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Abstract
Citizenship information is defined as the information the
citizen needs to be able to take part in and influence the soci-
ety. Since it is a democratic issue that information concern-
ing the citizens’ role in society really reaches the citizens, it
is of importance to study how the citizens proceed when they
have a need for this information. The aim of this Master’s
thesis is to investigate how our eight informers proceed
when they experience this need in a non-work situation. We
performed qualitative interviews. The most important part of
our interviews was the introduction of some fictitious prob-
lems to the informants. We wanted them to tell us how they
thought they would go about to find information revolving
the problems. We placed the answers in a model over the
human information behaviour. It showed that the informants
mostly used the Internet, massmedia and personal contacts
when they had a need for citizenship information. The prob-
lems’ character, problems concerning simple facts or prob-
lems of a more orienting character, was of importence when
it comes to how the informants choose to proceed. The more
personally involved the informants became, the more an ac-
tive search they performed. We were interested in whether
the public library were used as an source of citizenship in-
formation or not, and it was evident that it wasn’t.

Nyckelord samhällsinformation, informationssökning, informationsbe-
teende, informationsaktiviteter, folkbibliotek, Internet, med-
borgare, användarundersökning
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1. Inledning

I regeringsformens andra kapitel över grundläggande fri- och rättigheter, står det i första
paragrafen att läsa:

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysning-
ar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga
del av andras yttranden1

I tryckfrihetsförordningen presenteras även medborgarens rätt att ta del av allmänna
handlingar.2 Dessa friheter är en förutsättning för att ett demokratiskt samhälle ska fun-
gera. För att ha en möjlighet att påverka samhället och dess utveckling måste medborga-
ren ha tillgång till olika slags information. Denna information kallar vi samhällsinfor-
mation. Den kommer ofta från stat, landsting och kommun men kan även komma från
andra avsändare.

Samhällsinformationen kan i stora drag sägas ha två funktioner. Dels ska den underlätta
för medborgaren att ta del av rättigheter och uppfylla skyldigheter, dels ska den göra det
möjligt för medborgaren att göra sin röst hörd och påverka den demokratiska processen.

1.1 Val av ämne, problembeskrivning och avgränsningar

Samhällsinformation är något som det skrivits om inom flera områden. Det har genom
åren producerats ett flertal statliga offentliga utredningar (SOU) och skrifter i departe-
mentsserien (Ds) som behandlar ämnet. Den tidigaste är Vidgad samhällsinformation
(SOU 1969:48). Den behandlar hur myndigheter på bästa sätt kan förmedla samhällsin-
formationen till medborgarna. Senare undersökningar betonar kommunikationen mellan
myndigheter och medborgare.

Denna kommunikation undersöks även inom journalistik- och massmedieforskning. Ett
exempel är Bertil Flodins Samhällskommunikation under 80-talet. En kunskapsöversikt
från 1993. Flodin var vid författandet verksam inom Institutionen för Journalistik och
Masskommunikation vid Göteborgs universitet.  Han har även tillsammans med Mia
Holmgren, forskningsassistent vid samma institution, skrivit Biblioteken och folkom-
röstningen om EU. En studie av lokal samhällsinformation (1996). Detta skedde på
uppdrag av Styrelsen för Psykologiskt Försvar.

Det har även forskats om samhällsinformation inom Biblioteks- och Informationsveten-
skap. Rita Marcella och Graeme Baxter är verksamma vid School of Information and
Media, The Robert Gordon University i Aberdeen. Deras användarundersökning visar
hur Storbritanniens befolkning söker och använder ”citizenship information”, ett be-
grepp med samma innebörd som vårt begrepp samhällsinformation. Studien bygger på
ett projekt som går under namnet ”Citizenship Information research project”. Hanna
Bogren och Sofia Gullstrand har i sin magisteruppsats i Biblioteks- och Informations-
vetenskap, Samhällsinformation i Göteborg. En jämförande studie av förmedlare av

                                                                
1 Regeringsformen
2 Ibid.
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samhällsinformation med hjälp av intervjuer jämfört just förmedlare av samhällsinfor-
mation.

Många användarstudier har gjorts om informationssökning i en vardagskontext. I en del
av dessa finner vi att även samhällsinformation behandlas. Exempel på dessa är
Amanda Spink och Charles Coles undersökning ”Information and poverty: information-
seekning channels used by African American low-income households” från 2001. Spink
är verksam vid School of Information Sciences and Technology, The Pennsylvania
State University. Cole är verksam vid Graduate School of Library and Information
Studies, McGill University i Montreal.

Vi har däremot inte funnit några svenska användarstudier som har samhällsinformation
som sitt huvudsakliga undersökningsområde. Därför tycker vi att det är intressant att
undersöka hur man går tillväga då man har ett behov av samhällsinformation. Inom
Biblioteks- och Informationsvetenskapen finns det en lång tradition av forskning kring
hur människor söker och använder information. Då samhällsinformation är viktig för att
det demokratiska samhället ska fungera och för att medborgarna ska få tillräcklig info r-
mation så att de kan göra sina röster hörda är det även viktigt att samhällsinformationen
verkligen når fram till medborgarna.

Vi är båda inriktade på att arbeta vid folkbibliotek och är därför nyfikna på vilken roll
folkbiblioteket spelar. Vänder människor sig dit för att finna samhällsinformation eller
väljer de andra vägar?

Samhällsinformation är ett begrepp som har stor vidd. Vi definierar samhällsinforma-
tion som den information medborgaren behöver för att kunna ta del i och påverka sam-
hället. I vår undersökning inbegriper det allt från information om riksdagsvalet till
maxtaxan på dagis via fredsorganisationer. Vi utesluter däremot information som har
med arbete, studier och hobbies att göra. Vi är inte intresserade av att se hur en bestämd
grupp tar del av samhällsinformationen, utan vi är ute efter en varierad grupp. Vi vill
inte begränsa oss till exempelvis en viss utbildningsnivå eller ålder.

En intressant fråga som vi inte kommer att fördjupa oss i är vad samhällsinformationen
används till när man funnit den. Marcella och Baxter skriver i sin studie att trots att det
är en spridd uppfattning om att tillgång till samhällsinformation stärker den demokratis-
ka processen så har det inte gjorts särskilt mycket grundforskning som har testat den
hypotesen. 3 Vi kommer snarare att undersöka hur några personer går tillväga när de har
ett behov av samhällsinformation. Uppsatsen är alltså av deskriptiv karaktär.

                                                                
3 Marcella, Rita & Baxter, Graeme, ”The information needs and the information seeking behaviour of a
national sample of the population in the United Kingdom, with special reference to needs related to cit i-
zenship” Journal of Documentation, vol. 55, no. 2, March (1999), s. 160
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1.2 Syfte, frågeställningar

För att ta del av sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter, göra sin röst hörd och
påverka samhället kan en individ behöva information. Vi vill i vår magisteruppsats un-
dersöka hur man gör för att ta del av denna information, det vill säga samhällsinforma-
tion. Detta vill vi undersöka genom kvalitativa intervjuer med några personer. Vi kom-
mer att ställa dem inför ett antal fiktiva problem och be dem berätta hur de skulle göra
för finna information för att lösa dessa.

Vårt syfte är att undersöka hur våra informanter går tillväga då de har ett behov av sam-
hällsinformation.

Våra frågeställningar är:
• Vart säger informanterna att de vänder de sig för att finna samhällsinformation?
• Hur säger de att de går tillväga?
• Har ämnet betydelse för vart informanterna vänder sig och hur de går tillväga?
• Har informanternas sätt att söka övrig information betydelse för hur de söker sam-

hällsinformation?
• Nämner informanterna att de använder folkbiblioteket som förmedlare av samhälls-

information?
• Vad anser våra informanter vara samhällsinformation och hur vill de helst ta del av

den?

1.3 Disposition

I det första kapitlet presenteras vår undersökning. Vi ger en kort bakgrund till ämnet
som leder fram till vårt syfte och våra frågeställningar. I detta kapitel beskrivs även vår
metod och våra litteratursökningar. Det är även i detta kapitel läsaren finner dispositio-
nen. Det andra kapitlet går under namnet ”Bakgrund”. Här ger vi en bredare bild av vad
samhällsinformation är och hur definitionerna har förändrats under åren. Vi presenterar
även olika vägar att nå samhällsinformation; massmedier, Internet, folkbibliotek samt
medborgarkontor. I det tredje kapitlet presenteras tidigare forskning som finns inom
vårt ämnesområde: användarundersökningar och övriga studier. Det fjärde kapitlet be-
handlar den teori vi valt att använda oss av. Anders Hektors modell över det mänskliga
informationsbeteendet förklaras och vi visar även hur vi kommer att använda oss av den
i vår undersökning. Resultatet av våra intervjuer redovisas i kapitel fem. Vi presenterar
våra informanter och placerar dem i ett större sammanhang med hjälp av relevant litte-
ratur. Analysen följer i nästa kapitel. Vi sätter in våra informanters svar i den modifiera-
de version av Anders Hektors modell som vi beskriver i teorikapitlet. Det sjunde kapit-
let innehåller diskussionen. Vi jämför vårt material med vår litteratur. Slutsatser av un-
dersökningen dras i kapitel åtta. Sammanfattningen återfinns i kapitel nio.

1.4 Metod och material

Här presenteras vår metod och hur urvalet av informanterna gjordes.

1.4.1 Tillvägagångssätt
Då vi ville undersöka hur en grupp människor går tillväga då de har ett behov av sam-
hällsinformation bestämde vi oss tidigt för att göra detta med hjälp av kvalitativa inter-
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vjuer. På så sätt erbjuds en möjlighet att få en djupare förståelse för hur våra informan-
ter går tillväga och varför de väljer att göra på detta sätt.4 Vi får även en möjlighet att
finna mönster i det vi vill undersöka; våra informanters informationsbeteende.5 Idar
Magne Holme och Bernt Krohn Solvang redogör för John Loflands fyra metodiska
principer som bör prägla hur en forskare angriper sin frågeställning. För det första talar
Lofland om närhet. Den rent fysiska närheten till den enhet som skall studeras men även
den sociala närheten som bygger på en ömsesidig tillit. Denna tillit hjälper forskaren att
få ta del av den undersöktas vardag. Den andra principen som tas upp är vikten av en
riktig återgivning av vad som har skett. Forskaren ska beskriva vad som enligt hans eller
hennes objektiva åsikt har ägt rum. Vidare bör rapporten innehålla beskrivningar som
gör det möjligt att förstå den företeelse som har undersökts. Den fjärde principen utgörs
av att det bör finnas med direkta citat som visar informanternas egna uttryckssätt. Om
man följer dessa principer i sin forskning kommer resultatet att bli en så autentisk åter-
givning av det undersökta fenomenet som möjligt. Man får en bild av de handlings-
mönster och den sociala ordning som uttrycks.6 I denna undersökning strävar vi efter att
uppfylla dessa kriterier. Vi träffade informanterna i deras arbetsrum eller i ett enskilt
rum på arbetsplatsen. Intervjuerna tog ungefär en halvtimme och spelades in på band. Vi
ville bygga upp en förtrolig atmosfär genom att från början göra klart för informanterna
att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Vi anonymiserade informanterna och gav
dem fiktiva namn från A till H. Även deras arbetsplats anonymiserades. Intervjuerna
spelades in på bandspelare. De skrevs senare ut ordagrant så långt det var möjligt på
grund av vissa svårigheter med ljudåtergivningen och informanterna fick möjlighet att
godkänna utskrifterna. Vissa av informanterna återkom med önskningar om att ändra
mindre missuppfattningar i utskrifterna. Samtliga godkände att vi använde materialet.
Vi kommer att använda oss av citat för att ge en bättre bild av informanternas person-
lighet och deras resonemang kring problemen.

Det kan finnas en svårighet med intervjuer eftersom det vid första anblicken kan synas
vara en enkel metod, de kan liknas vid en konversation. Detta kan i sin tur leda till att
det brister i förarbetet och man vaggas in i en falsk trygghet som kan leda till att inter-
vjuerna misslyckas. Men det finns klara skillnader mellan en intervju och en konversa-
tion. Samtalet är arrangerat, forskaren bokför vad som sägs och det finns en dagordning
för diskussionen som forskaren bestämmer.7 För att inte komma ifrån ämnet använde vi
oss av en intervjumall för att styra samtalet, men var även öppna för informanternas
svar och vilka ämnen de önskade utveckla. Intervjuerna är alltså av semistrukturerad
karaktär.8 Huvuddelen av våra intervjuer utgörs av ett antal fiktiva problem som är kon-
struerade efter principen att det krävs samhällsinformation för att lösa dem. Genom att
be informanterna resonera kring problemen får vi en möjlighet att se vart de väljer att
vända sig och hur de väljer att gå tillväga för att nå denna information. Vi kommer inte
att observera hur informanterna rent faktiskt agerar då de söker information, utan under-
sökningen bygger på informanternas egna utsagor om hur de skulle göra i en situation
som vi presenterar för dem. Detta tillvägagångssätt ger en viss osäkerhet åt undersök-
ningens resultat. Ett annorlunda tillvägagångssätt bedömer vi dock vara alltför svårhan-
terligt. En mer ingående beskrivning av problemen följer i kapitel 5.
                                                                
4 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitati-
va metoder (2. rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur, s. 92f.
5 Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur, s. 16
6 Holme & Solvang s. 93
7 Denscombe, Martyn. (2000). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhälls-
vetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s. 130f.
8 Ibid., s. 135
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1.4.2 Urval
När vi skulle ta kontakt med våra informanter vände vi oss till en arbetsplats i en väst-
svensk stad. Ingen av oss hade någon tidigare erfarenhet av denna arbetsplats. Tanken
med att vända oss till en arbetsplats var att vi skulle få en möjlighet att finna en så varie-
rad informantgrupp som möjligt. Vi kontaktade personalen vid ett antal olika avdel-
ningar på arbetsplatsen direkt via e-post, vi vände oss alltså inte till en avdelningschef
eller liknande och bad om tillstånd för att utföra intervjuer. Vi bedömde att detta inte
behövdes då vår undersökning inte är kopplad till just informanternas arbetsplats eller
arbetsuppgifter. I e-postmeddelandet presenterade vi kort vår tänkta undersökning och
frågade om de kunde tänka sig att medverka. På det sättet hoppades vi komma i kontakt
med personer av varierande kön och ålder, utbildning och bakgrund. Problemet med att
vi vände oss till en arbetsplats är att vi därmed sållade bort vissa grupper, exempelvis
ungdomar, arbetslösa eller pensionärer. Även det faktum att vi kontaktade dem genom
e-post ledde förstås till att personer utan tillgång till dator uteslöts. Vad vi kan förstå
hade dock samtliga anställda på företaget, oberoende av arbetsuppgifter, tillgång till en
Internetuppkoppling. Ett försvar för denna metod att kontakta informanter är att vår
undersöknings omfång inte är av den storlek att vi hade kunnat utföra det antal intervju-
er det hade varit tal om ifall vi skulle göra ett sannolikhetsurval för att finna informan-
ter.9 Vi är medvetna om att vår grupp inte är statistiskt rättvisande och är inte ute efter
att generalisera utifrån intervjumaterialet.

Vi skickade ut förfrågningar till ett trettiotal personer på arbetsplatsen med och fick svar
av åtta personer, fem kvinnor och tre män. De  utgör vår informantgrupp och presente-
ras närmare i kapitel 5. Gruppen visade sig tyvärr bli mer homogen än vad som var vårt
mål. Det finns ett stort intervall i ålder, 26-55, men i övrigt är informanterna som grupp
homogen. De har alla läst på högskola, och de har liknande arbetsuppgifter, de arbetar
med administrativa uppgifter. Detta ger oss emellertid en möjlighet att finna mönster i
den undersökta gruppens informationsbeteende. Dock är det intressant att det är just
dessa åtta som valde att medverka i vår undersökning. Det kan vara så att de själva har
utfört studier med liknande tillvägagångssätt och därför väljer att ställa upp, de känner
till hur dessa studier genomförs och känner sig trygga med det. Det är även så att en av
våra informanter uttrycker att hon själv hade problem med att finna informanter till sin
uppsats och att hon därför valde att ställa upp.  Det skulle varit intressant att ha fått en
möjlighet att studera en mer varierad grupp informanter, det skulle troligen innebära ett
annorlunda resultat.

1.4.3 Litteratursökningar
Vi började sökningen av litteratur i Borås högskolebiblioteks katalog Voyager och gick
sedan vidare till att söka i olika databaser. Främst använde vi oss av LIBRIS och data-
baser inom området biblioteks- och informationsvetenskap, som LISA och Nordiskt
BDI-index. Vi utförde även sökning i Göteborgs universitetsbibliotekskatalog GUNDA
samt databaserna FRANCIS (humaniora och samhällsvetenskap), Artikelsök och
Presstext. De söktermer som användes var bland annat samhällsinformation, samhälls-
kommunikation, medborgarinformation, citizenship information, civic information. Vi
använde oss även av artiklar vi haft som kurslitteratur på tidigare kurser. Den sökmetod
som gav mest relevant litteratur var kedjesökningar då vi letade upp litteratur som det
refererades till i artiklar och böcker. Vi sökte en del på Internet, främst med hjälp av
söktjänsterna Google och via länksamlingar. På detta sätt fann vi inte så mycket intres-

                                                                
9 Ibid., s. 35
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sant litteratur om samhällsinformation, däremot hittade vi många bra webbplatser som
förmedlar samhällsinformation.    

2. Bakgrund

2.1 Vad är samhällsinformation?

Begreppet samhällsinformation kan rymma vitt skilda saker beroende på vem man frå-
gar och i vilken situation man befinner sig. Vi vill här redogöra för definitioner som vi
finner intressanta och hur begreppet har använts under de senaste decennierna, för att till
sist återknyta till vad vi lägger in i begreppet och hur vi använder det i vår undersök-
ning.

Vänder man sig till Nationalencyklopedin står det att läsa under samhällsinformation att
det rör sig om

offentlig information till medborgarna om myndighetsbeslut och aktuella
samhällsfrågor, t. ex. ”Anslagstavlan” i TV och handboken
”Samhällsguiden”10

Men begreppet kan innefatta så mycket mer. Den första stora satsning där begreppet
samhällsinformation förekom var vid högertrafikomläggningen 1967. I en rådgörande
folkomröstning i frågan visade det sig att det svenska folket var emot en sådan trafik-
omläggning. Beslutet blev ändå att denna omläggning skulle genomföras. För att detta
skulle kunna ske på ett så smidigt sätt som möjligt bestämde myndigheterna sig för att
med den statliga informationens hjälp lägga om folkets körvanor.11

Två år efter denna satsning kom Informationsutredningens huvudbetänkande Vidgad
samhällsinformation (SOU 1969:48). Här står denna definition av begreppet att läsa:

Den samhällsinformation, som utredningen behandlar i detta betänkande, är
emellertid begränsad till sådan information, som är en följd av riksdagens,
landstingens och kommunernas beslut och de instruktioner de utfärdat för
myndigheterna.12

Tydligt här är att samhällsinformation har som sin enda uppgift att förmedla informa-
tion om redan tagna beslut och att denna information är enkelriktad. Man var inte intres-
serad av medborgarnas behov av att göra sig hörda och att få en möjlighet att påverka
beslut innan de fattades. Myndigheterna bestämde vilken information som skulle för-
medlas och när detta skulle ske.13 Inriktningen låg på hur sändaren på effektivaste sätt
kunde nå ut med sin information. Ett kampanjtänkande som önskade resultera i en på-
verkan på allmänhetens beteenden och attityder användes.14

                                                                
10 Nationalencyklopedin , uppslagsord ”samhällsinformation”
11 Abrahamsson, Kenneth. (1983). Den frusna samhällsdialogen. Om medierna, myndigheterna och med-
borgarna. Lund: Bokförlaget Dialog, s. 17
12 Vidgad samhällsinformation. (1969). Informationsutredningen. (Staten offentliga utredningar (SOU),
1969:48). Stockholm: Informationsutredningen,  s. 9
13 Flodin, Bertil (1993). Samhällskommunikation under 80- talet. En kunskapsöversikt. Göteborg: Institu-
tionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet,. s. 4
14 Samordnad samhällsinformation. Stat- landsting – kommun. (1984). Informationsdelegationen. (Statens
offentliga utredningar (SOU), 1984:68). Stockholm: Liber/Allmänna förl., s. 19
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Samhället nöjer sig inte med att i efterhand hjälpa och korrigera - det ingriper
också med förebyggande åtgärder för att styra utvecklingen i rätt riktning.
Som exempel kan nämnas beslutande åtgärder vid olika myndigheter angå-
ende narkotikamissbruk, miljövården, utjämning av tillgång och efterfrågan
på arbetsmarknaden och den förebyggande hälsovården[…] De här nämnda
exemplen antyder att samhällsinformationens uppgifter inte inskränker sig
till att förmedla ”neutrala” kunskaper. Syftet måste ofta bli att genom kun-
skapsförmedling förändra eller förstärka medborgarnas egna värderingar och
beteenden.15

Den definition som presenterades i Vidgad samhällsinformation (SOU 1969:48) var
snävare än den som presenterades i 1960 års radioutredning Radions och televisionens
framtid i Sverige (SOU 1965:20-21). Här gavs begreppet innebörden:

[…] upplysning om det svenska samhället av idag, dess institutioner, när-
ingsliv och organisationer, dess relationer i internationella sammanhang samt
den enskildes ställning och funktion i detta samhälle som individ och grupp-
medlem16

Denna utredning gick inte djupare in på samhällsinformationen, utan såg istället till de
kanaler som kunde bidra till att förmedla informationen. Det är dock intressant att se att
begreppet kan förekomma inom flera områden, i det här fallet radio och TV, där man
kanske inte väntat sig att finna dem.

Vi väljer att ta upp ytterligare en definition från denna tidsperiod. Denna kommer från
ett forskarsymposium som ägde rum 1970 och som hade Vidgad samhällsinformation
(SOU 1969:48) som utgångspunkt för diskussionerna. Den innebörd ordet fått genom
denna utredning ansågs vara för snäv. Medborgarna erbjöds ingen möjlighet att själva
påverka beslutsprocesser eller att göra sin röst hörd i samhället då den enda information
som erbjöds rörde just redan fattade beslut.17 En vidare definition önskades:

Samhällsinformation är varje urval av upplysningar om aktuella förhållanden
och företeelser i samhället som förmedlas till allmänheten, till vissa grupper
inom allmänheten eller till myndigheter.18

Denna yngsta definition från perioden ger även den bredaste bilden av vad samhällsin-
formation är. Det finns ingen bestämd sändare av informationen, det kan vara en myn-
dighet, men lika gärna en samhällsmedborgare. Informationen som förmedlas är inte
låst vid att ha sitt ursprung i en myndighet, det kan finnas i ett stort antal områden.
Medborgaren har även möjlighet att ta del av information som gör det möjligt att ta ak-
tiv del av samhället.19 Detta kan röra opinionsbildning inför beslutsfattande till exempel.
Medborgaren ses inte längre som en passiv mottagare av informationen. Det erbjuds en
väg in till att påverka den väg man önskar att samhället skall ta.

                                                                
15 Vidgad samhällsinformation (SOU 1969:48), s. 8
16 Abrahamsson, Kenneth. (1976) Samhällskommunikation. Om kontakten mellan myndigheter och med-
borgare. (Samhälle i utveckling Nr 2).Lund: Studentlitteratur, s. 35
17 Flodin, s. 4
18 Abrahamsson (1976),  s. 36
19 Ibid., s. 36f.
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I början av 1970-talet slogs i en proposition fast samhällsinformationens två huvudupp-
gifter:

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

processen20

Här låg koncentrationen på medborgarens roll i samhällsinformationen. Det betonades
att varje medborgare har rättigheter och skyldigheter och att de även skall ha möjlighet
att uttrycka dem. Denna proposition kan ha tagit intryck av den definition som forskar-
symposiet hade uttryckt. Under 1970-talet såg man samhällsinformationen ur ett demo-
kratiperspektiv. Omfattande förändringar inom den kommunala verksamheten gjorde att
man diskuterade den kommunala demokratin livligt. Ett bra utbud med grundläggande
information om hur kommunen fungerar skulle bidra till att invånarna skulle engagera
sig och att demokratin skulle fungera bättre.21 Ur ett demokratiperspektiv ges medbor-
garna ett större utrymme. Man vill göra det möjligt för dem att uttrycka sina åsikter och
hävda sina intressen i den demokratiska processen. Ett stort ansvar för att detta skall
kunna ske ligger även på massmedier, folkrörelser och politiska partier.22

Vidgad samhällsinformation (SOU 1969:48) ledde till att Nämnden för samhällsinfor-
mation (NSI) inrättades 1971. NSI:s uppgift var att verka för ”samordning av de offent-
liga organens informationsbehov och för att samhällets resurser utnyttjas effektivt”. 23

Detta innebar att nämnden samordnade de verksamheter som bestod av att stödja myn-
digheternas informationsenheter, man undersökte de omfattningar som myndigheternas
informationskampanjer skulle ha och hur denna information skulle förmedlas. Nämnden
utvecklade även ett invandrarpaket och samarbetade med invandrarverket för att tillgo-
dose invandrarnas informationsbehov. I stort kan NSI:s verksamhet beskrivas med att
den undersökte hur och vilken samhällsinformation som myndigheterna ville förmedla.
1981 beslöts det att nämnden skulle avvecklas. Flera av dess funktioner lades då över på
andra organ. 24

Under slutet av 1970-talet började man se på begreppet samhällsinformation med ett
serviceperspektiv. Medborgarnas svårigheter att finna den information de behövde
uppmärksammades.25 Medborgaren började ses på med nya ögon, som en konsument
eller användare av samhällsinformationen. Målet var att göra medborgarna medvetna
om sina rättigheter och skyldigheter och göra det lättare att utöva dem. Ansvaret för att
detta skulle ske skulle ligga främst hos de statliga myndigheterna, landstingen och
kommunerna. Informationsförmedlingen skulle ses som en del av deras verksamhet.26

NSI utvecklade ett antal projekt som skulle leda till bättre tillgänglighet för medborga r-
na. Detta arbete ledde till att kommundepartementet (nuvarande civildepartementet) gav

                                                                
20 Samordnad samhällsinformation. Stat- landsting- kommun. (SOU 1984:68), s. 13
21 Samordnad samhällsinformation. Stat- landsting- kommun. (SOU 1984:68), s. 19
22 Medborgarkontor i utveckling. (1999) Civildepartementet. (Departementsserien (Ds), 1999:26). Stock-
holm: Fakta Info Direkt, s. 9
23 Samordnad samhällsinformation. Stat- landsting- kommun. (SOU 1984:68),. s. 14
24 Ibid., s. 14f.
25 Ibid., s. 20
26 Medborgarkontor i utveckling. (1999). Civildepartementet. (Departementsserien (Ds), 1999:26). Stock-
holm: Fakta Info Direkt, s. 8
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ut den första upplagan av Samhällsguiden 1979.27 Serviceperspektivet fanns kvar i
Samordnad samhällsinformation. Stat-landsting-kommun (SOU 1984:68). Denna utred-
ning koncentrerade sig på att undersöka vilken information olika grupper i samhället
efterfrågar och hur de önskar få denna information. Särskilt intresse lades vid hur in-
formation på bästa sätt kunde förmedlas till invandrargrupper och grupper med olika
handikapp.

Servicetanken ledde till att det diskuterades olika möjligheter för att förmedla sam-
hällsinformationen på bästa sätt. I Samordnad samhällsinformation. Stat-landsting-
kommun (SOU 1984:68) presenterades tanken att medborgaren inte skulle behöva ta
mer än två kontakter för att finna rätt hjälp eller instans. Den första kontakten ska vara
den rätta eller ge en korrekt hänvisning till vart medborgaren ska vända sig. För att kun-
na tillhandahålla denna service föreslogs det att det i varje kommun eller centralort
skulle finnas någon form av informationscentral som skulle vara lätt att nå via telefon
eller genom ett besök. Här skulle medborgaren kunna finna information såväl från den
egna kommunen som från landsting eller stat.28

Under senare år har servicetanken levt sig allt starkare. Skillnaden ligger i hur man tän-
ker sig att servicen skall tillhandahållas. Motioner presenterades där det fanns en önskan
om ett ”folkets datakontor” där det skulle finnas terminaler som skulle användas för att
nå samhällsinformationen. Denna information skulle även göras tillgänglig för använda-
re som hade datorer i hemmet. Fortsatt lades fokus på hur informationen skulle presen-
teras, den skulle finnas på olika invandrarspråk och på så kallad skolsvenska. Vidare
fokuserade motionerna även om att medborgarna skulle erbjudas bättre möjligheter att
informera sig om lokalpolitiska frågor likväl som rikspolitiska.29

Vi ansluter oss till den definition av samhällsinformation som betonar kommunikatio-
nen mellan medborgare och myndigheter. Vi ser samhällsinformation som den informa-
tion en individ behöver för att ta del av sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter,
göra sin röst hörd och påverka samhället.

2.2 Vägar till samhällsinformation

Vilka sätt finns det att ta del av samhällsinformation? Givetvis finns det en mängd olika
vägar och det beror också på vilken typ av samhällsinformation man är ute efter. Man
kan vända sig direkt till den aktuella myndigheten eller fråga personer i sin omgivning.
Det finns även en rad olika kanaler där man kan finna en stor mängd samhällsinforma-
tion samlat på ett och samma ställe. Exempel på det är telefonkatalogens gröna sidor
och Samhällsguiden. En tjänst som finns för att underlätta för nya svenskar är Sverige -
en pocketguide som ges ut av Integrationsverket och delas ut till invandrare eller flyk-
tingar när de får permanent uppehållstillstånd. Boken innehåller basinformation om
Sverige på antingen svenska, lätt svenska, engelska eller franska.30

Vi kommer här att översiktligt beskriva några olika kanaler för förmedling av sam-
hällsinformation, nämligen massmedia, Internet, folkbibliotek och medborgarkontor.

                                                                
27 Samordnad samhällsinformation. Stat- landsting- kommun. (SOU 1984:68), s. 20
28 Medborgarkontor i utveckling. (Ds 1999:26), s. 13
29 Ibid., s.110f.
30 Guide på Internet - ett stöd för medborgarens möte med det offentliga  (2002). Slutbetänkande av ut-
redningen om Sverige Direkt. (Statens offentliga utredningar (SOU), 2002:20). Stockholm: Fritzes, s. 94
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2.2.1 Massmedia
En stor förmedlare av samhällsinformation är massmedierna. I allt från morgontidning-
arna till TV- och radioutbudet kan vi finna den, exempelvis via TV:s ”Anslagstavlan”
till dagstidningarnas fördjupande reportage. Vilken roll har då massmedierna som för-
medlare av samhällsinformation? Under 1900-talet har tre olika synsätt studerats. Perio-
den mellan de två världskrigen dominerades av en tanke om massmedierna som all-
smäktiga. Befolkningen sågs som ett stort kollektiv av anonyma individer som därför
var lätta att påverka och manipulera med nya masspridda medier. Ett exempel på detta
är krigspropagandans framgångar under första världskriget. Pressens ökade spridning
gjorde det möjligt för opinionsbildarna nå ut med samma propaganda till en hel befolk-
ning samtidigt. Även radio och biograferna användes i detta syfte.31

Under perioden efter andra världskriget fram till 1970-talet ändrade man uppfattning om
individernas roll. De sågs inte längre som anonyma och lättpåverkade utan som med-
lemmar i olika grupper i samhället. Utifrån dessa olika grupperingar tog individerna till
sig innehållet i massmedierna och tolkade det som förmedlades. Tolkningar av innehå l-
let och val av medier gjordes utifrån individernas egna föreställningar och värderingar.
Medierna sågs som maktlösa.32

Under slutet av 1970-talet formades tanken om mäktiga medier. Grunden ligger i att
även om individen är selektiv med vilka medier hon använder och vilket innehåll hon
väljer att ta till sig, så finns det ingen möjlighet för henne att alltid välja den information
som stöder hennes uppfattning om en viss fråga. På samma sätt går det inte heller att
undvika den information som motstrider hennes uppfattning. Ytterligare en faktor är
den ökade spridning massmedierna har fått under de senaste årtiondena. Exempel på
detta är att TV har fått en allt större roll i exempelvis politiken och att journalisterna har
blivit en allt mer självständig aktör i samhället.33

Medieforskningen har även den ändrat fokus. Då de tidigare studerade massmediernas
direkta påverkan på individers handlande fann de att medierna inte hade någon stark
påverkande betydelse. Nu har fokus dock ändrats till att undersöka hur medierna påver-
kar hur individen skaffar sig en åsikt, hur individen tolkar och värderar sin omgivning.
Forskningen har visat att medierna här har en betydande roll. Något som är av betydelse
om man vill påverka en individs åsikter. Av vikt i exempelvis ett maktperspektiv.34

Samtliga val och folkomröstningar sedan 1979 fram till 1998 (sju respektive två) har
studerats vid institutionen Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs univer-
sitet, och forskningen har visat att medierna har makt över både publiken för massmedi-
erna och över dess innehåll. Medierna som sådana påverkar publiken och de är även
med och påverkar den bild som presenteras för publiken. Alltså har medierna en stark
påverkan på väljarna.35

75% av Sveriges befolkning läser en morgontidning minst fem dagar i veckan. Andelen
som säger sig ta del av en morgontidning åtminstone någon dag i veckan är hela 90%

                                                                
31 Asp, Kent (1999). ”Mäktiga eller maktlösa? Medierna inför 2000-talet.” Medierna i samhället: Konti-
nuitet och förändring. Carlsson, Ulla, red. Göteborg: Universitetet, s. 9f.
32 Ibid., s. 10
33 Ibid., s. 10f.
34 Ibid., s. 11
35 Ibid., s. 12
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(siffrorna från 1996). Dessa siffror visar att Sveriges dagspress står stark i jämförelse
med övriga Europa. Bra distribution och relativt billiga tidningar i kombination med
stort politiskt intresse och höglevnadsstandard ges som förklaringar till detta. Ytterligare
en skillnad från övriga Europa är att kvinnor och män läser dagstidningar i samma ut-
sträckning i Sverige.36 I en SOM-undersökning från 1999 redovisas vad de tillfrågade
ansåg vara mest respektive minst viktigt i deras lokala morgontidning. De fem kategori-
er som ansågs mest viktiga var inrikesnyheter, radio och TV, utrikesnyheter, skolfrågor
och slutligen lokalarbetsmarknad. De fem minst viktiga kategorierna var heminredning,
datorer/IT, mode, fackliga frågor och novell/följetong. 37

En genomsnittlig vecka lyssnar över 95% av Sveriges befolkning på radio (1996). Vad
man lyssnar på och när är till största delen styrt av vanor. Det blir tydligt då man stude-
rar hur radiolyssnandet fördelar sig över en dag. Var fjärde svensk lyssnar på radio
mellan klockan sju och åtta och detta är också den högsta markeringen i undersökning-
en. Antalet lyssnare minskar fram till klockan 17 då det drastiskt ökar. Under natten är
det endast ett fåtal procent som lyssnar. Ytterligare en faktor som visar att radiolyssnan-
det styrs av vanor är att söndagens lyssnartopp nås mellan klockan tio och klockan
elva.38 1991 lyssnade 53% på Sveriges Radio P3. 1992 förändrades Sveriges Radio sina
kanalprofiler. Detta i kombination med privatradions tillkomst innebar stora förändring-
ar i vilka kanaler radiolyssnarna vände sig till. 1996 lyssnar 40% på P4. Antalet P3-
lyssnare hade sjunkit till 15%. P1 och P2 har däremot knappt påverkats av förändring-
arna. De ligger på stadiga tolv respektive en procent.39

En genomsnittlig dag 1996 såg 85%  av Sveriges befolkning någonting på TV. Vad man
ser styrs av innehåll och hur mycket tid man har att ägna åt TV-tittande, vilken kanal
programmen sänds i är av mindre betydelse. Vi ser även mer på TV under veckosluten
än under veckorna. Under veckorna ser vi på TV ungefär två timmar, under helgerna är
siffran närmare tre timmar. TV-tittandet ökar med åldern, de äldre ser mest på TV, var-
annan pensionär ser på TV i två timmar eller mer varje dag. Minst tittar barnen. Vidare
ser personer med hög utbildning mindre på TV än de med lägre utbildning.40

2.2.2 Internet
Enligt IT-kommissionens rapport 1/2002 hade år 2000 3,6 miljoner personer i åldrarna
16-84 tillgång till Internet i hemmet, medan 3,2 miljoner inte hade det. Ökningen av
användande tycks vara störst bland de grupper som tidigare inte haft så stor del anslut-
na, främst arbetare och äldre.41 Internet är både ett informationsmedium (man kan söka
information och ta del av nyheter), ett kommunikationsmedium (man kan använda sig
av e-post och chat, och köpa, beställa och betala för varor och tjänster) och ett under-
hållningsmedium (man kan ägna sig åt interaktiva spel och ladda ned musik).42 Infor-
mationssökning och e-post är de användningsområden som störst del av de tillfrågade
svarar på frågan vad Internet används till. En fjärdedel av Sveriges befolkning ägnar sig

                                                                
36 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart. (1997). Massmedier: Press, Radio &TV i förvandling (6:e uppl.).
Stockholm: Bonnier Alba, s. 361ff.
37 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart, red. (2000). Det nya samhället. Göteborg: SOM-institutet, s. 140
38 Hadenius & Weibull, s. 374
39 Ibid., s. 377
40 Ibid., s. 380ff.
41 Vem använder Internet och till vad?: Spridning av Internet bland befolkningen  (2002). IT-
kommissionens rapport 1/2002. (Statens offentliga utredningar (SOU), 2002:24). Stockholm: Fritzes, s.
14f.
42 Ibid., s. 16
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åt informationssökning på Internet en genomsnittlig dag, samhällsinformation är ett av
de ämnesområden som ligger högt på listan över vad folk söker på Internet. 43 Under
september 2000 besökte en fjärdedel av den vuxna befolkningen en myndighets webb-
plats. Statliga myndigheter besöks mer än kommuner och landsting och allra populärast
är Arbetsmarknadsstyrelsens webbplats.

Det finns flera informationstjänster på Internet som tillhandahåller samhällsinformation,
till exempel Företagarguiden, Studera.nu, Skoldatanätet, Demokratitorget och Svenskt
Medicinskt Fönster.44 Dessa webbplatser är ofta en tjänst som omfattar en liten del av
samhällsområdet eller vänder sig till en begränsad del av befolkningen, och det är oftast
fråga om en tjänst som en statlig myndighet tillhandahåller och det är alltså en del av
myndighetens ordinarie informationsansvar.45 Rättsinformationssystemet är en elektro-
nisk tjänst som ska presentera rättsinformation till såväl allmänheten som till den of-
fentliga sektorn. Systemet innehåller bland annat Svensk författningssamling och dive r-
se utredningsbetänkanden och propositioner. Ingångssidan på Internet till Rättsinforma-
tionssystemet är Lagrummet.46 Det finns även ett stort antal regionala portaler i landet.
Den information som där presenteras är geografiskt avgränsad.47

Sverige Direkt är en gemensam och officiell portal för den offentliga sektorn som fun-
nits sedan 1997.48 Här kan Internetanvändaren hitta länkar till statliga myndigheter,
kommuner och landsting. Antalet besökare på Sverige Direkt har fördubblats på tre år.
En genomsnittlig månad år 2001 hade portalen 63 681 besökare. En stor del av besökar-
na kommer från myndigheter, kommuner och landsting. Ett tydligt mönster om man
studerar användningsstatistik är att webbplatsen används mest under vardagar och under
kontorstid. Man kan anta att det beror på att många använder webbplatsen på sitt arbe-
te.49 I en rapport om utveckling av verksamheten understryks att den vägvisning som
Sverige Direkt ger på Internet också måste vara tillgänglig via telefon, fax och brev, för
att tillgodose informationssvaga gruppers behov. Det kan också vara ett sätt att bredda
tjänsten, från att bli en kanal för enbart information kan det bli en kanal för kommuni-
kation. 50

Samhällsguiden publicerades i bokform första gången 1979 och har sedan uppdaterats
med jämna mellanrum. Samhällsguiden har sedan 1996 även funnits på Internet.51 Sam-
hällsguiden är i så väl tryckt form som på Internet uppdelad i olika kapitel som behand-
lar olika delar av samhällslivet och alltså inte enbart frågor som berör den offentliga
sektorn. På Internet ser tjänsten ut så att varje kapitel har underavdelningar med drygt
2000 inledande texter till diverse samhällsföreteelser. Det finns studiefrågor och länkar
till ytterligare information om det aktuella ämnet.52 Samhällsguiden och Sverige Direkt
liknar varandra till stor del vad gäller innehållet. Samhällsguiden är dock mer problem-
orienterad och bjuder även på egna texter, medan Sverige Direkt är en renodlad länk-

                                                                
43 Ibid., s. 21f.
44 Samtliga URL:er i kapitlet återfinns i Källförteckningen.
45 Guide på Internet - ett stöd för medborgarens möte med det offentliga. Sluttänkande av Utredningen
om Sverige Direkt (SOU 2002:20), s. 41
46 Ibid., s. 51f.
47 Ibid., s. 63
48 Ibid., s. 21
49 Ibid., s. 83ff.
50 Ibid., s. 36
51 Ibid., s. 45
52 Ibid., s. 46
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samling. I utredningen om Sverige Direkt föreslås att de två olika tjänsterna ska slås
ihop. Författarna anser att trovärdigheten skulle öka om det inte fanns flera olika tjänster
med likartat innehåll som finansieras av allmänna medel. Man menar att Samhällsgui-
dens problemorienterade struktur skulle kunna vara en av flera alternativa vägar till det
offentliga Sveriges webbplatser. Man anser dock att mängden egenproducerat material
bör begränsas.53 En fråga som inte besvaras är vad som händer med de av Samhällsgui-
dens problemsituationer som inte berör statliga myndigheter, kommun eller landsting.

Anders R. Olsson skriver i Elektronisk demokrati att den information man kan finna på
myndigheters webbplatser ofta har ett stort praktiskt värde för medborgare som vill ta
reda på öppettider eller avgifter och få tag i blanketter, men

[...] den samlade informationsmängden har också en påtaglig propagandistisk
slagsida. Inga lagregler eller direktiv från riksdag/regering tvingar myndig-
heterna att ge spridning åt information som är i någon mening ”känslig” eller
”kritisk”.54

Den information som användaren av dessa webbresurser får tillgång till är endast den
information som ämbetsmän eller politiska beslutsfattare vill nå ut med.

2.2.3 Folkbibliotek
I Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23) fastslås att folkbiblioteken har till uppgift att:

[…] som neutral, samhällelig institution förmedla upplysningar och tankar
inom alla områden till alla medborgare och att ge tillgång till alla typer av in-
formationskällor. Mediebeståndet skall vara allsidigt. I kontroversiella frågor
skall det försöka spegla motstridande intressen och åsikter, så att individen
får möjlighet att själv bilda sig en uppfattning.55

Vidare är det folkbibliotekens uppgift att underlätta för individen att nyttja informa-
tions- och yttrandefriheten. Detta ska ske genom att biblioteken både förmedlar sakkun-
skap och låter olika åsikter komma till tals.56

Även UNESCO förespråkar att folkbiblioteken ska förmedla samhällsinformation. I
organisationens folkbiblioteksmanifest kan man läsa att folkbiblioteket ska garantera
medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation. 57 I den svenska biblioteksla-
gen står inget uttalat om just samhällsinformation. Däremot står det att läsa att varje
kommun ska ha ett folkbibliotek. Detta ska främja läsning och litteratur, men även in-
formation, upplysning och utbildning. 58 Det verkar vara en etablerad tanke att folkbibli-
oteket ska förmedla samhällsinformation, däremot finns det ingen samlad policy om hur
detta ska gå till. Det resulterar i att mängden samhällsinformation och hur den förmed-
las kan skilja sig kraftigt åt på olika folkbibliotek i olika städer. Exempel på samhällsin-
formation som man kan finna på folkbibliotek är protokoll från kommunfullmäktige och
annan kommunal information, konsumentupplysning och olika former av statlig info r-

                                                                
53 Ibid., s. 48
54 Olsson, Anders R. (1999). Elektronisk demokrati. Demokratiutredningen. (Statens offentliga utredning-
ar (SOU), 1999:12). Stockholm: Fakta info direkt, s. 19
55 Folkbibliotek i Sverige: Betänkande av folkbiblioteksutredningen  (1984). Utbildningsdepartementet.
(Statens offentliga utredningar (SOU), 1984:23). Stockholm: minab/gotab, s. 13
56 Ibid.
57 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994. (1995) Stockholm: Svenska unescorådet
58 Bibliotekslag 1996:1596
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mation, exempelvis tidskriften Från riksdag och departement. Folkbiblioteket erbjuder
även med sin stora mängd facklitteratur en möjlighet för besökarna att få en djupare och
bredare bild av samhälleliga frågor.

Mia Holmgren och Bertil Flodin har i Biblioteken och folkomröstningen om EU. En
studie av lokal samhällsinformation undersökt hur förmedlingen av information inför
EU-omröstningen hösten 1994 fungerade vid ett antal svenska folkbibliotek. De ger i
sin undersökning många argument för att folkbiblioteken skulle fungera bra som för-
medlare av samhällsinformation. Ett är att de svenska folkbiblioteken i princip täcker
hela landet. Varje kommun har ett huvudbibliotek och det förekommer även i olika ut-
sträckning filialer och bokbussar. Som stöd finns det dessutom ett länsbibliotek i varje
län med en samverkande roll.59 Andelen medborgare som använder biblioteket är också
relativt hög. Under 1994-1995 besökte 60% av Sveriges befolkning mellan 9-79 års
ålder ett bibliotek. År 2000 hade andelen ökat till 67%.60 Ytterligare argument är att
folkbiblioteken har generösa öppettider, personal som är utbildad i att finna information
samt tillgång till en basinformation från stat, landsting och kommun.61 Anledningarna
till att varför folkbiblioteken inte används som förmedlare av samhällsinformation i
större utsträckning kan vara att tjänsten är dåligt marknadsförd och att biblioteksbesö-
karna därför inte känner till att de kan ställa frågor om dessa ämnen. Ytterligare en an-
ledning kan vara att besökarna inte vill stå i kö för att ställa personliga frågor.62 I Saxin
och Starkenbergs magisteruppsats Åsikter och önskemål om biblioteksservice. En an-
vändarundersökning utförd vid Stenugnsunds folkbibliotek från 1997 konstateras att det
inte finns någon större efterfrågan av samhällsinformation på det undersökta folkbibli-
oteket. Det visade sig att den stora majoriteten var nöjda eller mycket nöjda med folk-
bibliotekets service.63

2.2.4 Medborgarkontor
Det finns ingen entydig definition av vad ett medborgarkontor är utan det kan se olika ut
i olika kommuner beroende på lokala förutsättningar. I en skrift från Svenska Kommun-
förbundet från 1996 beskrivs termen medborgarkontor som ”en gemensam frontdisk
eller ett gemensamt frontkontor för offentlig service där personal med generalist-
kompetens utför tjänster för medborgarna över förvaltings- och sektorsgränser.”64 Med-
borgarkontoret bör ligga centralt och lätt tillgängligt, till exempel i foajén i kommunhu-
set. Där ska medborgarna genom samtal med generalisten kunna få information om och
hjälp med okomplicerade och frekventa ärenden. 65 I en rapport om från 1995 om med-
borgarkontor, Den lilla samhällsdialogen (Ds 1995:39), ges exempel på frågor som
medborgarkontoren i Botkyrka  fått. Oftast är det konkreta, vardagliga ärenden och pro-
blem. Det är bland annat en kvinna som vill börja läsa svenska och får information om
SFI och hjälp med blanketten. En annan kvinna söker färdtjänst och får även hon hjälp

                                                                
59 Holmgren, Mia & Flodin, Bertil. (1996). Biblioteken och folkomröstningen om EU: En studie av lokal
samhällsinformation. (Rapport 169-2). Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, s. 12f.
60 Kulturbarometern 2000: Kulturen i siffror (2001). Statens kulturråd. Stockholm: Statens kulturråd, s. 6
61 Holmgren & Flodin, s. 12f.
62 Ibid., s. 14f.
63 Saxin, Mariann & Starkenberg, Catrine (1997). Åsikter och önskemål om biblioteksservice: En använ-
darundersökning utförd vid Stenugnsunds folkbibliotek. (Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan,
Borås). Borås: Högskolan i Borås, s. 71f.
64 Inför integrerade medborgarkontor: En liten bok om erfarenheter av verksamhet vid kommunala med-
borgarkontor och om behoven av en förbättrad medborgarservice (1996). Stockholm: Svenska Kommu n-
förbundet, s. 10
65 Ibid., s. 10ff.
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med ansökan. En person får tips om hur man söker lägenhet, en annan får konsument-
verkets tester inför inköp av dammsugare och frys, och en tredje får hjälp genom tolk att
fylla i en blankett för arbetsskadeutredning. 66 Medborgarkontoret kan erbjuda upplys-
ningar, rådgivning, administrativa förberedelser samt rutinmässig och regelstyrd hand-
läggning och beslut. Däremot måste varje enskild myndighet ta hand om de ärenden
som kräver specialistkunskap, som till exempel värderande handläggning. 67

Medborgarkontor har funnits i Sverige sedan slutet av 1980-talet. Den första kommun
som började arbeta med medborgarkontor var Botkyrka, under namnet servicestugor. I
en växande storstadsförort som Botkyrka fanns ökande tryck på informationsservice.
Tanken med servicestugorna var att göra kommunen mer lättillgänglig och öppen. Man
gav service från samtliga förvaltningar och från det kommunala bostadsbolaget och ett
mål var att klara 90% av kundernas ärenden utan hänvisning. 68 Framväxten av IT under
denna tid underlättade också sättet att förmedla kommunal och statlig information via
en gemensam disk.69

Bogren och Gullstrand har i sin uppsats intervjuat representanter för fem olika instanser
av förmedlare av samhällsinformation. En av dessa är Medborgarkontoret i Lundby, där
de anställda hellre kallar sig samhällsvägledare än generalister. Man har ingen uttalad
definition på vad samhällsinformation är, utan det kan vara såväl information från stat-
liga och kommunala myndigheter som information som gäller ”allmän trivsel i varda-
gen”.70 De lägger vikt vid att visa möjligheterna som finns för medborgarna att delta i
den politiska processen. 71 De människor som oftast kommer till medborgarkontoret i
Lundby är barnfamiljer, invandrare samt äldre och deras anhöriga. Andra grupper är
egen företagare och nyinflyttade. Mer sällan kommer grupper med högre utbildning och
lön till medborgarkontoret. Den intervjuade samhällsvägledaren tror att det beror på att
de har mer kunskap om hur de kan driva en fråga på egen hand.72 Medborgarkontoret i
Lundby får såväl konkreta, praktiska frågor om till exempel trafik, barnomsorg, boende
och föreningsliv som mer övergripande frågor om organisation och förvaltning. De
förmedlar telefonnummer till politiker och förklarar ofta i samband med det den politis-
ka gången. 73 Vanligast är informationsupplysning via telefon. 74

                                                                
66 Den lilla samhällsdialogen: Forskning om medborgarkontakter, yrkeskopetens och kunskapsstöd i en
decentrialiserad förvaltning. (1995). Civildepartementet. (Departementsserien (Ds), 1995:39). Stock-
holm: Fritzes. s. 60f.
67 Inför integrerade medborgarkontor: En liten bok om erfarenheter av verksamhet vid kommunala med-
borgarkontor och om behoven av en förbättrad medborgarservice. (1996). Stockholm: Svenska Ko m-
munförbundet, s. 12
68 Servicesamverkan vid medborgarkontor (1993). Civildepartementet. (Departementsserien (Ds),
1993:67). Stockholm: Fritzes, s. 21
69 Inför integrerade medborgarkontor: En liten bok om erfarenheter av verksamhet vid kommunala med-
borgarkontor och om behoven av en förbättrad medborgarservice, s. 7
70 Bogren, Hanna & Gullstrand, Sofia (2000). Samhällsinformation i Göteborg: En jämförande studie av
förmedlare av samhällsinformation. (Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan, Borås). Borås: Högskolan
i Borås, s. 29
71 Ibid.
72 Ibid., s. 41
73 Ibid., s 41
74 Ibid., s. 45
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3. Tidigare forskning

De studier vi har funnit värdefulla för vår uppsats presenteras här. Det första delavsnittet
behandlar de användarundersökningar som varit av intresse, och det andra delavsnittet
behandlar övriga studier. Vi har valt att ta upp studier som tar upp samhällsinformation
ur olika aspekter och användarundersökningar som kan vara till hjälp att förklara hur
våra informanter söker samhällsinformation. Nackdelar med vissa av studierna är att de
har några år på nacken eller att de behandlar andra länders förutsättningar när det exem-
pelvis gäller informationssökning. De har dock alla intressanta aspekter som vi finner
det värdefullt att ställa vårt material mot.

3.1 Användarstudier

Rita Marcella och Graeme Baxter, som är verksamma vid School of Information and
Media, The Robert Gordon University i Aberdeen, har med stöd av The British Library
Research & Innovation Centre genomfört en omfattande användarundersökning som
behandlar samhällsinformation. Studien som kallas ”Citizenship Information reserach
project” har genomförts i två delar under åren 1997 och 1998. Författarna har följande,
tämligen breda, definition av begreppet samhällsinformation:

Citizenship information is information produced by or about national and lo-
cal government, government departments and public sector organisations
which may be of value to the citizen either as part of everyday life or in the
participation by the citizen in government and policy formulation.75

Man undvek att använda definitionen i enkäterna och intervjuerna för att inte styra in-
formanternas uppfattning om deras syn på samhällsinformation.

Den första delen av undersökningen genomfördes med enkäter och syftade till att samla
fakta om allmänhetens användning och behov av samhällsinformation och försöka
identifiera mönster i resultatet. 2 830 enkäter distribuerades i hela landet med hjälp av
personal på folkbibliotek, medborgarkontor och andra informations- och rådgivnings-
kontor. Svarsfrekvensen blev 45,7%.76 De som besvarat enkäten motsvarar enligt Mar-
cella och Baxter ett representativt urval av befolkningen i stort avseende förhållandet
land/stad, kön, åldersgrupper, etniska minoriteter, funktionshindrade och ekonomiskt
aktiva.77

Frågor ställdes om exempel på tidigare informationsbehov, vad det rört sig om, och vart
man vänt sig för att få tag på den information man behövde. En stor majoritet (66,7%)
hade vänt sig till folkbibliotek, och medborgarkontor (17,7%) var den enda andra större
källan. Man vände sig till biblioteket för information om utbildning, fritid och hälso-
vård, medan en majoritet hellre vände sig till medborgarkontor för rättslig information
och information om bidrag och liknande.78

Informanterna fick utifrån en lista svara på frågan vart de helst skulle vända sig för att få
information. Folkbibliotek (77,3%) och familj och vänner (61,7%) var de populäraste
källorna, följt av myndigheter, postkontor, medborgarkontor, professionella personer

                                                                
75 Marcella & Baxter (1999), s. 161
76 Ibid., s. 161
77 Ibid., s. 162f.
78 Ibid., s. 164f.
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med mera. Den populäraste metoden att få information var att tala med någon ansikte
mot ansikte, följt av att läsa en bok, leta genom en samling utan hjälp av personal, läsa
dagstidning med mera. Endast en liten del använde sig av dator för att skaffa informa-
tion, men 74,9% skulle använda sig av detta tillvägagångssätt om datorer var mer all-
mänt tillgängliga.79 En stor majoritet tyckte att tillgång på korrekt och neutral informa-
tion var mycket viktigt för att tillvara sina rättigheter som medborgare. Informanter un-
der 19 år, studenter samt informanter tillhörande etniska minoriteter var de enda som
inte var lika säkra på hur pass viktigt detta var.80

Den andra delen av Marcella och Baxters undersökning baseras på intervjuer med när-
mare 900 personer om samhällsinformation. Intervjuerna genomfördes över hela landet
med hjälp av dörrknackningsmetoden. Denna gång blev urvalet inte lika demografiskt
korrekt. Av de intervjuade var över 60% kvinnor och 56,2% var ekonomiskt inaktiva.
Förmodligen beror detta på intervjumetoden. Man har nått dem som inte i lika hög grad
har anställning: kvinnor, äldre, arbetslösa och hemarbetande. Marcella och Baxter me-
nar att eftersom dessa grupper löper större risk att bli socialt uteslutna kan detta urval
komplettera undersökningens första del där en mer ”informerad” grupp kom till tals.81

Informanterna tillfrågades bland annat om vad de tyckte var den viktigaste frågan i
dagsläget i Storbritannien. De viktigaste frågorna var situationen i Nordirland, utbild-
ningssystemets tillstånd, hälsofrågor, EU och landets deltagande i EMU, med mera.
Skillnader fanns i informanternas svar beroende på kön, ålder, ekonomisk status och
utbildningsgrad. Man kan se att grupperna lägger störst vikt vid det som närmast berör
dem själva. Arbetslösa tycker att arbetslösheten är den viktigaste frågor, medan studen-
ter betonar utbildningsfrågor. Informanterna fick information om dessa frågor främst
från media. Åtminstone en massmedieform (TV, radio eller tidningar) nämndes av 75%.
Marcella och Baxter betonar att passiv information från media tycks vara är domineran-
de när det gäller frågor som informanterna pekat ut som mycket viktiga.82

De flesta informanterna kände sig väl eller mycket väl informerade i de nämnda frågor-
na. Men 15% kände sig dåligt informerade när det gällde EU/EMU, Nordirland, hälsa,
lag och ordning samt miljö. Kvinnor kände sig mindre informerade än män och lågut-
bildade mindre än högutbildade. En stor del av informanterna skulle vilja veta mer om
de aktuella frågorna, och när det gällde att aktivt söka information skulle en stor majo-
ritet vända sig till folkbiblioteket för att få veta mer om miljö, utbildning, hälsa men
även andra frågor. Massmedia sågs som troligaste källan när det gällde arbete, Europa,
lag och ordning och Nordirland. Lågutbildade skulle hellre vända sig till folkbibliotek
medan högutbildade hellre skulle vända sig till dagstidningar.83

En majoritet av informanterna kände sig väl eller tillräckligt informerade om områden
som rör medborgarskap. Nationell politik var det område där flest ansåg sig väl infor-
merade, medan över 25% kände sig dåligt informerade när det gällde juridiska rättighe-
ter, bidrag och kommunalpolitik. En del informanter uppgav att de var ointresserade av
dessa frågor. Deltagandet i olika sorters organisationer var lågt. En majoritet uppgav att
                                                                
79 Ibid., s. 172ff.
80 Ibid., s. 174
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83 Ibid., s. 142



20

de röstar i nationella och lokala val, och nästan hälften att de röstar i EU-val. Marcella
och Baxter jämför dessa siffror med deltagandet i reella val och finner att informanterna
verkar överdriva sitt deltagande.84 Tillgången till datorer och Internet var begränsad
bland de intervjuade, men en majoritet menade att de skulle kunna tänka sig att använda
datorer för att till exempel rösta. När det gällde att göra sin röst hörd föredrog de flesta
att skriva brev till någon lämplig person. 85

Folkbiblioteket ansågs vara den bästa platsen att förmedla information om statliga och
kommunala frågor på. Övriga platser som nämndes var till exempel postkontor och
medborgarkontor. Folkbibliotek ansågs vara lättillgängliga och trovärdiga som förmed-
lare. Personalen ansågs däremot inte vara särskilt hjälpsam, jämfört med exempelvis
personalen på medborgarkontor. En stor del av informanterna var även omedvetna om
att det fanns även annan sorts samhällsinformation på folkbiblioteket.86

Marcella och Baxter drar slutsatsen att folkbiblioteket tycks spela en mycket viktig roll
när det gäller att söka samhällsinformation och att studiens resultat är av intresse både
för att utveckla en statlig informationsstrategi och för folkbibliotekens framtida roll och
utveckling87 Eftersom vi inte har kunnat finna så många användarstudier som är speci-
fikt inriktade på samhällsinformation är denna undersökning av stort intresse för oss.
Att den är några år gammal märks främst i respondenternas användande av Internet,
som vi tror är betydligt större idag. Skillnader mellan Storbritannien och Sverige kan
också ha betydelse.

Reijo Savolainen är verksam vid Tampere university i Finland. Hans intresseområden
rör informationsbehov, informationssökning och de ekonomiska och sociala faktorer
som innefattas i detta. Savolainen har studerat icke arbetsrelaterad informationssökning
i artikeln ”Everyday Life Information Seeking: Approaching Information Seeking in the
Context of ’Way of life’”. Han undersöker informationssökning utifrån individers livs-
stil, eller ”way of life”. ”Way of life” kan ses som de praktiska manifestationerna av
habitus i och med att det innefattar alla olika aktiviteter i en individs vardag. Savolainen
väljer att studera ”way of life” med hänsyn till tre olika faktorer: ”structure of time bud-
get”, (det vill säga förhållandet mellan till exempel arbete och fritid), konsumtionsvanor
samt hobbies 88

Sättet att upprätthålla och reproducera ”way of life” kallar Savolainen ”mastery of life”.
Man kan upprätthålla kontrollen över sitt liv antingen passivt eller aktivt. När männi-
skor är nöjda med hur vardagen fungerar ungefär som avsett är det fråga om passiv
”mastery of life”. Aktivt blir det när man tar sig an mer traditionell problemlösning på
grund av att ordningen på något sätt har störs.89 Man kan tala om ”passive monitoring”
och ”active seeking of practically effective information”. 90 Savolainen har utarbetat en
typologi över problemlösning.
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• ”Optimistic-cognitive mastery of life” kännetecknas av att individen är övertygad
om att lyckas lösa problemet och söker information på ett systematiskt sätt från oli-
ka källor.

• ”Pessimistic-cognitive mastery of life” liknar den föregående varianten fast indivi-
den accepterar möjligheten att man kanske inte kommer att lyckas lösa problemet.

• ”Defense-affective mastery of life” kännetecknas av en mer känslomässig inställ-
ning till problemlösandet och kan vara såväl optimistisk som pessimistisk.

• ”Pessimistic-affective mastery of life” kopplar Savolainen till begreppet ”learned
helplessness”. Individen undviker att ta tag i problemet eftersom han tror att han inte
kommer att lyckas lösa det.91

Savolainen har genomfört en empirisk undersökning där han har intervjuat personer ur
två sociala klasser (elva industriarbetare och elva lärare) och bett dem beskriva en pro-
blematisk situation som de nyligen haft. Savolainen finner att de två gruppernas ”way of
life” är mer lika än olika.92 Som informationssökare är lärarna mer aktiva. De söker i
flera olika informationssystem, och de var mera kritiska mot lätt underhållning på radio,
TV och i tidningar. Både lärare och industriarbetare använder sig av olika sorters media,
främst TV och dagstidningar, och understryker vikten av att regelbundet följa med i
TV-nyheterna. Ingen av informanterna använder sig av Internet.93 Det är troligt att det
beror på att undersökningen genomfördes redan 1993. Både lärare och arbetare föredrar
informella källor och vill helst få information via personlig kommunikation. Lärarna
använder sig i högre grad av nätverk och personliga kontakter i form av läkare och ad-
vokater. De är också mer redo att vända sig till mer svårtillgängliga experter och be-
slutsfattare.94

Savolainen lät informanterna välja en problematisk situation som de nyligen stött på. De
vanligaste problemen var bland annat arbetslöshet, ekonomiska problem och hälsopro-
blem. Savolainen fann att det tämligen neutrala pessismisk-kognitiva sättet att söka in-
formation dominerade. I de flesta fallen var det inte möjligt att finna ett samband mellan
social klass och ”mastery of life”-typ.95 På det stora hela konstaterar dock Savolainen att
hans resultat bekräftar det som tidigare studier visat, nämligen att de informanter med
högre utbildning söker information mer aktivt och från fler håll, till exempel bibliotek.96

Även om Savolainens undersökning inte specifikt riktar in sig på just samhällsinforma-
tion snuddar flera exempel vid detta ämnesområde. Även studien av ”Everyday Life
Information Seeking” i stort är av intresse för oss.

I en något senare studie har Reijo Savolainen undersökt hur medborgare söker informa-
tion i en vardaglig kontext, denna gång med tyngdpunkt på elektroniska källor. Resul-
tatet presenteras i Seeking and using information from the Internet: the context of non-
work use. Savolainen studerar ett material bestående av intervjuer med 23 personer,
utvalda för att representera den socio-ekonomiska grupp som använder sig av datorer
och Internet i Finland. Detta material kompletteras med material från en finsk statlig
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undersökning rörande det informationsteknologiska användandet i landet.97 Studien
visar att användningen av Internet är beroende på det vardagliga kontexten. När denna
studie utfördes under inledningen av 1997 var det inte många som använde sig av Inter-
net i vardagen. Användarna var till största delen ungdomar och till övervägande del
män. Det söktes information för att lösa problem, exempelvis ansåg en lärare att Internet
var en utmärkt källa att snabbt finna information om Nobelpristagare i litteratur.98 Yt-
terligare en vanlig användning av Internet var att orientera sig, att hålla sig à jour.99 Sa-
volainen visar även på att det söks information i samband med hobbies. Slutligen visar
han på de hinder som informanterna säger sig uppleva, allt från tekniska problem till
dåliga kunskaper i att söka information på Internet. Undersökningen genomfördes vid
en tidpunkt då Internet var på väg att bryta igenom i Finland. Informanterna uttryckte att
andra källor, så som informella kontakter, tidningar och televisionen fortfarande var det
de använde sig av till största del. 100

En annan användarundersökning presenteras av Amanda Spink och Charles Cole i arti-
keln ”Information and poverty: information-seeking channels used by African American
low-income households”. Den undersökta gruppen är tämligen annorlunda än vår, men
undersökningen är ändå intressant på grund av att det som undersöks är just information
som rör vardagslivet. Kanske kan denna ”informationsfattiga” grupp också utgöra ett
komplement till vår intervjustudie.

Under 1996 genomfördes intervjuer med hjälp av frågeformulär med 300 invånare i ett
bostadsområde i Dallas, Texas, där de flesta boende är låginkomsttagare. Undersök-
ningen gjordes för att undersöka gruppens informationsbehov och för att ha möjlighet
att utveckla ett informationscenter som skulle möta dessa behov. 101 Forskarna har frågat
vilka källor respondenterna använder för att få information om bland annat nyheter,
säkerhet, hälsa, utbildning och arbete.

Den information som informanterna i undersökningen frågade efter rörde deras dagliga
liv, frågor som påverkade dem direkt, familjefrågor och händelser i deras bostadsområ-
de. När informanterna tillfrågas var de söker information om till exempel ”nyheter” är
det vanligaste svaret familjen eller skolan. Först därefter kommer svar som TV och tid-
ningar. Enligt Spink och Cole rankar respondenter från medelklassen massmedia högre
som källa.102

För de allra flesta ämnen vände sig respondenterna till interna källor till information,
såsom personliga kontakter. Enda undantaget var information om anställning. I det fallet
var respondenterna var mer inställda på att vända sig till en formell källa, som TV, tid-
ningar och radio.103 Det visade sig att ju mer avlägset ett ämne blev, ju svårare tyckte
respondenterna att det var att veta varifrån man skulle få information. Till exempel hade

                                                                
97 Savolainen, Reijo. (1998). Seeking and using information from the Internet: the context of non-work
use. Department of Information studies, University of Tampere, s. 357f.
98 Ibid., s. 365
99 Ibid., s. 364
100 Ibid., s. 367
101 Spink, Amanda & Cole, Charles, ”Information and poverty: information-seeking channels used by
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102 Ibid., s. 61
103 Ibid., s. 55
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de en stor del ingen egen erfarenhet av högre utbildning och upplevde det som en utma-
ning att finna information om denna värld.104

Mariann Saxin och Catrine Starkenberg har i sin magisteruppsats Åsikter och önskemål
om biblioteksservice. En användarundersökning utförd vid Stenungsunds folkbibliotek
undersökt hur besökarna använder sig av folkbiblioteket och vilken service de vill ha.
Bland annat ville de undersöka huruvida det bland besökarna  fanns underlag för att
minska anslagen för inköp av skönlitteratur till förmån för samhällsinformation. Detta
på grund av att bibliotekschefen i Stenungsund hade planer på att gå över till en mer
samhällsinriktad verksamhet.105 För att få svar på detta och deras övriga frågeställningar
delade de ut enkäter till besökarna vid biblioteket. De frågade bland annat huruvida be-
sökarna var nöjda med bibliotekets service, vad de önskade att biblioteket skulle satsa
på i framtiden och vad besökarna gjorde på biblioteket. En majoritet var nöjda med bib-
liotekets bestånd och bland det  de önskade mer av fanns skönlitteratur och möjlighet att
söka i, och lära sig, Internet. Endast 5.8% önskade en större satsning på samhällsinfor-
mation. Däremot önskade 54% att det skulle finnas kommunal information på bibliote-
ket. Det höga procenttalet kan dock enligt författarna bero på att det var så få respon-
denter som besvarade frågan. 106

Anders Hektor är föreståndare för Nita, Nationellt IT-användarcentrum, knutet till Upp-
sala universitet. Målsättningen med Nita är:

[…] att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik
(IT) genom att överbrygga klyftor inom och mellan forskarsamhälle, när-
ingsliv, stat, kommun och landsting. Vi menar att man därigenom kan för-
bättra tillgången till nyttig och användbar IT och IT-burna tjänster inom olika
områden för breda grupper av användare i yrkesutövning såväl som vardag-
ligt hem-användande.107

Hektor skrev sin avhandling, What´s the Use? Internet and Information Behaviour in
Everyday Life som utkom 2001, vid Linköpings universitet, The Department of Tech-
nology and Social Change. Bakgrunden till studien är ett intresse för Internet som nytt
informationssystem. Han har skapat en modell för att beskriva informationsbeteende
som vi kommer att använda oss av och presenterar längre fram i uppsatsen. Hektor frå-
gar sig i vilken utsträckning kommer Internet och datorer fortsätta att vara intressant,
när nyhetens behag har gått över? För att kunna besvara den frågan undersöker Hektor
hur användningen av Internet ser ut. Studien syftar till att beskriva användandet av In-
ternet i vardagslivet i förhållande till andra tillgängliga informationssystem. 108 Målet är
dels att finna lämpliga metoder och termer för att kategorisera informationsbeteende i
vardagslivet - att beskriva användning (use), dels att upptäcka orsaker till och mål med
individens informationsbeteende i vardagslivet – att beskriva användbarhet (useful-
ness).109

Anders Hektor har genom intervjuer och dagböcker tagit del av tio personers informa-
tionsbeteende i vardagen. Vår undersökning påminner till viss del om hans, även om vi
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har olika utgångspunkter. Hektor intresserar sig för alla typer av informationsbehov som
kan uppkomma i informanternas liv utanför arbetet, och är mest intresserad av Internet,
medan vi främst fokuserar på den sorts information som är av vikt för att fungera som
samhällsmedborgare oavsett vilket informationssystem man använder sig av. Hektors
studie visar att respondenterna använder sig av Internet på en rad olika sätt. Ofta ses det
som ett värdefullt komplement till andra informationssystem som man redan använde
innan man skaffade Internet. Respondenterna använder sig mycket av e-post. Hektor
menar att Internet spelar en modest roll i respondenternas liv, men att det mest beror på
att det redan blivit en naturlig del av livet.110

3.2 Övriga studier

Hanna Bogren och Sofia Gullstrand har skrivit magisteruppsatsen Samhällsinformation
i Göteborg. En jämförande studie av förmedlare av samhällsinformation. Den har sin
utgångspunkt i ett projekt som Göteborgs stadsbibliotek inledde 1998 för att intensifiera
arbetet med samhällsinformation, ”Från SDN till FN”. Syftet med uppsatsen är att rela-
tera arbetet vid Göteborgs stadsbiblioteks samhällsavdelning till fyra andra förmedlare
av samhällsinformation i Göteborg. De fyra offentliga instanserna är informationsav-
delningen vid Göteborgs Stadskansli, Medborgarkontoret i Lundby, SDF Centrums in-
formationsavdelning samt informationsavdelningen vid Västra Götalands Länsstyrelse.
Urvalet är gjort för att spegla förmedling av samhällsinformation på såväl lokal som
regional nivå. Författarna har undersökt de fyra förmedlingsinstanserna utifrån fem syn-
vinklar: begreppsdefinition, målformulering, målgrupper och användare, service samt
kompetens och tillgänglighet. De har genomfört intervjuer med representanter för de
nämnda institutionerna och därefter jämfört materialet med hur samhällsinformation
förmedlas på stadsbiblioteket. De har inte intervjuat någon representant för stadsbiblio-
teket, utan utgått från bland annat måldokument och rapporten för förstudien till pro-
jektet ”Från SDN till FN”. 111

Bogren och Gullstrand finner att stadsbiblioteket, SDF Centrum och  Medborgarkonto-
ret i Lundby har en liknande begreppsdefinition. De definierar samhällsinformation en-
dast som information från myndigheter och nämner inte medborgarens aktivitet. Medan
de utgår från vad som finns i deras samlingar, så definierar medborgarkontoret sam-
hällsinformation som alla de frågor som medborgare ställer. Författarna menar att det är
naturligt att kommunikationsaspekten saknas på stadsbiblioteket, eftersom biblioteket
har en svagare koppling till beslutsfattare än till exempel medborgarkontoret.112 Biblio-
teket saknar också möjlighet till att lösa praktiska problem som rör vardagslivet och
handläggning, något som många medborgare uppfattar som samhällsinformation. 113

Bogren och Gullstrand ställer sig tvekande till stadsbibliotekets ambition att bli ledande
förmedlare av samhällsinformation i Göteborg. I stadsbibliotekets målformulering
nämns även att arbetet med samhällsinformation ska ske i samarbetet med andra infor-
mationsförmedlare. Bogren och Gullstrand menar att denna ambition skulle kunna po-
ängteras ännu mer. Deras slutsats blir att olika förmedlare av samhällsinformation kom-
pletterar varandra.114
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Mia Holmgren och Bertil Flodin har för Styrelsen för Psykologiskt Försvar gjort en stu-
die under namnet Biblioteken och folkomröstningen om EU. En studie av lokal sam-
hällsinformation. Vid tiden för undersökningen var Mia Holmgren forskningsassistent
vid Institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs universitet.
Bertil Flodin var lektor vid samma institution. Undersökningen studerar hur förmed-
lingen av information inför EU-omröstningen hösten 1994 fungerat vid ett antal svenska
folkbibliotek. Enkäter skickades ut till landets samtliga 289 huvud- och regionbibliotek.
Dessa enkäter kompletterades med besök på fem bibliotek där deras EU-
informationssatsning undersöktes närmare.115 Målet var att biblioteken skulle fungera
som en informationscentral för EU-information och erbjuda användarna en rik flora av
information. Denna information producerades av Sekretariatet för Europainformation
som Utrikesdepartementet inrättade i augusti 1992.116 Tanken var att ingen efter om-
röstningen skulle kunna påstå att de inte fått tillgång till den information de efterfråga-
de.117 Informationen som sekretariatet producerade skulle bidra till att de svenska hus-
hållen skulle få information, och man satsade även speciellt på att grupper som hand i-
kappade eller invandrare skulle få god tillgång till information. Man skulle även sikta på
att kvinnoperspektiven i frågorna skulle lyftas fram. EU-informationen skulle vara sak-
lig och neutral. Argumenterande information och åsikter ansåg sekretariatet att de poli-
tiska partierna och organisationer som exempelvis Nej till EU fick förmedla.118 Biblio-
teken sågs som en bra förmedlare av denna information då dessa var en plats dit männi-
skor vänder sig för att finna information och personalen är van vid att förmedla den-
samma. Biblioteken besitter även en stor dokumentsamling som är till hjälp då man vill
bygga ut den information sekretariatet och de olika organisationerna förmedlar.119

Detta var en ny och stor uppgift som biblioteken tog på sig. Aldrig tidigare hade biblio-
teken fått ett liknande erbjudande om att förmedla information till allmänheten. Det
fanns delade åsikter om denna nya uppgift bland landets bibliotek. En del såg uppgiften
som något välkommet och en chans att visa vilken kompetens biblioteken besitter, me-
dan andra ansåg att uppdraget bara blev ännu en arbetsbörda på redan överbelastad per-
sonal.120 Dock ansåg de flesta bibliotekarierna i undersökningen att EU-informationen
var en naturlig del i deras arbete. Det de ställde sig frågande till var hur aktiva bibliote-
ken skulle vara. Var det meningen att de skulle vara aktiva och skapa opinion eller
skulle de ”bara” förmedla den information som de fått tilldelat sig. Ett tillhandahållande
av det material biblioteken fått tilldelat sig sågs som självklart. Den aktiva handling som
uttrycktes var ett önskemål om att balansera ja- och nej-sidans material så att varken den
ena eller andra sidan fick ett övertag. 121

Materialet som tillhandahölls till biblioteken kom från Sekretariatet för Europainforma-
tion och de politiska partierna och exempelvis Ja till Europa och Nej till EU. Sekretari-
atet erbjöd även en databas under namnet Europadatabas. Denna användes på olika sätt
på biblioteken i undersökningen. Det vanligaste var att bibliotekarierna sökte i databa-
sen åt biblioteksbesökarna. Även lösningar som innebar att innehållet i databasen fanns
i upptryckt form eller att den fanns tillgänglig som terminal för användarna redovisa-
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des.122 Innehållet i Europadatabasen visade sig inte användas i någon större utsträck-
ning. Personalen på biblioteken ansåg att det kändes bättre att ge besökaren ”en bok i
handen” och besökarna efterfrågade inte heller en databasbaserad information i en större
utsträckning. Detta kan bero på att det inte fanns någon utbredd kunskap om att materi-
alet stod att finna.123

Biblioteken i undersökningen ansåg att de satsat tillräckligt på att förmedla EU-
informationen till besökarna. Dock ansåg en del att man skulle gått ut och riktat mer
information mot olika grupper.124 Efterfrågan av EU-informationen visade sig inte bli så
stor som man hade väntat sig. Intresset ökade under de två månaderna före omröstning-
en. 37% av biblioteken ansåg att intresset ökade väsentligt, 55% menade att intresset
ökade något. Inget av biblioteken menade att intresset hade minskat.125 Den anstorm-
ning som biblioteken hade förutsett uteblev som nämnt ovan. Detta ansåg Sekretariatet
för Europainformations bibliotekskonsult bero på att frågan var av privat karaktär. Man
lånade och hämtade sin information på biblioteket, men man kom inte med den mängd
av allmänna frågor till personalen som man hade väntat sig från bibliotekens sida.126

Detta är ett exempel på hur biblioteken kan spela en roll vid förmedling av samhällsin-
formation. Denna stora satsning är kanske inte trolig inom andra aspekter på samhällsin-
formation, men undersökningen visar att biblioteket kan fungera väl som förmedlare av
samhällsinformation. Intressant är att det fanns en tydlig positiv inställning hos landets
bibliotekarier inför förmedlingen av EU-informationen och att det sågs som en naturlig
del av deras arbete. Positivt var även att många ansåg att uppgiften var en möjlighet för
bibliotekarierna att visa den kompetens de besitter.
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4. Teori

I kapitel tre beskrev vi Anders Hektors studie What´s the use? Internet and Information
Behaviour in Everyday Life. Som då nämndes, avser vi att använda oss av den modell
han utvecklat för sin undersökning. Hektor skrev sin avhandling på ”Department of
Technology and Social Change" vid Linköpings Universitet. Men teorin han använder
sig av vilar tungt på forskning inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fäl-
tet. Utgångspunkten för sin modell har Hektor funnit i fyra forskares teorier om infor-
mationsbeteende; Robert S. Taylors teori om informationsanvändningsmiljöer, David
Ellis teori om informationssökningsmönster, Carol Kuhlthaus teori om informations-
sökningsprocessen och Tom Wilsons teori om  informationsbeteende.127 Hektor har valt
att plocka delar från de olika teorierna och skapa en egen modell som ska beskriva det
mänskliga informationsbeteendet. Han ser informationsbeteendet som en process och
relaterar individen till miljö, till informations- och kommunikationsteknik, till informa-
tionsaktiviteter samt till de resultat och förändringar processen kan leda till. Hektor me-
nar att detta inte har gjorts i tidigare forskning, utan att de olika delarna har studerats
separat.128 Han menar även att hans modell skiljer sig från tidigare modeller på fyra
olika punkter: den behandlar användning av alla typer av informationssystem, den berör
förhållanden i vardagslivet, den inkluderar närvaron av andra människor och den be-
handlar alla former av informationsaktiviteter, inte bara sökande och samlande av in-
formation. 129 Hektor har alltså utifrån tidigare forskning inom B & I skapat en modell
som han menar innefattar alla de delar som behandlar en individs informationsbeteende.
Man kan med hjälp av denna tydliggöra hur och varför ett behov av information upp-
står, vart individen vänder sig för att finna information, hur individen gör för att ta del
av informationen och vad processen leder till. Vi kommer nu att redovisa modellens
olika delar.

Figur 1. Modell över mänskligt informationsbeteende, Hektor s. 61

Omgivning
En omgivning (environment) kan ses som ett ”hushåll” och dess medlemmar. En större
bild erbjuds om man ser omgivningen som de olika platser där individen är aktiv. Hek-
tor ser i sin undersökning omgivningen som den vardagliga livssituation i vilken en in-
divid är informationsanvändare. Omgivningen består enligt Hektor av fyra delar: olika
grupper av människor, sammanhang, problem samt lösningar. 130
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Människor
Hektor betonar förekomsten av social interaktion. Individen agerar inte som en isolerad
aktör när det gäller informationsbeteende, utan relaterar till människor (people) i sin
närhet. Det kan röra sig om såväl familjemedlemmar som vänner och andra personer i
individens omgivning. De påverkar hur individen använder och söker information. 131

Sammanhang
I Hektors undersökning utgörs ett sammanhang (setting) av individernas vardagsliv,
men innefattar inte deras arbetsliv. Här ingår allt sådant som att laga mat, uppfostra bar-
nen, och det är även här man finner de informationssystem individen använder sig av.
Sammanhang är individens sociala värld, det är här värderingar och världssyn upp-
kommer och uttrycks. Hektor drar en parallell till Pierre Bourdieus begrepp habitus.132

Problem
Hektor ser inte problem (problems) som något som absolut måste lösas, utan ses snarare
som något som gör att en individ söker information: ”Rather, ’problem’ is a keyword
for needs, wants, desires, requirements and demands for information”. 133 Dessa problem
är en del av vardagslivet och en individs informationsaktivitet kan förstås utifrån den
omgivning hon lever i.134

Hektor menar att ett alternativ att studera en individs omgivning är att använda sig av
”time- geography”, tidsgeografi. Denna erbjuder ett antal faktorer som kan ge en bild av
de problem som kan uppstå i vardagslivet. Vetenskapen kan användas för att studera hur
människor, inom exempelvis en organisation, rör sig och vilka aktiviteter de utför över
en tidsperiod.135 De individer som undersöks har fått redogöra så noga det är möjligt för
hur de har rört sig, vilka möten de haft, uppgifter de utfört och så vidare. Dessa resultat
har sedan undersökts och kategoriserats. En modell över hur detta kan användas på ma-
terial om vardagslivet innefattar bland annat de två kategorier Hektor väljer att ta upp i
sin undersökning.136 Dessa är ”Nivå 1- och Nivå 2-kategorier” av vad som kallas livs-
aktiviteter (life-activities) och är indelade i sju underavdelningar. Dessa är lika för indi-
vider i olika kulturer och i olika skeenden i livet.137 De två kategorierna följer av va r-
andra.
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Nivå 1                                  Nivå 2
Visa omsorg om sig själv. Äta/ Sova/ Personlig hygien/ Gå ut - komma
hem.
Visa omsorg om andra. Föda andra/ Klä andra/ Hygien/ Leka/ Umgås

med andra/ Natta/ Hjälpa och uppfostra.
Omsorg för hushållet. Städning/ Laga kläder och saker/ Hushållsad-

ministration/ Inköp/ Trädgårdsarbete/ Byggar-
bete.

Reflektion och rekreation. Social avkoppling (underhålla gäster, tala i
telefon)/ Personlig avkoppling (läsa, se på TV,
lyssna på musik, ägna sig åt en hobby).

Transport. Transportera sig själv.
Skaffa och bereda mat. Förvärva/ Laga/ After-work.
Anställning Arbeta138

Det är ur dessa livsaktiviteter problem uppstår. Livsaktiviteterna är av fysik natur och
Hektor menar att de går att koppla till olika informationsaktiviteter.139 Tidsgeografin
säger att vardagslivet består av en obruten sekvens av aktiviteter. Varje av dessa aktivi-
teter har sin grund i något problem som i sin tur har sin grund i en livsaktivitet. De akti-
viteter som syftar till att lösa ett problem kallar Hektor för projekt (projects). Både pro-
blem och projekt kan beröra individen själv, men de kan även ha sina ursprung hos en
familjemedlem eller någon person i individens omgivning.140 Hektor skiljer på allmänna
(generic) projekt som är gemensamma för alla som befinner sig i en omgivning, och
specifika (specific) projekt som endast berör en individ eller en mindre grupp i omgiv-
ningen. 141 Hektor beskriver tre allmänna projekt som har med informationsbeteende att
göra och som han finner att personerna i hans undersökning ägnar sig åt: att upprätthålla
sociala relationer, att lära känna informationssystemet, samt att hålla sig informerad
inom ett visst område.142

Problemen kan vara av två typer, omedelbara (immediate) eller fördröjda (deferred). Ett
omedelbart problem kräver att individen skaffar information direkt. Individen är i behov
av en snabb lösning på problemet. Det fördröjda problemet är inte lika direkt och det
finns inte samma behov av snabba lösningar. Denna form problem kan individen åter-
vända till och det finns ett utrymme för att finna information mer av en slump.143 Även
projekten kan delas in i två typer. Det första kallar Hektor för ett förändringsprojekt
(change-project). Detta leder till en förändring, exempelvis att byta jobb eller måla om
huset. Man har ett omedelbart behov av information. Det andra är ett pågående projekt
(pursuit-project). Dessa är inte bestämda över tid utan pågår under en längre tid. Här har
man inte samma behov av omedelbar information, utan man tar del av den då man fin-
ner den. 144
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Lösningar
Lösningar (resolutions) är de resultat som informationsanvändningen leder till.145 Dessa
kan vara både positiva och negativa.

IKT-sammanhang
Det sammanhang i vilket individen erbjuds fysisk tillgång till information kaller Hektor
IKT- sammanhang (ICT-setting). Detta står för det sammanhang i vilket individen in-
teragerar med informations- och kommunikationsteknik.146 Hektor koncentrerar sig på
datorer och Internet men räknar även in andra informationssystem, så som telefon, TV,
video, radio, tidningar, böcker, egna anteckningar med flera. Även personlig kontakt
mellan människor räknas hit.147

Tre faktorer är avgörande för att informationsaktiviteter ska bli en del av vardagslivet.

• Fysisk tillgång till informationssystem: vilka informationssystem har individen till-
gång till och på vilket sätt.

• Individens erfarenhet av ett speciellt informationssystem: oerfarna och erfarna an-
vändare använder informationssystemen på olika sätt.

• Bruk av, och konsekvenser av att interagera med tekniken: hur informationssyste-
men används, av vem och när exempelvis.148

Informationsaktiviteter
Informationsaktivitet är det beteende individer uppvisar vid interaktion med informa-
tion. Hektor ser fyra olika former av informationsbeteenden: att söka efter information,
att samla information, att kommunicera samt ge information. Dessa manifesteras i åtta
typer av informationsaktiviteter.149

Figur 2. Modell över förhållande mellan beteende och aktivitet, Hektor s. 81
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Search & Retrieve
Att söka och återvinna information är ett aktivt och riktat informationsbeteende. Ofta
utför man flera sökningar vid olika tidpunkter och med hjälp av olika informationssy-
stem. Hektor poängterar att informationssökningen är en egen process som involverar
känslor, attityder och dessa resulterar i olika sökstrategier.

Browsing
Browsing kan ses som ett sätt att röra sig i en begränsad miljö där man upplever det som
troligt att man kan finna det man söker. Browsing kan både vara ett sätt att finna en re-
levant källa, men kan också vara ett sätt att bekanta sig med ett bestämt informationssy-
stem.

Monitoring
Monitoring är ett informationsbeteende som syftar till att hålla sig à jour. Valet av in-
formationssystem görs medvetet, men informationen man inhämtar är av underordnad
betydelse. Att bläddra igenom morgontidningen, kolla sin e-post eller att varje dag lyss-
na på kvart i fem-ekot är exempel på monitoring. Aktiviteten skiljer sig från browsing
genom att individen vänder sig till en välkänd källa, som erbjuder information i en vä l-
känd form.

Unfolding
Unfolding är att ta del av innehållet i ett informationssystem, till exempel att läsa en
bok, se ett TV-program eller ta del av ett radioprogram. Unfolding är ett sätt att ta del av
den information man finner genom de ovan nämnda aktiviteterna searching, browsing
och monitoring.

Exchanging
Med exchanging menas ömsesidig kommunikation mellan två eller flera parter om ett
och samma ämne. Man kan till exempel prata ansikte mot ansikte eller i telefon, eller ha
en pågående brevväxling. Men även aktörerna i ett spel ägnar sig åt exchanging.

Dressing
Dressing kan beskrivas som en aktivitet som samlar tankar, idéer och information och
uttrycker dem i skrift, bild eller symboler. Medan unfolding kan ses som ”information
input”, ses dressing som ”information output”, då aktiviteten syftar till att uttrycka den
information man samlat på sig, antingen genom att dela den med andra eller att bevara
den i till exempel en dagbok.

Instructing
Instructing är ett sätt att göra önskemål och uttalanden kända för en anonym motpart.
Det är en enkelriktad kommunikation. Beställa varor via Internet eller betala räkningar
med postgiro är exempel på instructing.

Publishing
Publishing är den aktivitet då individen ger uttryck för information för andra att ta del
av. Det kan vara såväl att sätta in en annons i lokaltidningen som att göra en egen
webbplats. Man använder sig av en bestämd källa och riktar sig till dem som kan tänkas
ta del av denna.150

                                                                
150 Ibid., s. 82-88
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De olika informationsaktiviteterna samverkar ofta. Hektor nämner att ”att läsa tidning-
en” kan vara både monitoring och unfolding. Dessa aktiviteter kan vara svåra att skilja
på då de oftast följer på varandra.151

Utfall och förändring
Hektor delar upp de följder som kommer från informationsaktiviteterna i två delar; ut-
fall och förändring (outcome & change). Utfall förklarar Hektor som de känslor, tankar
och handlingar som processen leder till. Dessa kan vara mer eller mindre bestående. De
mer bestående leder till förändring, det vill säga en förändring i exempelvis en individs
informationsbeteende. Det kan även leda till att en individ börjar använda sig av, för
henne, nya informationssystem.152

4.1 Teorin i praktiken

Figur 3. Tabell över informationsbeteende, Hektor s. 328

Så här kan det se ut i Hektors undersökning när hans respondent Agneta och hennes son
träter om huruvida Ray Charles eller Stevie Wonder är blind.

4.2 Vår modell

Anders Hektors informationsbeteendemodell är användbar för vår undersökning. Hektor
menar att individen uppfattar sitt informationsbehov som ett projekt, något som passar
oss då vi avser att ställa våra informanter inför problem/projekt och undersöka hur de
skulle lösa dessa. Kanske ännu viktigare är att modellen inkluderar alla former av in-
formationsbeteende, inte bara sökande och samlande av information. Eftersom vi vill
undersöka individers användning av information som berör deras roll i samhället vill vi
gärna använda en modell som inte enbart beskriver informationssökning utan även
kommunikation och förmedlande av information. Vi kan dock anta att tyngdpunkten
kommer att ligga på hur våra informanter, med Hektors ord, söker och samlar sam-
hällsinformation. Vissa delar av modellen visade sig vara svårare än andra att applicera
på vårt material. Därför väljer vi att bearbeta Hektors modell och göra den till vår egen.
Modifieringen innebär att vi utvecklar de sju livsaktiviteterna samt exkluderar avsnittet
om utfall och förändring.

Livsaktiviteterna kan vara svåra att anpassa till de situationer som kan leda till ett in-
formationsbehov av samhällsrelaterad information. De kan många gånger uppfattas som
för snäva. Om man exempelvis behöver informera sig för att kunna rösta i riksdagsvalet,
i vilken livsaktivitet har problemet sitt ursprung? Det är troligt att anta att alla livsakti-
                                                                
151 Ibid., s. 88
152 Ibid., s. 92ff.
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viteterna kan leda fram till informationsbehovet. De frågor som kan ha sin grund i att på
något sätt ta medborgerligt ansvar har vi placerat in under livsaktiviteten ”Visa omsorg
om andra”, fast denna livsaktivitet i den ursprungliga modellen främst verkar syfta på
omsorg om närstående. Vår modifiering av de livsaktiviteter som presenterats ovan vi-
sas i tabellen nedan. Våra tillägg återfinns i kursiv stil.

Nivå 1                                  Nivå 2
1. Visa omsorg om sig själv. Äta/ Sova/ Personlig hygien/ Gå ut - komma
hem.

Förutom de mest basala behoven som just att
äta och ha tak över huvudet menar vi att denna
aktivitet innefattar det som rör den egna per-
sonen, så som dess samhälleliga rättigheter.

2. Visa omsorg om andra. Föda andra/ Klä andra/ Hygien/ Leka/ Umgås
med andra/ Natta/ Hjälpa och uppfostra.
Förutom omsorg om de närmaste menar vi att
denna livsaktivitet även bör innefatta omsorg
om samhället och dess medborgare i stort.

3. Omsorg för hushållet. Städning/ Laga kläder och saker/ Hushållsad-
ministration/ Inköp/ Trädgårdsarbete/ Byggar-
bete.

4. Reflektion och rekreation. Social avkoppling (underhålla gäster, tala i
telefon)/ Personlig avkoppling (läsa, se på TV,
lyssna på musik, ägna sig åt en hobby).
Förutom den sociala och personliga avkopp-
lingen, rekreationen, vill vi lägga en större vikt
vid reflektionen, det vill säga att utvecklas och
lära sig nya saker.

5. Transport. Transportera sig själv.
6. Skaffa och bereda mat. Förvärva/ Laga/ After-work.
7. Anställning Arbeta153

När vi presenterar problemen för informanterna ger vi ofta en given ram till informa-
tionsbehovet. Projekten blir därmed troligen ganska likartade. Problemet informanten
ska ta ställning till formuleras ofta som ”Du vill veta mer om…” Vi hoppas att infor-
manterna ger en förklaring till varför de är intresserade av problemen. Detta skulle göra
det lättare för oss att kategorisera problemen som omedelbara eller fördröjda. Hektor
behandlar det utfall och den förändring som kommer från informationsaktiviteterna. Vi
väljer att bortse från detta. Eftersom de problem som informanterna till största delen är
hypotetiska (vi frågar hur de skulle gå tillväga med ett visst problem), kommer vi inte
att kunna avgöra vad denna process leder till. Vi kommer i vår undersökning att kon-
centrera oss på IKT-sammanhang och informationsaktiviteter, det vill säga vilka infor-
mationssystem informanterna vänder sig till och hur de använder dem. Livsaktiviteterna
hjälper oss att få en bild av hur informanterna uppfattar problemen, det vill säga varför
de är intresserade och även hur de väljer att lösa dem.

                                                                
153 Detta är en modifiering av den tabell som presenteras på s. 29
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5. Resultat av intervjuerna

Vi kommer här att närmare presentera våra informanter. Denna presentation bygger på
det material som inhämtades vid intervjuerna. Vi inleder dock med en beskrivning av
hur dessa utfördes.

5.1 Intervjuerna

Vi utförde åtta intervjuer för att få en bild av hur människor kan gå tillväga då de söker
samhällsinformation. Intervjun inleddes med ett antal öppna frågor där vi dels under-
sökte informanternas bakgrund, och dels deras informationsbeteende. Nästa steg i inter-
vjun var att be informanterna att dela med sig av en situation då de behövt information
och berätta hur de löst denna. Vi frågade även efter ett aktuellt ämne som intresserade
dem och hur de skulle gå tillväga om de ville ha mer information. Detta för att om möj-
ligt få en bild av de medier och kanaler våra informanter vanligtvis använder sig av in-
nan vi ställde dem inför en rad problem. Problemen utgörs av situationer där informan-
ten antas behöva ytterligare information. Vi presenterade problem som rör EMU-
omröstningen, PPM-valet, anskaffning av dagisplats, miljöfrågor, kontakt med lokala
politiker eller organisationer med mera. Tanken är att fånga in ett så brett spektrum som
av vad samhällsinformation kan vara. Vi vill undersöka hur våra informanter tänker sig
skaffa information för att lösa dessa problem. Det finns en risk att vi ”tvingar” infor-
manterna att bli mer aktiva än de är i vanliga fall. De kan känna en press att ge oss ”bra”
svar. Vi poängterade för informanterna att om de är totalt ointresserade av problemen
behöver de självklart inte svara. Därför utvecklade vi flera problem för att möjliggöra
för varje informant att finna problem som de kan relatera till. Problemen  presenterades
i listform och vi bad varje informant att välja ut fem problem och förklara hur de skulle
gå tillväga för att finna information om dessa. Informanterna hade inte fått ta del av
problemen i förväg utan fick en stund på sig då de kunde läsa igenom listan och välja ut
de problem de önskade. En komplett förteckning över problemen återfinns i Bilaga 2.
Avslutningsvis bad vi informanterna tänka tillbaka på problemen och berätta hur det
bästa sättet att ta del av information som rör dem skulle se ut. Vi frågade även vilken
information de anser att man behöver för att fungera som samhällsmedborgare.

5.2 Informanterna

Här presenteras informanterna utifrån de svar som framkom vid intervjuerna. De följs
av en kort sammanfattande beskrivning av varje persons informationsbeteende.

5.2.1 Anders
Anders är 50 år. Han arbetar på företaget med administrativa uppgifter. Han har läst
några universitetskurser, arbetat som ekonom i många år och även varit arbetslös en
period. På fritiden skriver han pjäser och menar sig ha ett stort kulturellt intresse.

Anders läser Göteborgsposten varje dag. Han tittar först på ”de allmänna nyheterna” för
att sedan hoppa direkt till kulturen som är Anders stora intresse. När Anders tittar på TV
är det framför allt nyhetsprogram och samhällsprogram han tittar på. Han säger att han
slutat titta på debattprogram ”för det är bara munhuggning”. Han tittar även på engelska
och svenska deckare. Anders har skaffat bredband nyligen. Detta använder han mycket
till e-post och sökmotorer. Det Anders nämner som exempel är att han brukar söka efter
låttexter. Dessa markerar han och sparar ner på diskett, något han har stor användning
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av då han skriver egna pjäser som ofta tar sin utgångspunkt i just olika låttexter. Där-
emot läser inte Anders tidningar och liknande över Internet. I det fallet föredrar han det
fysiska handhavandet av en bok eller en tidning.

Anders nämner böcker som det första alternativet när han söker efter information. Han
menar att han har lärt sig att slå i böcker och att leta i registret längst bak. Vidare säger
Anders att han även vänder sig till personer i hans omgivning eller gör en frisökning på
nätet. Dessa alternativ menar Anders vara ett sätt att komma vidare om han har fastnat
och inte kommer vidare genom att söka i böcker. Dagstidningar ser inte Anders som en
källa till information på samma sätt. Informationen som erbjuds där är mer av det slaget
att det ”poppar upp” att man får en ”aha-upplevelse”. Det var inte information man
sökte efter men det fångade ens intresse.

Anders berättar om en situation då han behövde söka mer information. Hans son går
sista året i gymnasiet. Sonens specialarbetet skulle handla om Joakim Thåström och
Anders ville hjälpa till att söka information. Anders gick ut på Internet och fann en
mängd information. Detta ledde till att han blev nyfiken på vad ordet ”punk” står för
och slog upp även det på Internet.

Anders är mycket  intresserad av teater och musik. Då han utför research inför skrivan-
det av en ny pjäs vänder han sig till biblioteket, där han läser olika pjäser och studerar
hur de är uppbyggda och hur strukturen ser ut. Han vill läsa sig till idéer och han tycker
inte att Internet är ett alternativ i det fallet. Däremot är personliga kontakter en använd-
bar källa för information. Anders har etablerat kontakter inom teatervärlden och dessa
”bombarderar” han med frågor.

Anders menar att det bästa sättet att ta del av samhällsinformation är via journalistiska
TV- program med djupgående analyser. Anders menar att en god allmänbildning om
hur samhället ser ut och att känna till vilka beslutande instanser som finns är viktigt.
Detta är något Anders tror att man fostras till. Han menar att det kan vara en klassfråga
och att det finns en risk för att marginaliserade grupper i samhället inte får del av denna
information.

De problem Anders valde från vår lista var följande:

Snart är det EMU-omröstning. Om du vill veta mer för att kunna besluta dig, hur skulle
du då gå tillväga? Anders tror att han kommer att läsa tidningar och se på TV. Någon
aktiv sökning tror han inte att han kommer att göra. Anders är ute efter en allmän bild
och tror att det kommer att presenteras alltför mycket information om ämnet. Den in-
formation Anders kommer att ta till sig tror han mer kommer att bestå av sådan info r-
mation som kan användas till att bekräfta den ståndpunkt han redan har, än information
som skulle kunna leda till att han förändrar sin åsikt.

Du vill veta vad sambolagstiftningen innebär. Hur gör du? Anders började med att läsa
lagstiftningen. Men då det fanns ett stort antal oklarheter tog han istället kontakt med en
lärare han haft då han läste en juridisk översiktskurs. Genom denna kontakt fick han
klarhet i vad lagen innebär. Om han inte haft denna kontakt tror Anders att han hade
vänt sig till exempelvis banken för att få hjälp. Men erfarenheten av ämnet gav att det i
detta fallet var bra med en personlig kontakt för att få förklarat för sig vad lagen inne-
bär.
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Du är oroad över neddragningarna inom vården och vill veta vad de får för följder.
Hur går du tillväga?  Här tror Anders att det blir mycket TV och tidningar som han
skulle hämta information ifrån. Men dessa kan även ge tips på hur Internet skulle kunna
användas tror Anders.

Du har hört talas om missförhållanden inom äldreomsorgen och vill förvissa dig om att
din släktings äldreboende är tryggt. Hur gör du?  Förutom de ovan nämnda källorna till
information, TV och tidningar, skulle Anders även kunna tänka sig att vända sig till
olika myndigheter inom den region i vilken äldreomsorgen man vill titta närmare på
finns.

Du har funderingar kring privatiseringar inom den offentliga sektorn. Vilka för- och
nackdelar finns? Hur gör du för att ta reda på mer? Anders menar att även här är det
TV och tidningar som är en stor källa till information. Anders berättar att han använde
sig av Internet för att välja elleverantör. Detta gjordes genom att e-posta bland annat
Konsumentverket och Energimyndigheten, men Anders upplevde att alla hänvisade till
alla. Av en slump fann han en jämförelse på Konsumentverkets hemsida som visade sig
användbar. Anders menar även att ju mer engagerad man blir i ett ämne ju mer infor-
mation söker man. Detta var en situation som Anders blev engagerad i personligen, och
det tror han bidrog till att han var så benägen att söka mer information.

Anders använder sig av TV, tidningar, bibliotek, böcker och personer i sin omgivning
när han söker information. På senare tid har Anders börjat använda Internet. Främst
använder han sig av e-post och sökmotorer. Anders betonar att han föredrar att läsa tid-
ningar och böcker i pappersform.

5.2.2 Beata
Beata är 26 år och arbetar som webbredaktör. Hon är utbildad bibliotekarie och system-
vetare.

Beata använder sig mycket av Internet. Framför allt letar Beata information via Internet,
men hon läser även tidningar där. I dagstidningar i pappersform läser hon oftast bara
annonserna och rubrikerna. Beata läser även veckotidningar för ren underhållning. Un-
derhållning är också det största skälet till att Beata tittar på TV. Det blir mest
”slötittande” berättar hon, men hon tittar även på nyheter emellanåt. Radio lyssnar Beata
sällan på. Hon berättar att hon nästan aldrig går till biblioteket, trots att hon är utbildad
bibliotekarie. Detta beror på att hon hittar det hon söker via Internet och att det ger hen-
ne det hon behöver. Beata upplever dessutom att hon aldrig har tid att läsa böcker, det är
för kort lånetid och att hon inte hinner läsa böckerna innan de ska lämnas tillbaka.

Beata använder sig mycket av Internet när hon söker information. Hon känner att hon
där finner den information hon behöver och att det är enkelt. Dessutom behöver hon inte
passa tider och hon har tillgång till Internet både på sin arbetsplats och i hemmet. Beata
tar upp det faktum att hon inte är vad hon kallar ”en vanlig användare”, utan att hon är
en van Internetanvändare då hon har lärt sig att använda mediet i både utbildning och
via arbetet. Kanske hon därför har lättare att ta till Internet som källa eller att hon är
bättre på att använda det, att hon ser dess möjligheter tydligare. Beata menar att numera
hittar man nästan allt på Internet, men om Internet inte skulle ge henne den information
hon söker så ringer hon till den person som hon tror kan hjälpa henne.
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Beata och hennes sambo letar just nu hus. Information om det söker hon till största de-
len över Internet men hon har även köpt en bok som behandlar ämnet. Men det är Inter-
net som är det första alternativet för Beata då hon söker information om hus. Internet
hjälper henne även att beställa hem material om det behövs. En annat situation då Beata
behövde söka information rörde hennes sambos aktier. När deklarationen kom fanns det
ett behov av att söka en särskild blankett som innebär att man får kvitta skuld mot vinst.
Denna blankett letade Beata upp över Internet och skrev ut den därifrån. Internet skulle
även kunna hjälpa henne om hon skulle vilja ha mer hjälp om ämnet, säger hon.

När det gäller det bästa sättet att ta del av samhällsinformation säger Beata att hon helst
vill söka aktivt efter informationen själv. Hon vill inte bli påprackad information och få
den nedtryckt i halsen. Den information hon möjligtvis skulle vilja få skickad till sig är
den som rör något val hon måste göra, exempelvis PPM-valet. Beata söker nästan ute-
slutande sin information på Internet. Beata menar att man ska veta vilka regler som
gäller för en själv, vilka rättigheter och skyldigheter man har. Detta tycker Beata att man
skall lära sig i gymnasiet för det är då man börjar bli vuxen och ska börja ta hand om sig
själv. Denna information skall man inte behöva söka upp själv. Likaså behöver man lära
sig och få grundförutsättningarna för att finna information och man behöver lära sig vad
ett samhälle är i stort. Om man inte lär sig finna information blir man beroende av andra
som kan finna den och det är en olycklig situation menar Beata. Man kan bli åsidosatt
och man vet inte vilka rättigheter man har.

De problem Beata valde från vår lista var följande:

Hur informerade du dig inför PPM-valet? Till att börja med läste Beata den ”stora lun-
ta” med material som kom hem i brevlådan. Sedan gick hon vidare genom att titta på
bland annat på Sparbankens och PPM:s webbplatser. Någon mer information tror inte
Beata att det stod att få. Det skulle vara att sia i framtiden. Det viktiga var alltså inte att
finna så mycket information som möjligt, utan att finna så bra information som möjligt.
Beata nämner att hon även tog in information passivt via TV och tidningar. Om hon
hörde eller läste något om valet så kunde det hända att hon tog det till sig.

Du behöver hjälp med en facklig fråga. Hur gör du? Beata säger att hon skulle ringa för
att få svar på sin fråga. Hon nämner att hon nog skulle ta en titt på fackets webbplats
först, men att hon skulle ringa för att få informationen.

Du tror att du är berättigad till bostadsbidrag. Hur tar du reda på mer? Försäkrings-
kassan har en webbplats som Beata skulle besöka för att få svar på sina frågor. Hon vet
att de har en bra webbplats där det går att få information om bostadsbidrag.

Du vill veta vad sambolagstiftningen innebär. Hur gör du? Beata svarar snabbt Rixlex.
Detta är en tjänst som hon känner väl och vet att hon här snabbt finner lagtexten hon
behöver. Lagtexten kan vara krånglig att läsa men Beata menar att man förstår det mes-
ta. Om hon inte skulle använda sig av Rixlex tror hon att hon skulle vända sig exempel-
vis till Sverige Direkt. Här tror hon dock inte att det är lika lätt att finna informationen.

Du vill undersöka löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Hur gör du?  Beata skulle
gå till Statistiska Centralbyråns webbplats. Här tror hon sig kunna finna information och
statistik över hur löneskillnaderna allmänt i Sverige. Men om hon skulle vilja undersöka
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hur det ser ut på hennes egen arbetsplats skulle hon vända sig till den fackliga repre-
sentanten på arbetsplatsen.

Beatas absolut största källa till information är Internet. Hon gör allt från att läsa tidning-
ar till att söka information över Internet och framstår som en mycket kompetent Inter-
netanvändare. TV är det andra medium Beata använder sig mycket av, då främst till
underhållning.

5.2.3 Calle
Calle är 35 år och arbetar som informatör. Han har en treårig högskoleutbildning med
informationsinriktning.

Calle menar att han använder sig av i stort sett alla medier som finns. Allt från TV till
telefoner till TV-reklam. Främst ser han på TV och lyssnar på radio. Det kan vara alla
program från Baren till Dokument Utifrån, uppger han. Nyheter är något han prioriterar,
för att hålla sig à jour, bland annat för jobbets räkning. Han läser även tidningar på nä-
tet.

När Calle söker information använder han sig främst av Internet. Genom sitt arbete är
han väl förtrogen med sökmotorer och annat, och han har tillgång till Internet både på
arbetet och i hemmet. Calle menar själv att han använder sig av Internet för att få en
snabb bild när han söker information, och att ett mål kan vara att få tag i ett telefon-
nummer där han kan nå en person som kan hjälpa honom. På det sättet kan Internet fun-
gera på samma sätt som en telefonkatalog. En fördel med Internet är att man här kan
finna exempelvis en ”blankett från skatteverket” direkt och trycka ut den utan att behö-
va prata med eller träffa någon.

En situation när Calle behövde hitta information var när hans sambo sökte en publika-
tion som heter Tillståndet i världen. Titeln var allt de hade att gå på och undrade vart
man kunde få tag på publikationen. Calle gick ut på Internet och e-postade bland annat
till Naturvårdsverket och Jordbruksverket och frågade vem som hade gett ut titeln. Efter
bara några timmar hade de fått svar på vem som gett ut den och även ISBN-numret.
Detta var något som Calle var nöjd med och tror att han genom arbetet har blivit bättre
på att söka information även i sådana situationer.

Calle engagerar sig i slutspelet i ishockey. För att ta del av informationen om detta tittar
han på både favoritlagets och motståndarlagens webbplatser. Han vill se båda sidornas
syn på matcherna. Då Calle kommer från en annan del av landet än där han nu bor, läser
han även lokaltidningar över Internet för att få en större bild av laget han håller på. Den
får han inte genom att läsa de tidningar som finns där han är bosatt.

Calle tycker att det bästa sättet att ta del av samhällsinformation är över Internet. Men
om det rör en fråga som är av personlig karaktär så använder Calle Internet på samma
sätt som en telefonkatalog. Han går in för att få en snabb bild, men målet är att få tag på
en person som kan hjälpa honom. Calle menar att det viktigaste för att en människa ska
fungera i ett samhälle är att hon har verktygen för att kunna tillgodogöra sig informa-
tion. Om man besitter de verktygen, då kan man också skaffa sig den information man
behöver. Detta tror Calle kan bli en slags framtida klasskamp, skillnader i vilken till-
gång man har till dessa verktyg och det informationsflöde som Internet innebär redan
idag. Calle menar även att det finns ett behov av en gemensam kunskapsplatta. Om man
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inte har den kan man inte heller tolka den information man finner och det finns därmed
en risk att man tar all information för sann. Detta anser Calle att man skall lära sig redan
i skolan, och det viktiga är att man lär sig hur man lär, inte vad man lär.

De problem från vår lista Calle valde var följande:

Snart är det EMU-omröstning. Om du vill veta mer för att kunna besluta dig, hur skulle
du då gå tillväga? Calle skulle söka informationen över Internet. Han skulle söka sig till
EU:s webbplats för att söka information och nämner även att EU har ett informations-
kontor man kan ta kontakt med. Han beskriver dock inte hur han skulle ta denna kon-
takt. Vidare tar Calle upp de olika politiska partiernas webbplatser och att det även där
bör finnas information om deras åsikter om EMU. Calle menar att om man är intresse-
rad av frågan kan man exempelvis gå med i ett parti eller en organisation för att föra
fram de åsikter man har, men då har man oftast redan tagit ställning till vad man tycker
om en fråga.

Du är oroad över neddragningarna inom vården och vill veta vad de får för följder.
Hur går du tillväga?  Calle tycker att detta är en typisk fråga där han inte går vidare från
den passiva information han får via TV och tidningar. Han menar dock att det finns bra
webbplatser där man kan finna information om statliga och lokala landstingsbeslut som
byggts upp just för att man ska kunna finna sådan information. Problemet med dem är
att det kan vara svårt att veta när ett beslut har fattats. Calle vill inte behöva titta på des-
sa webbplatser varje dag.

Hur informerade du dig inför PPM-valet? I det här fallet anser Calle att han informera-
de sig i två faser. Den första bestod av att ta del av den information som han fick hem
och bearbeta den. Kanske även beställa mer material om det behövs. Den andra fasen
består av att bekräfta sin tolkning genom att prata med andra människor. Genom att vid
köksbordet diskutera frågan kan man bekräfta sin egen tolkning eller få andras tolkning-
ar och på det viset få en bättre bild av vad valet innebär.

I höst är det riksdagsval. Hur skaffar du dig information inför detta? Calle tror inte att
han kommer att engagera sig så mycket i valet. Soffliggare säger han sig inte bli, han
kommer att följa någon debatt då och då, och följa med i radio, TV och tidningar. Men
att gå vidare till att beställa hem partiprogram och liknande, ”that´s too much liksom”.

Du behöver hjälp med en facklig fråga. Hur gör du? Calle säger att han möjligen skulle
gå in på Internet, men bara för att finna ett telefonnummer man kan ringa för att tala
med någon som kan hjälpa till med frågan. Detta är en situation där Calle tror att man
vill tala med någon. Det är en situation där du påverkas personligen och därmed vill
man även få en personlig kontakt. Ju mer personligt påverkad du blir, ju större behov
har man av att prata med en annan person. Calle menar att Internet är en monolog och
att det inte är tillräckligt i det här fallet. En dialog med en annan person hjälper dig även
att få bekräftelse på att du har tolkat informationen rätt.

Calle använder sig i stort sett av de medier som finns, TV, radio, tidningar och så vida-
re. När Calle söker information vänder han sig främst till Internet. Här läser han även
tidningar. Calle betonar även personlig kontakt över telefon som ett sätt att lösa pro-
blem.
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5.2.4 Daria
Daria är 54 år och arbetar sedan tjugo år med administrativa uppgifter på företaget. Hon
läser även sociologi parallellt med sitt arbete. Som yngre bodde hon utomlands i flera
år, och har även läst några kurser på universitetsnivå.

Daria prenumererar på lokaltidningen och läser DN på helgen då hon har tid att läsa
hela tidningen (utom sporten!). På TV är nyheter det viktigaste, men hon ser även filmer
och ibland musikunderhållning eller en kriminalserie. Daria lyssnar ofta på P1, och
tycker själv att hon tar del av ”allt” där. På P2 lyssnar hon på klassisk musik. När Daria
behöver söka information vänder hon sig mer och mer till Internet, men mest är det för
att komma i kontakt med en person som hon kan tala med. Daria uppger att hon har lätt
för att bli ivrig och engagerad i en fråga, även om hon menar att intresset kanske stannar
på ytan. Internet gör henne inte så engagerad, medan däremot personliga kontakter eg-
gar henne att fortsätta nysta i en situation.

På frågan om hon kan beskriva en situation då hon behövt finna information berättar
Daria att hon har en dotter som lider av en kronisk sjukdom och att hon har börjat fun-
dera över alternativ till den traditionella medicinen. Genom en personlig kontakt som
har kunskap inom området alternativ medicin fick hon en Internetadress som hon sökte
upp. Adressen gick till en webbplats där en läkare presenterade sina två sjukhus, ett i
Kalifornien och ett i Polen. Daria tyckte att det var svårt att finna den information hon
sökte men hon fann ett telefonnummer som gick till en kontaktperson i Sverige som
Daria även ringde. Det hela resulterade i att Darias dotter skall bli behandlad med hjälp
av alternativ medicin av en person med sådana kunskaper i Sverige.

Daria intresserar sig för en pågående konflikt i det land där hon tidigare varit bosatt.
Denna följer hon genom att ta del av landets medier via Internet varje dag. Hon läser
tidningar och lyssnar på radio. Hon tar även del av svenska mediers bild av situationen.

Det bästa sättet att ta del av samhällsinformation är för Daria helt självklart genom per-
sonlig kontakt. Hon vill få information genom att ringa ett telefonnummer. Daria menar
att det går att klara sig i samhället på minimal information. Hon tycker dock att det
skulle var bättre om alla hade tillgång till mer information, eftersom ju mer information
man har tillgång till, ju bättre beslut kan man fatta. Hon menar vidare att många av oss
fattar beslut och har åsikter utan att egentligen veta, och det ser hon som mycket nega-
tivt. När vi ställer den här frågan till Daria berättar hon att hon i förlängningen tänker på
demokratin. Hon är rädd att vår brist på information och engagemang till slut kan leda
till att vi inte värnar om demokratin.

De problem Daria valde från vår lista var följande:

Du behöver hjälp med en facklig fråga. Hur gör du? Daria har varit verksam inom
facket tidigare och vet vart hon skulle vända sig, vem hon skulle fråga. Hon skulle ta
personlig kontakt.

Du vill anmäla en reklamfilm på TV som du tycker förmedlar en negativ bild av kvin-
nor. Hur går du tillväga? Daria gör om frågan till att hon är missnöjd med ett program
på TV. Detta är något som hon har upplevt nyligen. Ett attentat hade inträffat i det land
där Daria tidigare bott och händelsen togs inte upp i den dagens nyhetsbevakning. Då
ringde Daria och hennes man upp TV-kanalen och fick tala med redaktionschefen. De
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framförde sina klagomål, och de ringde även upp en annan TV-kanal som tagit upp
händelsen och berömde dem.

Du vill undersöka löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Hur gör du? Daria skulle
ta kontakt med den fackliga representanten på arbetsplatsen. Det finns även en jäm-
ställdhetsansvarig på arbetsplatsen som Daria skulle ta kontakt med.

Du vill veta vad sambolagstiftningen innebär. Hur gör du? När det gäller denna frågan
säger Daria att hon mest tagit del av vad massmedierna har förmedlat om lagen. Om hon
hade velat gå vidare skulle hon läsa lagtexten och försöka få hjälp att tolka den. Ta
kontakt med en jurist vid kommunen nämner Daria som ett alternativ.

Du undrar hur pass bra de frigående hönsen har det. Hur skaffar du dig information om
detta? Här skulle Daria försöka finna de ansvariga myndigheterna och även kontakta
företag och bönder. Hon skulle även kontakta lämpliga organisationer som hon bedömer
har kunskap om ämnet.

Darias största källa till information är personlig kontakt. Hon betonar att hon i många
fall föredrar att prata med människor framför andra sätt att skaffa information. Daria
använder sig även mycket av TV, tidningar och radio. Hon har börjat använda sig av
Internet mer och mer. Bland annat läser hon där utländska tidningar.

5.2.5 Ellen
Ellen är 27 år och har sin bakgrund  i ett annat nordiskt land. Hon kom till Sverige som
utbytesstudent och är nu, efter en kortare vistelse i hemlandet, bosatt i Sverige sedan ett
antal år tillbaka. Ellen har en påbörjad lärarutbildning bakom sig, och även universitets-
studier ibland annat svenska och dramatik. Ellens yrke består av att hålla företagets in-
ternationella kontakter levande.

Ellen berättar att hon använder sig av ”väldigt mycket Internet”. Eftersom hon kommer
från ett annat nordiskt land läser hon tidningar och lyssnar på radio från sitt hemland via
nätet. Möjligheten att lyssna på radio på nätet har hon på jobbet. Hon har själv ingen
dator hemma men bor för närvarande i sin pojkväns lägenhet där det finns bredband. På
jobbet läser Ellen Dagens Nyheter och lokaltidningen. Lokaltidningen tycker hon inte är
särskilt bra, men hon brukar läsa det lokala, TV-bilagan, serierna och bostadsannonser-
na. Ibland händer det att Ellen läser damtidningar, men det slutar oftast med att hon blir
”fruktansvärt provocerad av alla halvnakna tjejer i dem”. Ellen ser på TV ibland, men
ibland går det flera veckor utan att hon tittar. Hon säger att hon läser mycket böcker i
stället, för att slappna av.

Eftersom Ellen sitter framför datorn hela dagarna är det väldigt lätt att gå in på nätet om
hon behöver söka information. Ellen tycker att Yahoo har en bra sökfunktion. Om hon
ska ha tag i adresser eller få tag på folk är det telefonkatalogens Gula Sidorna som är det
bästa alternativet. Eftersom Ellen tycker att just den webbplatsen är ”jobbig att använ-
da” så bläddrar hon hellre i den traditionella telefonkatalogen.

Ellen söker för närvarande lägenhet och ägnar mycket tid åt detta, både genom att titta
på nätet, i tidningar, och prata med vänner. Hon tycker att annonserna på Internet är
praktiska i och med att man kan klicka och få bilder av lägenheten såväl inomhus som
utomhus. Nackdelen med lägenhetsannonserna i tidningar är att det är väldigt lite in-
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formation i dem, menar Ellen. En negativ sak med både nätet och tidningar är att en
annons kan ligga kvar långt efter att lägenheten är uthyrd. På så sätt är det mer praktiskt
att höra något genom bekanta. Men eftersom Ellen är inflyttad har hon inte så stort
kontaktnät, berättar hon. Dessutom är de flesta i hennes ålder på jakt efter en likadan
lägenhet som hon.

När det gäller bästa sättet att ta del av samhällsinformation menar Ellen att det är stor
skillnad på situationerna på listan. I en del av fallen gör det verkligen ingenting om man
behöver prata med någon. Andra gånger vill man gärna vara mer anonym. Ellen tar som
exempel upp att om hon skulle anmäla en kvinnoförnedrande reklam så skulle hon inte
vilja ha sitt ansikte i tidningen eftersom hon tror att det tyvärr kan missuppfattas. Hon
uppskattar att man kan begära att få information anonymt av statliga myndigheter.
Andra gånger är det positivt att kunna prata med någon och få den mänskliga kontakten.
Ellen menar att i vissa frågor kan det vara direkt förvirrande att söka information på
Internet. I fallet med bygglov, där Ellen inte har någon aning om hur man gör, tror hon
att hon inte hade varit hjälpt av att läsa om saken på nätet. Det skulle vara mycket bättre
att kunna ställa frågor till en person, som kunde förklara det hela från grunden och an-
passa svaren till Ellens egna situation.

På frågan om vilken information man behöver för att klara sig i samhället nämner Ellen
de, som hon säger, helt enkla vanliga sakerna som att veta var saker finns i den stad man
flyttar till. Man måste veta var posten, affären och biblioteket ligger, vad det finns för
kulturella möjligheter, vilka föreningar som finns. Sedan är det bra att veta hur saker
och ting sköts, till exempel om kommunfullmäktige är mest röd eller blå. Man måste
veta hur skolsystemet fungerar. Om man utgår från att man vet de grundläggande saker-
na som man bör veta efter att ha vuxit upp i det svenska samhället, som sina rättigheter,
så behöver man antagligen den information man hittar i tidningar om vad som händer i
Sverige och världen, menar Ellen.  Hon framhåller också aspekten att träffa nya vänner.
Själv kom hon till Sverige som utbytesstudent och byggde på så vis upp ett kontaktnät.
Men om hon flyttade till en ny stad för att börja ett nytt arbete där det kanske inte fanns
några jämnåriga, så skulle hon behöva ett sätt att skaffa nya kompisar och en ny um-
gängeskrets, ”Och det är väl också samhällsinformation”.

De problem Ellen valde från vår lista var följande:

Snart är det EMU-omröstning. Om du vill veta mer för att kunna besluta dig, hur skulle
du då gå tillväga? Ellen tror att hon skulle titta mer på debattprogram och läsa artiklar.
Hon har redan bestämt vad hon ska rösta på och menar att man ser TV-program och
läser artiklar mer för att bekräfta den inställning man har. Hon skulle också läsa artiklar
i tidningar från sitt hemland för att jämföra med vad som sägs i den svenska debatten.

Du vill skaffa bygglov för ett nytt garage. Hur går du tillväga? Om Ellen skulle behöva
skaffa bygglov skulle hon ringa upp kommunens växeln och ”säga: hej, jag vill skaffa
bygglov, vem pratar jag med, koppla mig!” Det skulle vara det enklaste sättet, menar
hon, eftersom hon inte har någon som helst aning om hur hon skulle gå till väga för att
skaffa bygglov. Genom sitt jobb har Ellen lärt sig att kommunen kan hjälpa till med
nästan allt: ”det finns alltid nån som har det som ansvarsområde. Så det är bra. Kommu-
nen är bra!”
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Du vill anmäla en reklamfilm på TV som du tycker förmedlar en negativ bild av kvin-
nor. Hur går du tillväga? Ellen tror att om hon tyckte att en reklamfilm på TV förmed-
lade en negativ bild av kvinnor, så skulle förmodligen hennes tjejkompisar också hålla
med och de skulle diskutera med varandra om de skulle göra en anmälan. Men kanske
skulle de försöka börja med att skriva en arg insändare. Om hon ville gå vidare vet Ellen
inte riktigt vart hon skulle vända sig. Kanske skulle något jämställdhetsombud kunna
hjälpa till och berätta hur hon skulle gå tillväga. Ombudet skulle hon kanske kunna hitta
på regeringens hemsida eller något liknande, tror Ellen. Hon menar dock att det här är
en typisk situation där man ser något, blir upprörd och pratar med sina kompisar, men
sen antagligen inte gör något.

Du har hört talas om missförhållanden inom äldreomsorgen och vill förvissa dig om att
din släktings äldreboende är tryggt. Hur gör du? Ett första steg är givetvis att åka till
släktingens äldreboende. Det förutsätter att Ellen bor nära släktingen. I annat fall skulle
hon prata med bekanta som skulle få åka och se att allt stod rätt till. Ellen menar att det
är en väldigt svår fråga. Om det syntes tydligt att släktingen var vanskött skulle hon
förstås polisanmäla saken. Men om hon bara hade misstankar skulle det vara svårare. En
idé skulle kunna vara att ta kontakt med andra som har släktingar på samma äldreboen-
de och diskutera vad man skulle kunna göra.

Du vill undersöka löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Hur gör du? Eftersom
Ellen just varit på en kurs om lärt sig om förvaltingslagen vet hon att alla statliga myn-
digheter är skyldiga att lämna ut handlingar, bara man frågar efter en konkret sak. När
det gäller att undersöka löneskillnader mellan män och kvinnor skulle Ellen gå runt till
olika statliga myndigheter och begära att få se en lönelista på alla anställda. Samma sak
gäller för kommunerna, däremot tror Ellen att det skulle vara svårare att få insyn i pri-
vata företag. Då skulle hon ringa till facket och fråga om de kunde hjälpa henne med de
uppgifter hon vill ha, ”och det borde de ju kunna göra.” Om de inte kunde hjälpa till,
borde de ändå kunna hänvisa henne vidare. Kanske skulle hon även kunna kontakta
jämställdhetsombudet.

Ellen använder sig mycket av Internet. Där läser hon tidningar, lyssnar på radio och
använder sökmotorer. Ellen läser mycket böcker, däremot tittar hon inte så ofta på TV.
Hon tar gärna personlig kontakt för att få hjälp med problem.

5.2.6 Fredrika
Fredrika är 55 år, socionom och arbetar med personalfrågor. Allt från arbetsmiljö till
rekrytering är hennes område.

Fredrika ser på TV, mest blir det nyheter och program om aktuella samhällsfrågor. Ra-
dions P1 är något hon ofta lyssnar på, däremot läser hon inte så mycket böcker. Det lig-
ger alltid en bok på sängbordet men de blir sällan utlästa. Hon läser dagstidningar och
arbetsrelaterade tidningar. Fredrika nämner även personliga kontakter som en användbar
källa till information. Internet är nog det bästa sättet att hitta information, menar Fredri-
ka: ”man får så mycket på en gång”. Dagspress kan vara bra om det råkar vara något
aktuellt man har på gång. Men om man söker information om något specifikt område så
är Internet bäst. Fredrika nämner även biblioteket som en möjlig väg till information.

Fredrika berättar att hon för jobbets räkning behövt söka information om arbetsrelaterad
stress. Hon prenumererar på flera tidningar om arbetsmiljö. Hon sökte också på nätet,
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”allt från diagnos till de senaste böckerna som kommit ut”. Arbetslivsinstitutet säljer
mycket böcker i ämnet. På fritiden sysslar Fredrika mycket med handarbete och har
länge tänkt att hon skulle vilja hitta några böcker om en viss teknik hon arbetar med.
Hon tror att hon skulle börja söka efter någon hemslöjdsförening på nätet.

Vilket som är det bästa sättet att ta del av samhällsinformation beror på frågans art, me-
nar Fredrika. Om man behöver ta reda på en specifik sak är nätet väldigt bra, men om
man däremot inte vet vad det är man behöver, bör man känna till en exakt adress. Fred-
rika menar att frågan om vilken information man behöver för att fungera i samhälle är
omöjlig att besvara för att den är så vid. Men tidningar och massmedia överhuvudtaget
räcker långt. Sedan har kommunen informationsskyldighet. ”Och mycket får vi hem,
om alla möjliga samhällsförändringar. Och så har ju många webben också, så dom
kompletterar varandra tycker jag” säger Fredrika.

På grund av ett missförstånd tog Fredrika sig an alla problemen på vår lista. Vi har dock
valt ut de där hon gav de utförligaste förklaringarna, eller de vi uppfattade att hon var
mest personligt intresserad av:

I höst är det riksdagsval. Hur skaffar du dig information inför detta? Fredrika menar att
det kommer att räcka att få information om riksdagsvalet via debatter i TV, eftersom det
kommer att vara så mycket av den varan.

Du vill veta vad sambolagstiftningen innebär. Hur gör du? Om man ska hitta lagen på
webben måste man veta vad den heter. Eftersom det är många år sen lagen kom, kan
den vara svår att hitta via riksdagens och departementens webbplatser, tror Fredrika. Det
bästa skulle förmodligen vara att gå via skattemyndigheten och där få reda på när lagen
kom och  vad den heter. Sedan får man vända sig till lagboken, och den finns ju på In-
ternet, säger Fredrika.

Du vill veta hur arbetsförhållandena ser ut för dem som tillverkar de kläder du köper.
Hur gör du för att informera dig? När det gäller att ta reda på hur arbetsförhållandena
ser ut för dem som tillverkar de kläder man köper, är Fredrika pessimistisk. ”Där tror
jag inte man kommer nånstans”, säger hon. Det är eventuellt om man råkar se någon
artikel om det hela, och hon frågar sig hur pass sanningsenliga de är. Det enda sättet att
få reda på sanningen skulle vara att själv åka ner till produktionsländerna. ”Tillverkarna
som…har verksamheten där nere förskönar bilden och som andra förmörkar den och jag
tror nog att detta är illa.”

Du är intresserad av en pågående rättegång i din stad och vill ta del av de handlingar
som berör målet. Hur gör du? Fredrika är osäker på hur pass offentliga rättegångshand-
lingar är. Men åtminstone en del borde vara öppna, och då skulle hon kontakta tingsrät-
tens registrator. Då skulle man uppge ärendets namn, och registratorn har då ett nummer
hon eller han kan söka på, och så skulle man få handlingarna.

Du har funderingar kring privatiseringar inom den offentliga sektorn. Vilka för- och
nackdelar finns? Hur gör du för att ta reda på mer? Fredrika tror inte att man har an-
vändning av Internet i detta fall. Innan det hela presenteras som nyheter måste affären
nästan ha gått i land. Man får veta mest via tidningar och radio. Man skulle också kunna
kontakta respektive departement. Men då måste det vara något bra mycket intressantare
än ett aktuellt exempel Fredrika nämner: ”Om nu Telia vill gå ihop med finska Sonera
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eller vad det heter, så kan inte jag göra något åt att varken förhindra eller putta på.” När
ärendet förr eller senare blir offentligt, kan man få mer fakta, men knappast innan dess.
”Rosengren håller det nog för sig själv så länge som möjligt”, som Fredrika säger.

Hur informerade du dig inför PPM-valet? Mest information om PPM-valet fick Fredri-
ka via massmedia, och ”den här hemska fondkatalogen”. Fredrika är mycket kritisk till
PPM-reformen och tror att det enda som kan hjälpa är sunt förnuft. Eftersom alla kom-
mer att förlora på det hela får man välja de fonder som har minst kostnader.

Fredrika lyssnar mycket på radio. Hon ser på TV och läser dagstidningar. Fredrika säger
att Internet är bra för att finna information.

5.2.7 Göran
Göran är 38 år och utbildad civilekonom. Han har även en examen från England. Göran
arbetar med ekonomiska frågor inom företaget, innan dess har han bland annat arbetat
på dagis.

Göran uppger att han använder sig av de flesta medier, dock främst tidningar. Familjen
har två morgontidningar hemma. Han har lite svårt för lokaltidningen, på grund av dess
alltför småstadsaktiga prägel, och spekulerar i hur länge han kommer att fortsätta pre-
numerera på den. På TV tittar han på nyheter och sport. ”Om du frågar min sambo så är
det nog mest sport som jag tittar på!” säger Göran. Men han menar också att han är en
ganska sporadisk TV-tittare. Han ser på barnprogrammen med sitt barn, följer vissa
svenska serier och vissa humorprogram ”som håller lite högre kvalitet”. Göran menar
att han är en sådan person som väljer ut vad han vill se, och ser det, snarare än att slö-
titta. Detsamma gäller för hans Internetanvändande. ”Jag är ingen surfare, utan använder
mer när jag vet vart jag ska, och vilket syfte”, som han säger. Göran tror att det kan bero
på vilket jobb man har. När man som han sitter framför en datorskärm hela dagen på
jobbet ”dör man inte av längtan efter att få sätta sig framför en datorskärm när man
kommer hem, i alla fall inte jag.” Göran spekulerar i om det kanske är han som är en
dålig sökare, men han tycker att oftast hittar man saker snabbare på annat sätt än att
söka på måfå på Internet. Göran läser ganska mycket böcker, berättar han, både fakta
och skönlitteratur av varierande slag.

Göran menar att yrkesmässigt använder han sig mer och mer av Internet för att söka
information. Han har mycket kontakt med myndigheter, och det mesta finns på nätet,
säger han. Privat uppskattar Göran att det fördelar sig fifty-fifty mellan Internet och
telefonkatalogen. Detta gäller om man söker information om något speciellt. Om det
gäller att hålla sig à jour är tidningar mycket mera användbart, menar Göran. Han har
märkt att om man inte funnit vad man söker på Internet inom fem minuter, så ”kan man
lika gärna lägga ner” och vända sig till någon annan medieform.

Göran beskriver en situation då han och hans sambo ville resa bort över en helg till nå-
got ställe med havsutsikt i Göteborgstrakten. Först gick Göran till Internet och sökte på
olika nöjessajter med anknytning till Göteborg. Han gick igenom ett antal och tittade på
olika hotell, men fann inget som motsvarade det de sökte. Göran spekulerar i att kanske
fanns det något där, fast han inte hittade det. I stället vände sig Göran till telefonkatalo-
gen. Han slog upp hotell, och eftersom han känner till lite grann om Göteborg chansade
han på de som lät bra och ringde upp dem för att fråga mer.
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Göran är intresserad av idrottsekonomi och anser att Internet är det bästa mediet för att
hänga med i ämnet. Han har ett antal webbplatser som han känner till och ibland går han
in och söker lite mer allmänt för att se om det kommit till några nya webbplatser. Dessa
upptäcker han oftast via nya länkar från hans ”fasta” webbplatser. Göran menar att det
är ett väldigt lätt intresse att ha, med tanke på hur medieintensiv idrotten är. Däremot
bör man veta vad man letar efter för att hitta riktigt bra webbplatser om idrott och eko-
nomi.

Det bästa sättet att ta del av samhällsinformation är situationsspecifikt, menar Göran.
Situationen avgör vilket som är det snabbaste och enklaste sättet. För kontakter med
myndigheter, i alla fall svenska myndigheter, är Internet ”det överlägset bästa sättet”.
Även om man inte får tag i det man vill ha, kan man oftast få ett telefonnummer på
webbplatsen. Göran säger att morgontidningar står för ganska stor del av hans informa-
tionsförsörjning. Nackdelen med morgontidningar är att man inte har lika mycket tid att
läsa dem varje dag.

På frågan vilken information man behöver för att fungera i samhället vill Göran vända
på frågan. Han säger att eftersom det väller över oss, är det snarare vilken information
man kan välja bort för att fungera som är den viktiga frågan. Det viktigaste är att man
kan sålla bland all information man får, och hitta det som är relevant. Göran är enligt
egen uppgift ”lite konservativ” och tror att man för att klara sig i samhället och hänga
med i vad som händer i världen, klarar sig långt med en vanlig tidning. Om man hämtar
all sin information från Internet så får man bara veta exakt det man väljer att hämta och
kan få en sned bild av verkligheten. I en tidning kan man visserligen också välja vad
man vill läsa, men man möter i alla fall alla rubriker. Göran framhåller att även om tid-
ningar har sin ideologiska åsikt som färgar innehållet, så vet man vad denna är. På nätet
är det svårare att veta vem som står för en webbplats. En mix är aldrig fel, menar Göran.
Det viktigaste han fick ut av sin egen utbildning var att lära sig identifiera, angripa och
hantera ett problem och ifrågasätta saker.

De problem Göran valde från vår lista var följande:

Ditt barn behöver dagisplats. Hur går du tillväga? Frågan om dagisplats är lätt att be-
svara för Göran eftersom han just gjort en överflyttning för sitt barn. Han tog då reda på
vilken del av kommunen det handlade om, och ringde med hjälp av telefonkatalogen
upp den personen.

Du vill veta vad sambolagstiftningen innebär. Hur gör du? För att få reda på vad sam-
bolagstiftningen innebär tror Göran att han skulle gå till biblioteket. Han skulle söka i
deras databas, leta reda på en bok och gå hem och läsa den. Han skulle vilja ha någon
slags tolkning av lagboken. Det finns ingen vettig människa som förstår vad som står i
lagboken, säger Göran skämtsamt. Han har läst lite juridik och vet att eftersom det inte
alltid är tydligt vad som står i lagboken, behöver man nog en bok som är skriven speci-
fikt om sambolagstiftningen. Någon lämplig civilrättslig bok skulle nog gå lätt att hitta,
tror han.

EU-parlamentet har fattat ett beslut i en fråga du är intresserad av . Hur gör du om du
själv vill läsa detta beslut? För att läsa ett beslut som EU-parlamentet har fattat skulle
Göran vända sig till Internet. Han tror att EU har en hemsida och att man får försöka
söka där under rätt departement. Han antar att webbplatsen också har en sökfunktion.
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Han är säker på att beslutet skulle finnas där för att läsas, för så brukar större organisa-
tioner ha det. Om han inte skulle hitta rätt skulle han försöka vända sig till någon slags
EU-kontor i Sverige och be dem skicka information. Numret dit skulle han söka i tele-
fonkatalogen eller på nätet.

Du vill undersöka löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Hur gör du? Göran skulle
gå till Statistiska Centralbyråns hemsida och leta sig fram där. Om informationen inte
skulle finnas där tror han att det skulle finnas ett telefonnummer man kan ringa. Om
man skulle vilja undersöka frågan specifikt på sin arbetsplats får man vända sig till nå-
gon inom organisationen, kanske ringa upp personalchefen. Det skulle antagligen inte
bli lätt, det är lättare att undersöka löneskillnader i stort i Sverige tror Göran.

I höst är det riksdagsval. Hur skaffar du dig information inför detta? Göran tror inte att
han kommer att göra mer än att titta på TV och läsa det material (eller ”glättig propa-
ganda och inte så mycket mer” som han säger) som skickas ut från partierna. Om han
skulle vilja ta reda på mer så skulle han på lokalplanet kanske ringa den politiker som
han tycker står för hans åsikter. Göran menar att när man levt så länge som han, så vet
man ganska väl vad partierna står för.

Göran läser mycket dagstidningar och böcker. Både för Görans TV-tittande och hans
Internetanvändande gäller principen att han snarare väljer ut vad han vill ”se” än su-
far/slötittar. Göran använder sig mycket av telefonkatalogen för att komma i kontakt
med personer som kan hjälpa honom att lösa ett problem. På samma sätt använder han
sig av Internet.

5.2.8 Helene
Helene är 43 år och arbetar med företagets kontakter utåt. Hon är utbildad sekreterare
och har även arbetat som lärare.

Helene berättar att de medier hon använder sig av är TV, Text-TV, radio och Internet.
Framför allt är det i nyhetssyfte, men ibland brukar hon titta på film eller något annat
bara för avkopplings skull. Ibland ser hon på barnprogrammen med sitt yngsta barn.
Internet använder hon mycket på jobbet, däremot är det ”ytterst sällan” hon bara surfar.
Det är inget hon har lust med, säger hon. Det är möjligen om hon ska ha information om
något som hon använder sig av Internet hemma. När det gäller tidningar är Helene en
”sån där allätare”. Hon läser det mesta i morgontidningen, och hon läser flera olika
morgontidningar. Bland annat tycker hon att läsa platsannonserna är ett bra sätt att se
vad som är på gång i samhället. Hon ser även till att läsa det som har med företag att
göra, för jobbets räkning.

När Helene behöver hitta information letar hon ibland själv, och ibland frågar hon nå-
gon som hon tror kan hjälpa henne och tala om var informationen finns. Det kan vara
över såväl Internet eller biblioteket eller kommunen. Helene menar att det främst beror
på hur mycket tid hon själv har för att leta rätt på informationen. Om hon har en halv-
timme på sig kanske hon börjar leta själv, har hon bråttom frågar hon antagligen direkt
en person som hon tror vet mer. Frågans art spelar också roll för vilket sätt hon väljer att
söka på. Om hon skulle tapetsera om hemma skulle hon givetvis vända sig till sin kom-
pis som jobbar i en tapetaffär och fråga vad hon rekommenderar, snarare än att börja
söka på nätet efter olika tapetfirmor för att jämföra färgsättning.
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Helene tar som exempel upp om hon skulle skriva om lånen på huset. Hon tror att hon
då först skulle leta på Internet, eller kanske Text-TV,  för att jämföra låneräntor på olika
ställen. Sen skulle hon ringa någon av bankerna där familjen har sitt stora lån och hör
efter vad de kan ge för erbjudande och konfronterar banken med vad andra banker har
för låneräntor, för att få ett bättre erbjudande. Ett annat exempel Helene ger är att ta reda
på tidtabeller eller kartor när hon reser med jobbet. Antingen ringer hon resebyrån och
ber dem fixa alla detaljer och skicka över biljetterna. Eller också beställer hon över In-
ternet och tar fram en karta från Gula Sidorna på nätet för att ta reda på hur hon ska ta
sig från stationen till hotellet.

Dagen vi intervjuade Helene ringde hennes dotter henne på jobbet och sa att det inte
fanns något vatten hemma, och att inte heller grannen hade något. Helene säger att hon
hade lika gärna kunnat använda telefonkatalogen, men eftersom hon var uppkopplad på
Internet var det enklast att använda sig denna väg. Hon gick in på Vattenverket och
Gatukontorets webbplatser och letade upp telefonnummer dit hon kunde ringa för att
höra vad som pågick.

En del saker som rör hennes roll i samhället vill Helene söka information om själv.
Ibland vill hon bara att informationen ska komma till henne: ”att jag läser om den nå-
gonstans, i tidningen, eller om jag får en liten käck broschyr”. Broschyrerna skulle
komma från kommun, stat eller landsting. Att det skulle dimpa ner en broschyr i brevlå-
dan tycker Helene å ena sidan skulle vara praktiskt, det är dessutom snyggare än om det
kommer från datorn, men å andra sidan är hon medveten om att hon aldrig läser alla
reklamblad hon brukar få hem. Den information man främst behöver för att fungera i
samhället är information om rättigheter och skyldigheter, menar Helene.

De problem Helene valde från vår lista var följande:

Du vill skaffa bygglov för ett nytt garage. Hur går du tillväga? Helene säger att hon
skulle ringa kommunen direkt. Det är en speciell enhet som har hand om byggnadsären-
den, och hon skulle ringa dit och fråga hur hon skulle göra. Möjligen skulle hon titta på
kommunens webbplats först för att se vem hon skulle kontakta, och för att få handlingar
och se vad det skulle kunna kosta.

Snart är det EMU-omröstning. Om du vill veta mer för att kunna besluta dig, hur skulle
du då gå tillväga? Helene skulle vända sig till EU:s informationskontor i Sverige och
beställa informationsmaterial. Hon vill gärna ha saker hon kan bläddra i. För att hitta
dessa informationskontor tror hon att hon skulle söka på Internet, via Sverige Direkt
eller regeringens sidor. Där skulle man nog kunna hitta information och bra länkar.
Kanske skulle hon besöka andra länders regeringssidor för att jämföra den informatio-
nen med den i Sverige. Helene skulle även diskutera och bolla idéer med vänner och
arbetskamrater för att sedan komma fram till ett beslut.

Ditt barn behöver dagisplats. Hur går du tillväga? Helene skulle ringa den kommundel
som har hand om det.

Du vill veta hur lagstiftningen om genmanipulation ser ut angående grönsaker. Hur går
du tillväga? Helene skulle vända sig till Internet och börja med att titta på regeringens
och olika departements webbplatser. Hon gissar på att det är Jordbruksdepartementet
som har hand om lagstiftningen i denna fråga. Om hon vore riktigt intresserad skulle
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hon ta kontakt med Sveriges Lantbruksuniversitet och där försöka finna rätt person att
fråga. Hon betonar att hon inte skulle vara rädd att ta kontakt med en expert inom områ-
det och skulle ringa eller e-posta denne för att få svar på sina frågor. Som experter näm-
ner hon även läkare och bönder. I första hand skulle Helene vända sig till en läkare hon
känner, men hon kan även tänka sig att ta kontakt med en ”nätdoktor”.

Du vill veta hur arbetsförhållandena ser ut för dem som tillverkar de kläder du köper.
Hur gör du för att informera dig? Helene tror att hon skulle börja med att titta på olika
klädföretags webbplatser men väntar sig inte att finna mycket information om klädernas
tillverkning. Sedan skulle hon ringa eller e-posta till informationschefen för en speciell
klädeskedja men hon funderar över hur pass sanningsenliga hans svar skulle vara. Om
frågan kändes viktig för henne skulle Helene gå vidare men hon vet inte hur. Ett dras-
tiskt förslag från Helene är en studieresa till en fabrik som tillverkar kläder. Helene av-
slutar med att säga: ”Annars skulle jag nog gå på information jag får, rykten, som går”.

Helene läser flera morgontidningar och tar del av det mesta i dem. Hon använder sig
även av TV, Text-TV, radio och Internet. Internet använder Helene mycket i arbetet och
om hon behöver söka information om något specifikt på fritiden. Helene tar gärna per-
sonlig kontakt, antingen med hjälp av e-post eller telefon.

5.3 Gruppen

Vi kommer här att sammanfatta vår grupp av informanter och även jämföra den med
relevant statistik. Detta gör vi för att placera in våra informanter i ett större samman-
hang och ge en bild av hur vår grupp förhåller sig till den genomsnittlige svensken.

Gruppen intervjuade består av fem kvinnor och tre män. De är mellan 26 och 55 år. En
person är född och uppvuxen i ett annat nordiskt land. Alla våra informanter arbetar
med administrativa uppgifter på ett stort företag i en västsvensk stad. Deras utbildnings-
bakgrund är skiftande. Fyra av informanterna har en avslutad högskoleutbildning. De
resterande fyra har alla gått åtminstone någon högskolekurs. Anders har arbetat som
ekonom och har läst en del universitetskurser. Även Daria har läst några kurser på uni-
versitet. Ellen har en påbörjad lärarutbildning bakom sig. Helene är utbildad sekreterare
och har arbetat som lärare. Beata, Calle, Fredrika och Göran har högskoleutbildningar.
Beata är bibliotekarie och systemvetare, Calle har gått ett informatörsprogram, Fredrika
är socionom och Göran civilekonom.

På Statistiska Centralbyråns (SCB) webbplats finner vi statistik över den svenska be-
folkningens utbildningsnivå.154 Efter jämförelser med dessa siffror ser vi att vår infor-
mantgrupp har en högre utbildningsnivå än genomsnittet i Sverige. Bland våra kvinnliga
informanter ser vi att bland Fredrikas åldersgrupp är det 14% som har en eftergymnasial
utbildning på mer än tre år. Beata, som också har en eftergymnasial utbildning på mer
än tre år, tillhör de 23% i hennes åldersgrupp som innehar en sådan. Bland de manliga
informanterna ser vi att Göran och Calle, som båda har en akademisk examen, tillhör de
14% av deras åldersgrupp som besitter en liknade utbildning, eftergymnasial utbildning
på mer än tre år.

                                                                
154 Statistiska centralbyrån
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Nordicom har sedan 1979 sammanställt statistik över svenska folkets mediavanor i vad
som kallas Mediebarometern. De undersöker bland annat hur stor procent av svenskarna
mellan 9 och 84 år som den senaste veckan använt sig av olika medier. I Mediebarome-
tern för år 2001 framkommer att 98% av den undersökta gruppen har sett på TV den
senaste veckan, 95% har lyssnat på radio och 91% har läst en morgontidning. 155 Detta
verkar stämma någorlunda överens med våra informanters medievanor. Alla ser på TV i
varierande utsträckning. Många poängterar att de mest ser nyheter. Alla läser morgon-
tidningar, även det i varierande mängd. En del, som Helene, läser allt i tidningen, medan
andra, som Beata, mest skummar igenom rubrikerna. En del läser flera morgontidning-
ar, oftast en av de stora morgontidningarna samt lokaltidningen. Bara hälften av grup-
pen säger sig lyssna på radio, men det är möjligt att resten glömt att nämna sitt radio-
lyssnande.

Enligt Mediebarometern har 57% av den undersökta gruppen använt sig av Internet den
senaste veckan. 156 Alla våra informanter har tillgång till Internet på sin arbetsplats och
alla verkar använda sig mycket av det. Enligt SCB hade år 2000 drygt 3,6 miljoner per-
soner mellan 16 och 64 år tillgång till Internet hemma, medan 3,2 miljoner inte hade
denna tillgång. 157 I vår grupp är det endast Fredrika som säger sig inte ha Internet hem-
ma. Vi kan konstatera att vår informantgrupp tycks ha större tillgång till Internet och ett
högre användande av Internet än den genomsnittlige svensken. Inom gruppen skiljer sig
dock användandet åt. Det tydligaste exemplet är Beata, som tycks använda Internet till i
stort sett allt. Daria, Göran och Helene uppger att de använder Internet bara om de har
ett syfte, de surfar inte. Vad man använder Internet till varierar också. Beata läser dags-
tidningar nästan uteslutande på Internet, medan Anders understryker att han inte alls
tycker om att läsa tidningar på Internet. Ellen och Daria läser utländska tidningar på
Internet, och Ellen lyssnar även på utländsk radio genom Internet.

60% av svenska folket mellan 9 och 84 år har läst en bok under den senaste veckan, och
61% har läst vecko- eller månadstidningar.158 Detta är en högre andel än bland perso-
nerna vi intervjuat. Ellen och Göran säger att de läser mycket böcker, medan Beata och
Fredrika uppger att de sällan läser böcker. För de övriga saknar vi uppgift om bokläsan-
de. Beata och Ellen är de enda som nämner att de läser veckotidningar ibland. Den enda
i vår grupp som säger att hon använder sig av Text-TV regelbundet är Helene. I Medie-
barometern är andelen 52%.159

                                                                
155 Nordicom
156 Ibid.
157 Vem använder Internet och till vad?: Spridning av Internet bland befolkningen  (SOU 2002:24), s. 2
158 Nordicom
159 Ibid.
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6. Analys

Vi kommer här att analysera vår informanters svar angående de problem de valde från
vår lista. Problemen kommer att analyseras både i modell och i text. Modellen är vår
modifierade version av Anders Hektors modell över det mänskliga informationsbeteen-
det. Vi sätter in våra informanter och deras svar i modellen. Livsaktiviteterna benämns
från 1 till 7 enligt uppdelningen på sidorna 29-30. Vi tolkar problemen som antingen
omedelbara eller fördröjda, och projekten tolkas på samma sätt som antingen föränd-
ringsprojekt eller pågående projekt. Under ”IKT-sammanhang” lägger vi in de informa-
tionssystem informanterna använt sig av då de har ett behov av information. Under
”Informationsaktivitet” beskriver vi deras aktivitet: search & retrieve, browsing, moni-
toring, unfolding, exchanging, dressing, instructing samt publishing. En närmare be-
skrivning av modellen återfinns i kapitel ”4. Teori”.

Problemen är indelade i grupperingar efter karaktär. Vi har under arbetets gång kunnat
urskilja fem grupper. Tre problem har vi gett rubriken ”Problem rörande val”. Dessa val
har pålagts individen. De kommer ”utifrån” och är gemensamma för hela den vuxna
befolkningen, EMU-omröstningen, PPM-valet och riksdagsvalet. Följande gruppering
innehåller de problem som rör lagstiftning av olika slag, sambolagstiftningen och lag-
stiftning kring genmanipulering av grönsaker exempelvis. Denna grupp har vi gett ru-
briken ”Problem rörande lagstiftning”. Gruppen därpå innefattar de problem som rör
den offentliga sektorn. Problemen fokuserar på vården och privatiseringar av offentlig
sektor. Nästa gruppering innehåller även den problem som rör den offentliga sektorn
men de är av mer specifik karaktär. De rör frågor om bygglov, dagisplats och bostads-
bidrag. Den sista gruppen innehåller problem som behandlar olika aspekter på arbete
och anställning. De rör löneskillnader mellan män och kvinnor, hur man skulle lösa en
facklig fråga samt arbetsförhållanden vid klädtillverkning och går under rubriken
”Problem rörande arbete och anställning”. Att vi har med problem som rör arbete och
anställning kan kanske uppfattas som förvirrande då vi inledningsvis avgränsar under-
sökningen genom att inte undersöka information rörande arbete, studier och hobbies.
Skillnaden här ligger i att ”Problem rörande arbete och anställning” kan uppkomma
även hos personer utan arbete och oavsett vilken typ av arbete man har. Det är inte ar-
betsuppgifternas innehåll vi frågar efter.
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6.1 Problem rörande val

Snart är det EMU-omröstning. Om du vill veta mer för att kunna besluta dig, hur skulle
du då gå tillväga?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Anders
Vi står inför en EMU- omröstning
Alla

F: Behov av info
för att fatta
beslut

P: Orientera sig
inom ämnet

TV
Tidningar

Monitoring
Unfolding

Calle
Vi står inför en EMU- omröstning
Alla

F: Behov av info
för att fatta
beslut

F: Rösta Internet
Politiskt parti

Browsing
Exchanging
Dressing

Ellen
Dags för EMU- omröstning
Alla

F: Behov av info
för att fatta
beslut

P: Orientera sig
inom ämnet

TV
Tidningar

Monitoring
Unfolding

Helene
Vi står inför en EMU- omröstning
Alla

F: Behov av info
för att fatta
beslut

P/ F: Rösta och
orientera sig
inom ämnet

Internet
E-post
Telefon
Personlig kontakt
vänner/ expert

Browsing
Unfolding
Search & Retrieve
Instructing
Exchanging

Figur 4

Fyra informanter valde detta problem: Anders, Calle, Ellen och Helene.

Omgivning
Det informationsbehov denna fråga kan väcka kan ha sitt ursprung i alla de sju olika
livsaktiviteterna i modellen. Den information våra informanter kan tänkas söka kan utgå
ifrån såväl omsorg om sig själv som till exempel anställning. Frågan är ställd på ett sätt
att vi inte kan säga mer om intressets ursprung. Samtidigt är frågan av den naturen att
det finns ett behov av att orientera sig inom ett stort område.

Vi menar att problemet kan ses som ett fördröjt problem, i och med att en EMU-
omröstning ligger i framtiden och att det är en fråga som informanterna vill återkomma
till ett flertal gånger. Projektet däremot kan vara av både pågående- och förändringska-
raktär. Det är ett långsiktigt projekt för att orientera sig i frågan som i slutändan leder
till ett val och därmed en möjlig förändring.

Omgivningens påverkande faktorer är lika för de fyra informanterna. Därför kan såväl
problemet som projektet ses på samma sätt hos informanterna.

IKT-sammanhang
Anders tror att han kommer att läsa tidningar och se på TV för att orientera sig i ämnet.
Det skulle även Ellen göra. Calle skulle använda sig av Internet precis som Helene. Hon
nämner även den personliga kontakten som ett sätt att nå information.

Informationsaktivitet
Ellen och Anders lika val av informations- och kommunikationsteknologi leder, i detta
fall, även till en liknande informationsaktivitet. Båda bedriver monitoring genom att de
fortlöpande ser bland annat debattprogram på TV och läser dagstidningar. Anders är ute
efter en mer allmän bild av området. Han tror att det kommer att presenteras ”allt för
mycket” information och kommer att sovra och ta del av den information som bekräftar
hans egen ståndpunkt. Ellen delar denna åsikt. Hon tror också att hon till största del
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kommer att ta del av den information som bekräftar hennes åsikt. Detta ser vi som ett
uttryck för unfolding.

Calle skulle browsa på Internet efter webbplatser som skulle kunna ge honom den in-
formation han söker. Han säger att ”EU har ju ett informationskontor och det finns en
hemsida där det finns all information man kan få”. Han nämner även de politiska parti-
ernas webbplatser. Calle går så långt att han behandlar den situation då man redan har
skaffat sig en åsikt i frågan. Då tar han återigen upp de politiska partierna. Denna gång-
en ur den aspekten att man kan gå med i något av dem som stöder den åsikt man själv
har. Då har man en möjlighet att själv uttrycka sina åsikter, genom aktiviteten dressing
och att diskutera ämnet genom aktiviteten exchange.

Även Helene skulle börja med att browsa på Internet. Hon skulle leta sig fram genom
EU:s olika webbplatser och även de olika medlemsländernas webbplatser för att se om
den information som presenteras skiljer sig från den vi får i Sverige. Hon skulle även
beställa material över Internet, en aktivitet som går in under instructing i modellen.
Detta material skulle hon finna genom att utföra aktiviteten search & retrieve. Helene
skulle även diskutera ämnet med sina vänner och arbetskamrater, vilket kan beskrivas
som exchanging.

Hur informerade du dig inför PPM-valet?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Beata
Dags att genomföra PPM- valet
1

O: Behov av info
för att välja

F: Utföra valet Broschyrer
Internet
TV
Tidningar

Unfolding
Search & Retrieve
Monitoring

Calle
Dags att genomföra PPM- valet
1, 3

O: Behov av info
för att välja

F: Utföra valet Broschyrer
Internet
Personlig kontakt med
vänner

Unfolding
Instructing
Browsing
Exchanging

Fredrika
Dags för  PPM- valet
1, 3, 7

F: Hur ska jag
placera pengar-
na

P/ F: Hålla sig à
jour och ev.
ändra

Broschyrer
Radio
TV
Tidningar

Browsing
Unfolding
Monitoring

Figur 5

Tre informanter valde detta problem: Beata, Calle och Fredrika.

Omgivning
Denna fråga är annorlunda än de flesta andra då alla informanterna i verkligheten ställts
inför att göra ett premiepensionsval. Därför kan de berätta hur de gjorde när de ville ha
mer information i ämnet. Informationsbehovet kan utgå från livsaktiviteterna omsorg
om sig själv, omsorg om hushållet samt anställning. För Beata och Calle var det ett
omedelbart problem: de behövde information för att kunna bestämma vilka fonder de
skulle placera i. Fredrika beskriver ett mer fördröjt behov när hon talar om att hålla sig à
jour för att fortlöpande kunna placera om pengar.  Därför är det övergripande projektet
för henne både ett pågående och ett förändringsprojekt, medan Beata och Calle betonar
mer det val de gjorde, och det blir då ett förändringsprojekt.
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IKT-sammanhang
Alla informanterna tog del av den broschyr man fick hemskickad i samband med PPM-
valet. Beata och Calle använde sig även av Internet. Calle nämner också personlig kon-
takt med vänner. Beata tittade på TV och läste tidningar och detsamma gäller för Fred-
rika som även lyssnade på radio.

Informationsaktivitet
De tre informanterna ägnar sig alla åt unfolding när de studerar PPM-katalogen. Calle
beskriver sin informationsaktivitet som bestående av två faser. Först browsade han på
PPM:s webbplats, som han tyckte var ”jättebra”. Han beställde även en del material via
webbplatsen genom instructing och bearbetade detta. I fas två bekräftade han sin åsikt
genom exchanging, att prata och diskutera med andra människor.

Beata gick vidare från den hemskickade broschyren till att söka och läsa information om
fonderna på PPM:s och Sparbankens webbplatser.  TV och tidningar tog hon del av som
vanligt, det vill säga monitoring, ”Ja, det var ju ingenting jag sökte aktivt. Men ändå,
om man hörde det så tog man ju in det, för det var ju något som man funderade på”,
säger hon.
Även Fredrika följde med i TV, radio och tidningar ungefär som vanligt och fick viss
information denna väg.

I höst är det riksdagsval. Hur skaffar du dig information inför detta?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Calle
Dags för riksdagsval
Alla

O: Vill veta mer F: Rösta Radio
TV
Tidningar

Monitoring
Unfolding

Fredrika
Dags för riksdagsval
Alla

F: Vill veta mer P/ F: Rösta TV Monitoring
Unfolding

Göran
Dags för riksdagsval
Alla

O/ F: Vill veta
mer

P/ F: Rösta TV
Tidningar
Broschyrer
Internet
Telefonkatalog
Personlig kontakt med
expert, telefon

Monitoring
Unfolding
Search & Retrieve
Exchanging

Figur 6

Tre informanter valde detta problem: Calle, Fredrika och Göran.

Omgivning
Den information man kan behöva inför ett riksdagsval bedömer vi kan ha sin utgångs-
punkt i alla de beskriva livsativiteterna. Liksom i PPM-valet kan man se problemet som
såväl omedelbart och fördröjt. Det är både fråga om att kontinuerligt hålla koll på vad
partierna står för och att skaffa tillräckligt med information för att göra ett val. Det
övergripande förändringsprojektet är att rösta i höstens val.

IKT-sammanhang
De tre informanterna väljer ungefär samma informationssystem, nämligen TV, radio
och tidningar. Göran nämner även det material som skickas ut från partierna. Han spe-
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kulerar också kring att om han mot förmodan skulle ha någon fråga han skulle vilja veta
mer om så skulle han ta personlig kontakt med en politiker eller vända sig till Internet.

Informationsaktivitet
Informanterna beskriver en tydlig monitoring-aktivitet när de betonar att de skulle följa
med i tidningar och TV. Göran säger: ”följer man med någorlunda på TV och så vidare,
så får man den mesta information man behöver. [...] Om man levt så länge som jag så
vet man ungefär vad partierna står för ändå.” Calle uttrycker sig likartat: ”Där följer
man nog återigen radio, TV, tidningar. Följer nån debatt då och då. Men därifrån till att
jag skulle hämta partiprogram och såna grejer, that´s too much liksom”. ”Ja, det är
mycket information om riksdagsvalet, det tror jag kommer att räcka med debatterna”,
säger Fredrika. De följer med på TV och läser tidningen som vanligt, och om något
fångar deras uppmärksamhet utvecklas intresset till en unfold-aktivitet. Göran skulle
läsa de broschyrer som han väntar sig få hemskickade, även om han mest tycker att de
är ”glättig propaganda och inte så mycket mer.” Om han skulle vilja veta mer om någon
fråga skulle han söka på Internet eller ringa till sina lokala politiker och diskutera saken,
alltså utföra en exchange-aktivitet. Han bedömer det dock inte som särskilt troligt att
han skulle ta dessa extra steg.

6.1.1 Sammanfattning
En likhet mellan de tre problemen som rör valsituationer är att informanterna i hög grad
skaffar information genom monitoring, att följa med i TV och tidningar. Detta är en
informationsaktivitet som alla våra informanter ägnar sig mer eller mindre åt. Anders är
den informant som ofta använder sig enbart av denna informationsaktivitet vilket även
blir tydligt i hans resonemang kring EMU-valet. En annan tydlig tendens är att alla läste
det material de fick hemskickat inför PPM-valet. Däremot är Göran väldigt skeptisk
inför det material han fick hemskickat från olika partier inför riksdagsvalet, eftersom
han ser det som ”glättig propaganda”. Några browsade och sökte information på Inter-
net om EMU och PPM. Calle och Helene betonar att de skulle diskutera och bearbeta
problemet (PPM- respektive EMU-omröstningen) med vänner och bekanta. Vi kan se
att de problem som leder till den mest aktiva informationssökningen är PPM-valet och
EMU-omröstningen.
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6.2 Problem rörande lagstiftning

Du vill veta vad sambolagstiftningen innebär. Hur gör du?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågånde

Anders
Står inför att bli sambo
1, 2, 3

O: Vill veta vad
lagen innebär

F: Ordna varda-
gen efter att ha
flyttat ihop med
sambo

Lagtexten
Personlig kontakt med
expert

Search & Retrieve

Beata
Vill veta vad sambolagstiftningen
innebär
1, 3

O: Vill veta vad
lagen innebär

F: Få veta vad
lagen innebär

Internet Search & Retrieve

Daria
Undrar vad sambolagstiftningen
innebär
4

F: Vill veta vad
lagen innebär

P: Få reda på
vad lagen inne-
bär

Tidningar
Personlig kontakt med
expert

Monitoring
Unfolding
Search & Retrieve

Fredrika
Funderar kring sambolagstiftningen
1, 2, 3, 4

O: Vill veta vad
lagen innebär

F: Få veta vad
lagen innebär

Internet
(Personlig kontakt med
expert)

Search & Retrieve

Göran
Undrar vad sambolagstiftningen
innebär
1, 2, 3, 4

F: Vill veta vad
lagen innebär

P: Få veta vad
lagen innebär

Bibliotek
Bok

Search & Retrieve
Unfolding

Figur 7

Fem informanter valde detta problem: Anders, Beata, Daria, Fredrika och Göran

Omgivning
Denna fråga kan ha sitt ursprung i flera av livsaktiviteterna. För Anders har den sitt ur-
sprung i omsorg om sig själv, omsorg för hushållet och omsorg om andra. Han har satt
sig in i denna fråga när han själv stod inför att flytta ihop med sin nuvarande sambo.
Den stora frågan rörde hur de skulle skriva sina testamenten. Även Beata har funderat
kring denna fråga inför att bli sambo. Förutom att fundera utifrån omsorg om hushållet
tänker hon på hur lagen skulle påverka hennes situation, omsorg om sig själv.

Daria däremot funderar enbart utifrån ett allmänt intresse, rekreation och reflektion. På
liknade sätt intresserar sig Göran och Fredrika. De båda går dock lite djupare och vill
veta hur lagen påverkar ett pars situation. Fredrika och Görans intresse kommer från
omsorg om sig själv, omsorg om andra, omsorg om hushållet och rekreation och reflek-
tion.

För Beata, Anders och Fredrika är problemet av omedelbar karaktär. De vill ha svar på
problemet snabbt. Deras projekt är även det av samma typ, ett förändringsprojekt. An-
ders och Beata blev sambos, om än ej med varandra, och Fredrika sökte svar på sin frå-
ga. Göran och Daria har inte samma behov av svar med det samma. Deras problem blir
ett fördröjt problem, och projektet blir ett pågående projekt.

IKT-sammanhang
Beata skulle använda sig av Internet för att finna en lösning på problemet. Det skulle
även Fredrika göra. Anders skulle läsa den aktuella lagtexten i lagboken, men även ta
personlig kontakt med en expert. En personlig kontakt skulle även Daria använda sig av,
hon skulle också läsa tidningar. Göran skulle vända sig till biblioteket och försöka finna
en bok om ämnet.
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Informationsaktivitet
De fem informanterna skulle alla använda sig av search & retrieve. Anders vände sig till
både en text och en personlig kontakt, men han gick tillväga på samma sätt, ställde en
fråga och fick ett direkt svar på den. Han trodde sig inte kunna ta del av lagtexten som
den ser ut, utan han vände sig tidigt till en personlig kontakt han etablerat under sina
studier. Denna kontakt gav honom svar på frågan.

Beata skulle vända sig till Internet och söka i Rixlex. Där vet hon precis hur hon ska
göra och vet att hon får tag i lagtexten och det är den hon vill ta del av. Fredrika vill
även hon läsa lagtexten. För att hitta den skulle hon dock vända sig till riksdagens eller
olika departements webbplatser eller söka på skattemyndighetens webbplats.

Daria skulle läsa tidningar med en monitoring-aktivitet. Om hon stöter på något om
sambolagstiftningen skulle hon ta del av detta genom unfolding. Hon funderar över hur
hon skulle gå tillväga om hon ville fördjupa sig i frågan, ”då får man ju gå så långt att
man till slut hamnar till att läsa lagen och få hjälp att tolka den.” Hon skulle då ta kon-
takt med en expert, kanske en jurist på kommunen.

Göran skulle vända sig till biblioteket och utföra en search & retrieve-aktivitet. Han tror
att han genom denna skulle finna en bok som behandlar sambolagstiftningen på ett mer
lättillgängligt språk än det lagtexten erbjuder, eftersom ”lagboken finns det ingen vettig
människa som kan läsa och kan förstå vad som står där”. Denna skulle han ta del av
genom unfolding.

Du är intresserad av en pågående rättegång i din stad och vill ta del av de handlingar
som berör målet. Hur gör du?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Fredrika
Är intresserad av en rättegång
1, 2, 4

O: Vill läsa
rättegångshand-
lingar

P: Ta del av
rättegången

Personlig kontakt med
expert

Search & Retrieve

Figur 8

En informant valde detta problem: Fredrika

Omgivning
Problemet kan ha sin utgångspunkt i livsaktiviteterna visa omsorg om sig själv och om-
sorg om andra  samt reflektion och rekreation. Antingen kan intresset bero på en per-
sonlig anknytning, eller vara ett allmänt intresse. Det pågående projektet är att ta del av
rättegången. Det omedelbara problemet är att man vill läsa rättegångshandlingarna.

IKT-sammanhang
Fredrika tar personlig kontakt med en expert.

Informationsaktivitet
Fredrika skulle ringa till eller besöka tingsrättens registrator med en direkt fråga om vart
handlingarna finns och om hon kan få ta del av dem. Hon skulle behöva veta vad ären-
det heter, och så skulle registratorn ha ett nummer att söka på. På detta sätt räknar Fred-
rika med att kunna få läsa rättegångshandlingarna.



58

Du vill veta hur lagstiftningen om genmanipulation ser ut angående grönsaker. Hur går
du tillväga?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Helene
Undrar över lagstiftningen om gen-
manipulerade grönsaker
1, 2, 3, 6

F: Vill veta hur
lagen ser ut

P: Orientera sig i
ämnet

Internet
Personlig kontakt med
expert, telefon, e- post
Personlig kontakt med
vänner

Browsing
Search & Retrieve

Figur 9

En informant valde detta problem: Helene

Omgivning
För Helene har denna fråga sitt ursprung i fyra av de livsaktiviteter som återfinns i mo-
dellen. Dessa är omsorg om sig själv, omsorg om andra, omsorg om hushållet samt
skaffa och bereda mat. Funderingen kring hur lagstiftningen om genmanipulation ser ut
är för Helene ett fördröjt problem eftersom hon inte behöver få ett svar här och nu. Pro-
jektet blir ett pågående projekt då hon önskar orientera sig i ämnet.

IKT-sammanhang
Helene skulle vända sig till Internet. Hon skulle även använda sig av personliga kon-
takter, både med experter och med vänner. Detta skulle hon göra via telefon eller e-post.

Informationsaktivitet
Browsing är den första aktivitet Helene skulle ägna sig åt då hon vänder sig till Internet.
Hon tycker att det är ”en jättefråga” och skulle titta på olika webbplatser, bland annat
nämner hon regeringens webbplats och Jordbruksdepartementets. Genom att utöka sin
aktivitet till att även innefatta search & retrive skulle hon via dessa webbplatser söka
efter telefonnummer eller e- postadresser som hon kan använda sig av för att kunna
vända sig till experter, till exempel en bonde eller en läkare, och här finna svar på hen-
nes frågor om hur lagen ser ut. Hon tror att lantbruksuniversiteten skulle kunna vara till
hjälp. Helene skulle även vända sig till de vänner hon har som hon tror kan hjälpa henne
få svar på sina frågor.
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Du undrar hur pass bra de frigående hönsen har det. Hur skaffar du dig information om
detta?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Daria
Undrar hur hönsen har det
2, 6

F: Vill veta hur
hönsen har det

P:  Sätta sig in i
ämnet

Personlig kontakt med
expert

Search & Retrieve

Figur 10

En informant valde detta problem: Daria

Omgivning
Beroende på vilka utgångspunkter man har, kan den livsaktivitet som föranleder undran
om hönsen vara såväl omsorg om andra, som skaffa och bereda mat. Vi antar att pro-
jektet är ett pågående projekt som syftar till att orientera sig i ämnet. Det fördröjda pro-
blemet är att man vill veta mer om hur förhållandena för frigående hönor ser ut.

IKT-sammanhang
Daria skulle vilja få information från en expert genom personlig kontakt.

Informationsaktivitet
Daria skulle försöka hitta de ansvariga inom offentliga myndigheter och ställa frågor till
dem. Hon skulle även ”kontakta företag…bönder, vem det nu kan va, ja lämpliga orga-
nisationer som jag kan bedöma har…har kunskap.” Tyvärr går Daria inte in på hur hon
tar denna kontakt.

EU-parlamentet har fattat beslut i en fråga du är intresserad av. Hur gör du om du
själv vill läsa detta beslut?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Göran
Är intresserad av ett beslut som
fattats inom EU
Alla

O: Vill veta hur
beslutet lyder

P: Ta del av
beslutet

Internet
Telefonkatalog
Personlig kontakt med
expert, telefon

Browsing
Search & Retrieve
Unfolding
Instructing

Figur 11

En informant valde detta problem: Göran

Omgivning
Ett beslut i EU-parlamentet kan tänkas beröra alla de beskrivna livsaktiviteterna bero-
ende på vad frågan gäller. Det omedelbara problemet för Göran är att han vill veta vad
själva beslutet blev. Det pågående projektet är att ta del av beslutet.

IKT-sammanhang
Göran skulle i första hand vända sig till Internet. Han skulle också kunna tänka sig per-
sonlig kontakt via telefon med en expert.
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Informationsaktivitet
Göran tror att det finns en webbplats för hela EU, och dit skulle han vända sig. Vi tolkar
Görans informationsaktivitet både som browsing och som search & retrieve. Han skulle
försöka orientera sig på webbplatsen genom att ”klicka sig fram till det man är intresse-
rad av” och ”lista ut vilket departement det ligger under och söka hela vägen ner”. Han
gissar att webbplatsen även borde ha en sökfunktion som han kan använda. Han väntar
sig att finna beslutet utlagt på Internet, eftersom större organisationer brukar uppdatera
sina webbplatser med allt som händer. Om han inte skulle hitta den eftersökta informa-
tionen skulle han ringa till ”en massa EU-kontor och annat i Sverige och be dem skicka
informationen”, alltså instructing. Han tror att de EU-kontor som förut fanns för att in-
formera om EU finns kvar, och att man skulle hitta telefonnumret till dem genom tele-
fonkatalogen eller Internet.

Du vill anmäla en reklamfilm på TV som du tycker förmedlar en negativ bild av kvin-
nor. Hur går du tillväga?

Omgivning IKT- sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Daria
Blev upprörd över ett TV- program
1, 2, 4

O: Vill framföra
sin åsikt

F: Få till stånd
bättre nyheter

Tv
Personlig kontakt med
expert, telefon

Monitoring
Unfolding
Exchanging

Ellen
Har blivit upprörd över reklamfilm
1, 2

O: Vill protestera F: Framföra sin
åsikt och påver-
ka

TV
Personlig kontakt med
vänner/expert
Tidning
Internet

Unfolding
Exchanging
Dressing
Publishing
Search & Retrieve

Figur 12

Två informanter valde detta problem: Daria och Ellen

Omgivning
Denna fråga har tolkats på två olika sätt. Den låg nära en händelse som Daria upplevt
och hon valde att berätta om den och hur den löstes. Ellen valde att ta upp reklamfilmer
eftersom hon ofta blir upprörd över deras innehåll.

Daria kopplade frågan till att klaga på ett nyhetsprogram. Daria har ett stort intresse för
händelserna i ett land där hon tidigare varit bosatt. Hon visste att det skett ett attentat
och satte sig ner för att få information om detta ur ett nyhetsprogram på TV. Då detta
inte tog upp händelsen valde Daria och hennes man att framföra kritik till nyhetspro-
grammet. De livsaktiviteter detta hade sin utgångspunkt i var omsorg om sig själv, om-
sorg om andra och rekreation och reflektion.

Ellen vill protestera mot en reklamfilm som är kränkande för kvinnor. Detta har sitt ur-
sprung i omsorg om sig själv och omsorg om andra.

För båda informanterna är problemet omedelbart. De vill framföra sina åsikter så snabbt
och effektivt som möjligt. Även deras projekt är av samma typ, ett förändringsprojekt.
Daria vill få till stånd bättre nyheter och Ellen vill påverka hur reklamfilmer ser ut.
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IKT-sammanhang
Daria såg nyheterna på TV men hon ringde för att nå den personliga kontakten med en
expert som hon sökte.

Ellen såg den reklamfilm hon vill klaga på TV. Via Internet skulle hon söka sig fram till
en personlig kontakt med en expert. Denna kontakt skulle hon ta via telefon. Ellen näm-
ner även personliga kontakter med vänner och insändare i en tidning.

Informationsaktivitet
Daria såg på nyhetsprogrammet som hon gör varje dag, hon bedriver en monitoring-
aktivitet. Hon tog till sig de nyheter som presenterades, unfolding, och blev upprörd då
den händelse hon var intresserad av inte nämndes. Då Daria och hennes man denna
kväll var ”lite…på hugget” så ringde de upp nyhetsprogrammet och fick tala med re-
daktören. De diskuterade med henne varför det inte fanns ett inslag om attentatet i sänd-
ningen. De utförde en exchange-aktivitet.

Ellen såg reklamfilmen på TV, hon utförde en unfold-aktivitet. Detta ledde till att Ellen
diskuterade reklamfilmen med sina vänner, de bedrev en exchange-aktivitet. De nämnde
möjligheten att skriva en insändare om reklamfilmen för att få det sättet framföra sina
åsikter och förhoppningsvis kunna påverka hur reklamfilmer ser ut. I så fall skulle de
genom en dressing-aktivitet samla den information de har om ämnet och presentera den
i skrift för att senare sända den till en tidning och genom en publishing-aktivitet pre-
sentera den för allmänheten. Ellen nämner även att hon kanske skulle försöka få kontakt
med exempelvis jämställdhetsombudet via Internet. Hon tänker sig att detta skulle ske
via regeringens webbplats.

6.2.1 Sammanfattning
Search & retrieve är den informationsaktivitet som är vanligast när det gäller att ta del
av lagstiftningar av olika slag. Informanterna vänder sig ofta till experter för att få hjälp
och ställa frågor. Detta kan ske via telefon, e-post eller ansikte mot ansikte. Att söka på
Internet är också populärt. Frågan om att anmäla reklamfilm/klaga på nyheter är annor-
lunda genom att den snarare innebär att informanterna ska göra sin åsikt hörd. Daria
lyckades väl med detta då hon, i likhet med många andra situationer, direkt tog kontakt
med den aktuella personen.
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6.3 Problem rörande offentlig sektor A

Du har funderingar kring privatiseringar inom den offentliga sektorn. Vilka för- och
nackdelar finns? Hur gör du för att ta reda på mer?

Omgivning IKT- sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Anders
Val av elleverantör
3

O: Behov av info
om elleverantö-
rer

F: Välja elleve-
rantör

Internet
Personlig kontakt med
expert, e- post

Browsing
Search & retrieve
Unfolding

Fredrika
Har funderingar kring privatiseringar
av offentlig sektor
1- 7

F: Vill veta mer P: Orientera sig i
ämnet

Tidningar
Radio

Monitoring
Unfolding

Figur 13

Två informanter valde detta problem: Anders och Fredrika

Omgivning
Anders valde att besvara denna fråga med ett verkligt exempel på en situation som be-
handlar just privatiseringen av den offentliga sektorn, valet av elleverantör. Denna fråga
har sitt ursprung i omsorg för hushållet.

Var Fredrikas intresse har sitt ursprung är svårare att se. Hon behandlar frågan ur en
väldigt allmän vinkel, och det kan beröra alla de livsaktiviteter som innefattas i model-
len.

För Anders är problemet av en omedelbar karaktär, han behövde göra ett val av elleve-
rantör. Som ett naturligt steg i detta blir projektet av förändringskaraktär. Fredrikas pro-
blem är däremot ett fördröjt problem och projektet är ett pågående projekt. Hennes mål
är att orientera sig i ämnet och har därför inte samma omedelbara behov av information
som Anders.

IKT-sammanhang
Anders använde sig av Internet och av e-post. Fredrika skulle använda sig av tidningar
och radio.

Informationsaktivitet
Anders började med att browsa på Internet. Han vände sig bland annat till Konsument
Göteborg och energimyndigheten. Han e-postade förfrågningar till dem, search & retri-
eve, men upplevde att alla hänvisade till alla. Av en slump i browsandet fann Anders en
jämförelse av elpriserna på Konsumentverkets webbplats som han använde sig av ge-
nom unfolding.

Fredrika skulle läsa de tidningar och lyssna på de radioprogram hon brukar, det vill säga
monitoring. Om hon skulle höra något om privatiseringarna skulle hon ta del av det ge-
nom en unfold-aktivitet.



63

Du är oroad över neddragningarna inom vården och vill veta vad de får för följder.
Hur går du tillväga?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Anders
Oroad över neddragningar inom
vården
1, 2

F: Vill veta mer P: Sätta sig in i
ämnet

TV
Tidningar
Internet

Monitoring
Unfolding

Calle
Oroad över neddragningar inom
vården
1, 2

F: Vill veta mer P: Sätta sig in i
ämnet

TV
Tidningar
Radio
Internet

Monitoring
(Search & Retrieve)

Figur 14

Två informanter valde detta problem: Anders och Calle.

Omgivning
Problemet härrör ur omsorg om sig själv och omsorg om andra. Projektet är för både
Anders och Calle ett pågående projekt som syftar till att sätta sig in i ämnet,  och det
fördröjda problemet är att man vill ha mer information om neddragningarna inom vår-
den.

IKT-sammanhang
Både Anders och Calle tar del av informationssystemen TV, tidningar och Internet.
Calle nämner även radio.

Informationsaktivitet
Anders säger att det blir ”väldigt mycket TV och tidningar” för att informera sig i äm-
net. Vi tolkar det som att han ägnar sig åt monitoring genom det dagliga TV-tittandet
och tidningsläsandet, och att han sedan fördjupar sig i det han finner intressant. Via TV
och tidningar kan man även få tips om för ämnet relevanta webbplatser, säger Anders.
Calle beskriver frågan om neddragningarna i vården som en ”typisk sån fråga där man
egentligen inte går vidare. [...] För det är en fråga som ligger långt ifrån mig då.” Han
säger att han tagit ”passiv del av information” via TV, tidningar och radio liksom An-
ders. Däremot framhåller han inte att han någon gång verkligen läser något han stöter
på. Det kanske mer är fråga om att hålla sig allmänt uppdaterad. Calle vet att när det
gäller statliga beslut och lokala landstingsbeslut så finns det webbplatser för att man ska
kunna söka information där genom search & retrieve. Men problemet med det är enligt
Calle att man inte vet när besluten fattas, och man kan inte gärna titta igenom webbplat-
serna varje dag.
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Du har hört talas om missförhållanden inom äldreomsorgen och vill förvissa dig om att
din släktings äldreboende är tryggt. Hur gör du?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Anders
Har hört talas om missförhållanden
inom äldrevården
2, 4

F: Vill veta hur
det förhåller sig

P: Ta reda på
hur det är

TV
Tidningar
Internet
Personlig kontakt med
expert

Monitoring
Unfolding
Search & Retrieve

Ellen
Har hört talas om missförhållanden
inom äldrevården
2

O: Vill veta hur
släktingen har
det

F: Ta reda på
hur släktingen
har det

Personlig kontakt med
släkt, vänner, andra
anhöriga

Search & Retrieve
Exchanging

Figur 15

Två informanter valde detta problem: Anders och Ellen

Omgivning
Man kan anta att det främst är omsorg om andra som utlöser detta informationsbehov.
Anders reflekterar även mer allmänt om frågan. Han tolkar problemet som ett mer för-
dröjt problem genom att han vill ta reda på hur missförhållanden i äldrevården ser ut i
stort. Ellen ser det mer som ett omedelbart problem att kontrollera hur förhållandena ser
ut på en tänkt släktings äldreboende. Hennes projekt leder därför till någon slags föränd-
ring, medan Anders pågående projekt är att orientera sig i ämnet.

IKT-sammanhang
Ellen vänder sig uteslutande till personliga kontakter. Anders nämner TV och tidningar
samt Internet.

Informationsaktivitet
Anders skulle följa med i TV och tidningar och läsa det han fann viktigt och intressant
om ämnet. Han utför monitoring och unfolding. Anders tror även att han från tidningar
och TV kan få en del tips om användbara webbplatser. Om Anders skulle vilja fördjupa
sig i frågan om missförhållanden inom äldrevården ”då får man ju så att säga gå djupare
in i det, vad finns det för alternativ där. Och så får man ju höra med… kanske med
myndigheter inom den regionen”, säger han och beskriver därmed ett search & retrieve-
beteende.

Ellen säger att hon givetvis skulle åka och hälsa på sin släkting för att kontrollera att allt
stod rätt till. Om släktingen bodde för långt borta skulle hon prata med bekanta och be
dem se till hur släktingen hade det. Ellen menar att frågan är svår. Om hon såg själv att
släktingen vansköttes skulle hon polisanmäla det, men om hon bara hade misstankar
skulle det vara mer komplicerat. Hon tror att hon då skulle ta kontakt med andra perso-
ner vars anhöriga bor på samma äldreboende och tillsammans diskutera hur man skulle
göra, ett exchange-beteende. Ellen säger att hon inte är ”säker på vilken instans jag
skulle försöka… För det är ju väldigt svårt. Verkligen”.
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6.3.1 Sammanfattning
Frågorna besvaras på olika sätt beroende på hur de tolkas. De två frågorna om privatise-
ring av offentlig sektor och neddragningar inom vården är av den naturen att de kan
tolkas som att man önskar en allmän bild av området. Frågan om en släktings äldrebo-
ende kan tolkas som ett mer direkt problem som behöver lösas. Denna fråga har dock
Anders visat ett mer allmänt intresse för. Om informanterna enbart önskar en allmän
bild av ämnet använder de sig av monitoring av välkända källor och tar del av det som
väcker intresse genom unfolding. Om frågorna däremot besvaras med ett av informan-
terna upplevt exempel märker vi ett större engagemang. Det visar sig att det funnits en
större vilja att lösa problemet, exempelvis valde Anders en elleverantör.

6.4 Problem rörande offentlig sektor B

Du vill skaffa bygglov för ett nytt garage. Hur går du tillväga?

Omgivnig IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Ellen
Ska bygga garage
3

O: Vill veta hur
man skaffar
bygglov

F: Bygga gara-
get

Personlig kontakt med
expert, telefon

Search & Retrieve

Helene
Ska bygga garage
3

O: Vill veta hur
man skaffar
bygglov

F: Bygga gara-
get

Internet
Personlig kontakt med
expert, telefon

Browsing
Search & Retrieve

Figur 16

Två informanter valde detta problem: Ellen och Helene

Omgivning
Problemet har för båda informanterna en tydlig koppling till livsaktiviteten omsorg om
hushållet. Projektet som leder till förändring går ut på att bygga garaget. Det omedelba-
ra problemet är att man behöver få reda på hur man gör för att skaffa bygglov.

IKT-sammanhang
Både Ellen och Helene säger att de skulle ta personlig kontakt med en expert via tele-
fon. Helene tror att hon kanske skulle vända sig till Internet först.

Informationsaktivitet
Ellen förklarar att hon inte har en aning om hur hon skulle göra för att ansöka om
bygglov. Därför skulle hon ringa till kommunens växel och ”säga: hej, jag vill skaffa
bygglov, vem pratar jag med, koppla mig!” Hon tror att om hon inte kan få hjälp där så
skulle de kunna hänvisa henne vidare till rätt instans. Helene skulle vända sig till den av
kommunens enheter som hon tror har hand om problemet, Mark- och Plankontoret. ”Jag
skulle ringa upp och säga vad behöver jag och vad ska jag göra?” säger hon. Både Ellen
och Helene skulle ha en search & retrieve-metod med direkta tydliga frågor. Helene tror
att hon kanske skulle browsa på kommunens webbplats först för att se om hon skulle få
veta något om problemet där. Kanske skulle det finnas ansökningshandlingar och in-
formation om kostnad. Hon skulle söka efter rätt person att sedan kontakta telefonledes
och ställa frågor till.
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Ditt barn behöver dagisplats. Hur går du tillväga?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Göran
Familjen har flyttat
1, 2, 3, 5

O: Barnet behö-
ver ny dagisplats

F: Skaffa dagis-
plats

Telefonkatalog
Personlig kontakt med
expert, telefon

Search & Retrieve
Instructing

Helene
Fanns behov av dagisplats
1, 2, 3, 5

O: Barnet behö-
ver dagisplats

F: Skaffa dagis-
plats

Personlig kontakt med
expert, telefon

Instructing

Figur 17

Två informanter valde detta problem: Göran och Helene

Omgivning
Denna fråga har både Helene och Göran ställts inför. Efter en flytt behövde Görans barn
ny dagisplats och även Helenes barn hade vid ett tillfälle behov av en dagisplats. Pro-
blemet har för båda informanterna sitt ursprung i fyra livsaktiviteter; omsorg om sig
själv, omsorg om andra, omsorg om hushållet och transport.

Problemet är både för Helene och Göran omedelbart. De behövde en dagisplats direkt.
På samma sätt var projektet ett förändringsprojekt, det ledde till en ny dagisplats.

IKT-sammanhang
Göran nämner först att han använde sig av telefonkatalogen. Han använde sig även av
personlig kontakt med en expert. Denna personliga kontakt nämner även Helene. För
båda informanterna sker denna kontakt över telefon.

Informationsaktivitet
Göran utförde en search & retrieve-aktivitet i telefonkatalogen efter den del i kommu-
nen som hans ärende tillhörde och fann ett telefonnummer han sedan ringde. Där gav
han uttryck för en instructing-aktivitet då han framförde sitt ärende och ”beställde” en
ny dagisplats till sitt barn.

Helene nämner enbart den instucting-aktivitet som Göran nämnde ovan. Även Helene
ringde den person i kommunen som handhar denna sorts ärenden och framförde sin
önskan om en ny dagisplats.

Du tror att du är berättigad till bostadsbidrag. Hur tar du reda på mer?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Beata
Ställs inför funderingar om hon är
berättigad bostadsbidrag
3

O: Vill veta om
hon är berättigad

F: Få ner hyran Internet Search & Retrieve

Figur 18

En informant valde detta problem: Beata
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Omgivning
Detta problem har Beata ställts inför. Hon önskade veta om hon var berättigad till bo-
stadsbidrag. Denna önskan uppkom i den livsaktivitet som rör omsorg om hushållet.
Problemet var omedelbart då hon ville söka bostadsbidrag så fort som möjligt. Projektet
var av förändringskaraktär då det ledde till att hon fick ner hyran.

IKT-sammanhang
Beata använde sig av Internet.

Informationsaktivitet
Beata gick in på Försäkringkassans webbplats. Där fann hon den information hon be-
hövde för att ta reda på om hon var berättigad till bostadsbidrag. Beata tror att även om
hon inte hade vetat att hon skulle finna informationen på denna webbplats, skulle hon
ändå ha vänt sig hit först.

6.4.1 Sammanfattning
De båda frågorna om bygglov respektive dagisplats visar sig båda lösas med hjälp av en
personlig kontakt med en expert. Denna kontakt fås via telefon i samtliga fall. Skillna-
den är att i fallet med bygglov vill informanterna genom en search & retrieve-aktivitet
få svar på hur de skaffar bygglov, de uttrycker inte att de vill söka bygglov. När det
gäller att skaffa en ny dagisplats så uttrycker informanterna ett instructing-beteende, de
framför en ”beställning”. Problemet angående bostadsbidrag löses på ett annat sätt. Be-
ata använde sig visserligen också av en search & retrieve-aktivitet, men valde att vända
sig till Internet och där lösa sitt problem, precis som i många andra situationer.

6.5 Problem rörande arbete och anställning

Du vill undersöka löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Hur gör du?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Beata
Undrar över löneskillnader
1, 2, 7

O/ F: Vill veta
hur det ser ut

P: Ta reda på
hur det ser ut

Internet
Personlig kontakt med
expert, telefon

Search & Retrieve
Exchanging

Daria
Har funderingar om löneskillnader på
arbetsplatsen
1, 2, 7

O: Vill veta hur
det ser ut

P: Få en bild av
hur lönerna
fördelas på
arbetsplatsen

Personlig kontakt med
expert

Search & Retrieve
Exchanging

Ellen
Har funderingar kring löneskillnader
1, 2, 4, 7

F: Vill veta hur
det ser ut

P: Ta reda på
hur det ser ut

Personlig kontakt med
expert, telefon

Search & Retrieve
Instructing
Exchanging

Göran
Undrar över löneskillnader
1, 2, 3, 4, 7

F: Vill veta hur
det ser ut

P: Orientera sig i
ämnet

Internet
Personlig kontakt med
expert, telefon

Browsing
Search & Retrieve
Exchanging

Figur 19

Fyra informanter valde detta problem: Beata, Daria, Ellen och Göran

Omgivning
Det är svårt att säga ur vilka livsaktiviteter informationsbehovet uppstår. Man skulle
kunna säga alla, främst är det dock anställning. Problemet kan vara både omedelbart och
fördröjt. De flesta informanterna delar upp problemet i två delar. Antingen vill man veta
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hur löneskillnaderna ser ut rent allmänt mellan män och kvinnor i Sverige, eller också
vill man veta hur det ser ut på den egna arbetsplatsen. Det pågående projektet är att få
en bild av hur lönerna fördelar sig mellan män och kvinnor.

IKT-sammanhang
För att få information om frågan skulle informanterna vända sig till Internet eller ta per-
sonlig kontakt med expert, främst genom telefon.

Informationsaktivitet
För att få veta hur löneskillnaderna ser ut i hela Sverige skulle Beata använda sig av
Statistiska Centralbyråns webbplats. Men om hon snarare skulle vara intresserad av hur
det ser ut på hennes egna arbetsplats, skulle hon ringa till, eller gå och prata med, den
fackliga representanten som hon vet har de siffrorna.

Daria säger att det inte är så lätt att säga hur hon skulle gå tillväga för att skaffa mer
information om ämnet. Hon tror att hon skulle fråga den personen som är jämställdhets-
ansvarig på hennes arbetsplats och be om hjälp, alltså search & retieve.

Ellen säger att hon vet precis hur hon skulle gå tillväga för att undersöka löneskillnader.
Hon har varit på kurs och lärt sig hur förvaltningslagen fungerar och vet därför att alla
statliga myndigheter är skyldiga att lämna ut uppgifter, ”bara om du ber om en konkret
sak så ska du få det. Så då skulle man ju kanske…kunna gå runt till alla statliga myn-
digheter och begära och få en, en…liksom lönelista…på alla anställda.” Vi antar att
Ellen menar att hon inte skulle gå runt, utan snarare skulle ringa till de olika myndig-
heterna. Ellen använder sig alltså både av search & retrieve och instructing. Hon säger
att det inte är samma sak med privata företag, och om de skulle vägra att lämna ut löne-
statistik till henne så skulle hon ringa till facket och be om hjälp att få information.

Göran poängterar också att det skulle kunna vara svårt att få tag i information från pri-
vata företag. Han skulle försöka att ringa till exempel personalchefen och ställa frågor.
Men Göran poängterar att han tolkar problemet snarare som att det handlar om att un-
dersöka löneskillnader i stort i Sverige. Då skulle han vända sig till Statistiska Central-
byråns webbplats och browsa sig fram. ”Och om det inte finns på hemsidan så finns det
säkert kontakt… eller nummer till nån man kan ringa.”
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Du behöver hjälp med en facklig fråga. Hur gör du?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Beata
En facklig fråga har uppstått
1, 2, 7

O: Behöver
facklig hjälp

F: Lösa den
fackliga frågan

Internet
Personlig kontakt med
expert, telefon

Browsing
Search & Retrieve
Exchanging

Calle
Dags för löneförhandling (facklig
fråga)
1, 7

O: Behöver
facklig hjälp

F: Löneförhand-
ling

Internet
Personlig kontakt med
expert, telefon

Search & Retrieve
Exchanging

Daria
Ställs inför en facklig fråga
1, 2, 7

O: Behöver
facklig hjälp

F: Lösa den
fackliga frågan

Personlig kontakt med
expert

Search & Retrieve
Exchanging

Figur 20

Tre informanter valde detta problem: Beata, Calle och Daria

Omgivning
Denna fråga ses av Daria och Beata som väldigt allmän medan Calle går djupare in i
ämnet och ser en situation med löneförhandling framför sig. Detta gör att för Daria och
Beata har frågan sitt ursprung i tre livsaktiviteter; omsorg om sig själv, omsorg om
andra och anställning. För Calle däremot kommer inspirationen från två livsaktiviteter:
omsorg om sig själv och anställning. Detta då hans fråga är mer inriktad på sin egen lön.

Problemet är för alla informanterna av en omedelbar karaktär, de önskar få svar på frå-
gan snabbt. Även projektet är av samma karaktär för de tre informanterna, ett föränd-
ringsprojekt.

IKT-sammanhang
Beata och Calle säger att de skulle använda sig av Internet. Alla tre informanterna näm-
ner personlig kontakt med en expert.

Informationsaktivitet
Beata skulle börja med att browsa på fackets webbplats. Även Calle skulle vända sig till
Internet först, men enbart för att finna ett telefonnummer som han sedan skulle ringa för
att få personlig kontakt och hjälp. Att ta personlig kontakt nämner alla informanterna
och de skulle genom search & retrieve och exchange få svar på sina frågor.



70

Du vill veta hur arbetsförhållandena ser ut för dem som tillverkar de kläder du köper.
Hur gör du för att informera dig?

Omgivning IKT-sammanhang Informations-
aktivitet

Informant Problem Projekt

Livsaktivitet Omedelbart/
Fördröjt

Förändring/
Pågående

Fredrika
Undrar över förhållanden vid klädtill-
verkning
1, 2, 3

F: Vill veta hur
det ligger till

P: Orientera sig i
ämnet

Tidningar Monitoring

Helene
Undrar över förhållanden vid klädtill-
verkning
1, 2, 3

F: Vill veta hur
det ligger till

P: Orientera sig i
ämnet

Internet
Personlig kontakt med
expert, telefon/ e- post
Personlig kontakt,
rykten

Browsing
Search & Retrieve
Monitoring
Unfolding

Figur 21

Två informanter valde detta problem: Fredrika och Helene

Omgivning
Både Fredrika och Helene ser på frågan med ett allmänt intresse. Funderingarna kring
hur förhållandena ser ut vid klädtillverkning har sitt ursprung i de tre första livsaktivi-
teterna; omsorg om sig själv, omsorg om andra och omsorg om hushållet.

Problemet ses hos båda informanterna som ett fördröjt problem, och projektet är av en
pågående karaktär. Ämnet är sådant att de vill orientera sig i hur arbetsförhållandena ser
ut.

IKT-sammanhang
Fredrika skulle använda sig av tidningar för att orientera sig i ämnet. Helene däremot
nämner flera alternativ. Hon skulle använda sig av Internet och av personliga kontakter
med experter via telefon och e-post.

Informationsaktivitet
Fredrika skulle endast använda sig av monitoring då hon läser de tidningar hon brukar
ta del av. Om hon skulle finna artiklar om ämnet skulle hon ta del av dem genom unfol-
ding. Men hon nämner även att hon är tveksam till om informationen i artiklarna är san-
ningsenlig, ”tillverkarna som…har verksamheten där nere förskönar bilden och dom
andra förmörkar den och jag tror nog att detta är illa. Så jag skulle inte lita på någon”.

Helene skulle browsa på Internet. Hon skulle söka sig fram till de olika affärskedjornas
webbplatser. Där skulle hon se om det fanns någon information om hur kläderna tillver-
kas, men där tror hon inte att hon skulle finna så mycket information. Då skulle Helene
gå över till att via en search & retrieve-aktivitet finna ett telefonnummer eller en e-
postadress till informationschefen på företaget och på det sättet få tag på information,
även här via search & retrieve.  Precis som Fredrika är Helene tveksam till den infor-
mation man kan finna om ämnet. Helene nämner även att hon skulle ”nog gå på infor-
mation jag får, rykten, som går”.

Avslutningsvis nämner både Helene och Fredrika att en resa till fabriken skulle vara det
bästa, och kanske enda, sättet att få riktig information om hur arbetsförhållandena ser ut.
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6.5.1 Sammanfattning
Problemen som rör en facklig fråga och löneskillnader besvaras på ett likartat sätt av
alla informanter. De skulle ta personlig kontakt med en expert, möjligen efter att först
ha utfört en sökning på Internet. Skillnaden i hur informanterna löser problemet som rör
arbetsförhållandena vid klädtillverkning ligger till stor del i hur djupt de engagerar sig.
Fredrika önskar en bred, allmän bild och använder sig av monitoring, medan Helene
söker efter en djupare förståelse. Hon ägnar sig åt browsing och search & retrieve.

7. Diskussion

Vi kommer här att diskutera och försöka besvara våra frågeställningar utifrån våra re-
sultat och relevant litteratur. Våra reflektioner över vår metod och dylikt följer under
”Slutsatser”. Två frågeställningar var svåra att skilja åt och vi väljer därför att behandla
dem gemensamt. För att underlätta läsningen väljer vi att åter igen presentera vårt syfte
och våra frågeställningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur våra informanter
går tillväga då de har ett behov av samhällsinformation.

Våra frågeställningar är:
• Vart säger informanterna att de vänder sig för att finna samhällsinformation?
• Hur säger de att de går tillväga?
• Har ämnet betydelse för vart informanterna vänder sig och hur de går tillväga?
• Har informanternas sätt att söka övrig information betydelse för hur de söker sam-

hällsinformation?
• Nämner informanterna att de använder folkbiblioteket som förmedlare av samhälls-

information?
• Vad anser våra informanter vara samhällsinformation och hur vill de helst ta del av

den?

7.1 Vart säger informanterna att de vänder sig för att finna samhälls-
information? Hur säger de att de går tillväga?

Personerna i Marcella och Baxters undersökning gav exempel på situationer då de hade
behövt söka information. Utbildning och fritidsaktiviteter kom högt upp på listan. Äm-
nen som hamnar inom vad vi kallar samhällsinformation var bland annat hälsovård och
bidrag. Intressant är att en överväldigande majoritet (66,7%) hade vänt sig till folkbibli-
oteket för att söka den information de behövde. Medborgarkontor var den näst populä-
raste platsen, men dit hade ändå bara 17,7% vänt sig. Internet och dagstidningar kom på
jumboplatserna över vart informanterna vänt sig för att söka information om de problem
de stött på.160 Detta är ett resultat som är nästan spegelvänt mot vårt. Vi fann att våra
informanter i stora drag använder sig av Internet, massmedier som TV och tidningar och
personliga kontakter med experter. När de använder sig av Internet är de dominerande
informationsaktiviteterna search & retrieve och browsing. Vid användandet av massme-
dier är det monitoring som är den vanligaste informationsaktiviteten. Personliga kon-
takter med experter tas främst med hjälp av telefon och e-post och informationsaktivi-
teterna som dominerar är search & retrieve och exchanging.

                                                                
160 Marcella & Baxter (1999), s. 165
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7.1.1 Internet
Något som slår oss när vi studerar vårt material i förhållande till tidigare undersökningar
om informationssökning i en vardagskontext är den betydligt större användningen av
Internet.

I IT-kommissionens rapport 1/2002 Vem använder Internet och till vad? kan man läsa
att närmare 25% av befolkningen ägnar sig åt informationssökning på Internet en ge-
nomsnittlig dag. Samhällsinformation är det ämne som det är vanligast att man söker,
efter ”allmän information”. 161 I Marcella & Baxters undersökning ser vi inga spår av
denna stora användargrupp. Här står det att läsa att Internet kommer på näst sista plats,
med 1.7%, över de kanaler som används för att söka samhällsinformation. 162 Inte heller
Savolainen redovisar några höga siffror. I ”Everyday Life Information Seeking: Appro-
aching Information Seeking in the Context of ’Way of  Life’” är det ingen av de 22 in-
formanterna som uppger att de använder sig av Internet.163 ”Seeking and using informa-
tion from the Internet: the context of non- work use” undersöker finländska Internetan-
vändare. Undersökningen visar dock att det endast är tre procent av Finlands befolkning
som har använt sig av Internet för att finna information. 164 Att det i dessa undersökning-
ar presenteras så låga siffror beror på att de har några år på nacken. Vid tidpunkten för
dessa undersökningar hade inte Internetanvändandet genomgått den explosionsartade
utveckling som vi har följt under de senaste åren. Det kan även finnas skillnader mellan
länderna i vilka undersökningarna gjorts.

I Marcella och Baxters undersökning kan vi även läsa att användningen av datorer för
att finna information kom långt ner på listan över vilka sätt informanterna föredrog.
Däremot kunde 75% tänka sig att använda datorer för informationssökning om de skulle
bli mer allmänt tillgängliga. En majoritet skulle vilja finna datorerna på ett folkbiblio-
tek.165 I vår undersökning kan vi tydligt se att datorer används i informationssöknings-
syfte om de finns tillgängliga. Samtliga av våra informanter har en dator med Interne t-
uppkoppling i sina arbetsrum och de använder sig alla av den. De flesta har även en
dator hemma. Hektors undersökning visar att man använder sig av Internet när det upp-
fattas som den bekvämaste vägen till information. 166 Detta är en relativt självklar slut-
sats som även vi kan dra av vår material. Vi tycker att det är lite överraskande att ingen
av personerna i Marcella och Baxters undersökning nämner att arbetsplatsen skulle vara
en lämplig plats för datorer med Internet. Då studien undersöker hur den engelska be-
folkningen söker samhällsinformation kanske arbetsplatsen inte sågs som lämplig för
privata informationssökningar. Något som motsäger detta finner vi i Guide till Internet.
Det visar sig att Sverige Direkts webbplats har flest besök under kontorstid och att an-
vändandet ökar dramatiskt mellan tolv och ett på dagen. 167 Man kan anta att privata in-
formationssökningar utförs på arbetstid även om en stor del av träffarna antagligen ut-
görs av exempelvis anställda på myndigheter.

I sin undersökning om finländares Internetvanor från 1998 fann Savolainen att Internet
användes för att finna både orienterande och praktisk information. Orienterande infor-
                                                                
161 Vem använder Internet och till vad?: Spridning av Internet bland befolkningen  (SOU 2002:24), s.
22ff.
162 Marcella & Baxter (1999), s. 165
163 Savolainen (1995), s. 275
164 Savolainen (1998), s. 364
165 Marcella & Baxter (1999), s. 174
166 Hektor,s. 211
167 Guide på Internet - ett stöd för medborgarens möte med det offentliga. (SOU 2002:20), s. 83ff.
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mation söktes oftare än praktisk och informanterna sökte denna information för att hålla
sig à jour och följa med i de dagliga nyheterna. I vår undersökning är det denna sorts
information man får genom informationsaktiviteten monitoring. Savolainen skriver att
informanterna sökte denna orienterande information främst från webbtidningar, men
även genom att surfa från en länk till en annan i hopp om att stöta på något av intres-
se.168 När våra informanter söker efter samhällsinformation över Internet är de till
största del ute efter vad som i Savolainens undersökning kallas praktisk information, det
vill säga information för att lösa specifika problem. Ett exempel på detta är Calle som
ofta använder sig av Internet som en telefonkatalog. Målet med detta är för Calle att få
till stånd en personlig kontakt. Som han säger:

[…] jag använder kanske Internet för att få en snabb bild, men mitt
mål…mitt mål är att få tag i en person sen som kan hjälpa mig. Man kan säga
att jag använder Internet istället för att jag använder tele-
fon…telefonkatalogen då, så kan man se det ju.

Hur använder då våra informanter Internet när de har ett behov av samhällsinformation?
I Hektors undersökning visar det sig att samtliga informanter alltid säger sig ha ett syfte
med sitt Internetanvändande.169 Även Göran och Helene betonar att de inte surfar, utan
att de endast använder Internet när de har ett syfte. De ägnar de sig vanligtvis åt search
& retrieve och browsing. Ett exempel på hur man använder sig av search & retrieve är
Helene som vill undersöka hur hon skaffar bygglov för ett nytt garage. Hon menar att
Internet kan vara en bra väg till att finna rätt blanketter. Enligt IT-kommissionens rapp-
ort 1/2002 är denna typ av administrativa tjänster något som många vill utföra över In-
ternet.170

Den av våra informanter som i störst utsträckning använder sig av Internet för att lösa
problemen är Beata. I samtliga fall nämner hon Internet som en källa till den informa-
tion hon är ute efter. Hon använder sig av informationsaktiviteterna search & retrieve
och browsing och förefaller vara helt säker på vart hon ska vända sig och att hon där
finner den information hon söker. Informationsaktiviteterna kan även bero på de pro-
blem hon valt att ta upp. De är alla exempel på ”faktafrågor”, det Savolainen kallar
praktisk information. Ett exempelvis är då hon ville undersöka huruvida hon var berätti-
gad till bostadsbidrag och vände sig till Försäkringskassans webbplats. Genom en se-
arch & retrieve-aktivitet fick hon veta att hon var det. Fredrika använder sig inte av In-
ternet i samma utsträckning som Beata. Men när hon gör det, som i fallet med proble-
met rörande sambolagstiftningen, utför hon en liknande informationsaktivitet. Fredrika
går via skattemyndighetens webbplats och använder sig av search & retrieve för att fin-
na lagens namn och nummer. Sedan tänker hon sig ta del av lagtexten över Internet.
Hektors informanter tar ofta till informationssökning på Internet när de egna informa-
tionskällorna hemma (som uppslagsverk) inte räcker till.171 Detta beteende har vi inte
funnit något direkt exempel på bland våra informanter. Det förefaller som de går direkt
till Internet snarare än att de vänder sig dit när de misslyckats med att hitta information
på annat håll. Eller också är Internet en av flera källor de använder sig av. Det kan bero
på att ämnet styr, kanske ses det  inte som lika självklart att man kan hitta samhällsin-
formation i böcker och uppslagsverk som annan typ av information.

                                                                
168 Savolainen (1998), s. 363
169 Hektor, s. 156
170 Vem använder Internet och till vad?: Spridning av Internet bland befolkningen  (SOU 2002:24), s. 23
171 Hektor, s. 150
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En av Savolainens slutsatser i Internetstudien från 1998 är att även om användandet av
Internet för att söka information ökar, så föredras ofta traditionella vägar till informa-
tion, så som informella kontakter, telefon, tidningar och TV. 172 Vi kan i vårt material
inte se denna uppdelning mellan Internet och vad Savolainen kallar traditionella vägar
till information. Vi ser istället hur Internet är en väg till information bland andra.

7.1.2  Massmedia
Massmedia är en vanlig källa till samhällsinformation för våra informanter. De ägnar
sig åt monitoring av TV, radio och tidningar. TV och tidningar är frekvent förekom-
mande medan radio är mindre vanligt. Savolainens informanter i undersökningen om
informationssökning i en vardagskontext, såg tidningar och TV som lika viktiga för att
följa med i aktuella händelser i samhället. De betonade även vikten av att regelbundet ta
del av TV-nyheterna.173 Det visade sig att de problem våra informanter valde att söka
information om på detta sätt var av den karaktär att de inte behövde få information
omedelbart. Problemet var snarare fördröjt och projektet var pågående. Exempel på
detta är Anders som finner information om flera problem på detta sätt. Han utför moni-
toring av TV och tidningar för att finna information om exempelvis neddragningar inom
vården och EMU-omröstningen. Dessa ämnen återkommer ofta i tidningar och TV-
nyheter och om man följer med under en längre period kan man på detta sätt få tillräck-
ligt med information för att fatta ett beslut i exempelvis EMU-omröstningen. Det kan
också vara så att våra informanter inte har något större intresse av problemen och därför
nöjer sig med att ta del av information när den dyker upp och inte utföra en aktiv sök-
ning.

När Marcella och Baxter bad sina informanter berätta om ett aktuellt ämne de var intres-
serade av nämnde de bland annat Nordirland, utbildningssystemets tillstånd, hälsofrå-
gor, EU, EMU med mera. Massmedia var den dominerande källan till information om
dessa ämnen. 174 Vi kan se att det är ett antal problem för vilka monitoring av massmedia
är det vanligaste sättet att finna information på även för våra informanter. Förutom
EMU-omröstningen och neddragningar inom vården är det också bland annat riksdags-
valet och privatisering av offentlig sektor. Detta är ämnen inom vilka våra informanter
vill hålla sig à jour genom att följa med i massmedia och de anser att de inte kräver ett
omedelbart svar. Problemen är inte heller av den karaktären att informanterna ställs in-
för dem vid något speciellt tillfälle, utan de är stora samhälleliga frågor som är ständigt
pågående och närvarande. Savolainen föreslår att den dagliga monitoringen genom TV
och tidningar, förutom att ha ett passivt informationssökande motiv, också fungerar så
att det förstärker individens känslor av att höra hemma i samhället eller omgivningen. 175

Att informanterna använder sig av monitoring av massmedier kan även bero på hur de
tolkar problemet. Problemet rörande EMU-omröstningen har av Anders och Ellen setts
som just ett pågående projekt. Calle och Helene ser däremot EMU-omröstningen som
ett omedelbart problem. De väljer att söka information på olika webbplatser och är ute
efter ett svar som kan hjälpa dem att fatta beslut om hur de skulle rösta.

7.1.3  Kontakt med experter
I Savolainens undersökning om informationssökning i en vardagskontext skilde sig lä-
rarna från arbetarna genom utnyttjande av personliga kontaktnät. I sin vänskapskrets

                                                                
172 Savolainen (1998), s. 367
173 Savolainen (1995), s. 274
174 Marcella & Baxter (2000), s. 142
175 Savolainen (1995), s. 273
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hade lärarna till exempel läkare och advokater som de kunde söka hjälp från. 176 Vi jäm-
för våra informanter med Savolainens lärare då de troligen har en liknande utbildnings-
nivå, och vår informant Helene ger ett exempel på användningen av detta kontaktnät.
För att få information om genmanipulering av grönsaker överväger hon att vända sig
just till en läkare i sin vänskapskrets. Ett annat exempel är Anders som bad sin gamla
juridiklärare om hjälp med att tolka sambolagen. Denna juridiklärare är inte någon per-
sonlig vän till Anders men vi tolkar det som att han ingår i hans bekantskapskrets sedan
han läste kursen. Savolainen menar att det även verkar som om lärarna var mer benägna
att kontakta experter eller beslutsfattare. Lika för båda grupperna var dock att man före-
drog informella källor för att lösa ett problem. Helst ville man få information genom
personlig kommunikation. 177 Bland våra informanter är det ingen förutom Anders och
Helene som nämner informella källor förutom då de diskuterar problemen med vänner.
Jämförelser med en annorlunda grupp erbjuds i Spink och Coles undersökning av lågin-
komsttagare i ett bostadsområde i Texas, USA. Dessa informanter skulle främst använ-
da sig av informella källor, som familj och vänner, då de behöver information. 178

Hos våra informanter ser vi istället att man tar personlig kontakt med experter för att få
information och hjälp. Det tydligaste exemplet på detta är Daria som nästan uteslutande
väljer att ta personlig kontakt med experter för att finna information om problemen. Till
skillnad från övriga informanter som väljer att e-posta aktuella experter, vill Daria ute-
slutande tala med dem. Daria säger att när hon exempelvis söker information på Internet
blir hon inte så engagerad:

Det möter mig inte utan jag tycker nog att de här personliga kontakterna…ja,
telefon eller vad det kan va…eggar mig mer (skratt) …till att fortsätta. Och
ja…även om jag får ett negativt svar eller om nån är otrevlig eller så, så spe-
lar det ingen roll, utan det har jag inga problem med så att säga.

Vi ser tydligt hur viktigt det är för Daria att hon får tala med någon då hon söker infor-
mation. Även om hon blir otrevligt bemött så föredrar hon detta sätt framför att exem-
pelvis söka information över Internet eller i böcker.

I Bogren & Gullstrands magisteruppsats säger infomastern på stadskansliet i Göteborgs
stad att Internet skapar möjlighet till dialog. 179 Han menar även att det nu sedan Internet
blivit mer allmänt använt har tillkommit grupper som tar kontakt med kommunen. Han
tror att e-postandet kan öppna upp för nya grupper. Kanske är det e-postens mer infor-
mella prägel som gör att inte lika många är rädda för att inte kunna formulera sig kor-
rekt i brev till myndigheter.180 Många av våra informanter skulle använda sig av e-post
om de vill få kontakt med experter. Vi tror även att det kan bero på att e-posten är så
tillgänglig för våra informanter. Vanligast är dock att de ringer och talar med den person
de tror kan hjälpa dem. Helene säger uttryckligen att hon inte är rädd för att ta personlig
kontakt med någon hon tror kan hjälpa henne. Inte heller någon av våra andra infor-
manter verkar känna någon oro över detta. Till exempel säger Ellen: ”[…] det är ju bara
att ta en telefon liksom. Sen skulle nog dom berätta för mig hur jag skulle gå tillväga”.
Hon tycks ha ett stort förtroende för att hon ska få den information hon behöver på detta
sätt.
                                                                
176 Ibid., s. 282
177 Ibid., s. 282
178 Spink & Cole, s. 63
179 Bogren & Gullstrand, s. 31
180 Ibid., s. 44
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7.1.4 Övriga tillvägagångssätt
Självklart finns det andra tillvägagångssätt då våra informanter söker samhällsinforma-
tion. Ett av de mest intressanta är Helene som skulle ”gå på information jag får, rykten,
som går” för att ta reda på hur arbetsförhållandena ser ut för dem som tillverkar kläder-
na hon köper. Denna informationsaktivitet är ett komplement till hennes övriga sätt att
söka information i ämnet. Förmodligen är det vanligt att få information genom rykten,
men att man inte ser det på det viset.

Exempel på övriga tillvägagångssätt är att skriva insändare, beställa material eller att
vända sig till biblioteket.

7.2 Har problemens ämne betydelse för vart informanterna vänder sig
och hur de går tillväga?

Vi kan i vår undersökning se att det snarare är problemens karaktär än deras ämne som
avgör hur de väljer att söka information för att lösa dem. Det finns en skillnad mellan
faktafrågor och frågor som är av en mer orienterande karaktär. Faktafrågorna karaktäri-
seras av att de ofta har ett rakt svar som informanterna kan söka upp. Exempel på dem
är Du vill skaffa bygglov för ett nytt garage. Hur går du tillväga? De orienterande frå-
gorna är istället frågor som kräver mer information. Du är oroad över neddragningarna
inom vården och vill veta vad de får för följder. Hur går du tillväga? är ett exempel på
dessa frågor. Vi ser hur detta yttrar sig i informanternas sätt att ta till sig problemen
rörande lagstiftning. Flera av dessa problem uppfattas av informanterna som rena fakta-
frågor. De har med hjälp av en search & retrieve-aktivitet försökt få svar på raka enkla
frågor. Problemet rörande sambolagstiftningen ses av flera informanter som en oriente-
rande fråga. Sambolagstiftningen sätts i ett större sammanhang och informanterna re-
flekterar över vad lagen har för betydelse för dem. Detta leder oss in på ytterligare en
faktor som är av stor betydelse för vart våra informanter vänder sig och hur de går till-
väga då de behöver information; graden av personligt intresse och engagemang.

En viktig aspekt som påverkar hur informanterna behandlar problemen är alltså hur nära
de kommer det egna livet och hur personligt engagerad individen blir. Det kan förtydli-
gas med hjälp av Reijo Savolainen och hans undersökning om informationssökning i
vardagslivet. Savolainen utgår från konceptet ”mastery of life” för att förklara sökande
av information. Om det inte finns någon dissonans mellan ”hur livet är för tillfället” och
”hur det borde vara”  karaktäriseras informationssökningen av passiv monitoring av
vardagliga händelser, alltså orienterande information. Det räcker med att titta med ett
öga på de dagliga nyhetssändningarna på TV. Om ordningen mellan hur livet är och hur
det borde vara är störd, så kan det krävas aktiv problemlösning för att återställa ord-
ningen. Då krävs oftast aktivt sökande av praktisk information. 181 Detta kan ses som en
förklaring till varför man söker information och kan även kopplas till en individs per-
sonliga intresse och engagemang. Ju närmre dissonansen mellan ”hur livet är för tillfäl-
let” och ”hur det borde vara” kommer individen, ju mer personligt engagerad blir ind i-
viden att söka information. En skillnad mellan vår och Savolainens undersökning är att
han med sin inriktning på konceptet ”mastery of life” beskriver problem som kräver
informationssökning som ”unwanted guests” som hotar ordningen i vardagen. 182  Vi

                                                                
181 Savolainen (1995), s. 272
182 Ibid., s. 281
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ansluter oss snarare till Anders Hektors syn på problem som innebär att problem enbart
är något som gör att en individ söker information. 183

Det personliga intressets betydelse visar sig tydligt i Marcella och Baxters undersök-
ning. Deras informanter är mest intresserade av information om det som står dem när-
mast. Ungdomar vill ha information om utbildning, informanter från etniska minoriteter
efterlyste information om invandring och nationalitet och så vidare.184 Detta ser vi tyd-
ligt i hur våra informanter besvarar ”Problemen rörande offentlig sektor A”. Anders
tolkar frågan som rör privatisering av den offentliga sektorn högst personligt, han väljer
att redogöra för hur han gjorde när han valde elleverantör. Förutom att ägna sig åt mo-
nitoring av TV och tidningar vände han sig till flera webbplatser och e-postade frågor
till experter. Anders säger själv att ju mer engagerad man blir i ett ämne, ju mer infor-
mation söker man. Hur skillnaden mellan en engagerad informant och en informant som
inte har något personligt intresse i frågan kan yttra sig ser vi i hur olika Anders och El-
len resonerar kring problemet rörande missförhållanden inom äldreomsorgen. Anders
säger att ”[…] då blir det väldigt mycket TV och tidningar”, det vill säga monitoring.
Ellen däremot kopplar genast problemet om missförhållanden inom äldreomsorgen till
sitt privata liv. Hon resonerar i banor att hon givetvis skulle vilja undersöka släktingens
äldreboende själv om det var geografiskt möjligt och att hon i annat fall skulle vända sig
till bekanta eller anhöriga till andra boende inom äldreboendet. Denna skillnad i tillvä-
gagångssätt ser vi även i Spink och Coles undersökning. De konstaterar att källorna till
information blir mer och mer formella ju längre bort problemet är från individens ome-
delbara krets.185

Ytterligare ett exempel är hur våra informanter valde att besvara problemen rörande val.
En tydlig gemensam nämnare för de tre problemen är att våra informanter i hög grad
förlitar sig på monitoring av TV, tidningar och radio för att skaffa information. När det
gäller riksdagsvalet är denna aktivitet helt dominerande. Detta kan bero på att, som Gö-
ran säger, ”Om man har levt så länge som jag, så vet man ungefär vad partierna står för
ändå”. Något man vet utan att behöva söka efter mycket ytterligare information. En an-
nan möjlig förklaring kan vara att riksdagsvalet inte upplevs som en fråga som påverkar
våra informanter personligen, vilket i sig är intressant. PPM-valet och EMU-
omröstningen leder för några informanter till en mer aktiv informationssökning. Vi kan
se att Anders, Ellen och Fredrika nöjer sig med en monitoringaktivitet medan Beata,
Calle och Helene söker aktivt efter ytterligare information, främst via Internet. Detta
kan bero på att de senare informanterna söker mer aktivt efter information då de knyter
frågorna närmre det privata livet.

Ett exempel på ett problem som informanterna uppfattade som liggande nära den egna
personen är Du behöver hjälp med en facklig fråga. Hur gör du?. Informanterna säger
att de vill tala med den fackliga representanten på arbetsplatsen, de vill få personlig in-
formation och feedback. Som Calle säger:

När det berör mig eller dig så där mer personligen, att det kan påverka din
situation, så vill man oftast gå till, att prata med en person. […] Alltså den
biten av frågor vill man inte bara läsa, man vill prata med nån, om inte annat
så bara för att få en bekräftelse av att man har tolkat rätt va, för att det ko m-
mer att påverka ens livssituation under flera år framåt.
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Den informationsaktivitet som informanterna utför är exchanging, en högst aktiv infor-
mationsaktivitet. Vi kan se hur den höga graden av personligt engagemang reflekteras i
informationsaktiviteten.

Vid ett flertal tillfällen kommenterar informanterna att de ”borde” vara mera aktiva i sin
informationssökning. Calle lyfter flera gånger fram att han är passiv: ”[…] oftast vill
man ju göra en lite bättre bild av sig själv än vad man egentligen är va” och ger som
exempel neddragningarna inom vården. Detta är en fråga som han troligtvis inte skulle
gå vidare med. Han fortsätter med att säga att detta nog till stor del beror på att frågan
ligger så långt ifrån honom själv. Ett liknande resonemang finner vi hos Ellen. I hennes
fall är det reklamfilmer: ”[…] och så bara sådär sitter man där och liksom pratar med
sina kompisar och så är man lite upprörd så där och så…så gör man ingenting”. I Mar-
cella och Baxters undersökning visade det sig att de med högre utbildning hade ett stör-
re intresse av att få veta mer om frågorna, men författarna lägger till att det inte alls är
säkert att de verkligen skulle söka denna information. 186 Detta gäller förmodligen även
våra informanter.

7.3 Har informanternas sätt att söka övrig information betydelse för
hur de söker samhällsinformation?

Bland tre av våra informanter kan vi se en skillnad mellan hur de söker samhällsinfor-
mation och hur de söker annan information. Anders använder sig exempelvis mycket av
sökmotorer när han söker information. Då han nyligen fått bredband hemma sitter han
även och browsar på Internet. Anders går även till biblioteket och lånar böcker. När han
ställs inför våra problem ger han dock uttryck för ett helt annorlunda beteende. Den
monitoring av massmedier som Anders tidigare har sagt inte kan ge honom information
i någon större utsträckning, ses nu som en stor källa till information. Vi kan även se en
skillnad i hur Anders använder sig av Internet. Han nämner inte sökmotorer, utan verkar
nu ha en större känsla av säkerhet inför vart han ska vända sig.  Ellen tycker att Internet
är det enklaste sättet att finna information. Däremot använder hon sig knappt av Internet
när hon söker samhällsinformation. Istället är det den personliga kontakten med experter
och vänner som dominerar. Det sistnämnda använder hon sig även av när hon söker
övrig information, men det är intressant att hon inte använder sig av Internet som hon
säger är en så enkel källa till information. Det kan vara så att hon valde sådana problem
som engagerade henne personligen och att hon därför hellre önskade tala med någon då
hon fann sig ha ett behov av information. Även hos Fredrika ser vi en skillnad i hur hon
söker samhällsinformation jämfört med övrig information. Fredrika använder sig myck-
et av Internet i arbetet, men när hon resonerar kring hur hon skulle gå tillväga för att
finna information till våra problem ser hon monitoring av massmedia som det bästa al-
ternativet.

Det kan finnas många förklaringar till varför vi ser dessa skillnader. En kan vara att An-
ders och Fredrika ser ämnena som stora samhälleliga frågor som behandlas ofta i mass-
media och att de därför ser dem som en naturlig källa till information. När de söker öv-
rig information kanske det rör andra ämnen som inte tas upp i medierna på samma sätt.
Exempelvis söker Anders ofta efter låttexter. Att Anders inte använder sig av sökmoto-
rer när han söker samhällsinformation kan bero på att de problem där han använder sig
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av Internet rör sådana ämnen att det är självklart för honom var han kan finna informa-
tion om dem och att han därför vänder sig direkt till dessa webbplatser. Att Fredrika
använder sig av monitoring av massmedia kan bero på att hon inte upplevde något stör-
re personligt intresse av något av problemen hon tog upp, och att hon därför ofta nöjer
sig med den information hon får den vägen. Varför ser vi då ingen skillnad i de övriga
fem informanternas informationsaktiviteter? Kanske är de mer ”inkörda” i sina infor-
mationsaktiviteter och känner att de fungerar, vilken sorts information de än behöver?

7.4 Nämner informanterna att de använder folkbiblioteket som för-
medlare av samhällsinformation?

En av anledningarna till att vi valde detta ämne var att vi var nyfikna på huruvida män-
niskor vänder sig till folkbiblioteket för att söka samhällsinformation. För att inte styra
våra informanter valde vi att inte fråga informanterna om de skulle använda sig av bib-
lioteket för att söka samhällsinformation. De fick istället svara fritt på hur de skull gå
tillväga. Resultatet blev att det är en informant, Göran, som skulle välja att vända sig till
biblioteket för att låna en civilrättslig bok som skulle vara honom behjälplig om han
ville sätta sig in i sambolagstiftningen. Detta är en skarp kontrast till Marcella och Bax-
ters studie där respondenterna helst ville ta del av officiell information på folkbibliote-
ket.187 Inte heller ser vi att informanterna använder sig av biblioteket i någon större ut-
sträckning i övrigt. Anders är det tydligaste undantaget. Han besöker ofta biblioteket,
han lånar många pjäser som han tar del av som ett led i sitt eget författande. Beata näm-
ner att hon inte besöker biblioteket ofta eftersom hon aldrig hinner läsa de böcker hon
lånar. Men hon tror att hon kommer att bli en flitigare besökare när hon får barn. Även
Fredrika och Helene nämner biblioteket i förbifarten men utan att visa något större en-
gagemang. I Kulturbarometern står det att läsa att år 2000 besökte 67% av Sveriges be-
folkning i åldern 9-79 år ett bibliotek.188 Den vanligaste aktiviteten är att låna eller läm-
na tillbaka böcker (54%). Därefter följer att läsa böcker eller att söka information i ex-
empelvis uppslagsverk (33%). Internet räknas inte in här. Användningen av datorer och
Internet kommer på fjärde plats (19%) efter läsning av tidningar eller tidskrifter
(30%).189 Tyvärr har vi inte funnit någon statistik över hur bibliotekets samhällsinfor-
mation används. Anders, Göran, Fredrika och Helene är de informanter som säger sig
använda biblioteket. Förutom i Anders fall kan vi inte utläsa i vilken utsträckning detta
sker. Hos hälften av våra informanter kan vi alltså inte utläsa huruvida de överhuvudta-
get använder sig av biblioteket. Det kan självklart vara så att våra informanter använder
sig mycket av biblioteket ändå och att vår undersöknings karaktär är en anledning till att
våra informanter inte tar upp sina biblioteksvanor. Eller också är det så enkelt att de inte
går till biblioteket.

Savolainen menar att hans undersökning bekräftar det som tidigare studier visat, nämli-
gen att de informanter med högre utbildning söker information mer aktivt och från olika
håll. Intressant är att han nämner folkbiblioteket som en av dessa olika kanaler.190 Mar-
cella och Baxter visar i sin undersökning att det snarare är de lågutbildade som går till
biblioteket. De högre utbildade i deras undersökning såg dagstidningar som en tillräck-
lig källa till information. 191 Våra informanter ser ut att hamna någonstans mellan de
                                                                
187 Marcella & Baxter (2000), s. 149
188 Kulturbarometern 2000 , s. 6
189 Kulturbarometern 2000 , s. 42
190 Savolainen (1995), s. 289
191 Marcella & Baxter (2000), s. 142



80

båda undersökningarnas resultat. De söker ofta information från flera källor, men bibli-
oteket är inte en av dessa.

I Marcella och Baxters studie visar det sig att det fanns en stor okunskap om vilken typ
av samhällsinformation som fanns på biblioteket.192 Vi vågar inte gissa något om våra
informanters inställning i denna fråga. En av våra informanter är utbildad bibliotekarie
och således borde hon kanske veta vad biblioteket har att erbjuda. Att hon aldrig besö-
ker biblioteket utan är en av de allra flitigaste och som vi uppfattade det, mest kompe-
tenta Internetanvändarna, kan uppfattas som talande. Betyder det att biblioteket inte kan
konkurrera med andra vägar till samhällsinformation eller att samhällsinformation på
bibliotek inte behövs? De vanligaste sätten att finna samhällsinformation i vår under-
sökning är via Internet, personlig kontakt med experter (myndigheter eller andra) och
massmedia. Att det är dessa vägar till samhällsinformation som föredras kan även bero
på att frågorna ofta är rena faktafrågor, fakta som våra informanter enklast tror sig kun-
na finna över Internet, eller frågor som kräver att informanterna orienterar sig i ämnet.
Det väljer de ofta att göra med hjälp av en expert eller genom monitoring av massmedia.
Detta kan bero på att de inte har biblioteket som en naturlig källa till information eller
att de inte känner till vad biblioteket har att erbjuda.

Som ett resultat av satsningen på EU-information inför omröstningen kom tankar om
hur viktig samhällsinformationen är. Biblioteken sågs som en bra förmedlare av den
samma. För att biblioteken skulle få till en bättre funktion som förmedlare av samhälls-
information var, enligt Holmgren och Flodins studie, ett viktigt steg att bibliotekslagen
även skulle innefatta samhällsinformation och att det skulle ske en satsning och plane-
ring inför framtida samhällsinformation på biblioteken. Detta ansvar skulle i första hand
tas av länsbiblioteken och Statens Kulturråd. Det fanns en skillnad i hur biblioteken tog
sig an uppgiften att förmedla EU-information inför omröstningen. Det fanns bibliotek
som såg förmedlingen av information som sin huvudsakliga uppgift och de undersökte
inte vilken information som deras besökare vill ha, utan de förmedlade det de har. Sen
fanns det bibliotek som undersökte vad deras besökare var ute efter och sedan anpassa-
de de sig efter det. De bibliotek som öppnade sig för allmänhetens efterfrågan och hur
man skulle möta denna efterfrågan såg ett mycket större intresse för informationen. De
använde sig även av marknadsföring.193 Även om bibliotekets roll inte är att väcka ett
allmänt intresse för samhälleliga frågor visade studien att de bör nå ut bättre med den
information och de resurser biblioteket besitter. Inte minst för att motivera sin egen exi-
stens för exempelvis politiker och allmänhet.194 Kanske är det den vägen man behöver
ta om man vill öka intresset för samhällsfrågor på bibliotek.

I Saxin och Starkenbergs magisteruppsats konstateras att den stora majoriteten var nöjda
eller mycket nöjda med det undersökta folkbibliotekets service och att det inte fanns
någon större efterfrågan av samhällsinformation. 195 På frågan varför informanterna
kommit till biblioteket den undersökta dagen svarade endast 2% att de kommit dit för
att ”läsa kommunala handlingar”. 196 Hanna Bogren och Sofia Gullstrand konstaterar i
sin magisteruppsats efter att ha jämfört stadsbiblioteket i Göteborg med bland annat
medborgarkontor och olika informationsavdelningar i staden och landstinget, att olika
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förmedlare av samhällsinformation bör komplettera varandra. De ställer sig tvekande till
stadsbibliotekets ambition att bli ledande förmedlare av samhällsinformation i Göteborg
eftersom de menar att biblioteket saknar möjlighet till att lösa praktiska problem som
rör vardagslivet och handläggning, något som många medborgare uppfattar som sam-
hällsinformation. 197 Men biblioteket kan fungera bra som förmedlare av samhällsinfor-
mation på andra sätt. Magisteruppsatsen har sin utgångspunkt i ett projekt som vid den
aktuella tiden pågick vid stadsbiblioteket i Göteborg efter att stadsbibliotekets samhälls-
avdelning hade oroats av en rapport om svenskarnas bristande intresse för politik och
förvaltning. Målet med projektet var att arbeta mer effektivt med samhällsinformation
och att nå ut till så många människor som möjligt med stadsbibliotekets samlingar.
Detta skulle ske genom ”exponering av medier, genom att tillgängliggöra olika typer av
medier, genom att öppna det offentliga rummet för diskussion och möten och genom att
utnyttja bibliotekariens pedagogiska roll i dialog med användargrupper”. 198

Vi nämnde inledningsvis även medborgarkontor som en väg till samhällsinformation. I
Bogren och Gullstrands studie berättar samhällsvägledarna på medborgarkontoret i
Lundby att ”de starkare grupperna” i samhället mer sällan kommer till medborgarkonto-
ret. De tror att det beror på att de med högre utbildning och högre lön har en sådan kun-
skap om offentlig förvaltning att de i de flesta fall endast behöver ett underlag för att
själva kunna gå vidare med en fråga.199 Detta kan vara en anledning till att inte en enda
av våra informanter nämner medborgarkontoret.

7.5 Vad anser våra informanter vara samhällsinformation och hur vill
de helst ta del av den?

Vi frågade informanterna om hur de tyckte att det bästa sättet skulle vara att ta del av
information om liknande problem som de tagit del av på vår lista (det vi kallar sam-
hällsinformation). Självklart kan man tänka sig att det varierar kraftigt mellan olika ty-
per av problem. Men vi tyckte ändå att det kunde vara intressant att höra vad informan-
terna hade att säga i denna fråga. Det visade sig att informanterna i princip tyckte att det
bästa sättet att del av samhällsinformation var det sätt som de oftast gör nu. Anders ville
helst ta del av samhällsinformation via journalistiska TV-program, Beata ville söka in-
formation på egen hand på Internet och Daria säger: ”Ja, det är ju självklart så att jag
slår ett…ett telefonnummer”. Göran säger att för kontakter med myndigheter är Internet
överlägset enklast och bäst, medan morgontidningar står för den största delen av hans
övriga informationsförsörjning. Det var inte så många som direkt efterlyste något de
saknade. Beata menar att även om hon är ganska nöjd med hur man kan hitta samhälls-
information på Internet så skulle det kunna bli bättre, och man borde kunna utveckla
portaler som Sverige Direkt. Beata säger med ett skratt att själv har hon ”inte stött på så
mycket jag behöver. Eller också har jag det men har missat det”. Helene skulle gärna
vilja få hem broschyrer om olika frågor från stat, kommun eller landsting. Hon skulle
även vilja söka viss information själv men säger: ”som individ vill jag inte alltid lägga
tid på att leta efter all information, utan jag vill få en del information utan att jag behö-
ver göra något.”

På frågan vart Marcella och Baxters informanter helst skulle vända sig för att få sam-
hällsinformation kom folkbiblioteket återigen högst på listan. Man skulle även vända
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sig till familj och vänner, myndigheter, postkontor, medborgarkontor, professionella
personer såsom läkare och socialarbetare med mera. Utifrån en lista fick informanterna
också välja hur de skulle vilja ta del av information. Det blev ett blandat resultat som
Marcella och Baxter menar visar att en kombination av olika källor är viktigt. De meto-
der de informanterna föredrog var att prata ”face to face” med någon, läsa en bok, leta
igenom en samling på egen hand, läsa dagstidning, tala i telefon med någon med
mera.200 Det mest slående resultatet är här återigen den stora användningen av folkbibli-
oteket som källa till samhällsinformation. En stor skillnad mot vårt material är också
den stora andelen som ville ta del av information genom att läsa en bok. Det enda ex-
emplet på detta i vår undersökning är Göran som vill ha en bok som tolkande beskriver
sambolagstiftningen. Man kan fråga sig vad detta beror på. Kanske att informanterna
uppfattat problemen som att de endast kräver enkla fakta och att de är nöjda med ett
svar de får på Internet eller från en expert.

För att försöka ringa in vad samhällsinformation fyller för funktion frågade vi infor-
manterna om vilken information de ansåg att man behöver för att fungera i ett samhälle.
Calle och Göran lyfter fram förmågan att kunna hantera och sålla bland information
som central. Göran ser en fara med Internet med att alla inte alltid bryr sig om att ta reda
på vem som står bakom en webbplats och man kan då få en sned bild av verkligheten.
Samma sak om man enbart läser Metro. Då får man aldrig någon djupare förklaring till
varför något sker. Övriga nämner allmänbildning, kunskap om rättigheter och skyldig-
heter och kunskap om hur det svenska samhället är uppbyggt. Ellen tar upp vikten av att
veta hur staden man bor i ser ut, och att kunna träffa nya människor och vänner ser hon
också som samhällsinformation. Daria säger att det går att klara sig på minimal infor-
mation, men för att kunna fatta bra beslut är det viktigt att ha tillgång till så mycket in-
formation som möjligt. Detta ser hon som avgörande för en levande demokrati. I vår
definition av samhällsinformation inbegrips den information medborgaren behöver för
att kunna ta del i och påverka samhället, och skulle därmed kunna sägas innefatta allt
det informanterna själva tar upp.

I Demokratiutredningens skriftserie ingår journalisten/författaren Anders R. Olssons
Elektronisk demokrati, där han presenterar såväl teorier som flera praktiska försök att
förstärka medborgarnas inflytande i samhället med stöd av Internet. Han skriver att idag
kan medborgare (som har tillgång till Internet) ta del av oerhörda mängder samhälleligt
relevant information som tillgängliggörs på Internet av individer, massmedia, partier
och myndigheter. Olsson frågar sig vad vi ska göra med all samhällsinformation.

Visionärerna talar om ett samhälle som blir mer genomskinligt och rättsäkert,
vilket stärker medborgarnas tilltro till det politiska systemet. Därmed skulle
också deras villighet att delta i politisk och annan samhälleligt värdefull akti-
vitet öka - utan att man i nämnvärd utsträckning behöver reformera den de-
mokratiska processen.201
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Anders R. Olsson ställer sig tvivlande till denna slutsats och hänvisar till studier om
svenskarnas vikande intresse för partipolitik och minskande tilltro till de etablerade de-
mokratiska institutionerna.202

Att mängden samhällsinformation ökar och att den blir tillgänglig allt snabb-
are må vara värdefullt, men därav följer inte nödvändigtvis att medborgarna
känner sig mer motiverade att delta i den demokratiska processen.203

I inledningen av denna uppsats tog vi upp den gängse uppfattningen att tillgång till
samhällsinformation stärker den demokratiska processen men att detta aldrig har styrkts
i någon grundforskning. Våra informanter tycks dock dela denna uppfattning. Vi tog
även upp de två övergripande funktioner som samhällsinformationen kan sägas ha. Den
ena är att underlätta för medborgaren att ta del av rättigheter och uppfylla skyldigheter,
den andra är att göra det möjligt för medborgaren att göra sin röst hörd och påverka den
demokratiska processen.

En del av problemen informanterna redogjort för verkar kanske inte vid en första an-
blick ha något med demokrati att göra. Viss information, som exempelvis den man be-
höver för att veta hur man skaffar bygglov, handlar för många enbart om att just skaffa
bygglov. Vet man däremot inte alls hur man ska gå tillväga och vart man ska vända sig
för att få denna information, blir det en demokratisk fråga. Vilken information man har
lätt respektive svårt att hitta varierar från person till person och från grupp till grupp.

Helene säger att om hon skulle överväga att sluta handla i affärer vars kläder kom från
fabriker med oklara arbetsförhållanden skulle hon vilja få information om hur det
egentligen förhåller sig. Men hon tycker att denna verkar vara svår att få tag i. Fredrika,
som också diskuterar detta problem, säger till och med: ”Där tror jag inte man kommer
nånstans”. Fredrikas och Helenes bristande tro på att de skulle kunna finna objektiv in-
formation om denna fråga är ett undantag i våra intervjuer. Det de vill ha information
om, arbetsförhållanden i fabriker som antagligen ligger i tredje världen, bedöms som
mycket avlägset och därmed svår att få tag i.

För en annan grupp än vår, som trots allt visade sig vara relativt välutbildad och med
tillgång och vana av att använda flera olika medier, kanske information om förhållanden
i Sverige kan uppfattas vara lika avlägsen. Det skulle därför vara intressant att läsa fler
användarundersökningar om hur människor går till väga då de har behov av samhällsin-
formation.
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8. Slutsatser

Vi ville i denna uppsats undersöka hur några personer går tillväga då de har ett behov av
samhällsinformation. Från början funderade vi i banor att undersöka en så varierad
grupp som möjligt. För att få en varierad grupp informanter vände vi oss till en arbets-
plats där vi tänkte att vi skulle finna en varierad grupp människor med hänseende till
ålder, kön, utbildning och bakgrund. Tyvärr avskrev vi genom detta val genast flera
grupper, så som pensionärer och arbetslösa. Detta sätt att välja informanter visade sig
dock ge oss ett bra antal informanter, det hade i denna uppsats varit omöjligt att under-
söka ett sannolikhetsurval. Men våra informanter är självfallet olika varandra på många
olika sätt. De var även ganska lika på de sätt vi inte trott att de skulle vara. Alla hade till
exempel tillgång till Internet på arbetsplatsen och alla använde sig av Internet i varie-
rande utsträckning. Även om de hade olika utbildningsnivåer visade det sig att alla hade
läst åtminstone någon kurs på högskola. Att gruppen blev mer homogen än vi inled-
ningsvis räknat med behöver i sig inte vara negativt. Det vore intressant att ställa vårt
material mot en annan grupps sökande av samhällsinformation. Ett förslag på vidare
forskning är att undersöka en grupp som inte har samma tillgång till Internet på arbetet
och/eller hemma.

Undersökningen påverkades av att materialet består av informanternas egna utsagor om
hur de skulle söka information rörande de problem vi ställde dem inför. Flera av infor-
manterna hade ställts inför några av de fiktiva problemen i det verkliga livet och berät-
tade då hur de rent faktiskt hade gått tillväga. Vi kan inte se någon tydlig skillnad i hur
informanterna säger att de har gjort, och i hur de säger att de skulle göra. Däremot kan
möjligheten finnas i båda fallen att informanterna, medvetet eller omedvetet, önskar
framställa sig själva som mer aktiva informationssökare än de i själva verket är. Under-
sökningens natur gör att detta är något som är svårt för oss bedöma.

En av bristerna med intervjuerna har i efterhand visat sig vara att vi av rädsla för att
styra informanternas svar inte ställde tillräckligt med uppföljande frågor. Vi hade kun-
nat gå mycket djupare i en del av resonemangen och därmed kunnat dra säkrare slutsat-
ser i vissa fall. Men i helhet fungerade intervjuerna bra. Intervjun med Fredrika var
möjligtvis ett undantag eftersom den inleddes med ett misstag som kanske skapade då-
lig stämning. Missförstånden  fortsatte med att Fredrika trodde att hon skulle kommen-
tera alla problem vi presenterade för henne och hon svarade därför svepande och i
många fall ointresserat på dem. Vi har försökt att välja ut de fem problem från Fredrikas
intervju där vi kan utlösa störst intresse och engagemang.

Hur väljer då våra informanter att gå tillväga då de har ett behov av samhällsinforma-
tion? Vi kunde tydligt se att våra informanter föredrog tre vägar till information om de
problem vi ställde dem inför. Dessa vägar var: Internet där de närmade sig informatio-
nen genom informationsaktiviteterna search & retrieve och browsing, massmedia där de
ägnade sig åt monitoring samt personlig kontakt med experter. Dessa kontakter togs
helst via telefon eller e-post och informationsaktiviteterna var search & retrieve och
exchanging. Internet används av våra informanter främst för att finna praktisk informa-
tion. De önskade få fakta och svar på raka frågor snabbt på detta sättet. Detta är även
anledningen till att informanterna väljer att ta personlig kontakt med experter. Denna
kontakt är även ett sätt för informanterna att få mer utförliga och förklarande svar, som i
fallet med problemet rörande en facklig fråga. Då var det en uttalad önskan hos info r-
manterna att de ville få möjlighet att diskutera frågan med en expert. Om informanterna
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inte upplever samma behov av snabb information men vill fördjupa sig i en fråga väljer
de att följa med i massmedia och ta del av informationen när den dyker upp.

Vi kan även se att informanternas personliga engagemang och intresse för problemen
avgör hur de väljer att söka efter samhällsinformation. Om de inte känner ett personlig
engagemang anser de flesta att det är fullt tillräckligt att följa med i massmedier för att
få information om frågorna. Om de däremot känner ett personligt engagemang väljer de
att söka mer aktivt, ofta då genom att vända sig till experter eller att söka på Internet.

Vi kan inte se att det finns en stor skillnad mellan hur våra informanter söker samhälls-
information och övrig information. Hos tre informanter finns det dock en tydlig skill-
nad. Vad denna skillnad beror på är svårt att avgöra. Det kan hos dessa tre informanter
finnas en skillnad i synen på informationen. De kanske anser att de behöver gå tillväga
på ett annorlunda sätt för att finna denna information. Kanske det finns en stor skillnad
mellan den slags information de söker i vanliga fall och den samhällsinformation de
resonerar om i vår undersökning. Men hos de övriga fem informanterna ser vi ingen
skillnad. Vad beror då det på?

Vi var inför skrivandet av denna uppsatsen nyfikna på huruvida folkbiblioteket används
för att finna samhällsinformation. Endast en av våra informanter säger att han skulle
använda sig av biblioteket för att finna en bok som kunde vara honom till hjälp med att
tolka sambolagstiftningen. Flera undersökningar är överens om att folkbiblioteket är en
bra förmedlare av samhällsinformation, men det verkar inte nyttjas i någon större ut-
sträckning. Om biblioteken ska fungera som förmedlare av samhällsinformation är det
av vikt att de når ut med sin kompetens och informerar om vilken slags information som
finns att tillgå på folkbiblioteken. Kanske vår informantgrupp är missvisande när det
gäller användandet av samhällsinformation på folkbibliotek. De har ju alla en stor vana
av Internet och det finns tillgängligt för dem både på arbetet och, i de flesta fall, även i
hemmet. Detta kanske är en anledning till att de inte vänder sig till folkbiblioteken.
Återigen skulle det vara av intresse att ställa vår informantgrupp mot en annorlunda
grupp. Kanske användningen av folkbiblioteket skulle se annorlunda ut. Eller är det helt
enkelt så att folkbiblioteket måste informera om sin verksamhet bättre. Ytterligare ett
alternativ skulle kunna vara att biblioteken ser sig som ett viktigt komplement till den
ofta ytliga informationen som många tar del av över Internet och fungera genom att er-
bjuda en fördjupning i ämnen via exempelvis böcker.

När vi frågade informanterna om hur de helst skulle vilja ta del av samhällsinformation
svarade de på ett sätt som motsvarar det sätt på vilket de tar del av information i dag. De
ville se på TV, läsa tidningar, söka själv över Internet eller ta personlig kontakt med
experter. Våra informanter säger även att det är viktigt att vi som medborgare får till-
gång till information så att vi kan fatta riktiga val och beslut. De tar även upp vikten av
att veta vem som står bakom informationen.

Anders Hektors modell över det mänskliga informationsbeteendet visade sig fungera
bra för att strukturera vårt material. Vår undersöknings karaktär gjorde att vi valde att
bortse från delar av Hektors modell. Vårt material kan inte säga något om vad våra in-
formanters informationsbeteende leder till varför vi valde att ta bort den sista delen av
modellen, ”Utfall och förändring”. Vi valde även att utveckla livsaktiviteterna då vi
ansåg att de var alltför snäva. Vi anser att detta har fungerat väl.
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Det har varit spännande att ”pröva” en modell i praktiken, se vilka positiva och negativa
aspekter som finns. Vi kände att Hektors modell behövde modifieras för att den skulle
vara användbar på vårt material. En anledning till att detta behov fanns kan vara att
Hektor fick ett närmare förhållande till sina informanter. Han använde sig både av inter-
vjuer och av dagböcker han bad informanterna upprätta. Han hade även möjlighet att
följa upp intervjuerna, möjligheter som vi inte hade. Det har även varit intressant att i
undersökningen få en möjlighet till att undersöka informationssökning i en större kon-
text. Hektors modell har gett oss en möjlighet att se till flera av de faktorer som påver-
kar vart individer vänder sig och hur de går tillväga då de har ett behov av information, i
detta fallet samhällsinformation. Denna sortens modeller har framtiden för sig tror vi.
Om det erbjuds möjligheter att se ett informationsbeteende i ett större sammanhang blir
det även en rättvisare bild som presenteras, vilket är av vikt för all forskning.

Det skulle vara intressant att få en bild av hur en annorlunda grupp informanter skulle
gå tillväga då de har ett behov av samhällsinformation. Ett representativt urval av Sveri-
ges befolkning innebär troligen ett annorlunda resultat. Ett sådant resultat skulle vara
intressant att titta på. Hur vill, och framför allt, hur gör befolkningen då de behöver
samhällsinformation. Stämmer detta överens med vad som erbjuds och de vägar till
samhällsinformation som tillhandahålls? Och hur stämmer Marcella och Baxters teori
om huruvida en större mängd information leder till en ökad demokrati?

Det finns ett antal frågor som fortfarande är obesvarade. Återigen, hur skulle vår grupp
informanters tillvägagångssätt skilja sig från andra gruppers? Har ett stort utbud av in-
formation betydelse för hur demokratin fungerar? Detta är de intressantaste frågorna
som vi hoppas att någon vill undersöka i framtiden.
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9. Sammanfattning

Samhällsinformation kan sägas ha två övergripande funktioner: dels ska den underlätta
för medborgaren att ta del av rättigheter och uppfylla skyldigheter, och dels ska den
göra det möjligt för medborgaren att göra sin röst hörd och påverka den demokratiska
processen. Samhällsinformation kommer ofta från stat, landsting och kommun men kan
även komma från andra avsändare så länge den handlar om samhälleliga frågor. I denna
uppsats definieras samhällsinformation som den information medborgaren behöver för
att kunna ta del i och påverka samhället. Vi anser att det är viktigt att försöka ta reda på
om samhällsinformationen verkligen når fram till medborgarna. Genom kvalitativa in-
tervjuer med åtta personer försöker vi få en bild av hur det kan gå till när individer be-
höver information om frågor som rör deras roll i samhället. Vi undersöker inte behov av
information som rör arbete, studier och hobbies, och vi undersöker inte heller hur in-
formationen används till när man väl funnit den.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur våra informanter går tillväga då de har ett
behov av samhällsinformation. Syftet har delats upp i ett antal frågeställningar. Dessa
är:

• Vart säger informanterna att de vänder sig för att finna samhällsinformation?
• Hur säger de att de går tillväga?
• Har ämnet betydelse för vart informanterna vänder sig och hur de går tillväga?
• Har informanternas sätt att söka övrig information betydelse för hur de söker sam-

hällsinformation?
• Nämner informanterna att de använder folkbiblioteket som förmedlare av samhällsin-

formation?
• Vad anser våra informanter vara samhällsinformation och hur vill de helst ta del av

den?

Vår studie bygger på en kvalitativ intervjuundersökning med åtta personer som vi fått
kontakt med genom att vända oss till en stor arbetsplats. Vi är inte ute efter att generali-
sera utifrån intervjumaterialet eftersom gruppen inte är statistiskt rättvisande. Vi ville ha
en varierad grupp men i många avseenden visar sig informantgruppen vara tämligen
homogen. De har alla läst åtminstone någon kurs på högskola, de arbetar med administ-
rativa uppgifter och använder sig av Internet i sitt arbete. Däremot finns det ett stort
intervall i ålder.

Vi beskriver i ett bakgrundskapitel hur begreppet samhällsinformation har utvecklats
under de senaste decennierna. Från början definierades samhällsinformation som infor-
mation från myndigheter om redan tagna beslut, men begreppet utvecklades till att även
kunna innefatta information från andra samhällsmedborgare och en betoning lades på
kommunikation mellan medborgare och myndighet. Man började även lägga ett servi-
ceperspektiv på samhällsinformationen och såg medborgaren som konsument eller an-
vändare av samhällsinformation. Vi konstaterar att samhällsinformation är ett mångty-
digt begrepp som kan innehålla vitt skilda saker beroende på vem man frågar. Det finns
en mängd olika vägar för att ta del av samhällsinformation. Man kan vända sig till en
myndighet eller fråga personer i sin omgivning, men det finns även flera kanaler där
man kan finna en stor mängd samhällsinformation samlat på samma ställe. Exempel är
Samhällsguiden och telefonkatalogens gröna sidor. Vi beskriver några vägar till sam-
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hällsinformation lite mer ingående: massmedia, Internet, folkbibliotek samt medborga r-
kontor.

I kapitel tre går vi igenom tidigare forskning som rör samhällsinformation. Vi har inte
hittat så många användarstudier som är specifikt inriktade på samhällsinformation. En
av dessa är dock Rita Marcella och Graeme Baxters artiklar som diskuterar resultaten av
projektet ”Citizenship Information research project” i Storbritannien. Vi använder oss
även bland annat av några undersökningar som undersöker informationssökning i var-
dagslivet. Vi tar upp två studier som inte är användarstudier. Den ena jämför olika för-
medlare av samhällsinformation medan den andra undersöker folkbibliotekets roll i
förmedlandet av EU-information.

För att analysera vårt material använder vi oss av en modell som utvecklats av Anders
Hektor. Han har utgått från en rad forskare verksamma inom det biblioteks- och info r-
mationsvetenskapliga området och deras teorier om informationssökningsmönster och
informationsbeteende. Utifrån dessa har han skapat en egen modell som ska beskriva
det mänskliga informationsbeteendet. Med hjälp av modellen kan man förstå hur och
varför ett behov av information uppstår. Den beskriver vidare hur individen vänder sig
till ett informationssystem för att få tillgång till den information han eller hon behöver.
Informationssystemet kan vara såväl Internet, TV, tidningar som personlig kontakt med
andra människor. Vid interaktion med ett informationssystem ägnar sig individen åt
någon slags informationsaktivitet, till exempel söka, browsa eller kommunicera infor-
mation. Vi använder oss med några modifieringar av denna modell för att analysera våra
informanters svar.

Vi presenterar våra åtta informanter och det material som inhämtades vid intervjuerna i
ett kapitel som inleds med en beskrivning av hur intervjuerna genomförs. Det centrala i
intervjuerna är det moment då vi ställer informanterna inför en rad problem, eller situa-
tioner, då de antas behöva ytterligare information. Dessa problem kan röra exempelvis
EMU-omröstning, PPM-val, ansökan om bostadsbidrag, miljöfrågor och kontakt med
lokala politiker eller organisationer. Informanterna uppmanas välja fem problem som
intresserar dem, och beskriva hur de skulle göra för att finna mer information om dessa.
I följande kapitel sätter vi in svaren i modellen över informationsbeteende. Vi delar upp
problemen i olika grupper: problem rörande val, lagstiftning, offentlig sektor samt ar-
bete och anställning.

I kapitel sju diskuterar vi och försöker besvara de inledande frågeställningarna utifrån
intervjuresultatet och relevant litteratur. Det visar sig att informanterna främst använder
sig av Internet, massmedia och personliga kontakter när de har ett behov av samhällsin-
formation. Vid användandet av Internet är de vanligaste informationsaktiviteterna se-
arch & retrieve och browsing. När de använder sig av massmedia är monitoring den
dominerande informationsaktiviteten. Personlig kontakt med experter tas främst med
hjälp av telefon och e-post och de vanligaste informationsaktiviteterna är search & retri-
eve och exchanging. Det visar sig att problemens karaktär är av betydelse för hur infor-
manterna går tillväga för att finna information. Det finns en skillnad mellan faktafrågor
och frågor som är av en mer orienterande karaktär. En annan aspekt på problemen är hur
nära de kommer det egna livet. Ju mer personligt engagerade informanterna blir, ju mer
aktivt söker de ytterligare information. Det visar sig att våra informanter (med ett un-
dantag) inte vänder sig till folkbiblioteket för att finna samhällsinformation. Hos en del
av informanterna ser vi en tydlig informationssökningsprofil. En av de intervjuade vän-
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der sig nästan uteslutande till Internet för att få information om problemen hon valt. En
annan följer helst med i tidningar och TV och en tredje ser det som självklart att hon vill
prata med en människa och få information och hjälp på detta sätt. Informanterna tycker
överlag att det bästa sättet att ta del av samhällsinformation är det sätt som de oftast gör
nu. På frågan av vad de anser vara samhällsinformation varierar svaren. Allmänbild-
ning, kunskap om rättigheter och skyldigheter, sociala nätverk nämns. Även en förmåga
att kritiskt kunna granska information betonas. I de allra flesta fallen tror informanterna
att de på ett eller annat sätt kommer att få tag på den information de behöver. Ett tydligt
undantag är problemet som rör arbetsförhållanden för klädtillverkning. Här tror info r-
manterna att det i princip är omöjligt att få sanningsenlig information. Detta är något
som ligger så långt bort från deras vardag att de inte kan föreställa sig hur de skulle gå
tillväga för att få information.

I kapitel åtta drar vi slutsatser av det som framkommit i diskussionen. Vi diskuterar
även undersökningen i sin helhet och ger förslag på vidare forskning.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

• Varför valde du att ställa upp? Informellt!

• Några ord om din bakgrund. Ålder, familj, utbildning, yrke, vad gör du i ditt arbete

• Vilka medier brukar du använda? (Tidningar, TV, böcker, Internet…) Hur ofta? Till
vad? Hur?

• Hur brukar du oftast göra och vart vänder du dig när du behöver information?
(Vänner, bibliotek, myndigheter…) Varför? Hur?

• Kan du beskriva en situation då du behövt söka mer information om en fråga?
Varför behövde du denna information? I vilket sammanhang uppkom behovet? Hur
gick du tillväga? Vart vände du dig? Lyckades du lösa problemet? Var du nöjd med
den information du fann? Varför/ varför inte?
Vårt exempel: Vad betyder ordet Babylon?

• Kan du ge ett exempel på ett aktuellt ämne som intresserar dig? Vill du veta mer om
detta? Varför? Hur skulle du då gå tillväga? Varför just på detta sätt?
Våra exempel: Mellanösternkonflikten. Vårdköer.

• Här är en lista över olika situationer då man kan behöva skaffa ytterligare informa-
tion. Vi skulle vilja att du väljer ut fem olika punkter som du själv kan relatera till,
och berätta hur du skulle göra för att söka mer information. Vi vill poängtera att vi
inte är ute efter några ”rätta svar”, utan vi vill veta hur du tänker om informations-
anskaffning kring dessa problem.
Varför intresserar just dessa problem dig?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

• Om du tänker tillbaka på de situationer du fick välja bland, hur skulle det bästa sät-
tet att ta del av information om dessa se ut? Hur skulle du vilja ha det?

• Vilken slags information anser du att man behöver för att fungera som samhälls-
medborgare? Rättigheter/skyldigheter, information om samhället
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Bilaga 2
Problemen

Snart är det EMU-omröstning. Om du vill veta mer för att kunna besluta dig, hur skulle
du då gå tillväga?

Du intresserar dig för en lokalpolitisk fråga. Du vill sätta dig in i frågan för att kunna
agera. Hur gör du?

Du vill komma i kontakt med en organisation som arbetar med exempelvis fredsfrågor.
Du känner inte till någon och vill sondera terrängen. Hur går du tillväga?

Ditt barn behöver dagisplats. Hur går du tillväga?

Det har börjat talas om att uppföra vindkraftverk i din kommun. Du vill veta mer. Hur
gör du?

Hur informerade du dig inför PPM-valet?

I höst är det riksdagsval. Hur skaffar du dig information inför detta?

Du vill skaffa bygglov för ett nytt garage. Hur går du tillväga?

Du behöver hjälp med en facklig fråga. Hur gör du?

Du vill anmäla en reklamfilm på tv som du tycker förmedlar en negativ bild av kvinnor.
Hur går du tillväga?

Du har en del frågor om arbetsmiljölagen. Hur går du tillväga för att informera dig?

Du undrar hur pass bra de frigående hönsen har det. Hur skaffar du dig information om
detta?

Du tror att du är berättigad till bostadsbidrag. Hur tar du reda på mer?

Du är oroad över nerdragningarna inom vården och vill veta vad de får för följder. Hur
går du tillväga?

Du vill veta mer om överstatliga organisationer som exempelvis WTO och Världsban-
ken. Var söker du information om detta?

Du vill veta vad sambolagstiftningen innebär. Hur gör du?

EU-parlamentet har fattat beslut i en fråga du är intresserad av. Hur gör du om du själv
vill läsa detta beslut?

Du vill veta vad maxtaxan på dagis innebär för dig. Vad gör du?

Du vill veta hur lagstiftningen om genmanipulation ser ut angående grönsaker. Hur går
du tillväga?
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Du vill veta hur arbetsförhållandena ser ut för dem som tillverkar de kläder du köper.
Hur gör du för att informera dig?

Du har hört talas om missförhållanden inom äldreomsorgen och vill förvissa dig om att
din släktings äldreboende är tryggt. Hur gör du?

Du är intresserad av en pågående rättegång i din stad och vill ta del av de handlingar
som berör målet. Hur gör du?

Du vill undersöka löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Hur gör du?

Du har funderingar kring privatiseringar inom den offentliga sektorn. Vilka för- och
nackdelar finns? Hur gör du för att ta reda på mer?


