gör den till jordens största ideella
naturvårdsorganisation.
 
 Att man är beroende av bidrag från allmänheten i så stor utsträckning kan vara ett
problem. När det är dåliga tider förlorar många organisationer en del av sina
medlemmar. Därför skriver Jens Wahlstedt i sin bok “ I pandans tecken” om hur viktigt
det är att redogöra för hur insamlade pengar används. Man måste kunna tala om att
ändamålet är livsviktigt, att organisationen är den rätta, att givarens bidrag gör skillnad
och att arbetet ger resultat.
 
 Som alla hjälporganisationer måste WWF prioritera sina insatser. En organisation kan
inte rädda alla arter eller lösa alla problem. WWF har därför några grundregler man
försöker följa i sitt internationella arbete. En är att samarbeta med andra organisationer
samt lokalbefolkningar. En annan regel man har är att välja ämnen där man har
vetenskapliga fakta bakom sig och kan föreslå konkreta lösningar - tillräckligt konkreta
för att de ska kunna genomföras och för att givarna ska vara beredda att satsa pengar på
dem. En tredje regel är att inte försöka vara ersättare för statliga myndigheter och
“famna allt” inom miljövården. En fjärde regel är att prioritera de ekosystem som har en
unik eller rik biologisk mångfald (Wahlstedt, Jens, 1996. s 151).
 
 



19

 4.4 Greenpeace
 

 4.4.1 Historik
 
 1971 startades en protestgrupp mot en amerikansk provsprängning av en vätebomb vid
Amchitka i Berings hav. Gruppen kallade sig “Don’t Make a Wave Committee”.
Medlemmarna i gruppen var oroliga för att en provsprängning skulle starta ett jordskalv
och en flodvåg som skulle drabba USA’s och Kanadas kust. Provsprängningen
genomfördes trots protesterna. Flodvågen som man befarat uteblev, men många djur
dog. Trots nederlaget hade “Don’t Make a Wave Committee” väckt ett stort gensvar hos
den allmänna opinionen i USA och Kanada. Från Vita huset meddelade man några
månader senare att ytterligare fyra planerade sprängningar vid Amchitka hade ställts in
“av politiska och andra skäl”. Medlemmarna i “Don’t Make a Wave Committe” var
fortfarande starkt engagerade för en fredligare värld. 1972 ändrade gruppen namn till
Greenpeace. Namnet symboliserade att organisationen inte bara var en fredsrörelse utan
också en ekologisk rörelse. (Claudi, Erik, 1990, s 8-9).
 

 
 4.4.2 Organisationsstruktur
 
 Greenpeace är en internationell, politiskt och ekonomiskt obunden miljöorganisation
med kontor i 30 länder. Greenpeace Sverige bildades 1983. Huvudkontoret ligger i
Göteborg. Man har ett stort antal frivilliga som hjälper till i arbetet, både på kontoret
och ute i landet. En referensgrupp på 20 personer, anställda och personer utifrån, väljer
föreningens styrelse, som består av 5 personer. Styrelsen tillsätter VD och utser
representant till Council, den internationella årsstämman. Utöver föreningen finns också
en stiftelse som stödjer verksamheten och som verkar för en bättre miljö. Stiftelsen
uppmuntrar särskilt vetenskaplig forskning och utbildning av barn och ungdom.
 
 Greenpeace Internationals högsta beslutande organ är alltså Council, som består av
representanter från alla länder där Greenpeace har kontor. Council sammanträder en
gång om året och beslutar då om Greenpeace Internationals budget. Council väljer också
internationell styrelse. Man utvärderar kampanjerna och gör upp riktlinjer för
miljöarbetet. Alla nationella kontor arbetar med de miljöfrågor som Council prioriterar
under året. De enskilda kontoren bestämmer själva hur de ska arbeta utifrån de
internationella riktlinjerna (Greenpeace årsberättelse 1994).
 
 Man kan vara passiv eller aktiv stödmedlem i Greenpeace. Föreningen skiljer mellan
medlemmar och stödmedlemmar. Det är ovanligt i Sverige, men WWF fungerar också
så. Detta gör att man kan fatta snabba beslut inför de aktioner man ibland genomför.
Greenpeace arbete finansieras av stödmedlemmar och sympatisörer. Organisationen tar
inte emot ekonomiska bidrag som begränsar dess handlingsfrihet. Man tar t ex inte emot
bidrag från politiska partier, kommuner eller staten ( Greenpeace mål och metoder,
1995).
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 4.4.3 Verksamhet och mål
 

 Greenpeace vill genom direkta  icke-våldsaktioner och opinionsarbete förhindra
miljöbrott och verka för en ekologiskt medveten helhetssyn. Målet för föreningens
verksamhet är en värld i fred och ekologisk balans. Greenpeace i samtliga länder arbetar
gemensamt med fyra kampanjområden:
 

• att försvara mångfalden i alla dess former.

• att förhindra förorening och misshushållning av jordens hav, mark, luft och
färskvatten.

• att avvärja det nukleära hotet.

• att främja fred, nedrustning och ickevåld (Greenpeace KampanjRapport, 1995).

Greenpeace har ett brett kontaktnät av forskare. Man avlönar vetenskapsmän för att
utforska områden där det saknas forskning, men även för att granska rapporter som
andra givit ut. Greenpeace har flera gånger rubbat allmänhetens tilltro till de officiella
rapporterna (Claudi, Erik, 1990, s 32). Greenpeace föreslår lösningar på miljöproblem,
arbetar med lobbying och har observatörsstatus i många internationella fora. Dessutom
genomför de ibland aktioner av olika slag. Dessa aktioner brukar bli mycket
uppmärksammade i media och är nog det Greenpeace är mest känt för. Trots det utgör
aktionerna bara en liten del av Greenpeace arbete. Man arbetar även med kampanjer, där
man valt ut ett särskilt område eller miljöproblem. Ett exempel på en sådan kampanj är
Antarktis och dess miljö. Den forskning man själv ligger bakom kan t ex resultera i
miljövänligare teknik. Man har bl a varit med och tagit fram miljövänligare kylskåp och
bilar. Greenpeace producerar också publikationer av olika slag, t ex faktablad, där man
förklarar “svåra” miljöproblem på ett lättbegripligt sätt. Man har även en viss
försäljning av kläder, presentartiklar o dyl.

4.5 Miljöförbundet Jordens Vänner

4.5.1 Historik

Miljöförbundet Jordens Vänner är en sammanslagning av två miljöorganisationer,
Miljöförbundet och Jordens Vänner. Jordens Vänner grundades 1971, vid tiden för
miljökonferensen i Stockholm. Föreningen bildades av några nationella grupper varav
en från Sverige. 1992 blev den en federation. Det internationella namnet är Friends of
the Earth International (Union of International Associations, 1995).

Miljöförbundet grundades 1976 som en nationell organisation för lokala miljögrupper i
Sverige. 1995 gick man samman med den svenska grenen av Jordens Vänner och
bildade Miljöförbundet Jordens Vänner, för att tillsammans bli en större och starkare
miljöorganisation. Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är fortfarande en gren av
Friends of the Earth International. MJV har kontor i Stockholm och Göteborg. Enligt
Charles Berkow (fd ordförande i Jordens Vänner) är det ganska stora skillnader mellan
organisationerna i olika länder, men de ska vara aktiva både på lokal, nationell och
internationell nivå. Det finns många fördelar med det internationella samarbetet menar
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han. Man gör gemensamma kampanjer, drar nytta av varandras arbete och får tips på
olika arbetssätt. Berkow och Magnus Eriksson (dåvarande ordförande i Jordens Vänner)
diskuterade i en intervju 1994 inför sammanslagningen av Jordens Vänner och
Miljöförbundet vilka skillnader och likheter det fanns mellan organisationerna. De
menade att man låg nära varandra genom att båda ville ha ett helhetsperspektiv på
miljöfrågorna. Båda organisationerna var också radikala, även om de trodde att Jordens
Vänner upplevdes som mjukare och kanske flummigare, medan Miljöförbundet kanske
uppfattades som mer påstridigt och hårdare, med mer vänsterjargong. Miljöförbundet
har också varit mer lokalt inriktat och Jordens Vänner mer internationellt. (Ohlsson,
Björn, 1994).

4.5.2 Organisationsstruktur

Friends of the Earth International har sammanlagt ca en miljon medlemmar i drygt 50
länder. Detta gör dem till världens största demokratiska miljöorganisation. Det är en
federation av självständiga nationella grupper, med vissa gemensamma nämnare som
internationellt samarbete, att koppla ihop miljö- och samhällsfrågor, att lyfta fram
alternativ till den rådande utvecklingsmodellen mm. Huvudkontoret ligger i Amsterdam.
Organisationen är uppbyggd enligt en ”tre-lagers-struktur”; man har lokala, nationella
och internationella grupper. Man har också ett regionalt nätverk för att länka samman
europeiska medlemsgrupper. (Union of International Associations, 1995).

Miljöförbundet Jordens Vänner, som alltså är den svenska grenen av Friends of the
Earth International, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation.
Miljöförbundet Jordens Vänner är uppbyggt av ett trettiotal lokala miljögrupper runt om
i Sverige samt många enskilda medlemmar. Man kan som medlem vara aktiv eller
endast stödja organisationen genom sitt medlemsskap. Som medlem har man rätt att
närvara och yttra sig vid organisationens årsmöte. MJV har också ett antal riksutskott
som jobbar med olika frågor på riks- eller internationell nivå. Några exempel är
jordbruk, bioteknik, regnskog, Världsbanksfrågor och MUDI-MUMS (ekologisk, rättvis
och djuretisk konsumtion). I dessa utskott är alla medlemmar välkomna att engagera sig.
MJV har två kontor, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Där har man några få anställda
vid kansliet, samt ett flertal som arbetar (avlönade eller oavlönade) med olika projekt.

4.5.3 Verksamhet och mål

Syftet med organisationen är att arbeta för miljö och solidaritet - både lokalt, nationellt
och internationellt. MJV ska arbeta för fred, en rättvis fördelning av jordens resurser,
samt en omställning till ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle. MJV värnar om
demokrati, folkrörelsesamarbete och kulturell mångfald (Miljöförbundet Jordens
Vänners stadgar, 1995).

Man arbetar med politisk lobbying, aktioner och informationsspridning. Friends of the
Earth har gjort mycket för att skapa nätverk. Man ordnar också kampanjer som t ex
Turism, Ozonlagret och Handel och miljö.
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De lokala miljögrupperna arbetar med olika frågor som trafik och Agenda 21. Hela
rörelsen samlas några gånger om året och driver kampanjer nationellt. MJV har också
15 nationella arbetsgrupper som sysslar med särskilda frågor. Några av dessa är
regnskogsgruppen, EU-utskottet, Ställ om-utskottet och trafikutskottet. Organisationen
medverkar i nätverk och har kontakter inom ett antal andra organisationer.

5. Tidigare studier

Eftersom jag vill undersöka informationsvanor hos några organisationer, vilka kanaler
de använder för att få information, varför just dessa osv, har jag tittat på några tidigare
undersökningar av informationsvanor. Dessa presenterar jag i korthet här.

5.1 Höglund och Söderlinds undersökning

Lars Höglund och Ivar Söderlind genomförde en undersökning 1989-90 där man
studerade informationsutbytet mellan forskare och praktiker inom miljövårdsområdet.
Frågor man ställde sig var i vilken utsträckning kommunikation redan förekom, hur den
kunde förbättras, om den var till ömsesidig nytta och vilka kanaler som användes och
föredrogs av forskare respektive praktiker (Söderlind, Ivar & Lars Höglund, 1991).
Undersökningen gjordes genom intervjuer och frågeformulär som man skickade ut till
anställda på miljö- och hälsokontor i Sveriges alla kommuner och länsstyrelser samt till
ett antal slumpvis utvalda forskare inom miljöområdet. Inom både forskargruppen och
praktikergruppen var det flest män, 86% av praktikerna som svarade var män och 88%
av forskarna. Man studerade även bortfallet i undersökningen och fann att den grupp
som inte svarat inte avvek från de övriga i fråga om kön, region, distriktsstorlek osv.

De resultat man fick fram visade att det vanligaste för båda grupperna var att använda en
kombination av informationskanaler för att få del av eller sprida forskningsresultat.
Vetenskapliga tidskrifter var den kanal som användes mest av forskare för att sprida
resultat. Det var också ofta genom tidskrifter som praktikerna kom i kontakt med
forskningsresultat. Det visade sig dock finnas en skillnad mellan vilka tidskrifter man
föredrog. Forskarna föredrog vetenskapliga tidskrifter, medan praktikerna oftast
använde sig av facktidskrifter som var tillämpningsinriktade och på svenska. Den näst
vanligaste kanalen för båda grupperna var personliga samtal. Dagstidningar var en
vanlig kanal för praktikerna för att få information om forskning, men enligt forskarna
var detta en ovanlig kanal för dem för att sprida sådan information. Praktikerna använde
även regelbundet informationsmaterial från centrala myndigheter, i första hand från
Naturvårdsverket.

När man frågade vilka kanaler som var mest effektiva, ansåg praktikerna att tidskrifter
följt av information från centrala myndigheter var de mest omfattande. För praktikerna,
men inte för forskarna, spelade de centrala myndigheterna en viktig roll som översättare,
sammanfattare och tolkar av forskningsresultat. Forskarna såg muntliga kanaler, som t
ex informationsmöten och personliga samtal med praktiker, som de bästa för att sprida
information. Detta höll inte praktikerna med om. De tyckte att facktidskrifter var den
kanal som nådde dem bäst. Ingen av grupperna trodde särskilt mycket på studiegrupper,
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databaser eller vetenskapliga böcker som viktiga kanaler. Det senare var märkligt
eftersom nästan hälften av praktikerna i undersökningen kom i kontakt med
forskningsresultat via vetenskapliga böcker. En vanlig åsikt bland båda grupperna var
att muntliga kontakter bara “sådde ett frö” och att man sedan var tvungen att söka sig
till tryckta kanaler för att fördjupa sin kunskap.

Omkring 80% av båda grupperna läste regelbundet åtminstone en vetenskaplig tidskrift
eller facktidskrift. I medeltal läste forskarna fem, medan praktikerna läste tre. För
forskarna var “Ambio”, “Miljöaktuellt”, “Environmental Science & Technology” och
“Sveriges Natur” några av de viktigaste tidskrifterna. För praktikerna var det
“Miljöaktuellt”, “Miljö i Sverige” och “Miljö och Hälsa”.

Några slutsatser från Söderlind och Höglunds undersökning var att praktikerna hade ont
om tid för att läsa. Det gör att det blir svårt att hålla sig à jour med ny forskning.
Samtidigt gick mycket tid till spillo när man sökte information i det dagliga arbetet.
Detta gör det nödvändigt att effektivisera arbetsmetoder. Både praktiker och forskare
upplevde att det fanns ett stort behov av information i det dagliga arbetet, samt ett ändå
större behov av tillgång till effektiva redskap för att finna information. Tidsbrist är en
viktig faktor, som påverkar informationssökning och -användning. Miljökontoren hade
oftast inte så många anställda. Detta bidrar till att det blir svårt att använda den
information man får. Sammanfattningar av olika slag vore en tillgång. Undersökningen
visade på en starkt positiv inställning till forskning och ett behov av information om
forskningsresultat. Höglund och Söderlind ger några förslag till hur man kan förbättra
kommunikationen mellan olika grupper inom miljöområdet: populärversioner av
forskningsrapporter, ta med mer forskningsinformation i de mest lästa tidskrifterna,
korta sammanfattningar i både tryckt och elektronisk form, kontaktforum (mötesplatser)
för forskare och praktiker såsom kurser, konferenser, arbetsgrupper mm borde ordnas
oftare, forskare kan möta praktikerna “ute på fältet”, intermediärer kan producera
sammanfattningar, praktikerna bör tillåtas tid till att studera forskningsresultat på
arbetstid, elektroniska nätverk för utbyte av information mm.

5.2 Naturvårdsverkets undersökning

Naturvårdsverket genomförde 1992 en liknande undersökning, för att ta reda på vilket
kunskapsbehov verkets viktigaste målgrupper hade. Man skickade ut en enkät främst till
miljöcheferna vid samtliga länsstyrelser och kommuner i landet. Enkäten följdes upp av
intervjuer. Resultatet av undersökningen presenterades i Naturvårdsverkets Rapport
4101 “Kunskapsbehov inom miljöområdet”. Undersökningen hade avsiktligt utformats
så att den skulle kunna upprepas med jämna mellanrum. Verket beslöt därför 1995 att
genomföra en liknande undersökning. Denna riktades mot de viktigaste målgrupperna,
dvs länsstyrelserna med sina miljövårdsenheter (eller motsvarande) och kommunerna
med sina miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. Även denna undersökning resulterade i
en rapport med namnet “Kunskapsbehov inom miljöområdet”, denna gång med
rapportnummer 4538. Undersökningen gick till så att man skickade ut enkäter med
frågor om bl a inom vilka sakområden man behövde information, vilka
informationskanaler man använde, informationsteknik mm. Man följde sedan upp
enkäterna med intervjuer. Enkäterna skickades till
“verksamhetsansvarig/förvaltningschef för miljöfrågor”. Den verksamhetsansvariga
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uppmanades i enkäten att beakta hela förvaltningens/enhetens kunskapsbehov när
han/hon svarade.

Undersökningen visade att länsstyrelserna och kommunerna, som är Naturvårdsverkets
främsta målgrupper, i stort sett är nöjda med verket som myndighet och som
kunskapsförmedlare inom miljöområdet. Det är också en ganska allmän uppfattning att
Naturvårdsverket har förbättrats i sin roll som kunskapsförmedlare på senare år. Några
bidragande orsaker till detta är en rad intresseväckande och lättillgängliga skrifter och
fortsatt hög kvalitet på utbildningen som verket erbjuder.

Det visade sig att det största problemet med kunskapsförsörjningen i allmänhet inte var
bristen på tillgång till publikationer, utan på tillgängligheten. Man upplevde ett behov av
mer lättillgängligt material. Det ansågs också svårt att få fram kunskap vid speciella
situationer. När det gällde olika informationsformer visade sig en viss skillnad mellan
länsstyrelserna och kommunerna. Båda grupperna ansåg att skrifter var viktiga
informationsformer, men man rankade de uppräknade skrifterna något olika. T ex angav
hela 79% av kommunerna branschfaktablad som mycket viktiga. 63% av länsstyrelserna
ansåg att dessa var mycket viktiga. 29% av länsstyrelserna ansåg att tidskriften Enviro
var ganska viktig. I kommunerna var Enviro ofta okänd. Bibliotekstjänster var ganska
dåligt utnyttjade, liksom de datoriserade informationstjänster som förmedlades via
biblioteket. Många i undersökningen trodde dock på datoriserad kunskapsförmedling
som en viktig informationskanal för framtiden. Man menade att enkelheten och priset
kommer att avgöra i vilken utsträckning dessa tjänster kommer att utnyttjas. En
intressant iakttagelse som Naturvårdsverket gjorde i sin undersökning var att många
ansåg att kunskapsförsörjning via databaser var viktigt, trots att de databaser som fanns
inte användes särskilt mycket. Många gånger kände man helt enkelt inte till de databaser
som Naturvårdsverket tillhandahöll. Stor skillnad visade sig i hur man rankade
Naturvårdsverket utbildningar. 36% av kommunerna ansåg att dessa var mycket viktiga,
mot 71% av länsstyrelserna.

Publikationer var, enligt denna undersökning, fortfarande den mest önskade
förmedlingsformen för kunskapsförsörjningen. Det fanns stora önskemål om en utökad
och snabbare utgivning av Naturvårdsverkets Allmänna råd och Branschfaktablad.
Dessa var särskilt populära hos kommunerna.

Naturvårdsverket drar till sist några slutsatser av sin undersökning och kommer med
förslag på hur informationsförsörjningen kan förbättras. T ex tror man på IT som en
lösning, åtminstone på sikt, för att systematisera utbudet av publikationer och liknande.
Det skulle kunna hjälpa miljöförvaltningar med få anställda, där man kanske inte har ett
eget miljöbibliotek, att snabbt hitta källan för den kunskap man söker. SNV diskuterar
också om videotekniken kan användas för att ge fler möjlighet att delta i utbildningar.
Man drar även slutsatsen att utbudet av databaser bör analyseras. Man bör se över hur
enkla de är att använda och hur de marknadsförs. (Kunskapsbehov inom miljöområdet,
1996).
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5.3 Mick, Lindsey och Callahans studie

Mick, Lindsey och Callahan genomförde 1980 en undersökning som gick ut på att
utveckla en modell för att beskriva och studera informationsbeteenden inom
organisationer. Verksamma inom informationsförsörjningens område hade då länge
klagat över att utformningen av informationssystem genomfördes utifrån tekniska och
innehållsmässiga perspektiv, inte ur användarnas perspektiv. Enligt Mick et al berodde
detta på att de studier i informationsbehov som gjorts helt enkelt inte lyckades få fram
sådan kunskap att den kunde användas när nya informationssystem skulle designas. De
ansåg att man i stället för att fokusera på individuella skillnader, som ledningen inte kan
påverka, bör fokusera på de variabler som ledningen faktiskt kan påverka, som
arbetsuppgifter, arbetsmiljö osv. Mick et al hävdar att det är viktigt att analytikern själv
gör sig en föreställning om den situation som användaren/användarna befinner sig i. De
menar att en analys av situationen, hellre än av användaren, i många fall dels bättre
bidrar till att identifiera informationsbehoven, dels mer entydigt förklarar användarnas
informationssökningsbeteenden. De ger uttryck för denna synpunkt på följande sätt:

“Our data and observations suggest that environmental and situational
variables play a much greater role in determining information behavior and
that perhaps information scientists ought to adopt a “Copernican” view of
information behavior. This approach views the individual as being a part
of a number of converging systems, which tend to influence his/her
information behavior but are largely beyond his/her control.”(Mick, Colin
K., Lindsey, Georg N. & Daniel Callahan, 1980, s 355)

Det individuella sökbeteendet grundar sig på en komplex samverkan mellan många
faktorer. Mick et al:

“Information travels through diffuse, complex paths. Individual
information behaviors are the product of complex interactions involving
personal attitudes, background role, function, specific task situation,
environment etc. It is highly unlikely that any two individuals would
display the same information behaviors, even in response to similar task
and environmental situations.”(ibid, s. 354)

Mick, Lindsey och Callahan började sitt arbete med ett projekt som gick ut på att
identifiera hinder inom organisationen för flödet av vetenskaplig och teknisk
information. De menar att för att förändra ett sökbeteende, bör man inrikta sig på vad
som är generellt och vad som går att påverka i de bakomliggande orsakerna. Man måste
studera hela organisationen för att få en bild av en individs informationsförsörjning.
Dessutom måste man se till de system organisationen i sin tur ingår i.

Deras studie gick till så att de skickade ut ett frågeformulär, som skulle ge en bild av
alla faktorer som påverkar individers informationsbeteende i en organisation. Frågorna
fokuserade på fem områden: en detaljerad beskrivning av individen, en uppskattning av
individens attityd angående information, en uppskattning av individens uppfattning av
ledningens attityd gentemot information, en uppskattning av informationsbeteenden och
vanor och attityder gentemot specifika informationsprodukter och -tjänster. De flesta av
formulären skickades till vetenskapsmän och ingenjörer verksamma inom olika företag.
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Övriga skickades till vetenskapsmän vid laboratorier där man var mer inriktad på
särskilda uppdrag. Utifrån dessa frågeformulär fick Mick et al bl a en bild av vilka
källor eller förvaringsmedier man fick information från (t ex böcker, tidskrifter,
människor, filmbaserade medier, magnetiska medier osv), genom vilka kanaler man
brukade få tillgång till dessa medier (t ex telefon, bibliotek, informationsspecialister,
datorer, massmedia, personliga kontakter osv) samt vilken typ av information man sökte
(t ex teoretiska kunskaper, sammanfattningar, instruktioner, uppdateringar osv).

Med hjälp av svaren på formulären skapade Mick et al en modell med vilken man kunde
testa relationerna mellan olika variabler vid informationssökning, visa på de faktorer
som bestämmer individens informationsbeteenden och var det är lämpligt för ledningen
att gå in. De lyckades identifiera ett antal viktiga aspekter med vilka man kan beskriva
en organisations miljö och hur individerna i den miljön beter sig. När man studerar
dessa aspekter i relation till varandra ger de en bild av informationsflödet inom en
organisation och kan användas för att identifiera hinder för informationsflödet. De
påpekar dock att organisationer, precis som individer, är unika och måste ses i ett större
sammanhang. När man analyserar en organisation och dess informationsflöde kan man
alltså inte generalisera och tro att det man får fram gäller för alla organisationer.

Undersökningen visade att individens uppfattning av ledningens attityd gentemot
information hade stor betydelse för individens informationsbeteende. Det var avgörande
för hur mycket tid man lade ner på informationsarbete.

Mick et al fann både en del intressanta skillnader och likheter mellan de undersökta
grupperna. Inom företagsvärlden förlitade man sig mycket på facktidskrifter. För de
laboratorieanställda var dessa inte lika viktiga. Vilken roll man har inom en viss miljö
spelar också in för informationsbeteendet. Vetenskapsmän visade sig t ex vara mer
inriktade på tryckt material än ingenjörer. Ingenjörerna använde sig mer av personliga
kontakter och facktidskrifter. Det visade sig att de flesta inte var så medvetna om
kostnaderna när de sökte information. Man hade ingen direkt uppfattning om hur
mycket pengar man lade ner på informationssökning.

De vetenskapsmän som arbetade inom statliga eller akademiska forskningslaboratorier
spenderade mer tid på biblioteket och åt att läsa än sina företagsanställda
motsvarigheter. De företagsanställda använde i sin tur stor del av arbetsdagen åt
tekniska diskussioner, ofta för att få specifik information. Båda grupperna använde
mindre arbetstid än de ansåg att de borde åt informationsarbete. De flesta av de
företagsanställda uppgav att de skötte ungefär hälften av sin läsning hemma, eftersom de
inte hann med den på jobbet.

Alla respondenter i undersökningen uttryckte att deras viktigaste behov var att hålla sig
underrättade om utvecklingen och om aktiviteter inom sitt område. Detta kallar Mick,
Lindsey och Callahan “nutritional information needs”. Enligt Mick et al har flera
undersökningar tidigare visat att dessa behov blir dåligt tillgodosedda av de
informationssystem som finns. Resultat från Mick, Lindsey och Callahans studie visar
på att ledningarnas policies inte uppmuntrar denna typ av information.

Några slutsatser man kom fram till efter denna undersökning var att man bör
koncentrera sig på variabler som kan kontrolleras om man vill ändra
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informationsbeteenden. Det kan vara variabler som vilken arbetsuppgift man har,
arbetsmiljön, ledningens inställning till informationsarbete mm. Det är också viktigt att
se till den specifika situation som råder. Man bör dessutom se individen som en del i ett
antal informationssystem, snarare än som ett centrum runt vilken informationen rör sig.

5.4  Anders Malmsjös undersökning

Anders Malmsjö har gjort en undersökning där han studerade hur man inom tre artskilda
statliga organisationer använde olika typer av informationskällor (Malmsjö, Anders,
1989). Undersökningen genomfördes mellan oktober 1986 och april 1989 och de tre
organisationer som ingick var Statens naturvårdsverk (SNV), Flygtekniska
försöksanstalten (FFA) och Statens vattenfallsverk (Vattenfall). Malmsjö intervjuade
utvalda personer inom organisationerna. I flertalet fall hade intervjuerna formen av
strukturerade samtal. När det gällde frågor av mer övergripande karaktär ställdes dessa
till någon person som förmodades ha adekvata insikter för att spegla sin sektion/enhet
eller motsvarande. Ofta var detta funktionens chef. Övriga frågor, som var mer praktiska
och tillämpbara, riktades till en eller flera personer inom funktionen som huvudsakligen
var sysselsatta med de konkreta arbetsuppgifter som karaktäriserade funktionens
verksamhet.

Enligt Malmsjö är organisationerna objektsystem som ingår i en större kontext. Man kan
alltså inte studera en organisations informationsförsörjning utan att se till den
omgivning i vilken organisationen ingår och verkar. Informationssystemet inom en
organisation samspelar även med andra faktorer inom organisationen.

En slutsats som Malmsjö drog efter sin undersökning var att de informella
informationskällorna har stor betydelse då det gäller att tillfredsställa de särskilda
informationsbehov som uppstår i det arbete som utförs inom en organisations
verksamhet. De formella källorna har stor relevans då de regelbundna
informationsbehoven ska tillgodoses. Formella och informella källor används ofta i
kompletterande syfte. Han kom även fram till att tidsfaktorn spelar stor roll vid valet av
informationskällor. Vidare upplevdes de formella källorna ofta som mer vederhäftiga än
de informella. Informella källor tenderade också att vara mer obeständiga än formella.

Andra slutsatser var att informationskällor som användes vid en mer rutinmässig
verksamhet ofta är desamma. Vid verksamheter av utvecklingskaraktär var däremot
källorna inte lika givna. Där avgör det aktuella problemet, tidsmässiga förutsättningar
mm vilka källor som nyttjas. Det framkom även att decentralisering av en verksamhet
förändrar förutsättningarna för informationsförsörjningen.

Undersökningen visade också att bedömningen av en viss informations kvalitet och
giltighet kunde variera beroende på referensram och värderingsgrunder hos den som
utförde bedömningen.
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6. Teori

Syftet med min uppsats är att se hur informationsförsörjningen ser ut för några
miljöorganisationer i Sverige. Jag har använt mig av informationsvetenskap och
kommunikationsteori för att försöka visa på de olika aspekterna av
informationsförsörjning, dvs varför man upplever sig behöva information, hur man
söker/får den, och hur man sedan bearbetar och använder den. Från
kommunikationsteori har jag lånat begreppen om sändare/mottagare osv. Sedan har jag
tittat på en särskild studie inom informationsvetenskapen och där hittat en modell som
passar in på min undersökning.

6.1 Informationsförsörjning

Enligt Höglund och Persson (1985) formulerades termen informationsförsörjning i
samband med utredningen “Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning” (SOU
1977:71). I utredningen anges syftet med informationsförsörjning vara att “underlätta
för informationssökare att nå den information som är relevant för dem.” (s 17)

Höglund och Persson ger även följande beskrivning av begreppet
informationsförsörjning och vilka faktorer som spelar in:

 “Informationsförsörjning kan ses som en verksamhet som går ut på att
utveckla informationssystem och -tjänster som svarar mot de behov som
finns och kommer att finnas. En grundläggande frågeställning är därför hur
sambandet ser ut mellan informationsutbud, -behov och användning. På en
övergripande nivå är det rimligt att det genomgående råder positiva
samband mellan dessa faktorer. Behov, utbud och användning bildar en
slags samverkansspiral där de enskilda faktorerna förstärker varandra. Den
utveckling vi idag kan observera ser ut att i princip följa en sådan
modell...”
...“Men samtidigt är denna modell alltför generell och inte speciellt
fruktbar. Det finns en lång rad barriärer som gör att informationsbehov
inte direkt slår igenom i ett förändrat utbud. På samma sätt kan det ta lång
tid innan ny informationsteknik börjar utnyttjas av de grupper som skulle
ha nytta av den. En huvuduppgift för sk användar- och behovsstudier är
därför att identifiera olika faktorer hos system och användare som påverkar
anpassningen mellan behov och utbud.” (Höglund, Lars & Olle Persson,
1985, s 49-50).

6.1.1 Informationsbehov

T. D. Wilson skriver i sin artikel “On user studies and information needs”(1981) att
“informationsbehov” inte existerar som ett grundläggande mänskligt behov. Däremot
söker vi ofta information för att kunna tillgodose våra grundläggande behov. För
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miljöorganisationerna i denna undersökning är information något de ibland behöver för
att lösa problem eller för att uppnå något särskilt syfte.

Lars Höglund och Olle Persson ger denna beskrivning av begreppet informationsbehov:

“Informationsbehovet är svårt att mäta direkt men kan i princip härledas
från en analys av problemsituationer. Här kan man ta hänsyn både till vad
vi skulle kunna kalla objektiva och subjektiva behov. Med objektiva behov
menar vi vad man utifrån kan anse rimligt eller nödvändigt för att lösa
vissa typer av uppgifter. Subjektiva behov är de behov som olika aktörer
själva uppfattar sig ha. Detta sammanfaller till stor del med vad Atkin
avser när han definierar informationsbehov som:

“...en funktion av en utifrån betingad osäkerhet, som följer av en upplevd
skillnad mellan en individs aktuella kännedom om förhållanden i
omgivningen och ett mål som individen försöker uppnå” (Atkin, se
Höglund, Lars & Olle Persson, 1985, s 44).

Om detta säger Höglund och Persson själva:

“Behovet kan således bestämmas antingen från individens upplevelser
eller från den aktuella problemsituationen. Det är uppenbart att man inte
helt kan definiera vad en individ behöver utan att beakta båda dessa
aspekter på behov. Det räcker inte att enbart känna till problemsituationens
krav utan vi måste också utgå från vad individen redan vet, hans eller
hennes preferenser, arbetsstil mm. Vi vill hävda att det finns mycket stora
variationer i hur individer upplever behovet av information även inom
snävt avgränsade grupper. Samtidigt måste vi också erkänna att ett och
samma problem kan lösas på flera sätt.” (Höglund, Lars & Olle Persson,
1985, s 44).

Man kan även ange olika typer av behov genom att skilja på regelbundna och mer
tillfälliga behov. Ofta behöver man kontinuerligt följa utvecklingen inom ett
problemområde även om man kanske inte omedelbart kan tillämpa informationen i en
specifik problemlösningssituation. Detta brukar kallas för aktuell eller löpande
informationsbevakning. Till de regelbundna behoven hör också sådant som behövs för
dagliga uppgifter. Det kan till exempel vara enstaka faktauppgifter, kataloger eller
handböcker. Man behöver också få stimulans av andra människor i form av idéer och
uppslag samt reaktioner på vad man gör. Vid vissa tillfällen kan man behöva göra större
informationssökningar för att lära sig mer om specifika problem. Detta brukar ofta
kallas retrospektiva eller tillbakablickande sökningar, där syftet är att få fram vad man
hittills vet om ett problem. Höglund och Persson menar att det är viktigt att skilja på
regelbundna och tillfälliga informationsbehov  eftersom dessa medför olika typer av
krav på informationssystem och -service. De åskådliggör indelningen med en figur:



30

REGELBUNDNA BEHOV:
Aktuell bevakning - att hålla sig à jour med nyheter
Information för dagligt bruk - att få tag i uppgifter som behövs löpande, t ex
handböcker, tekniska data, metoder etc
Stimulans - att få uppslag och nya idéer
Återkoppling - att få reaktioner på eget arbete från kolleger

TILLFÄLLIGA BEHOV:
Retrospektiva sökningar - att lära känna tidigare arbeten inom området
Instruktion - att skaffa sig ny kompetens eller friska upp gamla kunskaper
Konsultation - att få färdiga lösningar eller expertråd
Figur 1. Olika typer av informationsbehov. (Orr, se Höglund, Lars & Olle Persson,
1985, s 45).

6.1.2 Informationsutbud

Det finns många olika informationskällor att välja mellan när man ska försöka lösa ett
problem. Man kan till exempel dela in dem i formella och informella
informationskällor. Till de formella källorna hör främst tryckt material: bibliografier,
tidskrifter, rapporter, monografier, statistik etc. Bibliografier och statistik- och
faktasamlingar finns numera ofta även i datorläsbar form. Elektroniska tidskrifter blir
också allt vanligare.

Med informella källor menar man huvudsakligen muntlig information via
personkontakter, konferenser, mässor, föredrag och seminarier. Dessa källor har i många
studier visat sig vara mycket viktiga för olika gruppers informationsförsörjning. Ibland
finns informationen inte tillgänglig i tryckt form. Personkontakter kan då vara ett
nödvändigt alternativ till sökning i tryckta källor (Höglund, Lars & Olle Persson, 1985,
s 45-46).

Man kan även skilja mellan primära, sekundära och tertiära informationskällor. Primära
källor innehåller information i sin ursprungliga form, det kan vara tidskriftsartiklar,
böcker, tabellverk etc. Sekundära källor kan vara referattidskrifter, citeringsindex,
expertförteckningar mm. Dessa hänvisar till de primära källorna och används som
hjälpmedel för informationssökning. Till de tertiära källorna kan man räkna olika
vägledare till primära och sekundära informationskällor, till exempel databaser över
databaser, hänvisningstjänster och informationskonsulter. Servicenivån kan här variera
alltifrån delgivning av litteraturreferenser till mera omfattande sammanställningar och
rådgivning (Höglund, Lars & Olle Persson, 1985, s 46).

Ytterligare en indelningsgrund, som hänger ihop med informationens tillgänglighet, är
att skilja mellan interna och externa informationskällor. Interna källor avser information
som skapats inom den egna organisationen: interna rapporter, PM, kolleger i
organisationen mm. Externa källor avser information som är skapad utanför
organisationen och som måste tas in över organisationsgränsen på ett eller annat sätt.
Höglund och Persson har gjort en figur även för detta:
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             INTERNA           EXTERNA

FORMELLA
Interna dokument, PM,
rapporter, register, arkiv

Tidskrifter, böcker, rapporter,
bibliografier, databaser

INFORMELLA
Samtal med kolleger inom
organisationen,
sammanträden

Brev, kongresser, samtal med
kolleger utom organisationen

Figur 2. Olika typer av informationskällor. (Höglund, Lars & Olle Persson, 1985, s 47).

6.1.3 Informationsanvändning

Höglund och Persson beskriver informationsanvändning:

 “...Vi kan här definiera informationsanvändning som den aktivitet en individ vidtar för
att söka, identifiera, anskaffa och bearbeta budskap i syfte att reducera osäkerhet i en
problemsituation. Informationsanvändning innefattar då såväl sökbeteende som det
egentliga utnyttjandet av informationen...” (Höglund, Lars & Olle Persson, 1985, s 47).

Informationsanvändning är alltså en aktivitet som innehåller flera moment. Först och
främst är det en intellektuell aktivitet som inte är så lätt att observera och beskriva. Det
man någorlunda väl kan studera empiriskt är samspelet mellan informationsanvändare
och informationssystem. Man kan t ex observera vilka informationskällor som används,
vilka frågor som ställs till dem och hur ofta de utnyttjas. Däremot är det mycket svårare
att exakt beskriva hur den erhållna informationen sedan bedöms och bearbetas. För att få
svar på sådana frågor blir man ofta hänvisad till användarnas egna värderingar och
uttalanden. Det kan alltså vara svårt att bedöma effekterna av
informationsanvändningen. Med effekter avses främst de förändringar i aktiviteter och
problemlösningsförmåga som utnyttjande av olika informationskällor ger upphov till.
Effekter kan vara direkta i form av ökad kunskap eller lösta problem. Andra effekter är
indirekta i form av kostnader och tidsanvändning. Det finns ett samspel mellan behov,
utbud, användning och effekter. För en djupare förståelse av hur
informationsförsörjningen fungerar måste man studera samspelet mellan dessa faktorer.

Vad beror det då på att vissa informationssystem och -källor utnyttjas i begränsad
utsträckning? Vad påverkar informationsanvändningen? Hämmas utnyttjandet främst av
bristande marknadsföring eller av brister i informationssystemen? Varför använder vissa
individer fler informationskällor än andra trots att de verkar befinna sig i likartade
situationer?

Informationsvanorna varierar från person till person, beroende på egenskaper hos
användaren och dennes miljö. I vilken mån man väljer skriftliga källor eller muntliga,
formella eller informella, interna eller externa, varierar mellan forskare och tekniker,
mellan låg- och högutbildade, mellan olika discipliner, mellan stora och små företag.
Informationens fysiska tillgänglighet har också en stor betydelse. Det traditionella
angreppssättet inom informationsförsörjning har varit att påverka just den fysiska
tillgängligheten till information. Men denna strategi ger bara effekt upp till en viss nivå.
Om de personliga och miljömässiga förutsättningarna att utnyttja information är



32

begränsade kan andra åtgärder vara nödvändiga. T ex bättre marknadsföring av
informationstjänster och användarutbildning. Även detta är dock en begränsad lösning.
Det krävs effektiva informationssystem för de problem man jobbar med. I vissa fall kan
mellanhänder vara till god hjälp. Det kan röra sig om “informationsmäklare” av olika
slag som kan hjälpa till med att sålla ut, anskaffa och bearbeta information (Höglund,
Lars & Olle Persson, 1985, s 97-98).

De kanaler man använder för sin informationsförsörjning har betydelse för vilka effekter
man får. Studier visar, enligt Höglund och Persson, att de flesta idéerna tycks komma
från informella källor. Litteraturen, framför allt sekundära källor, tycks ha en mer
undanskymd roll. Litteraturen har dock sin plats, främst vad gäller behovet av
dokumentation, informationsbevakning och större litteraturinventeringar.

“Litteraturens roll för innovationsprocesser och nyskapande är dock
begränsad och man kan inte vänta sig alltför stora effekter av de ganska
försiktiga satsningar på hanterande av bibliotek och databaser som
dominerar dagens politik på informationsförsörjningens område. Ett sätt
att öka effekterna är att förbättra hanteringen av andra informationsslag än
den traditionella forskningslitteraturen. Uppbyggnad av databaser för
information om marknader och tekniska produkter, en bättre hantering av
intern information samt stimulans av informella kontakter och nätverk är
några exempel på praktiska åtgärder som börjar tillämpas i allt större
omfattning.”(...)
“Användarnas situation präglas vanligen av informationsöverflöd och
begränsad ledig kapacitet. Om man skall finna rationella lösningar torde
det vara nödvändigt att i första hand utveckla informationstjänster som
minskar den tid som går åt för informationsbevakning och läsning.” (ibid,
s 71).

Höglund och Persson anser, som tidigare nämnts, att informationsbehov, utbud och
användning bildar en slags samverkansspiral där de enskilda faktorerna förstärker
varandra. Ett ökat informationsbehov skulle då leda till ett ökat utbud och nya
informationskällor stimulera till ökat användande. Men de beskriver också en rad
barriärer som gör att informationsbehov inte direkt slår igenom i ett förändrat utbud. Det
kan även ta lång tid innan ny informationsteknik börjar användas av dem som skulle ha
nytta av den. Vilka barriärer det rör sig om beror på vilka informationskällor, användare
och problemsituationer som är inblandade. Några exempel på mer generella hinder eller
hämmande faktorer är:

Tillgänglighet i betydelsen informationens fysiska åtkomlighet. T ex tillgång på
litteratur, möjligheter till snabba dokumentleveranser samt söksystemens tillgänglighet
både vad gäller åtkomst av databaser och sökspråk.

Informationens relevans är en annan central aspekt på alla informationssystem. Det är
viktigt att systemens innehåll är intressant för användaren. För stora mängder ointressant
material blir för mycket att sovra.
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Informationens form är heller inte alltid anpassad till användarnas förutsättningar. En
del databaser ger alltför begränsad information om originaldokument för att man ska
kunna bedöma deras värde. Språkhinder förekommer.

Tids- och relevanskrav: Ibland talas om 3-minutersregeln, vilket innebär att dokument
som inte upplevs som relevanta efter tre minuters läsning hamnar direkt i
papperskorgen. I vissa fall kan avgifterna för litteratur eller datorbaserad
informationssökning vara ett hinder.

Informationsmättnad  är ett fenomen som kännetecknar många användares situation.
Det är sällan man upplever akut informationsbrist. Det vanligaste är att ha problem med
att sortera stora mängder information. Informationssystem eller -tjänster som kan ersätta
andra kanaler och reducera informationsöverskott bör ha framtiden för sig.

Etablerade vanor, attityder till information och kunskaper om informationskällor är
ytterligare faktorer som kan verka hämmande på efterfrågan. Fördelarna med alternativa
källor måste vara uppenbara och tydligt klargöras för att en förändrad inställning ska
komma till stånd.

Konkurrerande källor  kan också finnas (Höglund, Lars & Olle Persson, 1985, s 50-
51).

Anders Malmsjö har skrivit en artikel med titeln “Systemutveckling och användarbehov
: en studie över relationen användarbehov och utveckling av informationssystem”. Hans
avsikt med studien var att försöka tydliggöra samband och relationer från området
studier om användarbehov, som borde vara betydelsefulla att beakta vid utveckling av
informationssystem. Malmsjö för i sin artikel fram åsikten att information inte existerar
förrän en individ har förmått tolka ett budskaps innehåll. Ett sådant synsätt innebär att
användaren utgör en viktig komponent i ett informationssystem. Han tar även upp olika
metodologier för identifiering av krav på informationssystem. Malmsjö gör skillnad
mellan informationssystem för i första hand operativ och direktiv information och
system för stödjande och översiktlig information. Utveckling av informationssystem för
operativ respektive direktiv information är direkt relaterat till en specifik verksamhet.
Malmsjö hänvisar här till en undersökning som visar att användarnas roll i dessa fall är
underordnad. När det gäller stödjande respektive översiktlig information ser villkoren
annorlunda ut. Denna information kan i många fall hämtas från flera olika
informationskällor, som kan förmedla viss information, men på olika villkor. Det kan
vara information från experter, dokument av olika slag, databaser mm. Vilken typ av
källa som väljs beror på både individuella och kontextuella faktorer. Det är i första hand
informationssystem för stödjande och översiktlig information som Malmsjö har tänkt på
när han gjort sin studie. Han menar att det är viktigt att ta hänsyn till insikter om
användarbehov när man utvecklar sådana informationssystem. Särskilt om systemets
användare arbetar i en dynamisk omgivning är det viktigt att åskådliggöra de
mekanismer som kan förklara deras sökbeteende.

Med hänvisning till egna tidigare arbeten och med stöd av en artikel av O’Reilly (1982)
har Malmsjö funnit att vissa faktorer inverkar vid den bedömning en användare gör av
en informationskällas användbarhet. Han har ställt upp dessa faktorer på följande vis:
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U = u (R, S, T, A)----------1

U = användbarheten
u = den process vid vilken användbarheten värderas
R = informationens ämnesmässiga relevans utifrån de behov som föreligger
S = anger användarens uppfattning om hur pass specifikt informationen återspeglar de
behov som föreligger
T = informationens giltighet utifrån ett tidsmässigt perspektiv
A = hur pass korrekt informationen bedöms vara

Utifrån en specifik situation bedöms viss information behövas. Då inventeras
informationskällor. Enligt det perspektiv som Malmsjö utgår ifrån är det användarens
uppfattning om faktorernas innehåll som är vägledande för om en informationskälla ses
som användbar eller ej. Olika individer kan alltså bedöma samma informationskälla på
olika sätt. Malmsjö omformulerar det första sambandet på detta vis:

U = u (Q)----------2

Q står här för det komplicerade begreppet kvalitet. Det vill säga informationens
användbarhet, i denna precisering, är relaterad till användarens uppfattning om
informationens kvalitet. Att en informationskälla bedömts som användbar behöver inte
innebära att den används. Vilka faktorer är då avgörande i valet av de informationskällor
som i ett initialt skede bedöms som användbara? Malmsjö har funnit följande samband:

S = s(Q, A, F, t)----------3

S = val av informationskälla
s = den process vid vilken val av informationskälla sker
Q = informationens bedömda kvalitet, enligt angivelsen ovan
A = informationens tillgänglighet
F = informationskällans “gestaltning”, utifrån användarens förutsättningar och
(grundläggande) behov
t = tiden som står till förfogande för att nyttja informationskällan (Malmsjö, Anders,
1995, s 38-56).

Malmsjö har även i ett tidigare arbete (undersökningen som togs upp i kapitlet Tidigare
studier) utvecklat en modell som återger faktorer som anger förutsättningarna för en
individs, grupps eller organisations införskaffande av information (Malmsjö, Anders,
1989). Modellen baserar sig på uppfattningen att informationssystem inte bör studeras
som ett isolerat fenomen, utan ska ses i ett organisatoriskt sammanhang i samverkan
med andra faktorer i organisationen. Dessa faktorer påverkar och påverkas av
informationssystemet. Malmsjö har använt sig av de resultat Mick et al fick fram i sin
undersökning, för att utveckla sin modell. Malmsjös syfte med denna modell var delvis
att uppmärksamma faktorer som kan ge ledning för analytiker som vill värdera
förutsättningarna för en viss systemlösning. Genom att förändra dessa faktorer i en
given situation, t ex tidsfaktorn eller personalens kompetens, förändras också
förutsättningarna för vilka informationskällor som kan beaktas. Ett annat syfte med
modellen var att förklara varför informationsutnyttjandet ser ut som det gör för en
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individ, grupp eller organisation. Modellen borde därför kunna passa bra för min
undersökning av miljöorganisationernas informationsförsörjning.

P erson alen s
k v a lif ik a-
tio n er

P erson alen s
u tv eck lin g s-
m ö jl igh ete r

Å te rk o p p lin g
(” feed -b ac k” )
p å  u tfö rd a
p re sta tio ne r

T id sfak to rn s
in v erka n  p å
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O m v ä rlde ns
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n in g ar

Ty p  av
v erk sam het

K arak tären
p å  d e t a r-
b e te  so m
u tfö rs

Verk sam h e-
te ns u tfö -
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A rb e ts-
m il jö

In fo rm ation sfö rsör jn ing en

K O N T E X T =  en  o rg an isa tio n s
                       v e rk sam h et

Figur 3. En modell som åskådliggör informationsförsörjningens förutsättningar för en
organisation (Malmsjö, Anders, 1989).

Här följer en kort kommentar till de olika kontextfaktorerna som finns med i modellen.

Typ av verksamhet
En traditionell differentiering av olika organisationer är att indela dem utifrån deras
primära processer (Miller, se Malmsjö, Anders, 1989, s 57). En organisation kan t ex
huvudsakligen ägna sig åt ekonomi, politik, utbildning, religion, välgörenhet, rekreation,
samhällelig verksamhet, konstnärlig verksamhet samt vetenskaplig verksamhet.

Karaktären på den verksamhet som utförs
Man kan ytterligare precisera organisationers verksamhet genom att ange att de kan vara
av administrativ karaktär, underhåll, försäljning, PR, planering, utveckling, tillverkning
etc.

Verksamhetens utförande
Här ser man till vilka arbetsmetoder som tillämpas. Vilka är de bakomliggande
orsakerna till att verksamheten bedrivs som den gör? I vad mån nyttjas ny teknik och
nya arbetsformer? Finns det ett allmänt intresse av att pröva nya metoder? Medför
organisationens konkurrenssituation att nya metoder med nödvändighet måste beaktas?
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Bedrivs verksamheten på ett rutinmässigt sätt enligt traditionella metoder? Är det
verksamhetsområde organisationen verkar inom under stark utveckling?

Arbetsmiljön
Arbetsmiljön kan indelas i en social respektive en fysisk arbetsmiljö (Bailey, se
Malmsjö, Anders, 1989, s 57). Till den sociala arbetsmiljön räknas de relationer som
finns mellan dem som arbetar inom en verksamhet. Den fysiska arbetsmiljön omfattas
av arbetsplatsens utformning, vad gäller lokalisering, ljus, ljud, temperatur etc.

Personalens kvalifikationer
Vad en organisation förmår prestera beror mycket på personalens kunskaper och
färdigheter. Det bör finnas en god överensstämmelse mellan personalens förmåga och
arbetsuppgifternas komplexitet, men även mellan arbetsuppgifterna och personalens
motivation för att utföra dem. Vad gäller informationsförsörjningen är det viktigt att bl a
beakta personalens kvalifikationer. Huruvida information kan anammas av en mottagare
i de fall den presenteras på ett främmande språk eller i ett speciellt problemsammanhang
(där vissa samband förutsätts kända) beror på mottagarens språkkunskaper och
referensramar.

Personalens utvecklingsmöjligheter
Förändrade verksamhetsförutsättningar kan ske i form av exempelvis prioriteringar, en
annorlunda inriktning av verksamheten eller genom införande av nya metoder, inklusive
ny teknik. Personalen kan uppmuntras att förkovra sig enligt den/de inriktningar som
kommer att prägla verksamheten framöver. De som arbetar inom en organisation kan
ges möjlighet att utveckla sig, utifrån det arbete som bedrivs. Det kan åstadkommas
genom att medvetet införa utvecklande moment i en arbetsprocess. Att ge de verksamma
inom en organisation möjlighet att fördjupa sina kunskaper kan resultera i en ökad
motivation inför arbetet.

Återkoppling (“feed-back”) på utförda prestationer
Närvaron respektive frånvaron av återkoppling påverkar motivationen hos den som utför
en arbetsuppgift (Bailey, se Malmsjö, Anders, 1989, s58). Enligt Skinner (ibid) gäller,
att prestationsförbättringar är avhängiga av styrkan på signalerna för återkoppling.

Omvärldens värderingar/förväntningar på utförda prestationer
Insikten inom en organisation om att det finns förväntningar från omvärlden på det som
presteras av organisationen, får konsekvenser vad gäller ambitioner i målangivelse och
motivation för prestationer. Även allmänt uttryckta värderingar i form av “utmaningar”
eller att vidmakthålla “ett gott rykte” kan förmodas återverka på utförda
arbetsprestationer.

Tidsfaktorn
Det bör finnas en lämplig avvägning mellan utmätt tid för att utföra ett arbete och de
insatser som bedöms nödvändiga för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras. En
konsekvens för informationsförsörjningen bör vara, att tillgänglig tid för en uppgift
anger förutsättningar för vilka informationskällor som kan beaktas.
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6.2 Kommunikationsteori

Det finns olika skolor och inriktningar inom kommunikationsteorin, precis som inom
andra teorier. Två stora skolor är processkolan och semiotiken. Inom processkolan ser
man kommunikation som överföring av meddelanden. Den inriktar sig på hur sändare
och mottagare kodar och avkodar, hur sändarna använder olika kanaler och media för
kommunikation. Den behandlar frågor som effektivitet och noggrannhet. Den ser
kommunikation som en process genom vilken en person påverkar någon annan. Är
effekten annorlunda eller mindre än den avsedda talar man gärna om misslyckad
kommunikation och undersöker olika steg i processen för att se var misslyckandet
uppstod. Denna skola stöder sig ofta på samhällsvetenskapliga ämnen, särskilt psykologi
och sociologi. Man inriktar sig på kommunikationshandlingar.

Semiotiken inriktar sig på hur meddelanden, eller texter, samverkar med människor för
att skapa betydelser. Man studerar texters roll i vår kultur. Denna skola ser
kommunikation som skapande och utbyte av betydelser. Det handlar då mer om
tolkningen av informationen. Man använder termer som beteckning och ser inte
nödvändigtvis missuppfattning som ett tecken på misslyckad kommunikation - den kan
bero på kulturella skillnader mellan sändare och mottagare. För den här skolan innebär
kommunikationsstudier studier av text och kultur. Man använder gärna lingvistik och
humaniora och inriktar sig på kommunikationens funktioner.

I min undersökning har jag tagit hjälp av kommunikationsteorin, närmare bestämt från
processkolan. Härifrån har jag lånat begrepp som sändare-mottagare-kanal osv vid
sammanställningen av mina intervjufrågor. Här följer en kort presentation av dessa
begrepp (följande är till största delen hämtat ur Palm, Lars & Sven Windahl, 1989,
Windahl, Sven & Benno Signitzer med Jean T. Olson, 1992 och ur Fiske, John, 1997):

Sändare: Ett begrepp som ofta används vagt. Det kan t ex vara oklart om man med
sändare menar den som formulerat ett innehåll, dvs den som står för tankeinnehållet i ett
budskap, eller om man menar den mer eller mindre tekniska apparatur som förmedlar
signaler till omvärlden. När det gäller ett samtal mellan två personer kan man vanligen
avgöra vem som är sändare i ett givet ögonblick. I andra situationer kan det vara mer
oklart, t ex om många är inblandade. Man kan säga att det finns olika typer av sändare.
Ett exempel: Ett företag går ut med en företagspresentation till ett antal presumtiva
aktieköpare. Vem är sändaren? I det här fallet kan det vara företagsledningen, som
kommit med idén; det kan vara informationsavdelningen som satt samman råmaterialet;
reklambyrån som tagit fram illustrationer, skapat texter och gjort layout eller styrelsens
ordförande, som genom broschyren talar till mottagarna (Palm, Lars & Sven Windahl,
1989). Mottagarna kommer förmodligen att uppfatta styrelseordföranden som sändare
eftersom det är han/hon som talar till dem i broschyren, även om det är någon annan
som ”lagt orden i ordförandens mun”. I många fall väljer man en sändare som kan
förkroppsliga meddelandet, som när man i skolornas anti-drogundervisning låter en före
detta narkoman berätta om narkotika.

Meddelande: När man talar om meddelandet kan det betyda många saker. Vi kan skilja
mellan tre dimensioner:
- den uppsättning ord, bilder och symboler som uttrycks genom något medium,
- den mening som sändaren lagt i kommunikationsinnehållet,
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- den mening som mottagaren lagt i innehållet.
Meningen hos ett budskap uppfattas olika från person till person, något som kan tyckas
självklart men som kommunikationsteorier ofta bortsett ifrån. I nyare
kommunikationsteori har det blivit vanligt att man betonar att människan i sin
kommunikation fungerar som en unik varelse med ett specifikt sätt att uppfatta
meddelanden. Med denna syn betonas den skillnad i betydelser som sändare och
mottagare lägger in i ett givet budskap. Med ett vetenskapligt begrepp säger man att det
ofta föreligger låg isomorfism mellan sändarens och mottagarens
meddelandeuppfattningar. Alltför ofta händer det, att sändaren uppfattar de båda typerna
av meddelanden som identiska, varvid man utgår ifrån att det sända eller det avsedda
budskapet automatiskt skulle vara detsamma som det mottagna.

Medium/kanal:  “Ett medium är definitionsmässigt tekniska eller fysiska medel för
omvandling av meddelandet till en signal som kan överföras via kanalen” (Fiske, John,
1997, s 32). Idag förknippas ordet vanligen med massmedia, men människan själv kan
också fungera som medium. Ofta används begreppen medium och kanal som om de var
samma sak, men det finns också de som skiljer mellan dem. Man kan förklara det som
att kanalen är ”...the physical means of carrying the signal” (O’Sullivan et al., se
Windahl, Sven & Benno Signitzer med Jean T. Olson, 1992, s. 11). Mediet kan
förklaras som ”...an intermediate agency that enables communication to take place”
(O’Sullivan et al., ibid, s. 11). När man talar om kanal handlar det främst om kapacitet
att bära information. Kanalen är “...det fysiska medel med vilket signalen överförs”
(Fiske, John, 1997, s 32). De främsta kanalerna är ljusvågor, ljudvågor, radiovågor,
telefonledningar, nervsystemet m fl.

Mottagare: Även detta är ett vagt begrepp i många fall. Det kan röra sig om den
avsedda mottagaren eller den faktiska mottagaren. Dessa kan vara identiska men
behöver inte vara det.

Effekt:  Ska ej blandas ihop med effektivitet. Kommunikation, framför allt
masskommunikation, har en stark påverkanspotential, menar många. Därigenom drar
många felaktigt slutsatsen att enskilda kommunikations- och informationsinsatser med
nödvändighet har starka effekter. När effekterna uteblir, blir de förvånade. Felet ligger i
att de förväxlar effekt med effektivitet. Effektivitet har med måluppfyllelse att göra,
effekter kan vara alla typer av förändringar, önskade som oönskade.

Feedback: Detta innebär den effekt meddelandet har, så som den kan avläsas av
sändaren. Vid ett vanligt samtal kan man avläsa den andras ansiktsuttryck, hållning osv
för att se om budskapet gått fram och om det fått önskad effekt. I andra situationer där
mottagarna är mer anonyma för sändaren kan det vara svårare. I stället för spontan
feedback från mottagaren får man då försöka få feedback med hjälp av andra företeelser.

Feedforward: Ett begrepp som sällan finns med i vanliga kommunikationsmodeller.
Det står för den kunskap om mottagaren som sändaren skaffar sig innan man börjar
kommunicera. Ju mer man vet om mottagaren desto bättre kan man anpassa
meddelandet.
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6.2.1 Information eller kommunikation?

Begreppen information och kommunikation används flitigt idag. Det kan ibland vara
svårt att veta vad de egentligen innebär. Man kan också hitta olika definitioner av
begreppen. Lars Höglund och Olle Persson skriver i sin bok “Information och kunskap”:

“Det finns idag ingen enhetlig, allmänt accepterad definition av begreppet
information. Informationsbegreppet används inom en lång rad discipliner
och specialområden. Machlup (1983) nämner ett 30-tal ämnen där
informationsbegreppet är centralt.”...”Det finns med andra ord flera
forskningsfält som kan göra anspråk på att vara en
informationsvetenskap...“ (s 42).

De skriver vidare att:

“Information kommer från det latinska ordet informare, som betyder att
forma, att ge form åt. Förr var begreppet information ofta liktydigt med
bildning, dvs att ge form åt medvetandet eller karaktären. När allt fler
verksamheter i samhället innefattar lösning av problem som kräver tillgång
till information är det nödvändigt att ge informationsbegreppet en vid
definition både i termer av vilken typ av information som avses, hur den
sprids och till vilka målgrupper den vänder sig. Vad som kan sägas vara
gemensamt för det sammanhang vi behandlar i denna bok är att det avser
situationer som kännetecknas av:

“...aktörer av varierande komplexitet, som befinner sig i
problemlösningssituationer vilka kräver tillhandahållande av externa
argument och fakta”
(Wersig och Windell, se Höglund, Lars & Olle Persson, 1985, s 42).

Information är här liktydigt med externa argument eller fakta som aktören inte
för tillfället har. Information kan då sägas bestå av potentiellt relevanta data.
“...”Denna definition innebär att man inte kräver att informationen måste
reducera osäkerhet. Därmed avviker vi från de författare som reserverar
begreppet information till de data som direkt innebär kunskapstillskott eller ökad
säkerhet. Ett skäl till detta är svårigheterna att säkert förutse effekten av att vissa
uppgifter eller dokument används. Vid uppbyggnad av informationssystem för
mer komplexa problem är det nödvändigt att utgå från både en stor mängd
tänkbara frågor eller problem och ett stort och snabbt föränderligt utbud av
information.” (Höglund, Lars och Olle Persson, 1985, s 42).

7. Resultat

Här presenteras de undersökta organisationernas informationsspridning/-sökning utifrån
svaren på enkäterna, kompletteringar via telefon samt faktauppgifter från olika slags
dokument.
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7.1  Naturvårdsverkets val av målgrupper och kanaler

Naturvårdsverket har flera målgrupper för sin information. Dess främsta målgrupp är
beslutsfattare inom regering och riksdag, samt miljövårdare vid länsstyrelser och
kommuner. I verkets informationspolicy står det dessutom att man “arbetar i första hand
för att nå nyckelorganisationer och personer som i sin tur förmedlar kunskapen vidare.”
(Naturvårdsverkets informationspolicy, 1994). Där räknar man även upp målgrupper
som företag och organisationer, allmänheten och skolorna.

I informationspolicyn skriver man också att det mest effektiva sättet att nå fram med
information är genom personlig kontakt, t ex vid möten, konferenser och liknande. För
att nå ut med verkets kunskap till så många som möjligt är det nödvändigt att använda
flera olika informationskanaler. Några av de kanaler man använder är:
• publikationer av olika slag, som Naturvårdsverkets föreskrifter, Allmänna råd,

Rapporter, faktablad, affischer och broschyrer
• tidskrifterna Miljöaktuellt med Skolaktuellt och Enviro
• pressmeddelanden och debattartiklar
• miljöutbildning
• konferenser, utställningar och mässor, både som deltagare och arrangör
• Naturvårdsverkets bibliotek
• Litteraturservice
• TV-spots, video mm

Naturvårdsverket tar betalt för sina produkter och tjänster. Det kan t ex röra sig om
utbildningar, kopiering, databastjänster och de publikationer verket ger ut. Undantag
görs för visst material. Journalister och vissa utländska beställare kan få arbetsmaterial
gratis. Lärare kan få tidningen Miljöaktuellt utan kostnad.

Naturvårdsverket anpassar sin miljöinformation efter mottagaren på olika sätt. Det gör
man genom att man har så många olika informationskanaler. Dessa kan vara språkligt
anpassade (akademiskt språk eller lekmannaspråk, främmande språk) och vara olika
avancerade kunskapsmässigt. Man använder de av sina informationsverktyg som är
effektivast för situationen. Det mesta av den miljöinformation verket sprider är i tryckt
form. De utbildningar man ordnar riktar sig i första hand till dem som arbetar med
miljövård i kommun, länsstyrelse, myndighet eller på privata företag.

Det är de olika fackavdelningarna inom Naturvårdsverket som formulerar mål och
ansvarar för sakinnehållet i den externa informationen. Fackavdelningarna ska ta
kontakt med informationsavdelningen redan vid planeringen av större projekt och
dessutom kontakta intern- och pressinformationen i god tid innan ett projekt är färdigt.
Naturvårdsverkets informationsavdelning har samordningsansvaret för extern
information. Det är de som utformar, marknadsför och distribuerar miljökunskapen. I
informationsavdelningens uppgifter ingår också att analysera olika målgruppers behov
av kunskap. Verksstaben har samordningsansvaret för verkets information till
massmedia samt för interninformationen. I uppgifterna ingår bl a att utforma och
utveckla interninformationen, svara för pressmeddelanden och presskonferenser och att
hjälpa till med debattartiklar. Naturvårdsverkets bibliotek har ansvaret för
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litteraturförsörjningen inom miljöområdet, både internt och externt. Här finns
miljölitteratur, tidskrifter och rapporter som kan läsas på plats eller lånas. Biblioteket
hjälper också till med databassökningar.

7.2 Svenska Naturskyddsföreningens val av informationskällor och
kanaler

SNF både söker information själva och får den skickad till sig. Man tycker inte att det är
svårt att hitta relevant information för sitt miljöarbete. Man upplever det inte heller som
svårt att identifiera relevant information pga för mycket annan information. Däremot får
man in mer information än man kan bearbeta, i den mån bearbeta innebär att vidta
åtgärder.

Vilka som är de viktigaste sändarna av miljöinformation till Svenska
Naturskyddsföreningen kan man inte uppge. SNF samarbetar t ex med ett femtiotal olika
miljöorganisationer världen över. SNF agerar i sin tur sändare och sprider informationen
vidare, till allmänhet, politiker och företag. SNF har också ett expertråd med personer
som är kunniga inom olika områden.
Man använder sig av olika kanaler för att söka/få information. SNF har mängder med
tidskrifter på olika nivåer som de använder sig av, ett fyrtiotal regelbundet. Man har t ex
både Ambio och Miljöaktuellt. Man har också kontaktpersoner på andra organisationer,
men räknar inte upp vilka. SNF använder sig vidare av forskningsrapporter, fackböcker,
seminarier och kurser för att få information. Man får dessutom en del information från
myndigheter.

Min källa på SNF kunde inte svara på hur deras omvärldsbevakning gällande
miljöfrågor är.

Man uppger sig ej använda databaser i sin informationssökning. Min källa säger att det
kanske beror på okunskap och tycker ej att det de söker går att hitta där. Det mesta av
den information man får är i tryckt form. Man har inte fått någon “utbildning” i att söka
information.

Svenska Naturskyddsföreningen finns representerad i ett flertal projektgrupper,
vetenskapliga kommittéer eller forskningsnämnder. Man träffar årligen
Naturvårdsverkets ledning för samtal. Man deltar även i arbetsgrupper som ibland leds
av Naturvårdsverket. SNF har massor av informella kontakter med Naturvårdsverket.
Man har omkring 20 aktiva handläggare - var och en expert inom något område - plus
en handfull informatörer/journalister med miljöfrågor som specialitet. Alla dessa har
någon eller några tjänstemän på Naturvårdsverket som man kontinuerligt utbyter
information med, sitter i samma arbetsgrupp o dyl. SNF uppger att de ständigt håller sig
uppdaterade på flera fronter, men min källa är osäker på om de använder
Naturvårdsverkets Litteraturservice. Däremot tar de sannolikt del av både SNV Rapport,
SNV Informerar, Allmänna råd och Miljöaktuellt. De har även Miljöaktuellt M-plus.
Uppskattningsvis kommer mindre än 10% av den information man får från
Naturvårdsverket. Kommentaren till detta är att eftersom de alla (på Svenska
Naturskyddsföreningen) är akademiker inom olika specialiteter har de genom många års
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erfarenheter jobbat fram informationskanaler från i stort sett hela världen.
Naturvårdsverket brukar delge dem ny information. Enligt min källa skulle man på SNF
önska att myndigheter, som t ex Naturvårdsverket, tog ett större ansvar för spridandet av
miljöinformationen. Det är deras uppdrag att göra det.

7.3 Världsnaturfondens val av informationskällor och kanaler

På Världsnaturfonden både söker man information själva och får den skickad till sig.
Man anser det inte svårt att hitta relevant information för sitt miljöarbete. De tycker inte
heller att det är svårt att identifiera relevant information pga för mycket annan
information. Däremot får man mer miljöinformation än man kan bearbeta. De viktigaste
sändarna av miljöinformation är övriga WWF-kontor i andra länder, organisationer och
forskare. WWF agerar i sin tur sändare och sprider informationen vidare till
allmänheten, supportrar och myndigheter.

De kanaler man använder sig av för att söka eller få information är tidskrifter,
kontaktpersoner från andra organisationer, forskningsrapporter, massmedia, fackböcker,
myndigheter och andra WWF-kontor. Man uppger sig inte använda databaser. Det mesta
av den information man får är tryckt. På WWF har man fått utbildning i att söka
information.

WWF finns representerat i andra grupper, som forskningsnämnder, vetenskapliga
kommittéer eller projektgrupper. Man anser sig ha stor omvärldsbevakning, pga att
WWF är en global organisation. Svenska Världsnaturfonden använder sig av
Naturvårdsverkets Litteraturservice. Man tar också del av SNV Rapport och
Miljöaktuellt. Däremot kan man inte ange hur stor del av sin miljöinformation man får
från Naturvårdsverket. Verket brukar delge WWF ny information. WWF anser att såväl
forskare, myndigheter, mottagare, politiker som ideella organisationer har ansvar för att
miljöinformationen sprids.

7.4 Greenpeace val av informationskällor och kanaler

Även på Greenpeace både söker man sin information själva och får den skickad till sig.
Inte heller här anser man sig ha svårt att hitta eller identifiera relevant information.
Innan man gjort en selektiv bedömning av informationen har man för mycket för att
kunna hantera den, men man anser att det är positivt att ha mycket referensmaterial även
om man inte hinner gå igenom allt. Vilka som är de viktigaste sändarna av
miljöinformation beror på vilket område man talar om. Naturvårdsverket, KEMI och
NUTEK är exempel på viktiga instanser. Huvuddelen av informationen får Greenpeace
från internationellt håll. Greenpeace agerar i sin tur sändare och de sprider
informationen vidare till allmänheten, politiker och företag.

Man använder sig av databaser för att söka/få information. De som namnges är RIXLEX
och Internet. Tidskrifter, forskningsrapporter och fackböcker använder man också. Man
har kontaktpersoner från andra organisationer, bl a  Svenska Naturskyddsföreningen.
Mycket information går via Greenpeace International. Andra kanaler man använder är
massmedia, seminarier och kurser, myndigheter (t ex Naturvårdsverket och
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Kemikalieinspektionen) och internationella laboratorier och forskare. Som motivation
till varför man använder just dessa kanaler säger man att man använder sig av det mesta
eftersom det ger en bredd i kunskapen och ökat förtroende för sitt arbete. Det mesta av
den information man får är tryckt. Man har inte fått någon utbildning i
informationssökning.

Greenpeace finns representerat i ett antal internationella grupper, som projektgrupper,
forskningsnämnder eller vetenskapliga kommittéer. Min källa kunde inte uppge vilka.
Man anser sig ha väldigt bra omvärldsbevakning, med 33 kontor världen över.

Vad gäller kontakterna med Naturvårdsverket får man dels rapporter skickat till sig, dels
beställer man själva information om olika ämnen. Greenpeace är remissinstans för
diverse ämnesområden. Man har även informella kontakter med Naturvårdsverket, det
kan t ex vara en lunch då och då med någon anställd kompis. Greenpeace använder
Naturvårdsverkets Litteraturservice. De tar också del av SNV Rapport, SNV Informerar
och Miljöaktuellt. Man uppskattar att mindre än 25% av informationen man får kommer
från Naturvårdsverket. Verket brukar delge Greenpeace ny information. Greenpeace
efterfrågar även själva information i speciella sakfrågor. På Greenpeace tycker man att
ansvaret för att miljöinformationen sprids ligger hos alla, dvs hos forskare, myndigheter
och mottagare. Alla har sin roll för att skicka informationen vidare och forskningsrön är
till ingen nytta om de inte sprids. Greenpeace anser att deras arbete inte är välgjort om
de inte lyckas få allmänheten att förstå varför man arbetar mot - eller för - en sak. Man
måste sprida kunskap om de forskningsrön man får ta del av och föreslå konkret
handling.

7.5 Miljöförbundet Jordens Vänners val av informationskällor och
kanaler

Hos MJV får man mycket information skickat till sig, men man säger att det är lättare i
informationsflödet att ha bra kontakter som hänvisar till nya skrifter, eller läsa tidskrifter
man vet ger bra hänvisningar. Man har inte svårt att hitta relevant information, utan
tycker att det finns mycket intressant. Däremot kan det vara svårt att identifiera relevant
information ibland. MJV får mer miljöinformation än de kan bearbeta. Deras enda
kommentar till detta är: informationssamhälle!

Som viktigaste sändare av miljöinformation uppger MJV Naturvårdsverket och andra
miljöorganisationer. Man agerar i sin tur sändare och sprider informationen vidare, mest
till intresserade medlemmar och allmänhet, men även till andra organisationer och
statliga verk. Man anger också LRF som en mottagare.

Man använder många kanaler för att söka/få sin miljöinformation. MJV säger att de bl a
använder databaser, (t ex tycker man att FAO, FN’s livsmedelsorganisation, har en bra
hemsida), ekologiska tidskrifter och utländska miljötidskrifter. De har också
kontaktpersoner från andra organisationer. Det är kontaktpersoner som var och en
bygger upp. Min källa uppger t ex en kontaktperson på Ekologiska lantbrukarna och en
på Lunds universitet. Man läser även forskningsrapporter och fackböcker. Man går på
seminarier och kurser där man har råd. De myndigheter man anger som kanaler är
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Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Motivationen till att man använder just dessa
kanaler är att det är enkelt och ger mycket.

Den mesta informationen man får är tryckt. På MJV har man inte fått någon utbildning i
att söka information. Man lär sig hitta rätt kanaler, rätt ingångshål i myndigheter o dyl
med tiden. MJV är med i referensgrupper inom t ex LRF och civildepartementet. Som
en del av Friends of the Earth International som finns i 54 länder har man en bra inblick
i vad som händer i världen.

Man uppger sig inte ha några formella, återkommande kontakter med Naturvårdsverket
enligt vad min källa vet. Däremot har man en del goda informella kontakter med
personer inom verket. Man använder sig av Naturvårdsverkets Litteraturservice. MJV
tar del av SNV Rapport och Miljöaktuellt. Man uppskattar att mindre än 10% av den
miljöinformation man får kommer från Naturvårdsverket. Med tanke på att det finns så
mycket information kan t o m 10% vara mycket, påpekar man. Man brukar själva
efterfråga informationen från Naturvårdsverket. Slutligen, när det gäller vem som har
ansvar för att miljöinformationen sprids, tycker MJV att vi alla har ett ansvar att ta del i
den information som finns, men på olika sätt. Forskare måste redovisa för vad de gör,
varför och vad de kommer fram till. Det de kommer fram till vill de också sprida. Det är
meningslöst att sprida information om inte mottagarna tar ansvar för sin del.

8. Analys/Diskussion

8.1 Naturvårdsverkets informationsspridning

Naturvårdsverket är en statlig myndighet. Det innebär att verksamheten till stor del
regleras av statliga förordningar. Några av verkets viktigaste målgrupper är därför inte
så mycket ett eget “val” som ett åläggande. Det ingår ju i regeringens instruktion för
Naturvårdsverket att det ska bistå med information till sin uppdragsgivare. Riksdag och
regering samt andra myndigheter är alltså Naturvårdsverkets huvudsakliga målgrupper.
Men verket har även andra målgrupper. Som man skriver i sin informationspolicy
vänder man sig även till andra grupper och nyckelpersoner som i sin tur kan sprida
informationen vidare. Miljöorganisationerna hör därför till verkets målgrupper, även om
de inte ingår i dess främsta målgrupp.

Naturvårdsverket använder många kanaler för att sprida sin information, för att nå ut till
så många som möjligt. Man ger ut mycket tryckt material som man anpassar efter de
tänkta målgrupperna på olika sätt. Man ger t ex ut tidskrifter på engelska och svenska.
Man presenterar även sina forskningsresultat via föreläsningar och utbildningar.
Naturvårdsverket tycks arbeta med att göra sina resultatredovisningar lättillgängliga.

Det mesta av den information man sprider är i tryckt form. Trots detta skriver man i
verkets informationspolicy att det mest effektiva sättet att sprida information är via
personliga kontakter. Därför bedriver man också omfattande information av verkets
tjänstemän per telefon (Naturvårdsverkets årsredovisning 1994/1995, 1995). Som synes
i kapitel 7.1 har Naturvårdsverket olika avdelningar som delar på ansvaret för
utformning och spridning av information. De olika fackavdelningarna formulerar mål
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och har ansvar för sakinnehållet i den externa informationen. Informationsavdelningen
har ansvar för att samordna den externa informationen. Det är här man utformar,
marknadsför och distribuerar kunskapen. Informationsavdelningen ska också analysera
olika målgruppers behov av kunskap. Detta står i verkets informationspolicy. Där står
även att fackavdelningarna ska kontakta informationsavdelningen redan vid planeringen
av ett större projekt och att man dessutom ska kontakta intern- och pressinformationen i
god tid innan ett projekt är färdigt. Detta tycker jag visar på att Naturvårdsverket känner
ansvar för att den miljöinformation man är med och tar fram verkligen sprids vidare.
Spridandet av miljöinformationen ingår som en viktig del i åtminstone större projekt.

8.2 Miljöorganisationernas strukturer

De fyra miljöorganisationerna jag undersökt är olika till sin uppbyggnad. Detta bidrar
till skillnader i hur man arbetar. Om vi utgår ifrån Malmsjös modell kan man säga att
alla de fyra organisationer jag tagit med som representanter för “fältet” är ideella
organisationer som huvudsakligen ägnar sig åt att rädda och bevara hotade arter av djur
och växter och att arbeta för en hållbar utveckling. Svenska Naturskyddsföreningen och
Miljöförbundet Jordens Vänner är medlemsstyrda organisationer. I Greenpeace och
Världsnaturfonden har man som stödmedlem inget direkt inflytande på verksamheten.
Ser man till karaktären på den verksamhet som utförs skiljer den sig något mellan de
fyra organisationerna. Miljöförbundet Jordens Vänner är till exempel en folkrörelse vars
arbete bygger mycket på ideellt arbete. Man kan kalla dem en “gräsrotsorganisation”.
Det är medlemmarna som driver de frågor man arbetar med. De har endast ett fåtal
anställda vid sitt kansli. Detta kan betyda att de inte har så stora finansiella resurser för
att delta i kurser och liknande. Det verkar som om de anställda inom Svenska
Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden består mest av akademiker, medan
åtminstone Miljöförbundet Jordens Vänner tycks bestå mer av människor med olika
bakgrund. Miljöförbundet Jordens Vänner och Greenpeace är kända för att genomföra
aktioner av olika slag, även om detta bara är en liten del av deras verksamhet. Det kan
vara demonstrationer mot trafik eller kärnvapensprängningar, för att ta några exempel.
Projektverksamhet tycks vara en gemensam nämnare för organisationerna. Svenska
Naturskyddsföreningen t ex driver stora kampanjer som sträcker sig över ett eller ett par
år. Då koncentrerar man arbetet på ett område, som t ex skogen. Världsnaturfonden
arbetar mycket med projekt. Ofta är det projekt för att rädda en viss djur -eller växtart,
men det kan även vara andra typer av projekt som t ex har att göra med utbildning av
ungdomar eller liknande.

Världsnaturfonden och Greenpeace tar ej emot statliga bidrag. Alla fyra har försäljning
av olika produkter, det kan vara t ex böcker, presentartiklar och liknande. Svenska
Naturskyddsföreningen ordnar mycket aktiviteter ute i sina lokala kretsar, som utflykter,
föreläsningar, studiecirklar mm. Gemensamt för dem alla tycks vara att de ingår i
nätverk av olika slag, där de får mycket av sin information.  Dessa skillnader i
organisationsform, typ av arbete och individuella erfarenheter och kompetens är av
betydelse för organisationens informationsförsörjning, precis som man kan se i
Malmsjös modell.
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8.3 Miljöorganisationernas informationsbehov

Som tidigare nämnts är informationsbehov svårt att mäta. Man måste snarare analysera
den aktuella problemsituationen för att se vilka informationsbehov som föreligger.
Dessutom måste man ta hänsyn till både så kallade objektiva och subjektiva behov. I
varje situation upplever alltså olika individer att de har olika informationsbehov.
Dessvärre kommer mina metodproblem återigen in här. Eftersom jag inte utgått från
Malmsjös modell eller Höglund & Perssons arbete när jag ställde frågorna, har jag inte
frågat organisationerna om vilka informationsbehov de hade, eller upplevde sig ha. Det
enda jag kan göra är att försöka analysera den aktuella problemsituationen, för att se
vilka informationsbehov de fyra organisationerna kunde tänkas ha. De subjektiva
behoven kan jag alltså inte redogöra för. Vad gäller de objektiva behoven blir det mina
egna spekulationer. Enligt Malmsjös modell finns det flera faktorer som har betydelse
för en organisations informationsförsörjning. T ex borde de undersökta
organisationernas typ av verksamhet, karaktären på den verksamhet som utförs och
verksamhetens utförande ha betydelse för vilka informationsbehov man upplever sig ha.
Som vi ser i kapitel 4, ägnar sig alla fyra organisationer åt samma huvudsakliga
verksamhet, men karaktären på den verksamhet som utförs skiljer sig något, liksom hur
man utför verksamheten. Man kan säga att de arbetar mot samma mål, men att de valt
olika arbetsmetoder och därigenom skaffat sig olika nischer i miljöarbetet. Mitt syfte är
inte att jämföra dem och särskilt studera skillnader dem emellan. Jag vill se hur man
inom dessa organisationer får den miljöinformation man behöver för sitt arbete. Jag har
avgränsat den miljöinformation jag undersöker till sådant som rör tillståndet i miljön,
påverkan på miljön och åtgärder. Som jag ser det borde samtliga fyra organisationer till
största del ha behov av att hålla sig uppdaterade om det aktuella tillståndet inom de
områden de bevakar, få reda på nya rön, ges tillfälle till nya idéer för att kunna komma
med förslag till lösningar på miljöproblem osv. De behöver alltså ha tillgång till
informationskällor och kanaler som ger en bra översikt över situationen och över
nyheter. Alla fyra bör också uppleva tillfälliga informationsbehov ibland, t ex när man
ska starta nya projekt eller kampanjer, eller när man behöver expertråd i någon fråga. Då
kan man t ex behöva ha tillgång till experter att fråga, dokument som ger en bild av
bakgrunden till ett problem, tidigare arbeten mm. De upplevda behoven påverkas även
av personalens kompetens och individuella förutsättningar.

8.4 Miljöorganisationernas val av informationskällor och kanaler

Vilka informationskällor och kanaler man använder beror på flera saker. Dels beror det
på vilka behov man upplever sig ha, dels vilka källor eller informationskanaler som man
upplever som användbara och tillgängliga. Detta framgår av de samband Malmsjö
redovisat (se kapitel 6.1.3). Vilka behov man upplever sig ha beror på olika faktorer,
som jag tagit upp i kapitlet ovan. Individuella förutsättningar och kompetens har till
exempel betydelse för vilka informationskällor och kanaler man väljer. Det är svårt för
mig att närmare bedöma vilken kompetens man har inom dessa organisationer. Den
enda fråga jag ställt kring detta är om de fått någon utbildning i att söka information.
WWF var den enda organisation som uppgav att de fått detta, men de preciserade inte
vad för slags utbildning det var. I övrigt har jag genom svaren på intervjuerna (de
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skriftliga eller via muntliga kompletteringar) och genom dokument om organisationerna
fått en bild av vilka slags människor som arbetar där. Problemet är att denna bild mycket
är min egen tolkning och mina “fördomar” om dessa organisationer. Min källa på SNF
nämnde t ex att de alla var akademiker inom olika specialiteter. Det tycks också som om
man inom WWF till stor del består av experter inom olika områden. Det känns svårare
för mig att bedöma vilken bakgrund de aktiva har inom Greenpeace och MJV. Det är
alltså närmast omöjligt för mig att dra några slutsatser angående valet av
informationskällor och kanaler utifrån personalens kompetens.

Miljöorganisationerna i denna undersökning visar på både likheter och skillnader i valet
av informationskällor och kanaler. En skillnad är t ex användandet av databaser. Trots
att man på Världsnaturfonden har fått utbildning i att söka information säger man sig
inte använda sig av databaser för informationssökning. Vad för slags utbildning man fått
framgick i och för sig inte av enkätsvaren, men det verkar alltså troligt att det inte räcker
med kunskap om databaser för att de ska användas. Greenpeace sade sig använda
databaser, trots att de inte fått någon utbildning i att söka information. Likaså
Miljöförbundet Jordens Vänner. En orsak till att man inte använder databaser i någon
större utsträckning kan vara att man inte hittar rätt sorts information där. Många
databaser med miljöinformation innehåller nog snarare vetenskaplig information som
kan vara av intresse för forskarna, än presenterar de färdiga rönen för “fältet”. Man
kanske har kompetens och kunskap nog för att söka i databaser efter information, men
bedömer att informationen inte är tillräckligt relevant eller tillgänglig i rätt form. Det
kan också vara en kostnadsfråga, många databaser kan vara dyra. En annan orsak till att
de svarat som de gjort kan vara att några kanske inte räknar Internet som en databas. Av
svaren jag fått från mina källor framgår det att Greenpeace och Miljöförbundet Jordens
Vänner använder sig av Internet för att söka information. Jag finner det troligt att även
de andra organisationerna gör detta, men att de kanske inte räknar det som
databassökning. Kanske borde jag frågat särskilt om Internetanvändning i mina
intervjuer. När jag började arbetet med denna uppsats hade jag nog någon slags idé om
att databaser skulle vara en viktig informationskanal för miljöorganisationerna. Nu har
jag fått känslan av att de kanske inte spelar fullt en så viktig roll, de är nog helt enkelt
inte den bästa lösningen många gånger. Däremot tror jag att deras roll kan bli något
viktigare i framtiden. Särskilt Internet tror jag på som informationskanal. Visserligen
gäller det att noga ifrågasätta tillförvitligheten i den information man hittar där, eftersom
det kan vara svårt att veta vem som ligger bakom den. Men eftersom samtliga av dessa
organisationer arbetar så mycket i nätverk, kan Internet vara ett snabbt och lätt sätt att
kommunicera med andra grupper världen över. Det är också ett relativt billigt sätt.

Det verkar som om de organisationer som tillhör en internationell organisation har stor
nytta av detta. De får en stor del av sin information via sin “moderorganisation”. Även
Svenska Naturskyddsföreningen, som är den enda av de fyra organisationerna som inte
är en del av en internationell organisation, får mycket av sin miljöinformation från
internationellt håll. Man har kontakt med många miljöorganisationer världen över som
man samarbetar med. Att arbeta med nätverk tycks vara något som alla fyra
organisationer ägnar sig åt, i hög grad. Ofta rör samarbetet specifika miljöproblem, eller
geografiska områden. Man har t ex samarbete kring Östersjön, med andra
organisationer, eller nätverk kring regnskogsfrågor. Dessa nätverk gör att man ofta har
god tillgång till aktuell information från människor som faktiskt befinner sig på de
platser där de aktuella miljöproblemen finns. Det bör också vara ett snabbare sätt att
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hålla sig uppdaterad än om man var tvungen att vänta på tryckt information i form av t
ex rapporter. Det kan också vara ett sätt att få andra perspektiv på problemen. Samarbete
med grupper i u-länder kan t ex ge ett “Syd-perspektiv”, i stället för att bara se saker ur
vår västerländska vinkel. Jag frågade de fyra miljöorganisationerna hur deras
omvärldsbevakning såg ut. De tre organisationer som ingick i en internationell
“moderorganisation” svarade att denna var ett bra sätt, med alla sina kontor världen
över. Svenska Naturskyddsföreningen hade svårt att svara på denna fråga. Jag tror inte
att det vore en alltför vågad slutsats att anta att man på SNF bland annat håller sig
uppdaterad genom sitt samarbete med många andra organisationer, i olika nätverk.

Samtliga organisationer uppger att den mesta information de får är i tryckt form. Alla får
också mer information än de kan bearbeta, men detta behöver inte betyda att de upplever
det som något negativt eller känner av “information overload”. Greenpeace svarade t ex
på denna fråga att man har för mycket information innan man hunnit göra en selektiv
bedömning av den, men att det är positivt med mycket referensmaterial även om man
inte hinner gå igenom allt. Svenska Naturskyddsföreningen svarade att man får mer
information än man hinner bearbeta i den mån bearbeta innebär att vidta åtgärder. Ingen
organisation tyckte att det var svårt att hitta relevant information. Min källa på
Miljöförbundet Jordens Vänner uppgav dock att det ibland kunde vara svårt att
identifiera relevant information. Min uppfattning är att man inom dessa organisationer
är bra på att hitta relevant information för de problem man arbetar med. Även om man
får mycket information, klarar man av att sålla fram det man behöver. Det verkar också
vara så att man i hög grad själva efterfrågar den information man behöver.

Personliga kontakter förefaller vara en viktig väg till information för samtliga
undersökta organisationer. Enligt Palm, Lars & Sven Windahl (1989) är personliga
kontakter ett dyrt medium, medan t ex annonsering i kvällspress är ett billigare medium.
Där är jag inte riktigt säker på att jag håller med. Personliga kontakter utanför den egna
organisationen kan visserligen kosta en del om det rör sig om dyrare seminarier eller
kurser, men många uppgav att de hade mer informella kontakter. Då borde det vara ett
ganska billigt sätt att få information. För en ideell organisation kan det även vara dyrt
med annonsering i pressen, om man ser till den fas där de själva ska sprida
informationen vidare. En fördel med annonsering är att man kan nå många genom en
annons. På så sätt kan det väl ses som ett billigt sätt att nå ut med information. Men
även personliga kontakter kan vara ett sätt att nå ut till många, dels genom större
seminarier och dels genom “ringar på vattnet”-effekten, dvs att man sprider information
till några, som i sin tur för den vidare till andra, t ex inom sin organisation. Enligt
Höglund och Söderlinds undersökning var dagspressen en viktig kanal för praktiker,
men det var ovanligt för forskare att sprida sin information den vägen. Den bild jag har
fått av miljöorganisationernas sätt att arbeta är att varje individ bygger upp egna
kontaktnät med personer som kan ge information i olika ämnen. Som min källa inom
MJV uttryckte det: “man lär sig hitta rätt kanaler, rätt ingångshål i myndigheter o dyl
med tiden”. Inom samtliga organisationer, mer eller mindre, jobbar man ofta i
arbetsgrupper eller projekt, där man håller på med ett visst miljöproblem eller område.
Det borde göra att man inom organisationerna har kontakt med många människor som är
engagerade och kunniga i “sitt” ämne och vet var man kan hitta information.

Det tycks mig som om den information man får via personliga kontakter är minst lika
viktig och ger lika mycket som den tryckta, även om samtliga organisationer uppger att
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det mesta av den information de får är i tryckt form. Information i elektronisk form får
man också till viss del, men denna verkar inte ha en lika framskjuten position. Det ser
också ut som om man till stor del får sin information från primära eller sekundära källor.
Man får informationen direkt från experter, forskningsrapporter eller myndigheter. Via
tidskrifter kan man läsa artiklar eller kanske referat av dem. Naturvårdsverkets
Litteraturservice kan väl också ses som en sekundär källa, som visar på rapporter och
andra skrifter som kan vara av intresse för användaren. Vidare är det tydligt att både
formella och informella källor är viktiga. Alla fyra organisationer verkar använda sig av
ett brett spektrum av båda dessa sorters källor för att få sin miljöinformation. Min källa
från Greenpeace kommenterar deras val av kanaler med att “man använder sig av det
mesta eftersom det ger en bredd i kunskapen och ökat förtroende för sitt arbete”. Precis
som formella och informella källor kompletterar varandra verkar interna och externa
källor göra det. Det är svårt att uppskatta hur stor mängd information man får från olika
källor. Mängden kanske inte heller motsvarar det som ger störst effektivitet och resultat.
Dessa organisationer verkar få mycket miljöinformation från externa källor. Detta är vad
jag hade väntat mig eftersom den information jag efterfrågade rör sådant som tillståndet
i miljön, nya rön osv. Det kan röra sig om rapporter från olika områden i världen, ny
forskning osv. Det jag inte var riktigt klar över var att man inom dessa organisationer
själva tar fram så mycket kunskap. Man har egna forskare och experter och är själva på
plats ute i världen och bildar sig en uppfattning om tillståndet i miljön och utvecklingen
inom diverse problemområden. Den interna informationen är en viktig del, kanske mer
än jag hade trott. I fallet med några av dessa organisationer beror det i och för sig på om
man ser information från de internationella moderorganisationerna som intern
information. Jag har ju avgränsat mig till att bara undersöka organisationerna i Sverige,
men jag tycker ändå att man kan räkna denna information som intern.

Jag har inte preciserat i mina frågor till organisationerna vilka källor/kanaler som
används vid vilken typ av arbete; projekt, publikationer, aktioner, lobbying, kampanjer
osv. Anders Malmsjö drog slutsatsen efter sin undersökning att de informella
informationskällorna har stor betydelse då det gäller att tillfredsställa de särskilda
informationsbehov som uppstår i det arbete som utförs inom en organisations
verksamhet (Malmsjö, Anders, 1989). De formella källorna däremot har stor relevans
för att tillgodose de regelbundna informationsbehoven. Han kom också fram till att
formella och informella källor ofta används i kompletterande syfte.Vidare kom han fram
till att tidsfaktorn spelar stor roll vid valet av informationskällor. Malmsjö skriver också
att han utifrån det material han har inte kan belägga att dessa tendenser är av generell
karaktär. Mina funderingar har varit att organisationerna kanske använder de formella
källorna som forskningsrapporter, tidskrifter, myndigheter osv för att få
bakgrundskunskap inför nya projekt och kampanjer och att de använder informella
källor för att få information om den aktuella situationen inom ett visst område. Detta
skulle i så fall motsäga Malmsjös slutsatser. Men jag har också resonerat som så att
tidskrifter, massmedia och myndigheter bör vara lämpliga kanaler för att söka mer
löpande faktauppgifter, samt att informella kontakter kan vara bra för att få särskild
information om ett visst ämne, t ex om man är med i en arbetsgrupp eller ett nätverk
kring en speciell fråga. Det jag vill säga är att det är närmast omöjligt för mig att utifrån
den undersökning jag har gjort dra några slutsatser kring hur man väljer
informationskanaler utifrån varje speciell typ av arbete man håller på med inom dessa
organisationer. Det vore kanske intressant att se på om man skulle göra en ny
undersökning av dessa, eller någon av dessa, miljöorganisationer.
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Vad gäller kontakterna med Naturvårdsverket varierar dessa en del organisationerna
emellan. Svenska Naturskyddsföreningen träffar årligen Naturvårdsverkets ledning för
samtal. De sitter även med i arbetsgrupper som ibland leds av Naturvårdsverket. De har
dessutom massor av informella kontakter med anställda tjänstemän där de utbyter
information. Greenpeace är remissinstans för diverse ämnesområden och har därigenom
kontakt med Naturvårdsverket. Även de har informella kontakter med anställda på
verket som de lärt känna. Miljöförbundet Jordens Vänner har goda informella kontakter
med Naturvårdsverket. Däremot kände min källa inte till om man har mer formella
kontakter. Min källa på Världsnaturfonden kunde inte svara på den frågan. Svenska
Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Greenpeace blir delgivna ny
information från Naturvårdsverket. Greenpeace och MJV brukar även själva efterfråga
information. Min källa på SNF var osäker på om de använder sig av Naturvårdsverkets
Litteraturservice. De övriga organisationerna använder sig samtliga av denna service.
Alla tar också del av tidskriften Miljöaktuellt. SNF och MJV bedömer att de får mindre
än 10 % av sin miljöinformation från Naturvårdsverket. Greenpeace uppskattar det till
mindre än 25 % och Världsnaturfonden kunde inte ge någon uppskattning på detta. En
kommentar till denna fråga var att även mindre än tio procent kan vara mycket. Jag
tycker att detta visar på att Naturvårdsverket har en viktig roll som spridare av
miljöorganisation och att dessa miljöorganisationer sätter stort värde på
Naturvårdsverket.

Vilka som är de viktigaste sändarna av miljöinformation till dessa miljöorganisationer
varierar något. SNF hade svårt att svara på detta. Där nämnde man att man samarbetar
med ett femtiotal miljöorganisationer världen över. Man har även ett eget expertråd med
sakkunniga i olika frågor. Världsnaturfonden angav övriga WWF-kontor i världen som
viktigaste sändare, samt andra organisationer och forskare. Greenpeace menade att det
beror på vilket område man talar om. Naturvårdsverket, KEMI och NUTEK är exempel
på viktiga sändare för dem. MJV anger Naturvårdsverket och andra miljöorganisationer
som de viktigaste. De flesta svarar också att alla har ett ansvar för att informationen
sprids, såväl forskare som myndigheter och mottagare. På MJV tyckte man t ex att det
var meningslöst att sprida information om inte mottagarna tog ansvar för sin del. Hos
SNF önskade man däremot att myndigheter, som t ex Naturvårdsverket, skulle ta ett
större ansvar för att sprida miljöinformation. Naturvårdsverket har på senare år låtit
genomföra undersökningar av sin informationsförsörjning, både gällande intern och
extern information. Man har försökt se var eventuella flaskhalsar finns i organisationen
och hur man kan effektivisera informationen till olika målgrupper. Det verkar som om
de tar ansvarsfrågan på allvar (Tydén, Thomas, 1995).

En faktor som jag inte tagit upp så mycket tidigare är feedback, eller återkoppling. Det
innebär alltså meddelandets effekt, så som den kan avläsas av sändaren. I den här
undersökningen kan man se det antingen som den feedback som de undersökta
organisationerna ger till sina “sändare” eller den feedback de i sin tur får när de sprider
informationen vidare. Som jag ser det finns det möjlighet för organisationerna att ge
feedback när de får information via personliga kontakter. Man har t ex informella
kontakter med anställda inom Naturvårdsverket eller andra organisationer, universitet
och liknande. Alla organisationer sitter också med i olika slags arbetsgrupper eller
referensgrupper. Man deltar även i seminarier och kurser ibland. Vid sådana tillfällen är
det ganska lätt att ge respons på den information man får. Det uppstår en dialog, vilket
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gör det lättare för sändaren att anpassa sitt meddelande så att det når fram till
mottagaren. Mycket av den miljöinformation organisationerna får är dock i tryckt form.
Då kan det vara svårare för sändaren att se om meddelandet gett önskat resultat. Som
framgår av denna undersökning är det ofta organisationerna själva som efterfrågar den
information de behöver. Det kanske i sig kan ses som en viss feedback till “sändarna”,
eller informationskällorna. Genom att man använder sig av Naturvårdsverkets
Litteraturservice och aktivt beställer det material man vill ha, får ju Naturvårdsverket en
fingervisning om vilka publikationer som passar för just dessa organisationer. Samma
saker gäller för de fyra miljöorganisationerna när de i sin tur sprider informationen
vidare. Möter man inte de tilltänkta mottagarna direkt kan det vara svårt att veta om
budskapet gått fram och om det gett effekt. Ett sätt att få feedback kan eventuellt vara att
se till medlemssiffrorna. Sviker medlemmarna kan det bero på att man inte nått ut med
sin information ordentligt. Medlemmarna vill veta vad organisationerna faktiskt har
åstadkommit för deras pengar och hur. Sjunkande medlemsantal kan dock även bero på
annat. De senaste åren har många organisationer sett sitt medlemsantal sjunka, mycket
beroende på att folk inte ansett sig ha råd att betala medlemsavgiften när de fått det
sämre ställt.

På vilket sätt spelar då omvärldens förväntningar in vid valet av informationskällor och
kanaler? Även här kan medlemmarna i organisationen spela en viktig roll. Särskilt under
senare år när medlemsantalet har sviktat, har organisationerna insett vikten av att
förtydliga sina mål. Denna diskussion har förts i t ex SNF’ tidning Sveriges Natur och i
Jens Wahlstedts bok “I pandans tecken”. Man känner en press på sig att vara tydliga
med vad man vill åstadkomma och att inte “gapa över för mycket” på en gång. Man vill
också kunna visa på konkreta resultat. Ett resultat av detta är nog att man allt mer satsar
på kampanjer i sitt arbete. Man koncentrerar sig då på ett område i taget, där man tydligt
formulerat vad man vill uppnå. Till viss del tror jag även att andra parter, som t ex
politiker, kan ha förväntningar på miljöorganisationerna. Även om dessa organisationer
kanske ibland kan ställa hårda krav på politiker i olika miljöfrågor, fungerar det ju som
ett samarbete. NGO’s (non-governmental organizations) som dessa fyra organisationer,
har fått en betydande roll i politiken idag. Dessa organisationer kräver ju inte bara
politikerna på information och resultat, de ger även information till politikerna, som kan
användas som underlag till deras beslut.

En faktor som Malmsjö har med i sin modell är tidsfaktorn. Den tid man har på sig för
att utföra ett arbete spelar, tillsammans med de andra faktorerna, in för vilka kanaler
man väljer. Jag har inte haft med några frågor kring detta i mina intervjuer, så det är
svårt att säga exakt hur tidsfaktorn påverkar dessa organisationers val av
informationskanaler. Jag kan däremot redogöra för mina egna funderingar kring detta.
Alla fyra organisationer arbetar med kampanjer och projekt. Sådana är ofta tidsbundna,
dvs man koncentrerar sig på en fråga under en viss tid. Efter denna tid ska man då, helst,
ha konkreta resultat att visa upp. Greenpeace och MJV genomför även aktioner ibland,
vilka kan vara hastigt beslutade. Kanske är de interna informationskanalerna viktiga vid
sådana här typer av verksamhet? Informella källor kan också vara viktiga, eftersom
dessa ofta består av samtal med personer antingen inom eller utom den egna
organisationen. Personliga kontakter har den fördelen att det ofta är ett snabbt sätt att få
aktuell information. Detta är dock enbart mina funderingar och inget jag kan dra några
direkta slutsatser om.
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I teorikapitlet tog jag upp skillnaden mellan information och kommunikation och hur
lätt det kan vara att blanda ihop dessa begrepp. Under arbetet med denna uppsats förstod
jag att även jag själv haft svårt att hålla isär begreppen. Det jag ville veta var inte bara
hur miljöorganisationerna “får information”, utan egentligen hur de kommunicerar med
sin omvärld för att kunna bilda sig en uppfattning om problem och tänkbara lösningar,
kunna påverka andra osv.

När jag började arbetet med min uppsats trodde jag att det kanske var så att mycket av
forskningsresultaten inte nådde ut till fältet och blev omsatt i praktiken. Jag hade nog
också någon idé om att databaser skulle vara en viktig kanal för att få information. Den
bild som vuxit fram under arbetet med denna uppsats är snarare att kunskapen nog når
ut i hög grad. Däremot är det så att det tar tid att förändra beteenden. De organisationer
jag undersökt verkar ha god tillgång till information, sedan kan de välja att arbeta med
sin kunskap på olika sätt, för att i sin tur föra ut den till sina målgrupper. Det verkar
också vara “mottagarstyrt” i väldigt hög grad, dvs trots att miljöorganisationerna får
mycket information sänt till sig är det till största delen de själva som söker upp den
information de behöver. Miljöorganisationerna besitter även stor kunskap själva, genom
att de har anställda som är experter och sakkunniga inom olika områden. Man anställer
även egna forskare. Dessa organisationer tar alltså inte bara emot information från andra
källor, utan de bidrar själva aktivt till att ta fram ny kunskap på miljöområdet. Kort sagt,
miljöorganisationerna sitter inne med stor egen kompetens. Precis som Mick, Lindsey
och Callahan samt även Malmsjö har påpekat, är människorna inom en organisation en
viktig del av informationssystemen. De är alltså inte separata enheter som får
information från informationssystem, utan de ingår själva i dessa system, som
informationsresurser.

8.5 Mycket vatten under broarna...

Som jag skrev inledningsvis har mitt arbete med denna uppsats dragit ut en del på tiden.
Det innebär att det material jag utgått ifrån redan varit föråldrat när uppsatsen kommit i
tryck. Skulle man göra en liknande undersökning idag skulle man säkert få andra
resultat. IT-utvecklingen har t ex gått framåt sedan dess. Det är därför troligt att man
idag inom dessa organisationer använder åtminstone Internet i högre grad än då. Vad
gäller andra databaser är jag inte så säker. Ett bestående intryck från min undersökning
är att databaser faktiskt inte spelar så stor roll i informationsförsörjningen för dessa
organisationer. Användandet av dessa kan ha ökat sedan dess, men jag tror inte det ökat
markant. Anledningen är att dessa organisationer verkar arbeta på ett annat sätt,
huvudsakligen genom nätverk. Det kan röra sig om myndigheter, experter inom den
egna organisationen, kontaktpersoner inom andra organisationer mm. Mitt råd till den
som eventuellt skulle undersöka miljöorganisationers informationsförsörjning i
framtiden är i alla fall att ställa mer ingående frågor om databasanvändning,
informationsteknik o dyl. Under den tid jag arbetat med uppsatsen har jag sett hur de
organisationer jag undersökt har utvecklat sina hemsidor på Internet allt mer. Särskilt
Svenska Naturskyddsföreningen, som underlättat internt informationsutbyte genom sin
Naturkontakt (ett slags First Class-system för medlemmar) där man kan diskutera olika
miljöfrågor med andra medlemmar med mycket mera. Numera finns även Svenska
Miljönätet, som Naturvårdsverket ansvarar för. Det är ett nätverk på Internet där det
finns information om och länkar till en mängd myndigheter, organisationer och personer
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som arbetar med miljöfrågor. Att jag inte ställt några frågor om Miljönätet till
organisationerna i denna undersökning beror på att det inte fanns ännu när jag började
detta arbete.

Några av organisationerna i denna undersökning har genomgått mer eller mindre viktiga
förändringar sedan jag påbörjade arbetet. Medlemsantalet har förändrats sedan 1996.
Sedan maj 1998 har Greenpeace slagit ihop organisationerna i Sverige, Norge och
Finland. I mars 1999 tillkom även Danmark. Dessa bildade då Greenpeace Norden.
Huvudkvarteret ligger i Stockholm. Greenpeace Norden har ca 30 anställda och 100 000
stödmedlemmar. Svenska Naturskyddsföreningen håller sedan 1998 sin riksstämma
endast varannat år. Naturvårdsverket har ändrat sina utgivningsserier till viss del. De
serier jag frågade om i min undersökning kan alltså ha lagts ner, bytt namn eller till viss
del ändrat innehåll sedan dess. De har också en något ändrad organisation numera.
Naturvårdsverket har dessutom kommit ut med ytterligare en rapport med namnet
“Kunskapsbehov inom miljöområdet”. Resultatet av denna enkät utgavs 1998 och har
rapportnummer 4942.

Jag har valt att ändå använda mig av det material jag fick då jag påbörjade
uppsatsarbetet, eftersom det var så verkligheten såg ut då jag ställde frågorna till
organisationerna. Jag har dock uppdaterat mina källor i vissa fall, som t ex källorna för
forskningsmetodik och kommunikationsteorier. Detta för att underlätta för intresserade
att själva gå till dessa källor, då gamla upplagor kanske rensats ut. Efter vad jag kunnat
se har det inte tillkommit något avgörande för min uppsats i dessa, som föranlett
förändringar i uppsatsen i övrigt.

9. Sammanfattning

När jag började skriva min uppsats funderade jag över om den forskning som bedrivs på
miljöområdet leder till förändringar i praktiken. Hur hittar miljöorganisationerna
relevant information för sitt arbete? Når informationen fram till rätt mottagare, dvs till
de som kan omsätta den i praktiken för att komma tillrätta med miljöproblemen? Om
inte, var kan felet ligga? Vilka problem kan organisationerna ha när det gäller att hitta
information? Kort sagt bestämde jag mig för att undersöka några miljöorganisationers
informationsförsörjning. Jag valde ut fyra miljöorganisationer i Sverige som alla arbetar
mycket gentemot allmänheten för att påverka människors attityder och livsstil i en mer
miljövänlig riktning. Jag har också tagit med Naturvårdsverket i undersökningen, som
representant för “sändarna” av miljöinformation. Detta har jag gjort därför att det är det
statliga verk som har ansvar för miljöinformation i Sverige.

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom det jag ville få fram var en bild
av informationsöverföringsprocessen från forskning till de utvalda
miljöorganisationerna. Jag har studerat tryckt material som t ex verksamhetsberättelser,
målformuleringar, medlemstidskrifter, böcker, hemsidor på Internet och liknande för att
få en bild av organisationerna och hur de arbetar. När jag tog kontakt med “mina”
organisationer frågade jag också efter någon eller några personer som visste mycket om
hur man inom just deras organisation sökte/fick miljöinformation. På så sätt fick jag
fram några nyckelpersoner som gick med på att svara på den enkät jag hade
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sammanställt. Enkäten bestod av frågor med svarsalternativ att kryssa i, med plats för
egna kommentarer. Detta skulle ge en bild av hur informationsförsörjningen såg ut i
organisationen. Det var inte frågan om någon kvantitativ enkät, utan mer nedtecknade
intervjufrågor. Mina källor fick även ta hjälp av andra i organisationen för att svara på
frågorna. I några fall har jag även kompletterat via telefon. Under undersökningens gång
upptäckte jag att denna metod kanske inte var den bästa för vad jag ville få fram. Mina
källor inom organisationerna hade svårt att svara på en del av frågorna. Det var
dessutom sällan de gav några utförligare kommentarer till svaren. Jag har kompletterat
en del via telefon, men inte ens då lyckades jag få svar på alla frågor. En bättre metod
hade kanske varit att följa organisationerna på plats och se hur de arbetade. Man kunde
också ha låtit dem föra dagbok över sitt informationsbeteende.

Jag har även tagit hjälp av informationsvetenskapen och begrepp som
informationsbehov, -utbud och -användning, som alla är delar av
informationsförsörjningen. Jag har lånat en modell från Anders Malmsjö, som visar på
faktorer som anger förutsättningarna för en organisations informationsförsörjning.
Utifrån denna har jag försökt resonera kring de miljöorganisationer jag undersökt, vilka
informationskanaler de valt och varför.

När det gäller att få svar på mina frågeställningar har jag lyckats bättre i några fall än
andra. Jag har kommit fram till att Naturvårdsverket har ett flertal målgrupper: politiker,
miljövårdare vid länsstyrelser och kommuner, andra länder, massmedier,
sektorsmyndigheter, företag och organisationer, allmänhet och skolor. De främsta
målgrupperna är dock politiker samt miljövårdare vid länsstyrelser och kommuner.
Målet är att miljökunskap når ut till alla som aktivt kan arbeta för att minska miljöhoten
och bidra till en hållbar utveckling. Därför arbetar man i första hand för att nå
nyckelorganisationer och personer som i sin tur förmedlar kunskapen vidare. De fyra
miljöorganisationer jag har haft med i min undersökning kan inte räknas som tillhörande
Naturvårdsverkets främsta målgrupp, men de tillhör en av verkets målgrupper.
Naturvårdsverket anser att det mest effektiva sättet att nå ut med information är genom
personlig kontakt, som vid möten, konferenser o dyl. Man bedriver t ex en omfattande
informationsförmedling av verkets tjänstemän per telefon. Men för att nå ut till så
många som möjligt med verkets kunskap är det viktigt att använda många olika sorters
kanaler. Man ger därför ut en mängd tryckta publikationer av olika slag, ordnar
utbildningar mm.

“Fältet”, dvs i min undersökning de fyra organisationer jag valt att titta på, använder sig
av många olika kanaler för att få miljöinformation. Några av de faktorer Malmsjö har
med i sin modell är typ av verksamhet, karaktären på det arbete som utförs och
verksamhetens utförande. Han menar att dessa faktorer har betydelse för vilka
informationsbehov man upplever sig ha och därigenom vilka kanaler man väljer för att
söka den informationen. De fyra organisationer jag har undersökt är alla samma typ av
verksamhet såtillvida att de är ideella organisationer som arbetar för miljövård och
naturskydd. Organisationerna är dock strukturerade på olika sätt och arbetar också till
viss del på olika sätt. Jag har bedömt att de borde ha ett ganska likartat behov av
miljöinformation generellt sett. På grund av skillnader i arbetssätt och förmodligen även
personalens kvalifikationer osv, blir deras val av kanaler något olika. Det kan t ex vara
skillnader mellan hur stor del av informationen som kommer från externt håll jämfört
med internt, eller om huvuddelen kommer från formella eller informella källor. Det
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mesta av sin miljöinformation får de via tryckta källor, men personliga kontakter är
också en viktig källa. Varför man använder just de kanaler man gör verkar vara svårt att
svara på. De kommentarer jag fått är att man använder många olika kanaler för att det
ger en bredd i kunskapen och ett ökat förtroende för deras arbete, eller att man använder
vissa kanaler för att det är enkelt och ger mycket. Några uppger att de inte använder sig
av databaser för att söka information och en kommentar till detta är att det kan bero på
okunskap och att man inte tycker att man kan hitta det man söker där.

Samtliga organisationer jag undersökt får miljöinformation från andra sändare än
Naturvårdsverket. De organisationer som ingår i en internationell organisation får en
stor del av sin miljöinformation från moderorganisationen. Även Svenska
Naturskyddsföreningen (som är den enda av organisationerna som inte är en del av en
internationell organisation) får dock mycket information från internationellt håll. Alla
organisationer är nämligen med i en mängd nätverk, både regionala och internationella.
Man kan säga att samtliga av de undersökta organisationerna får mycket
miljöinformation från externa källor, men att de även får en betydande del av
informationen från andra inom samma organisation, allså från interna källor. Särskilt
gäller detta om man räknar de internationella moderorganisationerna som interna källor.

Hur stor del av informationen som kommer från Naturvårdsverket varierade. Generellt
kan man väl säga att det kan vara svårt att uppskatta sådant, men ett par av
organisationerna uppgav mindre än 10% av den totala miljöinformationen, en uppgav
mindre än 25% och en organisation kunde inte svara på frågan. En kommentar till detta
var att även mindre än 10% kan vara en stor del, med tanke på hur mycket information
man får. Mitt intryck är att Naturvårdsverket är en viktig källa för miljöinformation för
dessa organisationer.

Jag frågade även efter hos vem/vilka man ansåg att ansvaret låg för att
miljöinformationen sprids. De flesta av organisationerna ansåg att ansvaret ligger hos
alla. Politiker, myndigheter, forskare, mottagare och allmänhet ansvarar på olika sätt.
Forskarna har t ex ansvar för att sprida information om sina resultat, men informationen
kommer inte till nytta om inte mottagarna tar ansvar för att använda sig av den
information man får och sprida den vidare. En organisation önskade ett ökat
ansvarstagande från myndigheter. Min bild av Naturvårdsverket i detta fallet är att de tar
allvarligt på denna fråga. De har själva initierat undersökningar för att se på sin
informationsspridning både internt och externt.

Under arbetets gång upptäckte jag att mina metoder inte var de bästa för att få svar på
mina frågor. Visserligen tycks omgivningen och organisationen man arbetar i ha stor
betydelse för en individs informationsbeteende, men de individuella skillnaderna är
också stora. Det blir alltså svårt för en eller ett par personer att ge en djupare kunskap
om hur informationsförsörjningen ser ut inom hela organisationen enbart genom att
svara på ett antal frågor. Ser man till de tidigare studier jag tagit upp i min undersökning
använde sig dock både Höglund och Söderlind samt Malmsjö av liknande metoder, då
de lät någon insatt nyckelperson ge en bild av en hel enhets informationsvanor.
Problemet med min undersökning kan vara att jag kanske har missat att ställa viktiga
frågor. Som det är nu har jag inte lyckats få tillräckliga svar för att belysa de aspekter jag
hade önskat. Jag har fått svar på vilka kanaler man använder, men inte varför de väljer
just dessa kanaler. Jag har inte kunnat dra några slutsatser om hur valet av
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informationskanaler påverkas av situationen och den specifika arbetsuppgift man har.
Jag har inte heller formulerat mina frågor så att jag fått svar på hur tidsaspekten eller
personalens kvalifikationer spelar in. Detta problem har uppstått eftersom jag inte utgått
ifrån Malmsjös modell när jag ställde frågorna till organisationerna. Modellen hittade
jag i efterhand. Till viss del har jag hittat svar på mina frågor i det övriga material jag
haft till mitt förfogande, som böcker, verksamhetsbeskrivningar, årsrapporter och
hemsidor. Slutligen kan jag ändå säga att jag nu fått en bättre bild av hur man inom
dessa miljöorganisationer får sin miljöinformation. Den bild jag fått visar organisationer
som visserligen får mycket information skickat till sig, men som själva efterfrågar och
söker fram det mesta av den information de behöver. Dessutom tar de själva fram
information och kunskap i högre grad än vad jag hade trott. Det visade sig också att
databaser inte hade en så viktig roll som jag hade väntat mig. Tvärtom verkar de
personliga kontakterna och nätverksarbetet vara det allra mest kännetecknande för hur
man arbetar inom dessa organisationer. En viktig insikt är också att individerna i en
organisation själva är viktiga resurser och delar av de system som utgör den totala
informationsförsörjningen.
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Bilagor

Bilaga 1. Enkät till Statens naturvårdsverk

FRÅGOR TILL NATURVÅRDSVERKET OM MILJÖINFORMATION.

1.  Vilka målgrupper har ni med er miljöinformation?

Svar:

2.  Varför just dessa målgrupper?

Svar:

3.  Vilken feedforward har ni (dvs vad tar ni reda på om de tilltänkta mottagarna
av er miljöinformation)?

Svar:

4.  Hur anpassar ni er miljöinformation efter mottagare?

( ) Vi anpassar den språkligt (akademiskt språk, lekmannaspråk osv)
( ) Vi anpassar innehållet efter hur avancerade kunskaper mottagaren förväntas ha
( ) Vi anpassar på andra sätt, nämligen:

Kommentar:

5.  Jag är intresserad av vilka kanaler ni använder för att sprida miljöinformation.
Kryssa för vilka ni brukar använda och namnge dem där det går.

( ) Databaser:
( ) Tidskrifter:
( ) Kontaktpersoner från andra organisationer (namnge organisationerna):
( ) Forskningsrapporter
( ) Massmedia
( ) Fackböcker
( ) Seminarier och kurser
( ) Myndigheter
( ) Andra kanaler, nämligen:

Kommentar:

6.  Varför använder ni just dessa kanaler? Motivera!

Svar:
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7.  Sprider ni mest miljöinformation i muntlig eller tryckt form?

Svar:

8.  Vilka använder sig av er Litteraturservice?

Svar:

9.  Jag är intresserad av vilka som tar del av era publikationer. Är det t ex
privatpersoner, särskilda branschfolk, organisationer? Skriv vilka som vanligen
brukar ta del av följande publikationer:

a.  SNV Rapport:
b.  SNV Informerar:
c.  Allmänna råd:
d.  Miljöaktuellt:

Kommentar:

10.  Har ni någon utarbetad metod för att få feedback från mottagarna av er
miljöinformation?

Svar:

11.  Brukar ni “utbilda” folk i hur man söker information?

( ) Ja
( ) Nej (om du svarat nej, gå vidare till fråga 14)

12.  Vad är det för “utbildning” ni ger i informationssökning?

Svar:

13.  Vilka kan få den här utbildningen?

Svar:

14.  Vem anser ni har ansvar för att miljöinformationen sprids?

( ) Forskarna
( ) Myndigheter, t ex SNV
( ) Mottagarna av informationen
( ) Annat svar, nämligen:

Kommentar:

15.  Kryssa för de av följande organisationer ni har formella, återkommande
kontakter med:
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( ) Naturskyddsföreningen
( ) Världsnaturfonden
( ) Greenpeace
( ) Miljöförbundet Jordens Vänner

16.  Kryssa för de av följande organisationer ni har informella kontakter med:

( ) Naturskyddsföreningen
( ) Världsnaturfonden
( ) Greenpeace
( ) Miljöförbundet Jordens Vänner

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Bilaga 2. Enkät till miljöorganisationerna

FRÅGOR TILL XXX
OM MILJÖINFORMATION.

1.  Hur får ni information om nya rön och utredningar inom miljöområdet?

( ) Vi söker själva vår information.
( ) Den skickas till oss.
( ) Annat svar, nämligen:

Kommentar:

2.  Har ni svårt att hitta relevant information för ert miljöarbete?

( ) Ja
( ) Nej

Kommentar:

3.  Är det svårt att identifiera relevant information p g a för mycket annan
information?

( ) Ja
( ) Nej

Kommentar:

4.  Får ni mer miljöinformation än ni kan bearbeta?

( ) Ja
( ) Nej

Kommentar:

Jag är intresserad av vilka sändare och kanaler ni får er miljöinformation från.
Med sändare menar jag vem ni får informationen från ( t ex myndigheter,
organisationer, forskare) och kanalerna är det ni får informationen genom ( t ex
tidskrifter, databaser, massmedia).

5.  Vilka är de viktigaste sändarna av miljöinformation till er? Nämn några.

Svar:

6.  Agerar ni i er tur sändare? (dvs sprider ni informationen vidare utanför
organisationen?)

( ) Ja
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( ) Nej (om du svarat nej, gå vidare till fråga 8)

Kommentar:

7.  Till vem/vilka sprider ni informationen?

Svar:

8.  Vilka kanaler använder ni för att söka/få information? Kryssa för vilka ni
brukar använda och namnge dem där det går.

( ) Databaser:
( ) Tidskrifter:
( ) Kontaktpersoner från andra organisationer (namnge organisationerna):
( ) Forskningsrapporter
( ) Massmedia
( ) Fackböcker
( ) Seminarier och kurser
( ) Myndigheter:
( ) Andra kanaler, nämligen:

Kommentar:

9.  Varför använder ni just dessa kanaler? Motivera!

Svar:

10.  Får ni mest tryckt eller muntlig information?

Svar:

11.  Har ni fått någon “utbildning” i att söka information?

( ) Ja
( ) Nej

Kommentar:

12.  Finns er organisation representerad i forskningsnämnder, vetenskapliga
kommittéer eller projektgrupper?

( ) Ja, nämligen:
( ) Nej

Kommentar:

13.  Ge din syn på den omvärldsbevakning er organisation har när det gäller
miljöfrågor!
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Svar:

Nu följer några frågor om era kontakter med Statens naturvårdsverk.

14.  Vad har ni för formella, återkommande, kontakter med Naturvårdsverket
(SNV)?

Svar:

15.  Vad har ni för informella kontakter med SNV?

Svar:

16.  Använder ni er av SNV’s Litteraturservice? (Om inte, motivera varför).

( ) Ja
( ) Nej, därför att:

Kommentar:

17.  SNV ger ut en mängd publikationer. Vilka av följande tar ni del av?

( ) SNV Rapport (serie)
( ) SNV Informerar (serie)
( ) Allmänna råd (serie)
( ) Miljöaktuellt (tidning)

Kommentar:

18.  Hur stor del av er information (dvs om nya rön och utredningar) får ni,
uppskattningsvis, från SNV?

( ) Mindre än 10 %
( ) Ca  <25 %
( ) Ca 50 %
( ) Ca 75 %
( ) Mer än 90 %

Kommentar:

19.  Hur får ni information från SNV?

( ) De brukar delge oss ny information
( ) Vi brukar efterfråga informationen
( ) Annat svar, nämligen:

Kommentar:

20.  Vem anser ni har ansvar för att miljöinformationen sprids?
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( ) Forskarna
( ) Myndigheter, t ex SNV
( ) Mottagarna av informationen
( ) Annat svar, nämligen:

Kommentar:

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!


