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Inledning 

I detta avsnitt diskuteras allmanna förutsattningar för satsningar 
p& informationsstöd inom barnomsorgsomr%det. Sarskilt behand- 
las erfarenheter fran undersökningar av informationsvanor och 
informationsbehov samt implikationer av detta för utformning av 
informationssystem. 

Betydelsen av information &r svar att överdriva. Manniskans för- 
maga att lagra och överföra kunskap ar sedan urminnes tider en 
nyckel till utveckling, anpassning och förandring. Idag uppmark- 
sammas informationsfragor ofta med hanvisning till den tekniska 
utvecklingen, samhailets ökande komplexitet, eller vikten av ett 
brett folkligt deltagande i deinokratiska beslutspr«cesser. Ofta 
görs ocksa en koppling till informationsklyftor mellan valinforme- 
rade och icke-informerade. P i  liknande satt som sociala klyftor av 
olika slag lange statt i fokus talar man om kunskaps- eller utbild- 
ningsklyftor och diskuterar t o m om datorovana kan bli en ny 
form av analfabetism som kan leda till utslagning i det framtida 
samhallet. 

Kunskap ar ocksa makt och den som har makt kan bruka den i 
skilda syften. Vilken kunskap vi kan f% del av och hur urvalet görs 
har naturligtvis stor betydelse. Till viss del ger har moderna 
informationssystem och datateknik möjligheter som tidigare inte 
funnits. Framförallt kan man idag som mottagare aktivt valja efter 
intresse och behov p5 ett satt som inte var möjligt tidigare och ur 
ett utbud som i princip tacker det mesta (1). h n u  fungerar det 
sallan s% val i praktiken, men fler an en framtidsforskare pekar p% 
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att just överflödet av information kan bli ett svart problem i fram- 
tiden. 

Kunskapsfaktorns ökade betydelse i samhallet diskuteras idag. 
Aven inom barnomsorgsomradet p5gAr en omfattande verksamhet 
med forskning och faltförsök för att finna battre arbetsmetoder 
och effektivare atgarder. Detta resulterar dels i en mangd forsk- 
nings- och utredningsrapporter och dels i kunskap och erfa- 
renheter som inte dokumenteras lika systematiskt. Darför bör ett 
effektivt informationssystem ge anvisningar om sival 
dokumenterade resultat frin forskning och utveckling som den 
icke dokumenterade, s k tysta eller erfarenhetsbaserade kunskap 
som finns p& faltet. 

Mangden information och tidspressen i verksamheten gör det 
nödvandigt att söka spridningsformer som hushallar med anvan- 
darens tid. I en omfattande engelsk undersökning av administra- 
törer p2 socialförvaltningar och motsvarande fann man att tids- 
pressen i arbetet var s& stor att om man inte inom tre minuter 
funnit nggot sarskilt intressant i en rapport eller ett PM, var det 
sannolikt att den aldrig blev last (2). Det finns inget skal att anta 
att man i Sverige skulle ha sarskilt mycket mer tid över för att 
konsumera information. Vare sig vi tanker p i  ett framtida sam- 
halle med mangdubblat informationsutbud eller dagens verklighet 
ar det uppenbart att de informationssystem som byggs upp bör 
inriktas p i  kvalitet och precision - inte p& att öka flödet av infor- 
mation i sig. Ett satt att göra detta ar att förbattra tillgingen till 
informationssystem och informationsresurser. Detta ger dessutom 
möjligheter till lokal och individuell anpassning, flexibilitet och 
medinflytande. 

Informationsvanor och behov av omvarldsbevakning 

Sett fran praktikerns perpektiv utgör forskningsinformation endast 
ett av manga olika slag av information som kan behövas i verk- 
samheten. Förutom den löpande operativa informationen som 
behövs i det dagliga arbetet kan erfarenheter frin andra liknande 
enheter, frin utvecklingsprojekt eller forskning d& och d& vara 
aktuellt för att lösa en specifik uppgift. Men det finns ofta ocksi 
ett behov av att ta del av nyheter och forskningsresultat som en 



del av den egna fortbildningen eller kompetensutvecklingen. Som 
ett led i en analys av informationsbehov och förutsattningar för att 
anvanda databaser eller andra hjalpmedel skall vi i detta avsnitt 
sammanfatta nigra erfarenheter fran studier av informationsvanor 
i olika sammanhang (3). 

Det finns en rad undersökningar som visar p i  generella drag i hur 
informationskallor utnytGas för olika informationsbehov. Forsk- 
are, tekniker, srniföretagare och administratörer inom socialför- 
valtningar ar exempel p i  grupper vars informationsvanor stude- 
rats för att f5 kunskaper om hur olika informationsvagar och -tjan- 
ster fungerar. Fran sidana undersökningar kan ett flertal tips och 
allmanna rad hamtas. 
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Inget informationssystem ar heltackande. Averi i specialiserade 
forskningsmiljöer utnyttjas en mangd olika informationsk2llor p8 
ett informellt, spontant och delvis individuellt satt. Tidskrifter hör 
genomgaende till de viktigare kallorna men betydligt oftare före- 
kommande ar det informella samtalet kolleger emellan. Ju narm- 
are produktionen eller praktiken man kommer desto större andel 
av informationen far man via informella, muntliga kontakter. 
Harutöver utnyttjas i regel e n  stor mangd olika kanaler som var 
och en star för en liten del av det totala informationsintaget. 

I den ovan namnda engelska undersökningen av informationsva- 
nor inom socialtjansten fann man att de muntliga kontakterna 
h c e  to .face eUer i möten svarade Gr nara hgften av alla komrnu- 
nikationshgndelser (tab 1). Tre fjardedelar av de undersökta upp- 
gav att de anvander mer an 60% av arbetstiden till muntliga kont- 
akter (4). 

Media Procent 

Muntlig kontakt face-to-face 
Telefon 
S kr ivnilig 
Lasning 
Kombinationer: 
-muntlig plus telefon 
-skriivning och lasning 
-skrimlng el lasning med tel el rnuntl kontakt 
-andra kombinationer 

Xnfornnationsh~ndelser (5839 st) 100.0 

En annan aspekt p i  informationsvanorna &r i vad man man utnyt- 
tjar- intern information eller utifran kommande (extern) informa- 
tion. Medan forskning och utvecklingsarbete i hög grad innebar 
att man utnyttjar externa informationskallor t ex i form av 
facklitteratur, anvands i operativ verksamhet och administration 
vasentligen intern information, interna register, PM etc. Sa ar 



ocksa. fallet inom den sociala sektorn. Av alla observerade 
informationshandelser innefattade ca 40% skriftlig eller tryckt 
information. Facklitteratur ingick i 3 procent av alla handelser. En 
stor del av den skriftliga informationen rörde procedurer och 
regler, intern statistik, klientrapporter etc. En narmare granskning 
visar dock att rapporter om forskning och utvecklingsarbete samt 
nyheter i socialt arbete tillsammans uppgick till narrnare 20 pro- 
cent av alla observationer som rörde skriftlig information (exkl 
brev och dylikt). Det finns uppenbarligen ett patagligt intresse av 
att följa utvecklingen inom det egna arbetsomradet och att ta del 
av andras erfarenheter och idéer i det sociala arbetet (Fig 4:2). 
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Fig 412 Användning av olika slags shiftlig information (2) 

Av figur 2 ovan framgar att informationen om nyheter, forsknings- 
resultat etc ar en mindre del av det samlade intaget av skriftlig in- 
formation. Det ar rimligt att antaga att förhallandet ar likartat 
inom barnomsorgsomradet. P i  sikt bör man darför se till andra in- 
formationsslag an forskning och utvecklingsrapporter och söka 
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helhetslösningar p& informationshanteri~bgen~ I den man vacentlig 
rutinbetonad information finns tillganglig p5 liknande satt som 
forskningsinformationen ökar tillgangligheten och forsknings- 
informationen framstar an mer som en naturlig del i arbetet. 

Implikationer för design av informationssystem 

Det har i flera tidigare undersökningar visat sig att det varit svar- 
are %n vantat att n% ut med hjalpmedel för informationssökning. 
Dels kan hjalpmedlen ha brister som gör dem svara eller tidskrav- 
ande att utnyttja, dels kan de vara begransade innehallsligt genom 
att inte vara tillrackligt anpassade till de behov och problem som 
anvandargruppen har. Sadana problem var t ex tydliga nar det 
galler databasutbudet inom vetenskap och teknik. Nar man ocksa 
ville n5 tekniker, srniföretagare och andra grupper visade sig 
databasernas innehall vara alltför vetenskapligt och föga anpassat 
till praktikers behm. Idag ar situationen annorlunda och den stora 
expansionen av databaser inom ekonomi, teknik mm har 
för andrat förutsattningarna för en bredare anvandning. 

Nar man ser till arbetssituationen p& faltet ar det uppenbart att 
den tid som kan avsattas för kfarrnation & nyheter, forsknings- 
resultat och dylikt ar mycket begransad. Nar da nya media som 
uppringbara datahaser anvands enbart för sadan information blir 
inlarningstillf8llena s i  f2 att en rutinmassig anvandning tar lang 
tid att uppna. Darför ar det en fördel om man kan ockca kan f3 
andra typer av information som efterfragas mer frekvent via 
samma informationssystem. 

Anpassningen till brukarnas arbetssituation ar ocksa beroende av 
en rad andra kriterier. En vasentlig faktor ar naturligtvis spraket i 
de dokument som ingar i systemet. Forskningsrapporter ar ofta 
skrivna för andra forskare, eller blandade malgrupper. Det inne- 
har att forskningsresultaten inte beskrivs med tillracklig tonvikt p8 
tolkning i praktiska termer, konsekvenser och tillampningar. Ett 
problem i mariga informationssystem ar, att ~(ikmöjligheterna inte 
kan hantera kvalitetsfragor. I mariga fall ar informationssystemen 
sa omfattande att en stor mangd "brus" blir ofrinkomligt. Det &r 
dock inte omöjligt att klassificera forskningsrapporter med 



avseende p i  hur de uppnar vissa krav p5 t ex begriplighet. Forsk- 
ningsrapporten bör ocksa innehalla resultat som har nyhetsvarde 
för malgrupperna och det bör vara eller göras klart hur resultaten 
bidrar till forskningen eller kan tillampas praktiskt! (5). 

Ett av de vanligare resultaten av anvandarstudier &r att informa- 
tionssystemens tillganglighet ar avgörande för i vad man de utnyt- 
tjas. Omvant kan man saga att om det kravs extraordinara an- 
strangningar och om utbytet ar osakert, ar sannolikheten för 
anvandning lag. Mot bakgrund av brukarnas situation bör infor- 
mationssystemet vara mycket lattatkomligt, anpassningsbart, ha 
flera alternativa atkomstvagar och ge information som utan krav- 
ande bearbetning kan omsattas i tillampningar. En komplikation 
har ar möjligen att forskning inom barnomsorgsomradet, liksom 
inom det sociala omradet som helhet bara till en del kan leverera 
korta fakta och lösningar. En stor del av forskningens effekter ar 
indirekta genom att ge ett sprak eller ett system för förstaelse (6).  
Detta kraver tid för intellektuell bearbetning och diskussion. 
Edmund Dahlström framhaller i sin bok Samhallsvetenskap och 
praktik att "Nagon form av deltagande i praktiken fran forskarnas 
sida..i mariga fall ..(ar).. en förutsattning..". "Hur forskarna deltar i 
praktiken beror ... inte endast av de "krav" eller "möjligheter" som 
kunskapsutvecklande processer, t ex sektorsforskning innebar, 
utan beror ocksa p i  de förestallningar, attityder, fiirvantningar etc 
som forskarna har nar det galler kunskapens anv5ndningSH(7) Vi 
bör alltsa undersöka förutsattningarna för samverkan inom barn- 
omsorgsomradet i bada dessa avseenden. 

Erfarenheter frin utvarderingar av informationssystem 

För narvarande finns en mangd allmant tillgangliga databaser 
med forskningsinformation, statistikuppgifter etc. Hur olika data- 
baser fungerat har undersökts i utvarderingsstudier bade i Sverige 
och utomlands. Med tanke pi möjligheterna att erbjuda en ny 
databas p2 barnomsorgsomradet behandlas i detta avsnitt nagra 
erfarenheter som vunnits i tidigare försök att introducera littera- 
turdatabaser. 

Man kan beskriva samspelet mellan informationssystem och 
anvandare som en process med olika steg eller faser: introduktion 
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av systemet, frageformulering, interaktiv dialog med formulering 
av sökkommandon i datasystemet, sjalva sökprocessen i datasys- 
temet och slutligen anvandarens vardering och utnyttjande av er- 
h%llen inbrrnation, 

Det första problemet ar att introducera informationssystemet för 
en grupp tankbara anvandare. Hur denna grupp definieras och 
vilka kunskaper som finns om denna grupps informationsbehov 
och -beteende ar betydelsefullt. Ofta innebar ett datorbaserat 
informationssystem att man försöker introducera en innovation 
för malgruppen, vilket i sin tur staller stora krav p5 hur man 
informerar om informationtjansten och systemets satt att fungera. 
Fran tidigare försök finns Bera exempel p5 att man tagit alltför 
lattvindigt p i  denna uppgift. Resultatet har ofta bliyit att syste- 
mets möjligheter överbetonats, att det hela framstallts som en 
trollerilada som ger kloka svar aven p5 mindre kloka fragor. S& ar 
normalt inte fallet. Det &r darför av vikt att ocksa klargöra vad 
man inte far i systemet och vilka begransningar som finns. Att ist- 
adkomma rimliga förvantningar p& systemet kraver informations- 
material och utbildningsinsatser. 

I sjalva fr5geformuleringsfasen ar kriteriet i första hand fragans 
klarhet samt graden av överensst8mmelse mellan databasens in- 
nehall och sôkt information. Bida dessa fidktorer " i sin. t t ~ r  bero- 
ende av kunskaper om amnet och databasen. 

I vissa fall följs frageformuleringen av en direkt dialog mellan 
anvandare och datorsystem. I andra fall finns en mellanhand dit 
man vander sig med fragor. Fortfarande &r detta den vanligaste 
formen av informationssökning, %ven om antalet slutanvandare 
som sjalva söker i databaser tenderar att öka. För en databas p i  
barnomsorgsomradet kan man övervaga om och i sa fall hur ett 
natverk av mellanhander skall byggas ut. 

Hur sedan en fragestallning kan omsattas i kommandon som data- 
systemet förstar beror bl a p i  mjukvarans utformning. De stora 
internationella databasvardarna anvander likartade söksprak, men 
det förekommer ocksa ett antal varianter som skiljer sig vasentligt 
frin dessa. Variationerna i vilka delar av en informationspost som 
kan sökas ar ocksa. stora. Den moderna, tekniken med databaser 
samlade p% CD-ROM-skivor sa, att man helt enkelt kan köpa hela 



databasen för lokal användning, har p2 senare tid blivit vanligt. 
Sökprogrammen har samtidigt förenklats väsentligt i denna form. 

Anvandarens vardering av datorbaserade litteratursökningar ar 
ofta att en stor del av erhallna litteraturreferensfl %r av visst in- 
tresse, men att bara en mycket liten del faktiskt kommer till 
anvandning. Ett exempel från en provomgang med en litteraturda- 
tabas för samhällsvetare illustrerar den stepisa urvalsprocess som 
förekommer (8). I just detta exempel erhölls i genomsnitt ett 80- 
tal litteraturhanvisningar. Av dessa bedömdes i genomsnitt 18 som 
relevanta, vilket i sin tur ledde till att en tredjedel av de relevanta 
anskaffades och ca 2.5 slutligen utnyttjades direkt i arbetet. En av 
erfarenheterna fran detta försök tir att betydelsen av snabb service 
med originaldokument betonades. Detta exempel avser en mal- 
grupp av forskare och lärare i högskolan. Nar det galler praktiker 
maste sannolikt betydligt större krav stallas p3 snabbhet och 
selektivitet. 

Utbildning och organisationsutvecBdlinag 

Nar man talar om informationssystem gar tankarna ofta till nagon 
form av datasystem eller databank. I det har aktuella projektet 
finns ocksa detta med, men jag skulle har vilja att lasaren bortser 
från detta ett tag. Om vi i stallet ser till hur sökning av extern 
information sker i praktiken ar  det latt att konstatera att detta ar 
något som sallan organiserats, som betraktas som en individuell 
fraga och som kanske inte ar föremal för detaljerad styrning eller 
bestamda belöningar. Enligt min mening tir det vasenrligt hur man 
ser på informationssökning och omvarldsbevakning i en organisa- 
tion över huvud taget; om det bedöms som tillrackligt viktigt för 
att motivera medvetna och systematiska aktiviteter. Vi kan kalla 
detta "r informationsmedvetenhet. F6r att stimulera till f6rbätt- 
rad kommunikation och omvarldsbevakning bör utbildning och 
andra utvecklingsaktiviteter i samband med att informationsser- 
vice och informationssystem introduceras ge ett bredare perspek- 
tiv pa informationsfrågorna och stimulera informationsmedveten- 
heten. 
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Om man betanker den mangd av resurser i form av arbetstid som 
agnas at att söka efter fakta, rad och synpunkter eller konferenser 
och kurser för utbildning och omvarldsorientering inser man att 
redan rutiner eller informationssystem som marginellt gör detta 
lattare eller snabbare att &stadkomma skulle betyda stora vinster i 
effektivitet eller kvalitet. Undersökningar av tidsanvandningen 
bland olika yrkesgrupper visar entydigt att informations- och 
kommunikationsaktiviteter upptar en dominerande del av arbets- 
tiden. 

I kontorsarbete agnas ofta mellan 50-80 procent av tiden at kom- 
munikationsaktiviteter. Av detta utgör i socialt arbete endast en 
mindre del direkt forskningsinformation, rapporter om erfaren- 
heter, nyheter etc. Möjligheterna att spara tid eller underlatta 
sökarbetet ar darfljr mindre intressant som motiv för en satsningar 
p% forskningsinformation. Rationalisering ar bara ett av flera 
möjliga motiv. Information som resurs kan betraktas ur atminst- 
one tre olika perspektiv, som vart och ett bör beaktas vid en til- 
lampning. 

In formationssystem som rationnlirering 
Rationaliseringsargumentet ar ett satt att formulera möjligheten 
att underlatta vissa arbetsmoment. Det handlar d% om att göra 
atminstone samma sak med mindre anstrangning eller kanske p% 
kartare tid, 

Information för battre balifet 
I den man informationssystemet ger ett vasentligt battre utbyte an 
i utganglaget ökar möjligheterna att förbattra kvalitén i verkcam- 
heten. Detta %r kanske det mest intressanta motivet för att - som 
har - diskutera iafarrnationsstöd "r att s"crka sambandet mellan 
forskning och praktik. 

Information som resurs för kulturella och demokrutiska vurden 
Möjligheterna till allman och fri informationstillgang ar ett varde 
som gir  utöver de ovan namnba. Det handlar har om förutsatt- 
ningar för demokrati och inflytande, allman kunskapsspridning 
och utbildning. Nar det galler utbildning kan informationsstöd ses 
som en kompletterande eller ibland t o m som en alternativ 



utbildningsform, dar kunskapsinhamtandet sker decentraliserat - 
nar det behövs eller passar individen. Det ar emellertid ocksa 
tanken att förbattrade kontakter mellan forskning och praktik 
skall medverka till mer relevanta forskningsprojekt och darmed 
p& sikt ge större utbyte av forskningssatsningarna p% omradet. 

Motiven för att satsa p i  förbattrad informationstillgang ar saledes 
flera. Nar det galler motiven för att anvanda forskningsresultat i 
praktiken förekommer emellertid en rad andra motiv och 
anvandningssammanhang. Förutom "positiva" och instrumentella 
former för anvandning kan forskningsresultat anvandas i takti- 
skalpolitiska syften, stimulera till omvardering eller kanske 
anvandas för att förgylla verksamheten. 

I en svensk undersökning om anvandning av FoU-resultat i socialt 
arbete konstateras att den vanligaste funktionen forskningen haft 
för politiker och chefer var den konceptualiserande, dvs att forsk- 
ningen fungerat genom att ge nya begrepp eller ett visst synsatt 
stöd. Vanligt var ocksa att anvanda forskningsresultat som stöd i 
politiska eller andra konflikter (9). 

Forskningens funktioner kan emellertid variera vasentligt bero- 
ende p i  dess inriktning och p i  vilka anvandare som avses. Mariga 
forsknings- och utvecklingsprojekt heriir praktiska och konkreta 
fragor som kan ge förslag till lokala atgarder och stimulera till 
aktiviteter. Endast en del av forskningen torde röra fragor av 
principiell natur som ar föremal för politisk diskussion eller kon- 
flikter. I detta sammanhang framstar det som viktigt att tillgangen 
till forskningsresultat inte %r förbehallet en liten krets av personer 
som dar kan plocka ut endast sadan forskning som stöder den 
egna uppfattningen. Förbattrade kontakter mellan forskare och 
praktiker och battre informationssystem bör kunna minska sadana 
risker. 

I detta sl-vsnitt framhills en rad motiv 60- informationsinsatser. 
Nar det galler att konstruera informationssystem för 
forskningsinformation framkommer flera kriterier som kan laggas 
till grund för detta. Kanske ar det viktigaste insikten om att 
forskningsinformation bade för sandare och mottagare kommer 
utanpa de grundlaggande, traditionella arbetsuppgifterna. Darför 
miste det bli latt att ge, söka och ta till sig sadan information om 



det skall fungera inom nuvarande organisatorislta och personella 
ramar, 
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