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Inledning 

Användarstudier har en tendens att utgå ifrån grupper som antingen är 
kopplade till yrke eller annan liknande tillhörighet, så som läkare och 
studerande. Eller så är de kopplade till ålder så som barn och ungdomar. En 
annan tendens i dessa studier är att utgå ifrån hur dessa grupper hanterar 
informationssökning kopplat till deras yrkesroll, eller på annat vis handlar om 
deras formella sökningar av information. Jag har valt ett annat utgångsläge 
därför att jag tycker att det är väsentligt att uppmärksamma andra aspekter av 
användarstudier och användargrupper.  

Att mötas och umgås via Internet via så kallade ”communities” har blivit 
allt vanligare. Ett community är en mötesplats där människor träffas för att lära 
känna nya människor, samtala, diskutera och dela erfarenheter. Oftast riktar sig 
dessa mötesplatser till en specifik målgrupp med specifika intressen. 
Lunarstorm, som troligtvis är det största i Sverige, ökar ständigt sitt 
medlemsantal.1 Detta community vänder sig främst till unga människor, 
medelåldern sägs vara 18 år på deras startsida. Ett annat community är 
Helgon.net. Det är även det community jag har valt att grunda min 
undersökning på.2 För att ge en presentation av vilka Helgon.net riktar sig till 
citerar jag vad som står på deras startsidan: ”Tanken är att Helgon.net skall 
vara ett community för människor med alternativa3 kläd- och musikstilar som 
synthare, gothare, hårdrockare, punkare och närliggande stilar. Vår primära 
målgrupp ligger mellan 16 och 40 år och Helgon.net är därför huvudsakligen 
anpassad därefter.”4 Jag har för avsikt att undersöka vilken 

                                                 
1Svenska Dagbladet rapporterar i mars 2005 om Lunarstorm som både ökat i antal medlemmar och i 
ekonomisk vinst. Sundén, Maria Lunarstorm växer så det knakar publicerad 31 mars 2005. Länken dit är: 
http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9441692.asp (funnet den 17/1-06) Lunarstorms hemsida är: 
http://www.lunarstorm.se  
2 Jag hade kunnat välja ett annat community med en annan inriktning för att göra en liknande studie. 
3 Begrepp som i viss mån kommer att återkomma är alternativa musikstilar och subkultur, vad detta 
innebär har jag inte utrymme att diskutera. Däremot väljer jag att konstatera att det i denna uppsats 
kommer att syfta på ”synthare, gothare, hårdrockare, punkare och närliggande stilar” som det står på 
Helgon.nets sida.  
4 Se startsidan på: http://www.helgon.net (citerat den 29/9-05). 
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informationsaktivitet som förekommer på ett community. Jag kommer därför 
att se medlemmarna på Helgon.net som användare och tillsammans bildar de 
en användargrupp. Det som främst enar dessa människor är deras brinnande 
intresse för alternativa musikstilar. Min grundläggande intention ligger i att 
uppmärksamma de eventuella informationsvanor som förekommer på 
Helgon.net. Centrala frågor blir då hur vi kan se på denna värld utifrån ett 
informationsperspektiv och hur ser dessa eventuella informationsvanorna ut? 
Mitt intresse för communities grundar sig i att dessa vardagliga, och för många 
centrala, mötesplatser är outforskade inom Biblioteks-och 
informationsvetenskap.  

Community som informationsmötesplats är inte den första kopplingen vi 
gör när vi tänker på community. Det är inte heller den kopplingen som 
informanterna själva gör om Helgon.net. Varför valde jag ändå denna 
utgångspunkt? Det som jag tänkt på som Helgonmedlem är att varje 
presentationssida är en källa till information. På de flesta sidorna radas det upp 
kända och okända artister, musikgrupper, böcker och filmer som andra kan 
upptäcka och vilja veta mer om. Om jag anser att VNV Nation är en bra 
synthgrupp kan jag finna andra som nämner denna grupp på sina 
presentationssidor. Utifrån dem kan jag även finna andra grupper som jag inte 
tidigare har hört, därför att personerna som nämnde VNV Nation också har 
nämnt andra grupper. Detta kan inspirera mig till att ta reda på hur musiken jag 
inte känner till låter. Dessutom kan jag få ännu fler musiktips genom att ta 
kontakt med någon av de som nämner VNV Nation. Med andra ord, jag hade 
en tanke om att medlemmar på Helgon.net kan utvidga sitt musiklyssnande och 
musikvetande. Det är inte skälet till att människor blir medlemmar på detta 
community, men det kan bli en konsekvens av att tillbringa tid i denna värld.  
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Forskningsöversikt 

Till att börja med kommer jag att ge en forskningsöversikt för att placera denna 
undersökning i sitt sammanhang. Dessutom kommer jag att förhålla mig till 
den forskningen som tas upp för att på det viset klargöra denna uppsats relation 
till det som tidigare gjorts. Först kommer jag att presentera forskning kring 
området Internetvärlden och sedan området användarstudier. 

Internetvärlden 
Eftersom fokus i denna uppsats ligger på ett community som existerar i 
Internetvärlden, ska jag börja med tala om den utifrån vad som är väsentligt för 
min undersökning. Sveningsson, Lövheim och Bergquist diskuterar, i Att fånga 
Nätet – Kvalitativa metoder för Internetforskning, vikten av att vara medveten 
om begreppet communities skilda betydelser. Begreppet i sig behöver inte 
hänvisa till communities på Internet, utan kan även innebära samhällen, 
samfund och brödraskap. Men eftersom denna mångbottnade betydelse främst 
drabbar det engelska språket har jag valt att använda mig av begreppet 
community. Detta anser även Sveningsson, Lövheim och Bergqvist vara en 
möjlig användning eftersom begreppet blivit vedertaget inom 
Internetforskning. I detta sammanhang blir ett antal frågor aktuella. Vilka 
kriterier ska krävas för att en grupp på Internet ska kunna definieras som ett 
community? Och vad menar vi med ett community på Internet?5 Jag tänker 
inte fördjupa mig i detta ämne utan konstatera att den typ av community som 
jag valt att undersöka är det författarna har valt att kalla för 
”webbcommunities” (”webbgemenskaper”) som vänder sig till människor som 
söker gemenskap och samhörighet. Dessa communities är mer eller mindre 
inriktade mot en särskild grupp av användare. Det är inte sällan som dessa 

                                                 
5 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia, Bergquist, Magnus, 2003, Att fånga Nätet – kvalitativa metoder för 
Internetforskning, s 18ff. 
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communities kräver någon form av medlemskap.6 Denna definition stämmer 
väl in på Helgon.net. 

När det gäller tidigare forskning kring konsekvenserna av 
offentliggörandet av våra identiteter på Internet, via t.ex. hemsidor eller 
presentationssidor på communities, kan några forskare nämnas. Sveningsson, 
Lövheim och Bergquist diskuterar hur Internets genombrott i vardagslivet fått 
konsekvenser för hur vi ser på omvärlden och oss själva. En vanlig uppfattning 
är att skilja på Internets verklighet och den fysiska verkligheten. Författarna 
tror att det kan bero på begreppet Virtual Reality (VR) som användes mycket i 
början av 1990-talet. Detta begrepp gör en åtskillnad mellan den virtuella 
verkligheten och den faktiska verkligheten. Det gjordes för att skilja på världen 
i datormiljön och världen utanför. Internet kom att ses som en låtsasvärld 
istället för att jämställas med ett kommunikationsmedium som telefonen eller 
som ett massmedium jämställt med tidningen. Internet har på det viset 
betraktats som mindre verklig. Den fysiska världen benämns även som Real 
Life för att markera vilken av världarna som är mest autentisk. Denna 
polariserade syn på Internet har mer och mer avtagit. Istället ligger nu intresset 
i hur Internetvärlden konstrueras. Detta fokus kan jämföras med hur forskning 
även sker kring konstruktionen av världen utanför Internet. Det handlar inte om 
att ta reda på vilken verklighet som är sann eller falsk utan vad den utrycker för 
dem som lever i den.7  

På liknande vis som Internet betraktats som en låtsasvärld har även 
användarnas identitet setts som konstruerade. Eftersom syn och hörselintryck 
bortfaller vid flera umgängelseformer på Internet blir det svårare för oss att 
bilda oss en uppfattning om personen vi kommer i kontakt med. Därför blir det 
även svårare att känna igen personen vid nästa tillfälle. Diskussionen om 
”falska” personligheter har varit vanliga men även det har minskat. Internet 
väcker trots allt frågor om vad som är ”att vara sig själv” och att ”spela en 
roll”. Det finns ändå en möjlighet att konstruera sin identitet på Internet och 
den medvetenheten gör att vi är misstänksammare mot dem vi möter där. Fast 
denna möjlighet finns även utanför Internet. Detta kan ske då vi i en specifik 
situation framhäver vissa sidor hos oss själva och undertrycker andra, beroende 
på hur vi vill framställa oss själva.8  

                                                 
6 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s 46ff. 
7 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s 21ff. 
8 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s 24ff. 
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Internet som kommunikationsmedium har en hel del likheter med det vi 
finner utanför nätet. Sveningsson, Lövheim och Bergquist påvisar exempel på 
det genom att jämföra e-post med brev, chatt med telefon och diskussionslistor 
med tidningarnas insändarsidor. Men de påpekar även det som specifikt präglar 
Internet som medium. Det främsta exemplet är kanske det att vi nu kan komma 
i kontakt med människor bortom tid och rum, även bortom de gränser som 
anda kommunikationsmedel har lyckats uppbringa. Våra möjligheter att 
interagera med andra människor från hela världen är många och blir även fler. 
Kommunikationen behöver inte enbart vara den mellan en och en, utan även en 
med många, eller många med många. På det viset är Internet en kombination 
av gamla mediers egenskaper och även helt nya.9   

Petra Söderlund har gjort studien Bokringen - läsarnas navigator på 
Internet. Om böcker och läsning på 62 nätplatser. I denna studie har Söderlund 
undersökt vilken funktion webbringar som Bokringen har i det litterära livet 
som helhet. Hon har även försökt fånga hur denna virtuella gemenskap 
påverkar de människor som är en del av denna sociala mötesplats. Söderlund 
har gjort sin undersökning inom litteraturvetenskap, men hennes forskning är 
ändå relevant för mig utifrån hennes syn på individers identiteter på Internet. 
Hon menar att personliga nätplatser är ett sätt för individer att reflektera över 
sin identitet och konstituera sig själva som subjekt. Men hon påpekar att detta 
inte är det enda syftet vilket hon hänvisar att vissa forskare påstår, så som 
Giddens och Erickson. Söderlund menar att syftet hos dessa personer även är 
ett genuint intresse för litteratur. På det viset menar hon att Internet ska ses 
som ett kompletterande forum till att mötas i verkligheten. ”Istället för att 
träffas på ett café eller på en pub och diskutera kan människor träffas på 
Internet. Mänsklig gemenskap på Internet är inte en separat verklighet utan en 
del av mänsklig gemenskap över huvud taget.”10  

Hon hävdar att nätplatsägarna troligtvis ser på nätplatserna både som ett 
sätt att knyta kontakter med människor med liknande intressen, och som ett sätt 
att informera sig om litteratur. Söderlund menar att via Internet finns en 
möjlighet för litteraturintresserade att finna gemenskap med likasinnade. 
Möjligheten att lära känna och möta personer med liknande intressen är 
betydligt större genom Internet, eftersom de geografiska begränsningarna inte 

                                                 
9 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s 29f. 
10 Söderlund, Petra, 2002, Bokringen – läsarnas navigatör på Internet. Om böcker och läsning på 62 
nätplatser. s 12. 
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finns.11 Hur väl denna slutsats stämmer in på min egen undersökning kommer 
jag att återkomma till när jag diskuterar undersökningsmaterialet kring 
Helgon.net. Söderlund för en kortare diskussion kring urvalet av litteratur som 
nätplatsägarna gör. Hon ger en talande bild om hur en nätplats om böcker och 
läsning kan liknas vid ett soffbord fyllt med böcker, eller en bokhylla som 
placerats på en central plats i hemmet. Urvalet kanske inte kan ge en bild av 
vad personerna verkligen läser, utan snarare en bild av vad de vill bli 
förknippade med för litteratur. Detta tycker inte Söderlund är problematiskt 
eftersom det genuina intresset för litteratur ändå är det väsentligaste.12 För mig 
är detta en intressant fråga eftersom informanterna på sina presentationssidor 
nämner musik, filmer och litteratur. Jag kommer att återkomma till denna bild i 
min diskussion kring informanternas presentationssidor på Helgon.net.   

Tom Erickson är en av dem som Söderlund hänvisar till då hon talar om de 
forskare som enbart ser personliga nätplatser som ett utrymme att skapa sin 
identitet på. Han menar att Internet kan ses som en Social Hypertext där 
personliga sidor handlar om olika personers intressen, husdjur, barn och 
vänner. Han menar att hemsidor inte används för att publicera information utan 
för att konstruera identitet. Användbar information på dessa sidor är enbart en 
sidoeffekt. Han sammanfattar syftet med hemsidor med att påstå att de är 
omsorgsfullt, konstruerade porträtt av personener.13 Han gör en åtskillnad 
mellan information och social kunskap (social knowledge). Det du finner på 
personliga hemsidor är just social kunskap. Han menar att sociala människor i 
en social hypertext producerar social kunskap. Vidare hävdar han att 
personliga hemsidor manifesterar och visar upp hemsidans skapare, så som 
kläder har som syfte. Därifrån ställer han sig även frågan hur personlig en 
sådan hemsida egentligen kan bli, i och med att det trots allt är en offentlig 
hemsida.14 Jag instämmer i Söderlunds kritik av Erickson, av anledningen att 
han förenklar och bortser från komplexiteten i människors personliga 
användande av Internet då de kommunicerar med andra. Det är visserligen en 
social umgängelseform, men det förtar inte den kunskap eller information som 
du söker, ger och finner där. Ett viktigt syfte som Internet har fått är att 
likasinnade kan finna varandra. Vare sig det gäller människor som älskar 
litteratur, kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, eller unga föräldrar som vill 

                                                 
11 Söderlund, 2004, Läsarnas nätverk – Om bokläsare och Internet, s 12ff. 
12 Söderlund, 2002, s11ff. 
13 Erickson, Tom, [1996] ”The World Wide Web as Social Hypertext” i View points column of 
communication of the ACM (januari 2006), länk: http://www.pliant.org/personal/Tom_Erickson/. 
14 Erickson, [1996]. 
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ha kontakt med andra i samma situation. Eller människor som lyssnar på den 
alternativa genren synth och vill finna likasinnade för att diskutera ämnet, få 
tips om ny musik eller lära känna andra med samma intresse. Trots min kritiska 
hållning till Ericsons inställning kommer jag att använda mig av hans begrepp 
social kunskap som ett verktyg att förhålla mig till när jag diskuterar den 
information som återfinns på Helgon.net.  

Ett exempel på ett annat förhållningssätt till informationen som finns på 
Internet än Ericksons, är antologin Virtual Publics – Policy and Community in 
an Electronic Age där Beth Kolko är redaktör. Det som enar texterna i 
antologin är utgångsläget att Internetvärlden har blivit en del av vår verklighet 
och därför ska betraktas utifrån det. Det som sker inom cyberkulturen har en 
direkt påverkan på den offentliga diskursen och det offentliga livet, både online 
och In Real Life (IRL).15 En av texterna handlar om Blackburg Electronic 
Village, det största och mest använda community i USA. Det presenteras som 
ett community som är uppbyggt likt en stad, vilket återspeglas i namnet. Där 
finns bl.a. hemsidor, mejlinglistor, och nyhetsgrupper. David Silver är etnolog 
och har följt aktiviteten på detta community under flera år. Han uttrycker ingen 
åtskillnad mellan social kunskap och kunskap i samband med platsens funktion 
att lära sig, finna och dela med sig av information, interagera, diskutera och 
debattera. Varför det inte återfinns några längre, givande, informativa 
diskussioner i någon större utsträckning inom detta community tror han beror 
på att medlemmarna inte har tillräckligt mycket som enar dem.16  

Användarstudier 
Som redan påpekats vill jag i denna undersökning frångå det som traditionellt 
kopplas samman med användarstudier. Istället vill jag bredda ämnet. Reijo 
Savolainen påpekar hur informationsbehov, informationssökning och 
informationsanvändning kan analyseras i flera olika kontexter, men att det 
främst sker i arbetsrelaterade sammanhang. Han anser att det är viktigt att 
forskning kring icke-yrkesrelaterade informationssökning görs. Det beroende 
på att det är en aktivitet som sker och därför ska uppmärksammas, även om det 
rör sig om informationssökning i vardagslivet.17 Det är informationsvanorna i 

                                                 
15 Kolko, Beth, (red.) 2003, Virtual Publics – Policy ad Community in an Electronic Age. 
16 Silver, David, 2003, “Communication, Community, Consumption: An Ethnographic Exploration of an 
Online City” i Virtual Publics – Policy ad Community in an Electronic Age, red. Kolko, Beth, s 327ff. 
17 Savolainen, Raimo, 2004, ”Informationssökning och informationsbehov” i Introduktion till 
informationsvetenskapen, (red.) Mäkinen, Ilkka och Sandqvist, Katja, s 72f 
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vardagslivet som jag vill uppmärksamma i denna undersökning. Det främsta 
skälet till det är att uppmärksamma skilda tillvägagångssätt att finna den 
information vi letar efter.  

Exempel på undersökningar som görs inom användarstudier som är 
kopplade till användargrupper som består av yrkeskårer är Olof Sundins 
avhandling om fackinformation och dess sociala betydelser för sjuksköterskor. 
En vanlig utgångspunkt är även användargruppen studenter. Exempel på det är 
Carol Kuhlthaus tongivande undersökningen Seeking meaning, a process 
approach to library and information services. Hon har följt studenter i deras 
informationsprocess från att fått en uppgift till att ha löst den. Hon menar att 
processens faser ser markant olika ut beroende på vart i processen individen 
befinner sig.18 En annan betydelsefull undersökning i svensk kontext är Louise 
Limbergs avhandling Att söka information för att lära – en studie av samspel 
mellan informationssökning och lärande. I denna avhandling utforskar 
Limberg samspelet mellan informationssökning och lärande. Hon gör det 
utifrån en empirisk studie där hon följer en gymnasieklass i årskurs 3 i ett 
fördjupningsarbete.19 En mindre vanlig, men förekommande utgångspunkt är 
utifrån användargruppens ålder. Exempel på detta är magisteruppsatsen ”Inte 
vill jag gå där som ett förvuxet barn…” – En undersökning om 
högstadieflickors biblioteksvanor på folkbiblioteket av Maria Carlén som lagts 
fram vid Uppsala Universitet. Där vill hon uppmärksamma högstadieflickors 
användande av folkbiblioteket och se hur väl deras behov tillgodoses.20  

För att placera min egen undersökning i ett större sammanhang ger jag här 
Olof Sundins presentation av de tre forskaransatser som han menar finns inom 
området användarstudier. Han menar att de uppkommit i olika perioder men 
idag verkar sida vid sida. Den första traditionen av forskning fokuserar på 
strukturinriktade ansatser. I denna forskning är utgångspunkten att kvantitativt 
ta reda på hur, och i vilken utsträckning olika informationssystem används av 
olika grupper. Det uppmärksammas vilka strukturer som återfinns mellan olika 
grupper av användare och informationssystem.21 Under slutet av 1970-talet och 
början av 1980-talet växte en kritik fram mot den strukturinriktade forskningen 
och en ny tradition uppkom. Den med individcentrerade ansatser. Där 

                                                 
18 Kuhlthau, Carol, 1993, Seeking meaning – a process approach to library and information services. 
19 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära; en studie av samspelet mellan 
informationssökning och lärande. 
20 Carlén, Maria, 2003 ”Inte vill jag gå där som ett förvuxet barn…” – En undersökning om 
högstadieflickors biblioteksvanor på folkbiblioteket. 
21 Inom denna tradition placerar Sundin bl.a. Tom Wilson. 
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uppmärksammas individen istället för grupper, aktören istället för strukturen. 
Forskningen blir kvalitativ och utgår från synen att informationssökningen är 
en dynamisk process med vars hjälp den enskilda individen konstruerar 
mening. Individens psykologiska förutsättningar och kognitiva processer blir 
intressanta i detta sammanhang.22 Det tredje forskningsfältet benämner Sundin 
som den med kontextorienterade ansatser. Under 1990-talet mötte det 
individcentrerade perspektivet kritik som främst riktade sig mot frånvaron av 
den sociala kontexten, då den enskilda individens medvetande är det som 
främst uppmärksammas. Frågor som rör t.ex. makt och olika gruppers intressen 
faller bort i ett allt för individcentrerat perspektiv.23  

Det är i detta tredje forskningsfält Sundin placerar sin egen forskning.24 
Det är även här jag vill placera min egen uppsats. I avhandlingen 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors 
relation till fackinformation vid arbetsplatsen har Sundin undersökt 
fackinformationens sociala betydelser i sjuksköterskors yrkespraktik. Istället 
för att enbart fokusera på individen har han både uppmärksammat individen 
och gruppers olika förhållningssätt till information. Genom att koppla samman 
fackinformationens symboliska värden i relation till maktrelationer har han sett 
hur detta påverkat sjuksköterskors yrkesidentitet.25 Sundin har inget uttalat 
diskusanalytiskt perspektiv i sin avhandling, däremot har han influerats tydligt 
av dess tankegångar. Vilket märks då han valt att se hur sjuksköterskor talar 
om information och vad deras tal i sin tur tydliggör för maktstrukturer inom 
deras yrkespraktik. Han utgår även från att ringa in kontexten då han placerar 
dessa sjuksköterskors uttalanden både i dess historiska, sociala och kulturella 
sammanhang. Jag vill som sagt även placera min egen undersökning i denna 
tredje tradition. Detta beroende på att jag anser att jag inspirerats av de två 
första traditionerna men landar inom den tredje. Undersökningen kommer att 
placeras inom en kontext. Den är Helgon.net, varken mer eller mindre. Sundin 
hänvisar till Birger Hjørlands uppmaning att inte enbart fokusera forskningen 
kring hur olika informationssystem blir använda utan studera de rådande 
normer och värderingar som finns inom olika användargruppers 
kunskapsområde.26 Detta har Sundin tagit fasta på i sin forskning. Jag kommer 
                                                 
22 I denna tradition placerar Sundin t.ex. Carol Kuhlthau och Brenda Dervin.  
23 Sundin, Olof, 2003, Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköteskors relation 
till fackinformation vid arbetsplatsen, s 21ff. 
24 Inom denna tradition placerar Sundin även t.ex. Birger Hjørland, Louise Limberg och Reijo 
Savolainen. 
25 Sundin, 2003, s 19ff. 
26 Sundin, 2003, s 32. 
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däremot inte att göra det, även om det är en väsentlig utgångspunkt. För min 
del är fokus kring det som vanligtvis brukar uppmärksammas inom dessa 
studier, nämligen hur olika informationssystem blir använda av en viss 
användargrupp. Det mest väsentliga har istället varit att lyfta upp det som vi 
kanske inte tidigare har associerat som informationssystem.      
   

 11



Teoretiska utgångspunkter och definitioner 

Detta avsnitt kommer att placera undersökningen i sitt 
informationsvetenskapliga sammanhang. Avslutningsvis kommer jag även att 
definiera väsentliga begrepp.  

Informationsvetenskap 
Eftersom jag har för avsikt att undersöka Helgon.net utifrån ett 
informationsperspektiv bör jag förhålla mig till de tre grundläggande termerna 
vid forskningen inom informationssökning. De är informationsbehov, 
informationssökning och informationsanvändning. Till att börja med kommer 
jag att ge en definition av termen information eftersom det begreppet påverkar 
de övriga. Tom Wilson menar att detta begrepp skapar förvirring på grund av 
dess diffusa och mångfacetterade användning. Specifikt nämner han att det inte 
görs någon klar distinktion mellan fakta (facts), råd (advice) och val (option).27 
Jag anser inte att det finns någon poäng med att göra någon distinktion mellan 
dessa betydelser. Jag hävdar nämligen att för min användning av ordet så krävs 
en bred förståelse av det. Det finns nämligen ett mångskiftande utbud av 
information på Helgon.net och alla aspekter av det ska inkluderas och 
synliggöras. Tefko Saracevic ställer sig frågan vad som menas med 
information inom informationsvetenskap. Hans svar är att vi inte vet. 
Begreppet används och får olika betydelse inom olika områden. Detta anser 
han inte vara ett problem. Istället menar han att vi ska acceptera att det inte är 
en fråga som vi precist kan ge ett svar på. Istället ska vi lära oss av de skilda 
betydelser som föreslagits och kommer att föreslås.28 Jag uppfattar att 
Saracevic anser att komplexiteten och mångfalden i begreppets betydelse är 
något positivt. Detta beroende på att begreppet är vad vi gör det till, istället för 
att det ska betraktas som ett ord med objektiv betydelse. Utifrån det tycks han 
även mena att hur vi väljer att definiera information har att göra med vad vi ska 
                                                 
27 Wilson, 1981, s 3f. 
28 Saracevic, Tefko, 1999, ”Information Science” i  Journal of the American society for information 
science. 51(12), s 1054f. 
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använda det till. Därför tar jag mig friheten att definiera begreppet som jag 
påbörjat att göra, av skälet att den passar kontexten som undersökningen 
befinner sig i.  

Förutom det vill jag även inkludera Brenda Dervins vida förståelse av 
information. Hon menar nämligen, enligt Savolainen, att information innefattar 
allt som är delaktigt i skapandet av mening.29 På det viset blir information inte 
enbart sanna påståendesatser, utan även vår subjektiva förståelse av 
verkligheten. Denna syn på information anser jag vara en vid och rimlig 
definition, därför att det även kan inkludera diskussioner mellan människor 
som inte enbart behandlar direkta fakta eller råd. Istället kan det även vara 
sådant som befinner sig utöver det, men som ändå ger någon av parterna 
information. Exempel på det skulle kunna vara då den ena berättar om 
upplevelsen av en konsert som informerar och påverkar den andra som lyssnar.  

Ett annat förhållningssätt till information kommer från Pertti Vakkari. Han 
vill att information även ska inkludera text, ljud och bild.30 Det ser jag som en 
självklarhet eftersom information kan uttryckas på fler sätt än genom ord.31

Reijo Savolainen går igenom betydelsen av begreppen informationsbehov, 
informationssökning och informationsanvändning. Han menar att dessa 
begrepp vanligtvis analyseras som i en kedja. Först finns ett informationsbehov 
som ger en informationssökning vilket resulterar i en 
informationsanvändning.32 Denna förenklade syn har stött på kritik, men jag 
har ändå valt att grunda mig på den.33 Jag anser nämligen att även om kedjan 
tycks stereotyp så finns det möjlighet att se mångfald och komplexitet inom 
den. Vad gäller termen informationsbehov pekar Savolainen främst det 
problematiska med att använda det. Anledningen till det beror på att det är 
svårtolkat. Inte bara svårtolkat, utan även problematiskt att ge en precis 
definition. För vad menar vi med behov? Dessutom har begreppet närliggande 
termer så som vilja, intresse och motiv. Trots det anser Savolainen att termen 
är användbar, beroende på att det är ett sammanfattande begrepp. Det hänvisar 

                                                 
29 Savolainen, 2004, s 96. 
30 Vakkari, Pertti, 2004, ”Informationsförsörjning och informationsvetenskapen” i Introduktion till 
informationsvetenskapen, (red.) Mäkinen, Ilkka och Sandqvist, Katja, s 9. 
31 Diskussionen som förs kring begreppet information får inte det utrymme det förtjänar i detta 
sammanhang, vilket beror på att det inte finns utrymme till det. Något som t.ex. inte tas med i detta 
sammanhang är diskussionen kring distinktion mellan information och kunskap. En kort presentation av 
det ger Vakkari i sin artikel ”Informationsförsörjning och informationsvetenskapen” i Introduktion till 
informationsvetenskapen, 2004, s 18f. 
32 Savolainen, 2004, s 74. 
33 Kritiken har bl.a. kommit från Dervin, Brenda & Nilan, Michael, ”Information needs and uses” i 
Annual review of information science and tehnology, vol. 21, 1986, s 5ff. 
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till olika faktorer kring varför en individ eller grupp, väljer att söka efter viss 
specifik information, vid just den tidpunkten.34 Tom Wilson har på grund av 
svårigheten att komma åt begreppets betydelse och dess konkreta förståelse, 
valt att ifrågasätta termens relevans. Istället talar han om grundbehov och vad 
informationssökningen spelar för roll utifrån det sammanhanget.35 Jag kommer 
att använda mig av begreppet informationsbehov i den vida bemärkelse som 
Savolainen ger det. På det viset vill jag markera vad som är skälen till 
informanternas informationssökning på Helgon.net. Jag anser inte att det är en 
nackdel med begreppets närliggande och likartade termer eftersom det breddar 
förståelsen av informationsbehovets betydelse. 

Begreppet informationssökning är även det mångtydigt enligt Savolainen. 
Han pekar på att det finns två huvudkategorier av informationssökning. Den 
ena är det han kallar för problemorienterad informationssökning. Exempel på 
det är när vi utreder fakta, eller då vi under en längre tid söker material åt något 
specifikt arbete, så som en doktorsavhandling. Den andra är det Savolainen 
kallar för vägledande informationssökning. Den utmärks av att hålla sig ajour 
inom ett specifikt ämne. Det kan vara att följa vilka skivor som släpps inom 
musikgenren synth, eller hålla sig uppdaterad inom det område som rör 
yrkeslivet. Denna typ av informationssökning har som syfte att fylla våra 
långsiktiga behov.36 Den distinktionen kan fylla funktionen att påvisa 
skillnaden i våra informationssökningar. Den kan antingen ges en vid eller en 
snäv betydelse. Jag har valt en vid betydelse i Savolainens förståelse. Då ses 
sökningen som en aktivitet och/eller process som inom en vidare kontext 
betjänar eller stödjer en målsaktivitet. I likhet med Salovainen ser jag därför 
inte att informationssökningen i sig har något egenvärde utan är ett redskap för 
att finna det som användaren är ute efter. Sökningen sker även i en viss given 
kontext där användaren redan innehar kunskap och erfarenheter om att söka 
information. Dessutom finns det någon form av förförståelse kring ämnet, och 
någon form av aning kring vad användaren vill finna.37  

Tom Wilson talar om informationsstigar (information seeking paths). 
Genom dessa stigar påvisar han hur informationssökningen kan konkretiseras 
till val och utnyttjande av olika källor och kanaler. Det finns två kontexter där 
informationssökningen sker. Den främsta är individens livsvärld. Den består av 

                                                 
34 Savolainen, 2004, s 74ff. 
35 Wilson, 1981, s 7ff. 
36 Savolainen, 2004, s 73f. 
37 Savolainen, 2004, s 80. 
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individens ihopsamlade erfarenheter som sökare och användare av information. 
Livsvärlden innehåller även de miljöer där individen söker och använder sin 
information, vilket enligt Wilson främst är den dagliga arbetsmiljön. Inom 
arbetsplatsen finns olika referensgrupper att vända sig till, så som kolleger. 
Den andra kontexten är informationens universum. Användarens livsvärld är en 
del av informationens universum. Utöver livsvärlden så återfinns här helheten 
av olika informationsreserver och informationsförmedlare. Det kan vara 
dokument, bibliotek och experter. Wilson skiljer mellan fyra olika 
informationskategorier. De ska inte rangordnas därför att de är beroende av 
situation. I A-kategorin söker användaren information på egen hand, utan 
informationsförmedlares hjälp. Detta kan ske genom att fråga en kollega om 
hjälp, antingen per telefon, eller ansikte mot ansikte. I kategori B utnyttjar 
användaren stigar som inkluderar informationssystem. Exempel på stigar inom 
denna kategori är att bläddra i tidskrifter på biblioteket eller att be en 
bibliotekarie om råd. Kategori C betyder att informationssökningen är utförd 
av en informationsförmedlare. Då kan en stig vara att bibliotekarien hämtar det 
efterfrågade verket från hyllan. Kategori D är när användaren självständigt 
skaffar fram informationen på olika informationstekniska system. En stig inom 
denna kategori kan vara när användaren söker fram ett visst verk via datanät.38  

Savolainen påtalar att denna modell saknar ett antal viktiga 
informationskällor och kanaler på grund av textens ålder, där datanätet är det 
väsentligaste med alla sina möjligheter.39 Avsaknaden av denna källa och kanal 
kommer givetvis att påverka min användning av modellen. Det kan avhjälpas 
med att se till modellens potential att placera in nya medier. Jag har därför valt 
att använda mig av den. Jag ser det som en möjlig strategi att kunna placera 
informanternas informationssökningsmönster inom denna modell. Jag vill se 
vart Helgon.net kan placeras i relation till individens livsvärld och 
informationens universum om användarna väljer Helgon.net som stig. 

Brenda Dervin har kritiserat Wilsons utgångspunkt och den traditionens 
utgångsläge. Hennes främsta kritik beror på att hon anser att forskningen kring 
informationssökning saknar en förståelse utifrån individen, och vad som sker 
inom individen i informationssökningsprocessen. Hon anser att användaren 
behandlas som passiv mottagare av objektiv information. Vidare föreslår hon 
ett alternativ som tar avstamp i en teori som hon kallar för Sense-Making. Här 
tas det hänsyn till att informationssökningen är en del av individens skapande 
                                                 
38 Wilson, 1981, 5ff. 
39 Savolainen, 2004, s 85f. 
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av mening i sitt liv. För det mesta stegar vi fram utan att reflektera kring det. 
Men då och då ställs vi inför problematiska situationer där vi befinner oss vid 
ett gap som hon kallar det för. Detta gap får till konsekvens att vi skapar oss en 
informationsbro för att ta oss över.40 Denna kritik är ofrånkomlig att 
kommentera när Wilsons modell tas upp. Däremot anser jag inte att hennes 
förslag utesluter Wilsons modell. Jag tycker snarare att hon bidrar med ett 
komplement. Även om vi utgår från individens upplevelse och den 
meningsskapande aspekten av informationssökningen, så utesluter det inte att 
vi ser till vilka kanaler och källor vi vänder oss till vid sökningen.  

Ett begrepp som jag valt som teoretiskt verktyg är Patrick Wilsons kognitiv 
auktoritet. Detta begrepp ska förstås som de institutioner, personer och texter 
vars kunskap vi tror och förlitar oss på. Han menar att det finns tre kriterier på 
vad det innebär med kognitiv auktoritet. För det första, för att någon ska vara 
en auktoritet i detta sammanhang krävs en relation som involverar minst två 
personer. Ingen kan vara auktoritet i sig själv. Det krävs att någon anser att 
personen är en auktoritet. Däremot behöver inte personen vara någon expert. 
Det som krävs är att någon anser att personen är en auktoritet för 
henne/honom. För det andra så handlar kognitiv auktoritet om att personen kan 
ha mycket eller lite auktoritet. Med andra ord, det finns olika grader av 
auktoritet. För det tredje kan en person av många anses vara en kognitiv 
auktoritet på ett ämne men inte inom några andra.41 Våra kognitiva auktoriteter 
kan vara sådana som det råder mer eller mindre konsensus kring. Exempel på 
detta, som jag anpassat för uppsatsens ämne, är när flertalet recensenter hyllar 
en viss skiva vilket kommer att påverka oss när vi ser skivan i affären. Men det 
kan även vara personliga rekommendationer. En bekant till dig rekommenderar 
varmt en skiva, trots en enad kritikerkår som enbart gett den dåliga 
recensioner. Denna bekant har flera gånger tidigare gett dig musiktips som du 
uppskattat. I detta sammanhang kommer du därför att lyssna mer på din bekant 
än recensenterna beroende på att ni har liknande musiksmak. Vem vi vänder 
oss till för att få information i ett visst sammanhang kommer att bero på många 
olika faktorer. Men vem eller vilken källa det än blir så kommer vi med stor 
sannolikhet söka svaret hos olika kognitiva auktoriteter beroende på vilket 
område det gäller. På detta vis påvisar Patrick Wilson hur information får sitt 
värde i ett socialt, kulturellt och historisk sammanhang.42 Medan Tom Wilsons 

                                                 
40 Dervin & Nilan, 1986, s 12ff. 
41 Wilson, 1983, s 13f 
42 Wilson, 1983, s 166ff. 
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stigar uppmärksammar informationssökningens kontext och område så kan 
Patrick Wilson påvisa vidden av auktoriteter vi vänder oss till i de olika 
sammanhangen. Mitt användande av begreppet kognitiva auktoriteter kommer 
främst att fokusera på ifall denna typ av auktoritet återfinns inom Helgon.net.   

Informationsanvändning innebär vad informationssökningen får för 
konsekvenser hos användaren. Savolainen menar att ett problem med detta 
begrepp är att det även kan hänvisa till många närliggande termer så som att 
uppleva, tänka, sluta sig till, tillägna sig, syntetisera och konstruera.43 Jag 
finner inget problematiskt med det utan låter alla aspekterna finnas med under 
begreppet informationsanvändning. Det beror på att jag anser dem vara 
värdefulla konsekvenser. Däremot är det svårt att empiriskt kunna fastställa 
vilken konkret konsekvens en viss användning får för användaren. Det kan 
trots allt enbart bli någorlunda lösa spekulationer. Savolainen menar även att 
man bör ta hänsyn till användarens egenskaper, målsättningar och 
problemsituationer vid en analys av informationsanvändning. Det vill säga, att 
se till kontexten i informationssituationen för att på det viset kunna dra några 
slutsatser kring användningen.44 Detta anser jag vara en rimlig hållning.  

Här följer en sammanfattning av min förståelse för de tre väsentligaste 
begreppen: 

Informationsbehov: markerar vad som är skälen till användarens 
informationssökning. Jag anser inte att det är en nackdel med begreppets 
närliggande och likartade termer som vilja, intresse och motiv eftersom det 
breddar förståelsen av informationsbehovets betydelse. 

Informationssökning: ska ses som en aktivitet och/eller process som inom en 
vidare kontext betjänar eller stödjer en målsaktivitet. 
Informationssökningen har inte i sig något egenvärde utan är ett redskap 
för användaren.  

Informationsanvändning: Vilka konsekvenser en informationssökning får hos 
användaren. Detta kan vara att uppleva, tänka, sluta sig till, tillägna sig, 
syntetisera och konstruera. Vilka konsekvenser som kan återfinnas och 
vara väsentliga, är beroende av informationssökningens kontext.  

                                                 
43 Savolainen, 2004, s 94 
44 Savolainen, 2004, s 97. 
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Definitioner 
Jag behöver ett samlingsbegrepp som fångar in det jag vill komma åt i denna 
undersökning, nämligen hur en och samma plats på Internet kan ha många 
skilda informationsaspekter. Informationsforum har blivit det begrepp jag valt 
att använda mig av. Det beror på att begreppet fångar att det är en plats där 
informationsaktivitet sker. Forum indikerar på att det är en plats där interaktion 
mellan människor sker. Att det dessutom är ett informationsforum pekar på att 
det är interaktionen med fokus på informationsaktiviteten, vilket är den 
väsentliga i detta sammanhang. Informationsaktiviteten inkluderar de tre 
begreppen informationsbehov, informationssökning och 
informationsanvändning.  

Vad är det som avgör ifall Helgon.net, eller något annat community, kan 
definieras som ett informationsforum? Jag har valt tre kriterier som 
tillsammans bildar det jag kallar för ett informationsforum. För det första ska 
ett informationsbehov återfinnas och försöka tillgodoses via Helgon.net. För 
det andra ska det förekomma informationssökning på detta community. För det 
tredje ska det även kunna slås fast någon form av informationsanvändning i 
samband med informationssökning på Helgon.net. Ifall Helgon.net ska kunna 
ses som ett informationsforum måste alla dessa tre aspekter uppfyllas och 
finnas med på ett integrerande, rimligt och relevant vis inom detta community. 
Däremot krävs inte att kedjan i denna strikta följd kan påvisas. Delarna kan 
återfinnas utspridda, utan att vara ihopkopplade med de övriga. En 
informationssökning kan ske utan att en informationsanvändning påvisas. På 
det viset blir dessa kriterier inte bara en teoretisk utgångspunkt utan även en 
metodisk. De ligger nämligen till grund för hur jag kommer att analysera 
undersökningsmaterialet.  

Ett begrepp som återkommer är det jag valt att kalla för kulturreferens. Det 
jag syftar på med begreppet är hur vi refererar till olika kulturyttringar så som 
musik, litteratur och film. Referensen kan se ut på olika vis, vi kan göra det via 
muntliga samtal där vi berättar om den senaste spelningen vi var på, eller 
recensionen om en ny svensk deckare. Det kan ske genom skrivna brev, 
artiklar och hemsidor eller genom att omges av böcker, filmer och skivor i vårt 
hem. Detta påminner om Petra Söderlunds framställning av hur vi väljer den 
litteratur vi vill kopplas samman med. Hon benämner det däremot inte med 
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någon specifik term.45 I detta sammanhang kommer de främsta 
kulturreferenserna gälla musik och genren synth. 

Medlemmarna på Helgon.net kommer att benämnas som Helgon. Det beror 
på att det är så medlemmarna kallas inom detta community. 

                                                 
45 Söderlund, 2002, s 11ff. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vi kan betrakta Helgon.net 
utifrån ett informationsperspektiv. Är det överhuvudtaget relevant att tala om 
Helgon.net inom ett informationsperspektiv? I så fall varför? För att uppnå 
syftet har jag utformat två frågeställningar. De har till uppgift att ge en 
helhetsbild om både informanterna som användargrupp och hur de och andra 
Helgon använder Helgon.net. Den ena frågan består i att undersöka hur 
användargruppen på Helgon.net ser ut. Detta har till syfte att ge en helhetsbild 
av informanterna som användargrupp. På det viset kan jag placera och tala om 
informanterna i sin specifika kontext på ett mer heltäckande vis. Då kan jag 
markera användargruppens förståelse av Helgon.net ur ett större perspektiv än 
enbart ur informationsaspekten. Dessutom vill jag även placera Helgon.net 
inom sin rätta kontext, nämligen att det främst är en mötesplats och inte en 
informationsplats. Den andra frågan består i att besvara om Helgon.net kan ses 
som ett informationsforum utifrån de kriterier som jag ställt upp. 
Undersökningsmaterialet, som ska analyseras för att svara på den frågan, 
kommer att vara intervjuer, informanternas presentationssidor och det 
synthforum som finns på Helgon.net.  

Utifrån detta blir mina frågeställningar: 

Hur ser användargruppen på Helgon.net ut? 

Kan Helgon.net definieras som ett informationsforum utifrån de kriterier som 
föreslagits? 
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Material, metod och avgränsningar 

Jag har valt tre angreppssätt för att fånga de eventuella informationsvanor som 
finns på Helgon.net. För det första genom att jag har intervjuat sex Helgon. 
Informanterna består av fyra tjejer och två killar mellan 20-25 år som valt 
alternativet ”synth” som musiksmak på sin presentationssida.46 Undantaget är 
en av informanterna, Kadaffi, som valt EBM/Body. Honom tog jag kontakt 
med eftersom han var delaktig i synthforumet. Att jag specifikt valde synthare 
beror främst på att jag vill studera en grupp som tydligt exemplifierar dem 
Helgon.net vänder sig till.47 Mitt val av informanter har som syfte att fokusera 
kring en grupps främsta intressen och inte vilket yrke de har eller vilken 
åldersgrupp de befinner sig i. Genom intervjuerna ville jag både ringa in 
informanterna som användargrupp och försöka fånga deras eventuella 
informationsvanor på Helgon.net. För det andra har jag använt informanternas 
presentationssidor som en grund för att eventuellt finna informationsaspekter 
utifrån. För det tredje har jag även observerat de forum som finns på 
Helgon.net, då har jag valt de trådar som handlar specifikt om musikgenren 
synth. Jag ville undersöka vilken relevans forumens samtal kan ha utifrån ett 
informationsperspektiv.   

I arbetet med uppsatsen har jag varit tvungen att göra etiska beslut som 
påverkat mig som forskare, uppsatsen och framförallt mina informanter. Jag 
tog kontakt med informanterna genom att mejla dem, presentera mig och 
uppsatsen och frågade ifall de var intresserade av att delta. De jag mejlade till 
fann jag antingen via att söka efter människor mellan 20-25 som hade valt 
”synth” som musiksmak, eller via synthforumet. Dessutom valde jag att höra 
av mig till de Helgon som hade rikliga kulturreferenser i form av litteraturcitat, 

                                                 
46 Titeln på denna uppsats lyder: ”skippar gärna dansband, många av de kommersiella produkterna och 
annat pop-fjams” Detta citat är hämtat från informanten Kadaffis presentationssida (6/5-06). Skälet till 
denna titel är för att markera synthidentiteten som återspeglas i detta uttalande.   
47 Jag har valt informanter som definierar sig själva som synthare utifrån att det är den musiken de valt på 
sina presentationssidor. Det innebär att jag inte själv har valt att definiera synthare eller synth på något 
vis, eftersom jag i denna undersökning anser att det är vad informationerna själva anser sig vara/lyssna på 
som är det väsentliga.  
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listor med artister eller musikgrupper, hänvisningar till filmtitlar och så vidare 
på sina presentationssidor.  

Jag började intervjuerna med att informera informanterna om hur jag tänkt 
använda materialet. Jag talade då om att de skulle få möjlighet att stryka 
och/eller lägga till det som de ville att jag skulle beakta i intervjumaterialet. 
Efter intervjuerna sparade jag alla mejl i ett dokument för att få materialet 
ihopsamlat. Från början var intervjuerna sparade i sex olika dokument för att 
var och en av informationerna i efterhand skulle få ta del av sina intervjuer. Då 
fick de möjlighet att läsa igenom och korrigera i materialet ifall dem ville det. 
Tanken med det var att de ska få ta del av det de sagt och ändra sådant som de i 
efterhand inte längre står för, tycker är rimligt eller kommit fram till att de vill 
utveckla. Ingen av informanterna strök något, däremot la några av dem till och 
korrigerade några kommentarer. Jag påpekade att det de lät behålla i 
intervjuutskrifterna hade jag för avsikt att använda i analysen. Jag frågade även 
ifall jag fick använda deras användarnamn och presentationssidor i uppsatsen, 
vilket de alla godkände. Detta frågade jag även i slutskedet för att förvissa mig 
om att de fortfarande stod fast vid att de godkänt att jag skulle använda både 
deras användarnamn och presentationssidor i uppsatsen. Även denna gång fick 
jag ja som svar.  

Intervjuerna har genomförts genom kvalitativa mejlintervjuer istället för 
traditionella muntliga intervjuer, där man möts ansikte mot ansikte. Det gjordes 
genom att diskussionen fördes via mejl där jag ställde öppna men ändå riktade 
frågor. Ramarna var relativt styrda vad gällde vilka ämnen som vi kretsade 
kring, men frågorna var så pass öppna att diskussionen till viss del kunde styras 
av informanterna. Skälet till att jag valt den kvalitativa intervjumetoden hör 
samman med det Stinar Kvale poängterar i anslutning till vilka tre 
samtalskontexter intervjun befinner sig i. Den första samtalskontexten är att 
samtalet kan betraktas som en specifik professionell form av samtalsteknik.48 
Det vill säga att samtalet mellan mig och informanterna inte bara sker i någon 
oprecis form. Istället sker intervjun medvetet, uttänkt och efter vissa specifika 
tekniker. För det andra ska samtalet mellan människor inte enbart ses som en 
empirisk metod utan även ett grundläggande sätt att vinna ny kunskap.49 Detta 
görs då jag ställer frågor som informanterna kanske inte tidigare tänkt på och 
genom deras svar får vi ny kunskap kring detta område. Den nya kunskapen 
ska därför förhoppningsvis ske både hos informanterna, då de lär sig något nytt 
                                                 
48 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 40. 
49 Kvale, 1997, s 40. 
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om sig själva i sina svar till mig, och för mig i undersökningens process. Men 
även för läsarens som tar del av uppsatsens slutsatser. För det tredje, kan 
språket ses som en mänsklig verklighet. På det viset blir samtalet inte enbart ett 
samtal utan även på det vis vi konstituerar oss själva och vår värld.50 Det 
innebär att samtalet med informanterna i sig ska ses som en verklighet, inte 
enbart något som skapar en verklighet utan faktiskt i själva språket är en 
mänsklig verklighet. I dessa tre samtalskontexter vill jag att den kvalitativa 
intervjumetoden ska förstås.  

Mitt val att välja mejlintervjuer grundar sig i två anledningar. Det främsta 
skälet är intervjuformens stora fördel. Genom att mejla under en längre tid kan 
diskussionen förankras hos informanterna vilket gör att deras svar kan bli mer 
genomtänkta och då nå ett djup som den traditionella intervjun kan sakna. 
Eftersom syftet med kvalitativa intervjuer är att uppmärksamma sådant som 
informanten inte tidigare har reflekterat kring, så kan det vara svårt för den 
tillfrågade att direkt i stunden ge ett genomtänkt svar. Det kan däremot bli 
möjligt då det finns tid för eftertanke, eftersom frågorna finns kvar och den 
tillfrågade kan läsa igenom dem flera gånger innan hon/han svarar. På det viset 
finns det utrymme till att förstå frågorna och inte enbart svara det första som 
hon/han kommer på för att undvika tystad. Det andra skälet till mitt val av 
intervjumetod är att jag inte blivit geografiskt bunden till vilka informanter jag 
kunnat komma i kontakt med. Dessa två fördelar tar Sveningsson, Lövheim, 
Bergquist upp. Den nackdel som de nämner är kroppslösheten. Vi tvingas 
interagera med människor där kroppsspråk och konkreta röster uteblir. Det kan 
göra oss anonyma och svåra att få grepp om.51 Jag instämmer till viss del till 
detta. Däremot har jag inte upplevt informanterna som anonyma, eller att de 
skulle sakna personlighet på grund av att vi inte träffats utanför nätet. Det beror 
på att de uttrycker sig så karaktäristiskt att jag genom att läsa deras mejl kan 
avgöra vem av dem som svarat. Eftersom jag ville lära känna dem utifrån deras 
alias på Helgon.net så fick det blir på just detta vis. Författarna tar även upp 
den ökade risken för missförstånd. Ifall frågor eller svar misstolkas kan det 
sedan få större konsekvenser än när intervjuer sker ansikte mot ansikte 
eftersom mediet är otympligare.52 Vad jag vet har inget större missförstånd 
skett i mina intervjuer. Däremot har jag märkt av otympligheten i mediet. 

                                                 
50 Kvale, 1997, s 40. 
51 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s 92ff 
52 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s 95 
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Diskussionen har inte skett lika friktionsfritt som det görs ansikte mot ansikte. 
Att ställa följdfrågor via mejl tog längre tid och tappade sin spontanitet när det 
var skrivet ord. Dessutom var det ett misstag av mig att föra sex parallella 
intervjuer samtidigt. Det blev alldeles för arbetsamt när det gällde att hålla 
samtalen vid liv, ställa rimliga och välformulerade frågor och följdfrågor. Jag 
har haft en tendens att släppa informanternas svar utan att låta dem 
vidareutveckla det som jag i en muntlig intervju hade gjort. Mejlintervjuer var 
på det viset svårare än vad jag hade väntat mig. Det kräver sin specifika 
skicklighet på liknande vis som muntliga intervjuer. 

Mejlintervjuerna tog olika lång tid men i genomsnitt så pågick de ungefär 
under två månader. Hur intensivt mejlandet var varierade under perioden. Även 
hur många frågor per mejl och hur långa svaren på frågorna blev varierade.  

Eftersom jag har haft kontakt med informanterna via min privata sida på 
Helgon.net så har jag valt att synliggöra mig själv som privatperson. På det 
viset är jag en av dem vilket jag tycker är en viktig grund i förhållandet mellan 
mig som forskare och informanterna. Jag kan därför inte tala om dem som en 
grupp som utesluter mig själv. Det har jag tyckt varit en fördel eftersom ingen 
forskare kan studera en grupp av människor på ett objektiv vis. Jag tycker inte 
ens att det är eftersträvansvärt att försöka komma åt någon form av objektivt 
förhållningssätt mellan forskaren och informanterna. Istället tycker jag att det 
är väsentligt att vara öppen med att jag, precis som alla andra, är subjektiva. 
Den person jag är har påverkan på hur forskningen blir, både vad gäller hur 
intervjuerna blir och vilka slutsatser jag drar. Därför ville jag att informanterna 
skulle få en bild av vem jag är, precis som de ger mig en bild av vem de är. Det 
är ett sätt att mötas som inte enbart bygger på att de ger mig personlig 
information om sig själva utan att få veta någonting om personen som ställer de 
personliga frågorna. Med det synsättet har jag även valt att synliggöra vem jag 
är som forskare inför de som läser denna uppsats genom att låta även min sida 
på Helgon.net finnas med i bilagan bland informanters presentationssidor. Jag 
tror att detta fört med sig att informanterna varit öppna och ärliga då de 
uppfattat mig som en av Helgonen. Jag tror även att deras öppenhet har att göra 
med det som Sveningsson, Lövheim och Bergquist tar upp. Nämligen att den 
”relativa anonymitet” som kännetecknar nätet gör att människor vågar öppna 
sig och avslöja personlig och känslig information kring sig själva.53 Författarna 
poängterar vikten av att låta undersökningen ske där det är mest relevant 

                                                 
53 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s 96. 
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utifrån sitt syfte.54 De skriver: ”En möjlig tumregel blir då att om vi betraktar 
Internet som en social verklighet bland många andra, och vi är intresserade av 
att se på hur människor lever i denna, så ska vi göra våra studier där. Om vårt 
intresse däremot rör människors liv och roller utanför nätet ska vi studera dem 
ansikte mot ansikte.”55 Eftersom jag är intresserad av informanternas liv på 
Helgon.net och deras användande av detta community så har jag valt att låta 
hela intervjun ske via just Helgon.net. Jag ville även att informanterna skulle 
uppleva att intervjuerna skedde i deras värld, så att det skulle skapa någon form 
av trygghet. 

I så stor utsträckning som möjligt har jag valt att inte ändra i deras 
intervjuer. Detta beror på att jag vill behålla deras personliga språk. Det kan i 
vissa fall ge konsekvensen att språket kan tyckas, och även är, otympligt och 
felstavat. Det är en konsekvens jag är medveten om och tyckt varit värd att 
värna om. 

Jag har, som sagt, även valt att använda mig av forumen på Helgon.net 
som material i min undersökning. Jag har däremot enbart använt mig av det 
forumet som är inriktat på synth. Jag har då och då under undersökningens 
gång följt diskussionerna där för att hålla mig uppdaterad kring vad som sägs. 
Jag kommer endast att hänvisa till olika diskussionstrådar inom forumet och 
inte ge några direkta citat eftersom jag inte frågat personerna som samtalat där 
om lov. Att jag valt att hänvisa till samtal som sker där beror på att detta trots 
allt är offentliga samtal, även om det sker för dem som är medlemmar på 
Helgon.net. För den som vill ta del av diskussionerna rekommenderar jag att ta 
sig dit och delta.56

Intervjuerna, presentationssidorna och forumen har varit det material jag 
har utgått från för att uppnå mitt syfte. Utifrån det ihopsamlande 
undersökningsmaterialet har jag sedan försökt fånga de informationsaspekter 
som jag anser mig ha funnit. Det sker med utgångspunkt från de kriterier som 
jag föreslagit ska uppfyllas för att ett community ska kunna kallas 
informationsforum. Kriterierna blir därför utgångspunkten för hur analysen 
kommer att gå tillväga. Kan jag finna dessa kriterier i undersökningsmaterialet 
och hur uttrycks det i så fall? Det kommer att ges rikligt med utdrag ur 
intervjumaterialet för att läsaren ska få tillgång till deras formuleringar kring 
områdena som ska behandlas. Jag kommer även att föra en diskussion kring 

                                                 
54 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s 60. 
55 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, s 62. 
56 Se http://www.helgon.net, för att delta krävs att du är medlem. 
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hur jag förhåller mig kring de aspekter jag funnit. På det viset ska läsaren 
kunna avgöra ifall mina motiveringar är hållbara. 

Om Helgon.net 
Det finns 175547 medlemmar på Helgon.net enligt startsidan från den 5 juni 
2006. Det sägs även att det denna dag tillkommit 234 nya Helgon. Detta 
community är skapat av svenskar och vänder sig i första hand till svenskar, 
vilket syns tydligt då språket på sidan är svenska. Däremot är människor från 
hela världen välkomna.57 För att vara del av Helgon.nets värld behöver du vara 
medlem, vilket du blir gratis. Varje medlem har sin presentationssida där du 
ger ett första intryck av vem du är. Det finns olika vis att göra det på.58 Det 
finns rubriker så som Attityd, Sexuell läggning, Intressen, Politik, Hår och 
Musiksmak. Där kan du dels välja något av de redan preciserade val som finns 
och dels kan du kommentera ditt val med egna ord. Du kan även under 
rubriken Musikfavoriter skriva in ett visst antal artister/grupper. När du sedan 
söker efter andra Helgon kan du söka utifrån kön, ålder eller vart de bor. Du 
kan även söka utifrån vilka val de gjort på t.ex. vilka intressen eller musiksmak 
de har, och du kan även söka på specifika grupper eller artister. Så om jag 
söker på gruppen VNV Nation kommer jag att få upp Helgon som nämnt dem i 
fältet för Musikfavoriter. På presentationssidan kan du även ha en bild på dig 
själv. Utöver detta finns det en gästbok. Vilket innebär att du kan skriva en 
hälsning till andra Helgon, som alla andra Helgon också kommer kunna ta del 
av. Om du inte vill att det du skriver ska offentliggöras så skickar du istället ett 
mejl till den du vill kontakta. Varje medlem kan ha sin egen dagbok, där du 
både kan välja att göra inlägg som alla kan ta del av eller bara de som är dina 
polare. Polare innebär att två medlemmar skapat en relation mellan varandra. 
Man kan se vilka polare andra Helgon har eftersom de är samlade på en egen 
polar-sida. Varje medlem kan även ha ett galleri där du t.ex. kan lägga upp 
foton på dig själv eller andra. Jag är som sagt enbart intresserad av 
informanternas presentationssidor.  

Det finns möjlighet att chatta med andra Helgon. Då finns det olika kanaler 
utifrån musikgenrer så som Synth, Goth, Punk och Metal. Det finns även forum 
där det också finns olika kanaler så som Musik, Stil och Politik. Under ”Musik” 
finns underkategorier så som Synth, Goth, Punk och Industri/Noise. Forumen 

                                                 
57 Se http://www.helgon.net (5/6-06). 
58 För att se hur detta konkretare ser ut, se Bilaga 1. 
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är utrymmen som främst används för att möta likasinnade och diskutera. Det 
som framkommer i denna introduktion av Helgon.net är att det är ett 
community som främst handlar om alternativa musikstilar. 
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Undersökning och analys 

Nu ska de två frågeställningarna besvaras. Fast först vill jag presentera de sex 
informanterna.59 Anledningen till att jag valt att ta med deras val av 
användarnamn beror på att det uttrycker något om vilka de är som personer. På 
det viset kan jag ge en något personligare presentation av dem. Dessutom ger 
det en relativt bra bild av deras karaktäristiska och skilda språk.   

mai är 25 år. Hon läser till jurist i Lund och har varit medlem på 
Helgon.net sedan april 2004. Skälet till hennes användarnamn är: ”Min 
handstil är rätt slarvig så mitt namn, […], blev till Maie & sen till Mai. 
Dessutom hade jag läst en bok där en av karaktärerna hette Mai. Dessutom 
ville jag ha något som faktiskt lät som ett namn & som inte var så pretentiöst 
som nätnamn ofta är.”60  

oogey är 22 år. Hon studerar och har varit Helgon sedan januari 2003. ”att 
jag kallade mej just oogey är gammalt, jag började på skunk61 som boogey men 
sen så efter åren så försvann B:et.. tror det va att jag skulle registrera mej på 
lunarstorm så va boogey upptaget så jag va bara enkel o det blev oogey men 
sen gillade jag det mer o mer o det är mer orginelt.. :) att jag började som 
boogey kommer från oogie boogie man i filmen nightmare before christmas 
bara att jag tyckte stavningen såg ful ut när man skrev det hahaha.. ;)”62  

galathea_242 är 21 år. Hon studerar marinbiologi men har för tillfället 
studieuppehåll och är ute och reser. Medan vi mejlade befann hon sig i 
Thailand. Hon har varit medlem kortast tid, sedan oktober 2005. Hennes val av 
användarnamn motiverar hon med: ”Eftersom jag pluggar till marinbiolog på 
gbg universitet så har jag varit tvungen att lära mig en del latinska namn, föll 
för namnet galathea (galathea strigosa = trollhummer). 242 är en 
sifferkombination som jag la in i namnet för att på något sätt förmedla att jag 
lyssnar på synthmusik (front 242=stort synthband)”63  
                                                 
59 För att se hur deras presentationssidor ser ut, se Bilaga 1. 
60 Intervjumaterial, 2006, s 5. 
61 Skunk är ett annat community. http://www.skunk.nu
62 Intervjumaterial, 2006, s 54. 
63 Intervjumaterial, 2006, s 32f. 
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Aus är 25 år. Han har varit medlem sedan mars 2004. På frågan om hans 
skäl till sitt användarnamn svarar han: ”Böt till Aus av en ren tillfällighet, 
tröttnade på att förklara för alla spån vad Omnicide betyder (som jag kallade 
mig förut), någon med bara begränsade engelskkunskaper borde kunna 
använda sunt förnuft för att lista ut innebörden men icke.”64

cybernetic_oblivion är 25 år. Hon är nyutbildad bibliotekarie och 
timvikarierar nu i Göteborg. Hon och Kadaffi är de som varit medlemmar 
längst, vilket är sedan september 2002. Hennes val av användarnamn beskriver 
hon med: ”Det är hämtat från Star Trek och är ett uttryck som jag fastnade för, 
för länge sedan. Istället för rest in peace -  rest in cybernetic oblivion. Jag 
minns inte sammanhanget, men jag tyckte att det lät snyggt. Jag var ganska 
insnöad på Star Trek på den tiden.”65

Slutligen är det Kadaffi som är 24 år. Han läser för tillfället Medie - och 
informationsvetenskap A. Han har som sagt varit medlem sedan september 
2002. ”[…] mitt namn har varierat mycket från ett tema av nicknamnes jag 
använt sedan 12-13 års åldern som spelade på olika former och olika språk. 
Detta nicknamet var mitt första steg ur det träsket. Jag och en kompis hade en 
diskussion om Khadaffi och vilken kille det var, i samma veva tänkte jag att 
det var dags att byta nick så då fick det bli en felstavad(?) variant av killen. Det 
är alltså ett rätt slumpmässigt val, men anledningen att man tar just ett sådant 
är att det skall kännas originellt, och att det skall vara lätt att komma ihåg. 
Kanske är ett nickname som ett företagsnamn.”66

Användargruppen på Helgon.net 
Den första frågeställningen lyder: ”Hur ser användargruppen på Helgon.net 
ut?” Den frågan ska nu besvaras. Jag har valt att ge svaret genom att fokusera 
på tre aspekter som är: 1) skälet till att de är på Helgon.net och hur de uppfattar 
detta community, 2) hur de uppfattar skillnaden mellan Helgon.net och IRL (In 
Real Life eller, I Riktiga Livet), 3) hur deras presentationssidor uttrycker 
kulturreferenser. 

Jag börjar med den första aspekten, det vill säga vad som är skälet till att 
de är på Helgon.net och hur de uppfattar platsen. Övergripande kan sägas att de 
alla sex har liknande skäl till att de är medlemmar på Helgon.net, nämligen att 

                                                 
64 Intervjumaterial, 2006, s 92. 
65 Intervjumaterial, 2006, s 73. 
66 Intervjumaterial, 2006, s 99. 
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det är ett socialt forum att umgås med likasinnade. På min fråga hur Kadiffi 
uppfattar Helgon.net som plats svarar han:  

För mig är helgon framförallt ett forum, ett av de få som jag är ständigt återkommande då 
de tillfredställer de behov som många av polarna IRL [I Riktiga Livet] inte tillfredställer 
(det mest positiva som sagts om synth i min krets är nog att det är värdelöst) de behov att 
prata musik som finns hos mig. Dessutom fungerar det väldigt bra att hålla en sporadisk 
kontakt med polare som man kanske inte har råd/tid att ringa. Communities som koncept 
tror jag på i framtiden, det är en enkel lösning på ett socialt behov som finns, särskilt hos 
unga tydligen med tanke på Lunarstorms genomslagskraft.67  

På samma fråga svarar cyberetic_oblivion:  

Jag har inte så mycket erfarenhet från andra ställen på nätet, eftersom jag har fördomar 
och tror att många communities är ganska ”raggiga”, vilket helgon inte är. Det är ett 
ganska skönt ställe. Man kan titta runt på en massa människors sidor, och ser man något 
intressant i någons presentation kan man bara slänga in en kommentar som man sedan 
kanske spinner ett samtal utifrån. Det är trevligt!68

Ett tredje svar kommer från mai: 

Ett bra ställe att umgås på. Medlemmarna visar ofta sina åsikter om allt möjligt utåt så på 
så sätt är det lättare att urskilja vilka man skulle kunna tänka sig att gilla att umgås med. 
Diskussioner i forum ger ofta en bra & rättvisande bild av hur folk egentligen är & om 
man hittar någon trevlig finns möjlighet att kommunicera med både gästbok & mejl att 
tillgå.69

Kadaffi, cyberetic_oblivion och mais svar får exemplifiera den allmänna bilden 
av Helgon.net som en plats att känna sig hemma i. Här kan de antingen hålla 
kontakten med vänner och bekanta som de redan känner, eller lära känna nya 
människor. Alla informanterna har vänner som de träffat via Helgon.net. 
Kadaffi poängterar vikten av att umgås med andra som lyssnar på synth, och 
cybetetic_oblivion menar att det är en enkel och avslappnad plats att umgås på. 
Söderlund ser Bokringen som en social mötesplats för litteraturintresserade. 
Där kan de finna gemenskap bland likasinnade. Liknande skäl finner vi här. 
Söderlund menar att Bokringen kan liknas vid att mötas på café och samtala 
om litteratur. På det vist blir Bokringen en kompletterande plats att mötas och 
samtala på. Det ska därför inte ses som en egen isolerad verklighet.70 

                                                 
67 Intervjumaterial, 2006, s 99f. 
68 Intervjumaterial, 2006, s 74. 
69 Intervjumaterial, 2006, s 6. 
70 Söderlund, 2002, s 12. 
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Helgon.net har en liknande betydelse och form. Människor möts, samtalar och 
lär känna varandra. Musikdiskussionerna återfinns främst, explicitast och 
intensivast i forumen även, även om det med stor sannolikhet också sker via 
gästböckerna och mejlen.  

Exempel på varför informanterna blev medlemmar på Helgon.net skiljer 
sig. Oftast är det kopplat till viljan att umgås med likasinnade människor, vare 
sig det är människor de redan känner eller vill lära känna. galathea_242 svarar: 

Först trodde jag sajten skulle vara fånig och bara till för fjortisar som lyssnar på marilyn 
manson och skär sig i armarna... Men efter jag fått reda på att flera av mina kompisar 
hade helgon så föll jag för grupptrycket och skaffade det också. Sedan berodde det en del 
på att jag åkte till Thailand den 28 oktober och skall vara här fram till den 16 maj, då är 
helgon ett bra sätt att hålla kontakten. Har också ändrat uppfattning om sidan då jag har 
kommit i kontakt med många intressanta människor! 

oogey ger oss ett annat svar: 

jag kommer från en mindre stad och att vara ”alternativ” i en liten fördomsfull stad kan 
kännas ensamt, klart att jag haft vänner men man söker väl sej till liknande folk.  

Utbudet av alternativa människor eller ja folk med samma musik o liknande stil fanns 
det inte gott om så man satt o drömde sej bort på olika communitys.  

Jag har haft skunk sen -99 och även testat på lunarstorm men ”gulligare” tonårsställe 
får man leta efter men fick nån internetkompis på lunarstorm som kallade sej batteriet 
(finns även här på helgon) så vid ett tillfälle säger han att han ger upp lunarstorm o vill 
jag fortsätta hålla kontakten med honom så får jag ta o skaffa mej helgon.net... så jag 
registrerade mej för att kolla o testa lite men mest för att fortsätta tjattra med batteriet.. 

men så blev jag fast, hamnade i en svacka där efter jul o början på -03 så helgon blev 
som en slags tillflyktsort, satt verkligen 24-7 under en 8 månadersperiod kanske..  

loggade in det första jag gjorde när jag kom hem från skolan vid fyra sen satt jag fram 
till tre fyra på natten samtidigt som jag vid varje tillfälle på skolan, raster o liknande satt 
vid helgon...71

Vi får här exempel på att medlemskapet kan vara ett sätt att behålla kontakten 
med vänner och bekanta. För oogey har Helgon.net varit en viktig social plats, 
som haft stor betydelse i hennes liv. Denna funktion syns tydligast hos henne, 
även om det framkommer hos fler av informanterna. Söderlund menar att 
Internet öppnar upp för en större möjlighet att finna likasinnade vänner, 
eftersom det inte finns några geografiska begränsningar.72 Genom oogey får vi 
exempel på det.   

                                                 
71 Intervjumaterial, 2006, s 49f. 
72 Söderlund, 2004, 12ff. 
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Informanternas helgonvanor skiljer sig en del åt. En del har tio personer i 
sin polarlista medan andra har över 30. I genomsnitt tycks fem timmar i veckan 
vara en vanlig uppskattning av hur mycket tid de är inloggade. Fast som 
framkommit så svarar oogey att hon under en period på åtta månader var 
inloggad mellan klockan 24-07. Det finns en spridning i vad deras 
huvudsakliga vana är. Medan cybetnetic_oblivion svarar att hon endast har 
kontakt med människor hon redan känner, så svarar Kadiffi att han främst är 
där för att diskutera på forumen.  

Informanterna upplever ingen markant skillnad mellan vilka de är på 
Helgon.net och IRL (I Riktiga Livet). mai svarar: ”Jag gömmer mig inte bakom 
en Helgonidentitet utan har min rätta ålder osv. på min presentation. Men det 
är klart, jag går inte fram till folk på gatan och pratar som jag ibland gör här, 
ex.vis ger någon en komplimang för ett snyggt foto i galleriet så på så sätt; lite 
mer rättfram kanske.”73 Hennes svar är genomgående bland informanterna. 
Alla har nämligen uttryckt detta faktum, att de inte gör någon nämnvärd 
skillnad mellan vem de är på Internet och utanför. Eventuellt att förstärker 
vissa egenskaper hos sig själva, så som att vara modigare, men inte att de 
skulle vara någon annan. Denna slutsats går hand i hand med att distinktionen 
mellan Internetvärlden inte längre har den betydelse den har haft, som 
Sveningsson, Lövheim, Bergquist påstår.74

Slutligen ska jag koppla samman informanternas kulturreferenser med 
deras presentationssidor. Presentationssidorna är den första identitetsmarkören, 
där du får ett första intryck av personen du besöker. Det kan liknas vid de 
första tio sekunderna när du första gången träffar någon. Det som enar denna 
grupp är att de lyssnar på synth. Jag frågade informanterna vad som var skälet 
till valet synth på deras presentationssida. Sammanfattningsvis kan det sägas 
att det beror på att det är den musikgenre som informanterna vill bli 
förknippade med. Det är den musik som de antingen lyssnar mest på eller kan 
identifiera sig mest med. Detta gäller även vilka grupper och artister som de 
valt att nämna på sidan. Ett exempel på det kommer från galathea_242 när hon 
besvarar frågan om hon hade kunnat välja en annan genre än synth som 
musikalternativ: 

                                                 
73 Intervjumaterial, 2006, s 5. 
74 Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003, 24ff. 
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-visst hade jag kunnat det, EBM/body tex. anledningen att jag valde just synth var att det 
är sådan musik jag lyssnar mest på. Visst jag lyssnar även på metal men jag vill hellre bli 
placerad i ”facket” för synthare.75  

På följdfrågan hur den musik hon nämnt på sin presentationssida representerar 
hennes musiklyssnande, och vad som var skälet till att hon valt just de 
musikgrupper och artister som hon nämnt, svarar hon: 

-skälet att jag valt att skriva ut just dessa är att det visar att jag har en ganska bred 
musiksmak, då många av dessa band skiljer sig avsevärt i stil från varandra, t.ex. the 
doors från das ich. Det är mångfalden i musiken som representerar mitt musiklyssnande. 
De band jag skrivit upp är sådan musik som tilltalar mig extra mycket, men oftast på olika 
sätt. Jag lyssnar på olika band beroende på vilket humör jag är på, eller önskar att bli på. 
Men alla band har gemensamt att de får mig att ”känna” något, vilket jag inte gör när jag 
lyssnar på t ex britney spears, eller techno.76

Påfallande är att olika kulturreferenser får stort utrymme för att signalera 
vilken typ av musik, litteratur och film informanterna vill bli förknippade med. 
Kadaffi som har en längre uppräkning av låtar som han för tillfället lyssnar på. 
oogey har valt att lista sina favoritfilmer. cybetnetic_oblivion låter citat 
signalera vilken typ av litteratur hon uppskattar. På frågan om vad som fick 
henne att välja de citat hon gjort, svarar hon: 

Det är svårt att ge en heltäckande bild av allt man gillar i en presentation, och det som 
finns i min tycka-om-lista är bara ett axplock, dock ett representativt sådant. Jag vill nog 
påstå att jag inte har utelämnat någon genre eller något större. Kanske ges inte mitt 
litteraturintresse en så stor bild i tycka-om-listan som jag skulle vilja. Men börjar jag 
namedroppa en massa författare och boktitlar måste jag liksom ta med fler och fler… och 
då blir listan för lång i längden. Musikgrupperna är också bara en bråkdel av vad jag 
lyssnar på, men de är ändå ganska representativa för min musiksmak i allmänhet. Film har 
dock blivit en aning styvmoderligt behandlad i presentationen. Men det är inte så att jag 
har utelämnat något medvetet.77

Här finner vi likheten med Söderlunds liknelse att de böcker som nämns på 
Bokringen ska uppfattas som de böcker vi placerar på vårt soffbord. Vad vi 
låter vara framme på vårt soffbord är viktigt, därför att det talar om vad vi vill 
bli förknippade med för litteratur.78 Detta gäller även de kulturreferenser som 
informanterna har valt på sina presentationssidor. När mai nämner grupperna 
och artisterna: ”VNV Nation, Opeth, Laibach, E. Smith, Covenant, Clash, DM, 
                                                 
75 Intervjumaterial, 2006, s 39. 
76 Intervjumaterial, 2006, s 39. 
77 Intervjumaterial, 2006, s 80f. 
78 Söderlund, 2002, s 11ff. 
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Smiths, Edith Piaf, DLK, Rammstein, Joy Division, Das Ich, Darkness, 
Placebo & Dunderklumpen så klart!”79 så får vi en bild av vilken typ av musik 
hon föredrar. Det är en tydlig markering. Vad som var skälet till det val hon 
gjort, ger hon detta svar: 

Det kan nog vara så att de uppräknade banden är dem jag först kommer att tänka på om 
jag vill sätta på lite musik, beroende på vilket humör jag är på eller vill bli på. De är nog 
också de band vars skivor jag skulle ta med till en öde ö, eller något sådant. Spridningen 
är också rätt stor mellan dem ex.vis Laibach till Edith Piaf, via filmmusiken till 
Dunderklumpen. Detta talar för att det är som jag skrev först - att det är det första jag 
kommer att tänka på vid musiksug.80

I likhet med galathea_242 vill mai också påvisa bredden i sitt musiklyssnande. 
Vilket också är återkommande i informanternas svar. De vill ofta markera att 
de har bredd i sitt tyckande, lyssnande och uppskattande. Att välja enbart en 
musikgenre är för de flesta en begränsning som inte passar dem. Det blir en 
kompromiss bland flera möjliga genrer som de skulle vilja placera sig inom. 
mai bytte även sin musikgenre efter att vi talat om detta, från synth till 
Body/EBM.  

Den första frågeställningen svarar på hur denna användargrupp på 
Helgon.net ser ut. Det som tydligast framkommit är att de främst befinner sig 
på Helgon.net för att umgås med likasinnade. Det är en grupp som har ett stort 
intresse främst för synthmusik men även annan typ av musik, litteratur och 
film. Helgon.net är en plats där de känner sig hemma och trivs på. Hur ska 
denna användargrupp definieras och vad blir då termen på denna specifika 
grupp? Det som enar denna grupp, i denna specifika kontext, är att de är 
Helgonmedlemmar. På liknande vis som andra användargrupper är studenter, 
läkare eller pensionärer, är detta en stor grupp som enbart enar dem utifrån en 
enda aspekt. Att de är studenter, att de har ett och samma yrke, att de är äldre 
än 65, eller, att de är medlemmar på Helgon.net. Grupperna kan givetvis göra 
snävare, så att de istället betecknas som lärarstudenter, överläkare, kvinnliga 
pensionärer. Helgonmedlemmarna i denna undersökning skulle kunna snävas 
in och kallas för Helgonsynthare. Detta beroende på att det enbart är Helgon 
som associerar sig själva med synthkulturen som jag intervjuat och hänvisar 
till. Jag har valt att se denna grupp enbart utifrån deras användande av 
Helgon.net, vilket är det avgörande för vad som definierar denna 

                                                 
79 Intervjumaterial, 2006, s 12. 
80 Intervjumaterial, 2006, s 13. 
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användargrupp. På det viset skiljer sig inte denna användargrupp från någon 
annan, den har sina avgränsningar på liknande vis. Däremot är det inte yrke 
eller ålder som enar dem, utan att gruppen består av medlemmar på ett 
community som är inriktat på specifika musikstilar.      

Helgon.net utifrån ett informationsperspektiv 
Den första frågeställningen har nu besvarats. Nu ska den andra frågeställningen 
behandlas. Den lyder: Kan Helgon.net definieras som ett informationsforum 
utifrån de kriterier som föreslagits? Till att börja med kommer jag att lägga 
fram hur informanterna svarat kring hur de får kännedom om ny musik, film 
och litteratur. Det gör jag för att placera deras informationssökning i en större 
kontext. Sedan har jag valt att presentera olika informationsaspekter på 
Helgon.net. Det görs för att påpeka olika former av informationskanaler. 
Därefter kommer jag att diskutera ifall de uppsatta kriterierna för ett 
informationsforum uppfylls på Helgon.net. 

Hur informanterna finner ny musik, film och litteratur 
Jag ställde frågan: Hur får du i allmänhet reda på ny musik/film och litteratur? 
Den frågan ställdes för att placera deras informationsvanor i ett större 
sammanhang än enbart Helgon.net. Kaddaffi svarar: 

musik var det framförallt audiogalaxy81 som satte fart, men jag plockar givetvis upp 
väldigt mycket i olika forum, som här på helgon, för att hålla mig uppdaterad. Men det är 
nästintill alltid internet som man brukar, många skivbutiker har inte intresse av att ha ett 
brett och intressant sortiment av synth/ebm bla bla. Sedan är vänner alltid en viktig 
informationskälla!82

cybernetic_oblivion ger oss ett annat svar: 

Musik får jag mestadels nys om via vänner. Litteratur tar jag främst reda på själv, men 
blir även influerad av vänner. Jag läser kultursidorna i GP och andra tidningar, följer med 
i vad som händer inom litteraturen, vad som ges ut osv. Jag tittar på vissa 
litteraturprogram på SVT. Numera händer det ibland att jag, eftersom jag jobbar på 

                                                 
81 Kadaffis förklaring av Audiogalaxy: ”var en p2p sajt, alltså ett sorts fildelningsprogram som handlade 
om mp3spridning. artisterna kategoriserades efter genrer och ”others also listens to” (eller något snarlikt). 
Det gjorde att man inte behövde ett kontaktnät eller liknande för att kunna hitta grupper och liknande som 
passade en utan man testade sig fram helt enkelt. sedan så var det något/någon som såg till att man inte 
fick dela filer där något längre.” 
82 Intervjumaterial, 2006, s 102. 
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bibliotek, ser en intressant bok i en hylla och lånar med den hem. När det gäller film läser 
jag tidningar och kollar på t.ex. Filmkrönikan. Vänner påverkar även här.83

Ett tredje svar ger galathea_242:  

brukar vara så att man hör ny musik när man går på klubbar, så tar man reda på vem som 
gjort låten, köper skiva och så e man fast! sedan får man ju mycket musik från kompisar 
också. Litteratur är oftast kompisar som tipsar om eller man hör på omvägar, eller genom 
recensioner att en bok skall vara bra. Film, ja har man kompisar som är helt filmtokiga så 
blir det mycket nya filmer. Har en kompis som beställer filmer för typ 2000 i månaden, 
kulkul!84

Vänner är den återkommande källan till att finna ny musik, litteratur och film 
på. Sedan ges skilda övriga källor, så som Internet, Helgon.net, tidningar, 
biblioteket, tv och klubbar. Helgon.net finns enbart med i Kadiffis svar av de 
sex informanterna. Jag hade även en separat fråga som specifikt handlade om 
Helgon.net. Den löd: Använder du helgon för att utöka ditt 
musiklyssnade/filmtittande och bokläsande? Hur gör du i så fall det? Tror du 
att helgon för andra används för att utöka sitt vetande om musik/film och 
litteratur? Om ja eller nej, varför tror du att det är så? Kadaffi är den enda som 
uttryckligen markerar Helgon.nets betydelse för honom i samband med att 
söka, finna och bidra med information kring musik. Det vanligaste svaret hos 
de andra fem är att Helgon.net nog skulle kunna tänkas användas till det men 
att de själva inte gör det. Det främsta skälet till det är att de befinner sig på 
Helgon.net för att umgås, inte för att söka ny musik. mais svar exemplifierar 
detta:  

Helgon funkar nog att vidga sina film-/musik-/litteraturvyer med men då kanske man bör 
hänga i de forumen. Det gör jag inte så ofta, så Helgon är ingen stor källa till det för mig, 
tyvärr. 

Men i allmänhet kan det säkert vara så. I musikforumet finns det ex.vis en tråd om vad 
folk gillar och vad som låter ungefär så. […] Man vet ju oftast vad man gillar och letar 
efter och ser jag att det finns ett gäng grupper som påminner om mitt älskade VNV Nation 
kollar jag ju upp det. Tyvärr är det inte så lätt längre - förr var det bara att sätta igång 
DC++ och kolla om tipsen stämde. Men i allmänhet bryr sig nog inte folk om att DC är 
olagligt och fortsätter att tanka hem ny musik och vidgar därmed sina vyer, till skillnad 
från mig som är gammal och tråkig, som följer lagarna :(85

                                                 
83 Intervjumaterial, 2006, s 80. 
84 Intervjumaterial, 2006, s 44. 
85 Intervjumaterial , 2006, s 21. 
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Här får vi ännu ett exempel på att Internet är en källa till att finna ny musik på, 
mai nämner att hon via DC och DC++ fått kännedom om ny musik. Även Aus 
gör det i sitt svar kring Helgon.net, han menar nämligen att det finns andra 
sajter som ger honom information om ny musik. Vidare markerar han att han 
inte befinner sig på Helgon.net på grund av möjligheten att få kännedom om ny 
musik: 

Det händer visserligen att man får ett hett musiktips på helgon’s forum men det är inte 
anledningen till att jag hänger här, har bättre sajter och tidningar för att hålla mig ajour 
med vad som händer, samt rätt bra koll redan på vilka band som jag gillar och vad de har 
för sig. 

När det gäller böcker och film så har jag inte haft nån som helst nytta av helgon, 
helgon är och förblir ett ställe för dödsnack med bekanta. Bör nämnas med. ett ställe att 
planera festande på :D86

Ett liknande svar som de föregående finner vi hos cybernetic_oblivion: 

Nej, jag använder inte helgon till detta. Jag tror att vissa hämtar inspiration på helgon när 
det gäller främst musik. Det finns ju en hel del musikforum där man kan utbyta tips och 
sådär. Det är väldigt praktiskt eftersom det alltid finns någon som kan svara på ens frågor. 
Att jag tror att folk använder helgon till att öka just sitt musikvetande, beror på att helgon 
ju är ett community som inriktar sig på olika subkulturer, och dessa bygger på musik. 
Dock tror jag att nästan vilket intresse som helst som man vill odla kan odlas på helgon.87  

Ett fjärde och sista exempel kommer från oogey som även hon ger ett liknande 
skäl som de tidigare: 

främsta anledningen till att jag använder helgon är ju inte p.g.a. den anledningen att utöka 
mina intressen för film, musik o litteratur men eftersom man tyr sej till folk med 
gemensamma intressen så blir det ju att man lätt pratar om dom titlarna, men annars när 
man sitter o klickar runt så kan man komma in på folk som oxå lagt upp lite filmer o man 
ser att personen är filmintresserad då blir det ju lätt ett öppningsämne o samtalsämne o då 
blir det ju att man upptäcker nytt och gammalt.. :) 

jag tror inte helgon används av andra för den anledningen heller i och med att det är ett 
community, så främsta anledningen för alla är väl att egentligen bara få kontakt med folk 
o prata med folk.. :)88

 

Det är inte förrän i den direkta frågan om Helgon.net som diskussionen kring 
både community och Internet, som källa för att finna ny musik på, infinner sig. 

                                                 
86 Intervjumaterial, 2006, s 93. 
87 Intervjumaterial, 2006, s 81. 
88 Intervjumaterial, 2006, s 61. 
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Undantaget är Kadaffi. Helgon.net kan inte utifrån deras svar påstås vara en 
plats där de finner ny musik, litteratur och film på i någon större utsträckning. 
Däremot finns det något som jag valt att kalla för en latent 
informationsaktivitet. Det som tyder på det är att de befinner sig på en plats där 
de omgärdas av information kring deras främsta intressen. Dessutom omgärdas 
de av människor med samma intressen som de själva. De är medvetna om att 
de t.ex. skulle kunna finna musiktips via forumen. De tycks därmed vara 
medvetna om vilken möjlighet de faktiskt har, ifall de skulle vilja. Men 
eftersom de inte befinner sig på Helgon.net av det skälet så sker inte den 
formen av aktivitet. Frågan är om den latenta informationsaktiviteten är något 
som jag lyckades vaska fram på grund av att jag ställde den direkta frågan, 
eller om deras svar fanns i deras medvetande redan tidigare. Det är omöjligt för 
mig att svara på det, men jag vill ändå uppmärksamma att så kan vara fallet. 
Därför vill jag inte göra någon större poäng av den latenta 
informationsaktiviteten. Istället drar jag slutsatsen att informanterna till stor del 
inte kopplar samman Helgon.net med en plats där de kan söka information på. 
Tilläggas ska att jag inte enbart ställde denna något stela, styltiga och rakt-på-
sak-fråga, utan även några frågor som gäller olika typer av möjliga 
informationssökningar. Svaren kring dessa frågor gav inte nämnvärt mer 
resultat. Detta utesluter däremot inte att andra frågor hade kunnat få fram andra 
svar än de jag fick.  

Det finns en annan infallsvinkel på detta vilket hör samman med det 
Brenda Dervin talar om, nämligen att i de flesta fall sker vårt 
informationsanskaffande på rutin.89 Med andra ord, det är inget vi reflekterar 
över. Inte heller på Helgon.net. Det är något som bara sker i samband med att 
informanterna umgås, möts, samtalar och letar nya bekantskaper. Det är 
möjligt att informanterna inte är medvetna om att informationsaktivitet sker av 
skälet att det inte är deras främsta skäl till att de är medlemmar på detta 
community. På det viset ser de Helgon.net som en social mötesplats även om 
det faktiskt fyller en informationsfunktion hos dem. Så även om de utför 
informationshandlingar, eller är med om andra som ger dem information, så 
kommer de inte att koppla dessa handlingar till en informationskontext. Om jag 
tidigare föreslog att det kan finnas en latent informationsaktivitet så föreslår 
jag även att det kanske finns en implicit informationsaktivitet. Det vill säga, 

                                                 
89 Dervin & Nilan, 1986, 12ff.  
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den informationsaktivitet som sker utan att informanterna uttrycker den, eller 
är medvetna om den. Detta ska också enbart ses som en möjlig hypotes.   

Trots dessa två förslag hävdar jag att det också finns explicita 
informationsvanor på Helgon.net. Låt mig ge exempel på det.  

Om olika informationsaspekter på Helgon.net 
Det finns två olika informationsaspekter på Helgon.net. Jag har valt att 
benämnda dem som passiv och aktiv. Det finns en passiv 
informationsspridning som innebär att det finns information på detta 
community utan att medlemmarna aktivt söker efter den, eller ens medvetet 
reflekterar kring den. Den uppenbaraste i detta sammanhang är medlemmarnas 
presentationssidor. Vilket redan har påpekats så innehåller de flesta av 
informanternas presentationssidor kulturreferenser. Ett annat sätt att se på 
dessa kulturreferenser, än att de markerar vad informanterna vill associeras 
med, är att de även är en informationsskälla. Om vi återgår till mais uppräkning 
av grupper och artister. ”VNV Nation, Opeth, Laibach, E. Smith, Covenant, 
Clash, DM, Smiths, Edith Piaf, DLK, Rammstein, Joy Division, Das Ich, 
Darkness, Placebo & Dunderklumpen så klart!”90 Vi har fått veta att mai 
lyssnar på synth därför att det är den genren hon uppgett, och då kan vi också 
ana att majoriteten av musiken hon nämner har anknytning till det. Detta är 
enbart en uppräkning av musik som mai lyssnar på men den kan samtidigt 
påverka de medlemmar som kommer i kontakt med den. Därför att den är en 
informationsskälla.  

Ett annat exempel är Aus presentationssida. Den har som främsta syfte att 
sprida information om det band han är med i. Därför består sidan nästan enbart 
av länken till deras hemsida och text för att väcka intresse för musiken. Det 
främsta skälet till att Helgon hamnar på olika presentationssidor beror på deras 
aktiva eller passiva sökande efter nya bekantskaper. I detta sökande finns ändå 
en konsekvens, nämligen att komma i kontakt med olika sidors subjektiva men 
väl utvalda informationsskällor. På detta vis kan var och varannan 
presentationssida erbjuda vetskap om kulturreferenser som vi inte tidigare 
kände till. Detta ska inte överskattas. Det är knappast ett huvudsyfte med 
presentationssidorna. Men det ska inte heller underskattas. Helgon.net är trots 
allt en gedigen källa till information kring alternativa kulturreferenser. Medan 
Erickson med stor sannolikhet skulle kalla detta för social kunskap, eftersom 

                                                 
90 Intervjumaterial, 2006, s 12. 
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han skulle koppla samman kulturreferenserna med Helgonens identitet, vill jag 
benämna detta som information.91 Ett sätt att informera andra 
musikintresserade om vilken musik de tycker är värd att lyssna på.  

Som sagt, detta är främst en passiv informationsaspekt. Däremot kan den 
bli aktiv. Då blir det en aktiv informationssökning. Eftersom det finns 
möjlighet att söka på de grupper och artister som skrivits i fältet för 
Musikfavoriter så kan vi söka på t.ex. VNV Nation och få upp bl.a. mais sida. 
Utifrån det kan vi komma åt de andra referenserna hon ger. Detta är en möjlig 
väg att aktivt vidga sitt vetande och lyssnande. Att denna form av letande efter 
musik sker vet jag genom samtal med andra Helgon utanför denna 
undersökning, men informanterna nämner inte denna aktivitet.  

Det finns en form av aktiv informationsspridning också. Detta sker t.ex. 
när musikgrupper vill sprida sin musik, genom att lämna adressen till bandets 
hemsida i olika Helgons gästböcker. Ett annat exempel är när ett Helgon 
lämnar musiktips eller andra former av kulturrelaterad information till sina 
polare. mai säger i samband med detta: ”Ja jo, jag fick veta att VNV Nation 
spelar i Malmö snart tack vare Helgonkompisar som mejlade mig. Vilket jag 
förstås är enormt tacksam för!”92 galathea_242 har även hon exempel på det: 
”ja visst har man blivit tipsad av folk på helgon, när de ser min musiksmak och 
något de tycker fattas i min lista så brukar de kommentera det.”93 Aus 
presentationssida som nämnts tidigare är också ett exempel på det, eftersom 
han har skapat den utifrån att informera om sitt band. Hans handling är därmed 
exempel på aktiv informationsspridning. De som däremot av en slump besöker 
hans sida, tar del av denna information passivt. Även om den aktiva 
informationsspridningen inte tycks ske i någon större utsträckning hos 
informanterna, så förekommer det ändå. Av den anledningen valde jag att ta 
med även denna aspekt. Frågan är om det är så att det inte sker i någon större 
utsträckning eller, att det snarare är så att informanterna inte medvetet tänker 
på att detta är något som sker. Anledningen till att de inte är medvetna om det 
kan återigen bero på att det inte är orsaken till att de befinner sig på 
Helgon.net. Musiktipsen blir därför enbart en sekundär konsekvens. 

Forumen på Helgon.net är den plats där den största aktiva 
informationssökningen sker. Av informanterna är det Kadaffi och Aus som 
frekvent använder sig av forumen, och då främst synthforumet. Det är ett 

                                                 
91 Erickson, [1996]. 
92 Intervjumaterial, 2006, s 25. 
93 Intervjumaterial, 2006, s 44. 
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livligt forum där många trådar parallellt förekommer, med många inblandade 
och många återkommande Helgon. Här diskuteras det mesta. Så som tips på 
synthmusik, kommande spelningar, synthklubbar eller vilken synthlåt som är 
den absolut bästa genom tiderna. I en tråd ger Helgonsynthare sina bästa 
musiktips, vilket är en mycket lång tråd som pågått en längre tid. Med jämna 
mellanrum fylldes den på under den tiden jag höll mig uppdaterad. I en annan 
tråd så ställer ett Helgon frågan: ”Vad är EBM?”. Detta inleder en längre, 
givande diskussion i frågan, där ämnet försöker att benas ut av många 
hjälpsamma Helgon. Ett annat Helgon utlyser frågan om vilket intro som är det 
fetaste. Vilket startat ett långt, intensivt samlat kring olika Helgons förslag och 
kommentarer på förslagen. Tonen i samtalet är glatt engagerat. Detsamma när 
ett annat Helgon vill få förslag på de mest unika synthgrupperna. En annan 
kille har införskaffat Wumpscuts skiva Eevil young flesh och frågar nu vilka 
mer skivor Wumpscut släppt och vilka av dem som är bra. Detta leder till att 
var och en av de som svarar har olika favoritskivor och låtar. I slutändan leder 
det till att alla Wumpscuts skivor nämnts. En tjej påpekar det med slutsatsen att 
han får införskaffa dem alla, vilket han som startade tråden instämmer i.  

Återkommande är just synthare som vill ha musiktips. Någon ska spela in 
ett blandband med låtar som har anknytning till ”hund”, och kallar det för 
”hundsynth”, och frågar efter låtar som bör tas med. Han får så många tips att 
det i sig fyller ett helt 90 minuters band. Ytterligare en tjej vill veta om det 
finns några som kan ge henne tips på asiatisk synth, eftersom hon inte känner 
till några band som kommer därifrån. Hon får en hel del förslag kring detta. 
Detta är genomgående för forumet, många av frågorna som ställs får svar och 
oftast både genomtänkta, hjälpsamma och generösa svar. Även om det finns 
exempel på andra tongångar. En tjej försöker komma åt Alice In Videolands 
låttext In Denial. Hon får som svar att hon ska köpa skivan och hänvisas till 
bandets hemsida där de uttryckligen säger att de inte lägger ut texterna för att 
man ska få något extra då man köper skivan.  

De olika trådarna jag gett exempel på, pekar på att det söks information på 
detta forum. Den information som aktivt söks, finner personen dessutom ofta 
också, genom hjälpsamma Helgon. Det är intressant och kul att läsa olika 
trådar i forumet, därför att samtalen/inläggen/diskussionerna både vill stå till 
tjänst med svar/förslag/tips samtidigt som det även startar upp möjlighet till 
parallelldiskussioner.   

 41



Kan synthforumet ses som en kognitiv auktoritet94? Jag skulle svara ja. 
Vem eller vart vi väljer att ställa vår fråga till beror på vem eller vart vi tror att 
vi kan få de relevantaste svaren. Forumets aktivitet tyder på att många anser att 
den finns inom forumet. Hos Kadaffi uttrycks detta explicit då han menar att 
forumet på Helgon.net är en av de platser på Internet som håller honom 
uppdaterad inom musikområdet.95 En annan faktor som tyder på det är tonen på 
forumet, mestadels tas frågorna på allvar och svaras med respekt och 
generositet. Detta resulterar ofta i att den som ställt frågan kommenterar med 
att tacka, vara nöjd med svaren eller ställa följdfrågor.  

En annan funktion som jag anar att forumet har är det Dervin talar om, 
nämligen att se på information utifrån att det skapar mening hos människan.96 I 
det här fallet tycks informationen skapa mening genom att förstärka deras 
identiteter i samtalen om synthmusik. Då tänker jag främst på de trådarna som  
diskuterar t.ex. vilket intro som var och en tycker är det bästa. Här handlar det 
inte om att komma med ny information i första hand. Istället syftar det i mångt 
och mycket att låta informationen markera dels vem jag är, men också vilken 
grupp som forumet består av. På det viset tycks informationen, både i de 
enstaka inläggen och som helhet, skapa mening för individen och gruppen.97   

Kadaffi använder sig som sagt frekvent av detta forum. Han påbörjade en 
tråd den 10 mars 2006 där han skrev att han hört att Front Line Assembly ska 
spela i Göteborg den 17 augusti. Denna nyhet gjorde honom glad. Hans inlägg 
skapar en diskussion om vilka som ska dit, hur man kan få biljetter dit, lokalen 
de ska spela i och varför det sker i Göteborg och inte på t.ex. Arvikafestivalen. 
Senare i samma tråd utvecklas en diskussion kring olika omdömen kring deras 
förra skiva och förväntningar inför deras nya. Här kommer en längre skildring 
för att tydliggöra Kadaffis uppfattning kring synthforumet:    

jag använder mig främst av synthforumet, som tidigare nämnt i breven för att jag är 
väldigt involverad i musik. sedan brukar jag glassa in på gothforumet någon gång då och 
då, kanske kika in i industriforumet, men det forumet brukar jag få spader av att titta in i. 
Tvspelsforumet är en given hit för att se diskussioner, recensioner av olika tvspel. och 
Hårdvaru forumet då det gäller att hålla sig ajour med diverse förändringar inom 
datorvärlden så man vet vad som händer. Då jag både är musiker och bygger datorer själv 
är detta ganska tam men utvecklande kunskap. 

                                                 
94 Wilson, 1983. 
95 Intervjumaterial, 2006, s 80. 
96 Savolainen, 2004, s 96.  
97 Det kan däremot bli en indirekt konsekvens, därför att de som tar del av diskussionen kan få tips om ny 
musik på detta vis. 

 42



Synthforumet är det jag gillar mest, folk har inte en nitisk elitistisk definitionsrätt som 
på industriforumet utan diversitet av idéer och personligheter finns där. är någon tvär så 
kommer det en annan och uttalar sig tvärtom. Jag känner (det kanske är bara jag som 
upplever det så) att det är enkelt att diskutera där och öppet. Själv blir jag bemött efter vad 
jag förtjänar, ibland artigt och ibland plump. Oftast beror det på mina egna elakartade 
uttryck och taskigheter.98

[…] provocerande uttryck oftast drar till sig diskussion istället för platta rent 
informativa uttalanden, med dessa ”elakartade uttryck och taskigheter.” menar jag alltså i 
stort sett min provokativa attityd, som faktiskt inte skall tolkas som någon form av 
mobbaranda, utan som diskussionsform. Ibland blir det klumpigt och dumt, ibland blir det 
briljant, men jag bär ofta ansvar för det, även om det är något riktigt tokigt jag skrivit på 
exempelvis fyllan.99

Jag har startat många trådar, ofta har det varit öppna frågeställningar, ”provocerande 
påståenden” eller enkla frågor. med provocerande påståenden så öppnar man en tråd men 
något väldigt oväntat, kanske rentav befängt för att få liv i en diskussion, en sådan var när 
jag startade en tråd för länge sedan i synthforumet som hette socialistisk synth, bara de två 
orden väckte reaktioner och vi hade en jätterolig debatt. […] öppna frågeställningar kan 
vara tillexmpel, nu släpper snart XXX en ny skiva, undrar hur den kommer att bli”. 

Jag tror att det är en bredare återkommande publik till vissa av helgonforumen [än 
forum som inte är ihopkopplade till community], det är möjligt att det finns fler sådana 
forum, men som motsats tänker jag mig olika tidningars forum och liknande. Jag skulle 
kunna gissa att det är högre återbesöksfrekvens på community-forum, det är det för mig, 
och framförallt för att det är en sida att hålla kontakter osv.100  

Kadaffi nämner här olika former av frågor inom forumet. Han menar att han 
själv ofta använder sig av ”provocerande uttryck” som har till uppgift att starta 
diskussion. ”Provocerande uttryck” är tydligen ett effektivt sätt att skapa 
reaktioner och därmed givande diskussioner. Motsatsen är det Kadaffi 
benämner som ”informativa uttalanden” eller ”enkla frågor”. Detta tycks 
hänvisa till trådar på forumet där en faktafråga ställs och andra Helgon svarar 
på just den frågan. Det sker i rent informationssyfte. Här saknas diskussionen. 
Han nämner även en tredje form som han kallar för ”öppna frågeställningar”. 
Här handlar det om frågor som ställs för att få höra andras åsikt i en viss fråga. 
Det är inte i första hand en fråga som är ute efter specifik fakta eller efter en 
diskussion, utan snarare ett sätt att mötas och samtala kring en fråga som 
intresserar alla parter. Kadaffi menar att han startat trådar inom forumet som 
oftast har någon av dessa tre nämnda former. Han verkar däremot föredra 
trådarna som väcker diskussion. I hans skildring framkommer det att han tycks 
värdesätta samtalet, mötet och diskussion som ger honom något mer än enbart 

                                                 
98 Intervjumaterial, 2006, s 103f. 
99 Intervjumaterial, 2006, s 106. 
100 Intervjumaterial, 2006, s 105. 
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”informativa uttalanden”. Här framkommer alltså tre olika former av frågor 
inom forumet.  

Det som också är värt att notera är att Kadaffi tror att forum kopplat till ett 
community kan ha en högre återbesöksfrekvens än forum som är frikopplade 
från ett community. Det skulle kunna tala för att forum via ett community har 
lyckats skapa en plattform för informationsaktivitet har något som andra forum 
inte har. Vad skulle det vara? Jag har inte tillräckligt med underlag för att dra 
några slutsatser kring detta. Kanske kan dessa forum skapa en personligare 
plats där besökarna känner varandra och därför upplever att de har ett större 
ansvar och därför är mer generösa med sin kunskap? Det skulle även kunna 
hänga samman med det som redan påpekats, nämligen att forumet ses som en 
kognitiv auktoritet. Helgonen på forumet har lyckats visa att det är en plats där 
relevanta, givande och intressanta diskussioner förs.   

Aus är inte en lika frekvent användare av synthforumet som Kadaffi, men 
återkommer dit då och då. Synthforumet är däremot det enda forum han 
besöker. Han menar att forumet är som ett klotterplank ”men visst händer det 
att folk diskuterar. Mest är det dock klubb och musiktips och allmän 
pajkastning.”101 Här framkommer en annorlunda bild av forumet. 
”Klotterplank” och ”pajkastning” är inget som passar in i det som Kadaffi sagt. 
Om Kadaffi ger en uppvärderande bild så ger Aus snarare en nedvärderande 
bild av forumet. Efter att ha tagit del av aktiviteten på forumet så anser jag att 
det är uppenbart hur viktig funktion det fyller för att ge synthare information 
kring deras intresseområde.   

Helgon.net som eventuellt informationsforum 
Synthforumet fyller som sagt en viktig funktion för de Helgon som använder 
sig av det. Detta blir påfallande både i forumen och i Kadaffis bild av forumet. 
Det är även här som vi tydligast kan finna det jag är ute efter. Nämligen ifall 
Helgon.net kan ses som ett informationsforum. Kriterierna för att något ska 
definieras som informationsforum har jag tidigare angett varit att det finns ett 
informationsbehov, att det sker informationssökning och 
informationsanvändning. Skälet till att det syns tydligast i forumen är därför att 
det där sker explicit och aktivt. Vi kan se hur ett Helgon ställer en specifik 
fråga medan andra Helgon ger sina svar. Slutligen kan vi i flera fall se att det 
Helgon som ställde frågan även ger sina kommenterar och sitt tack-för-hjälpen. 

                                                 
101 Intervjumaterial, 2006, s 94. 
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På det viset ser vi hela förloppet och hur cirkeln sluts. Detta kan liknas vid 
informationsdisken på biblioteket, då någon kommer för att fråga om hjälp. En 
av skillnaderna är att i detta fall så kommer du med stor sannolikhet få fler är 
en som hjälper dig med svaret. Jag är övertygad om att denna cirkel även sker 
via gästböcker och mejl, men att det då är svårare att komma åt den eftersom 
den är betydligt mer dold. Dessutom har jag tidigare föreslagit att den 
aktiviteten inte sker lika explicit hos Helgon i allmänhet som på forumet.102 
Därför väljer jag att fokusera på just forumen när det gäller uppfyllandet av 
kriterierna.  

Till att börja med, vilken typ av information är det som återfinns på 
Helgon.net? Mest frekvent är tips. Tips om grupper, artister, spelningar, 
klubbar, specifika låtar eller skivor. Dessa tips finns både på Helgons 
presentationssidor, som uppräkningar eller via länkar till olika hemsidor. Då är 
det tips som ingen frågat efter utan sådan information som Helgon kan stöta på 
när de ända har vägarna förbi. Sedan finns tipsen som ges vid en direkt fråga, 
antingen genom forum, via gästboken eller mejl. Närliggande till tipsen är 
råden. Råd om hur man kan få biljetter till en viss spelning. Eller det subjektiva 
rådet kring vilka skivor med en viss grupp som anses vara de bästa. Det finns 
även faktainformation. Exempel på det är när någon på forumet frågar efter 
texten till en specifik låt. Wilson gav förutom råd och fakta även val som en 
aspekt av information.103 Ett exempel på det kan vara frågan om vad EBM är. 
Det är information och kunskap som behövs för att kunna göra ett 
ställningstagande kring vilken musik det är man lyssnar på, och vill bli 
förknippad med. Om jag ska välja EBM som musikgenre på min 
presentationssida, så behöver jag också veta vad som är distinktionen mellan 
synth och EBM. Frågan om just EBM är även återkommande i forumet. Dervin 
har gett oss en större förståelse av vad information är och här vill jag 
exemplifiera med den diskussion som fördes om förväntningarna på Front Line 
Assembly´s nya skiva. Detta är enbart antaganden och gissningar, men enligt 
Dervin inkluderas även det inom begreppet information eftersom den formen 
av information skapar mening i vår verklighet. Om vi även betraktar 
personen/personerna som kognitiv/a auktoritet/er så kommer vi med stor 
sannolikhet anse att dessa antaganden har tyngd och betydelse.  

  Att det finns ett informationsbehov bland forumanvändarna bör vid det 
här laget ha framkommit. Även om det oftare finns en vilja att samtala och 
                                                 
102 Se tidigare i uppsatsen s 41f. 
103 Wilson, 1981, s 3. 
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umgås med likasinnade, så är det ändå återkommande med frågor som är direkt 
informationssökande. Dessa frågor i sig tyder på att det finns ett 
informationsbehov, annars skulle de inte ställas. Helgon som precis upptäckt 
synthen och vill få musiktips är en vanligt återkommande scenario. Att det sker 
i synthforumet är kanske den mest effektiva. Eftersom det finns många inbitna 
synthare som gärna vill ge sina tips om vad som finns inom denna genre. Men 
frågorna rör det mesta som gäller synth. Forumet är en plats som öppnar upp 
för att ställa frågor kring det du vill veta, det är av den anledningen forumen 
finns. På samma vis som informationsdisken på biblioteket finns för att du ska 
kunna vända dig dit med frågor. Det som framkommit är att det finns många 
olika informationsbehov bland Helgonen som använder sig av detta forum. 
Detta kan ske genom viljan att få en ökad kännedom om synthmusik. Intresset 
att diskutera och få veta vad andra anser och tycker inom samma 
intresseområde. Eller motivet att ta reda på vem som är artisten bakom en 
specifik låt. Tilläggas ska att jag här enbart talar om det informationsbehov 
som uttrycks och försöker tillgodoses via Helgon.net.  

Att det förekommer informationssökningen via forumet kan vi tydligt se 
genom de konkreta frågor som ställs. Savolainen gör, som nämnts, en 
distinktion mellan problemorienterad och vägledande informationssökning.104 
Kadaffi nämnde tre olika frågor han brukar ställa på forumet. De 
”provocerande uttrycken” som skapar diskussion, de ”enkla frågorna”, som är 
ute efter informativa svar eller de ”öppna frågeställningarna” för att få höra 
andras åsikter i en viss fråga. De enkla frågorna kan kopplas samman med den 
problemorienterade informationssökningen. Vi har en fråga som vi vill ha svar 
på. Då ställer vi frågan och får förhoppningsvis svar på den. De provocerande 
uttrycken och de öppna föreställningarna tycks däremot höra samman med den 
vägledande informationssökningen. Det påstår jag av skälet att diskussionerna 
Kadaffi påbörjar tycks hänga samman med att hålla sig uppdaterad inom sitt 
intresseområde. Självklart är det inte hans enda syfte med att skapa 
diskussioner, men ett av dem. För att återknyta till Dervin ännu en gång, så tror 
jag även här att vi kan koppla samman dessa diskussioner med funktionen att 
det skapar mening hos de delaktiga.  

Tom Wilson menar att det finns två kontexter där informationssökning 
sker. Den främsta är individens ”livsvärld” och den andra kallar han för 
”informationens universum”. Individens livsvärld är en del av informationens 
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universum. Utifrån detta finns olika ”informationsstigar” som användaren går 
via för att nå den information hon/han är ute efter. Fyra kategorier med 
tillhörande stigar räknar han upp, där den första utgår från individens livsvärld 
och sedan går stigarna längre ut mot informationens universum.105 På denna 
skala skulle jag vilja placera Helgon.net mitt i. Därför att denna plats varken 
befinner sig inom individens livsvärld eller utanför den. Helgon.net är både 
och. Det är en plats där du befinner dig bland likasinnade, bland vänner, bland 
andra som också är intresserade av t.ex. synth. Vilket Kadaffi tidigare 
påpekade, forumen på Helgon.net tilltalar honom därför att det är ett sätt att 
hålla kontakten. Här återkommer människor att samtala, umgås och diskutera 
med. På det viset är detta en plats som inkluderas i Helgons livsvärld. 
Samtidigt anser jag att Helgon.net även kan ses som en del av informationens 
universum, eftersom det här finns många kunniga människor inom området 
synth. Hit kan du vända dig för att få veta det mesta som rör ämnet och få de 
mest uppdaterade, relevanta och kunniga svaren. Det är ett interaktivt, direkt 
och väsentligt komplement till t.ex. specialiserade tidskrifter och skivaffärer 
inom genren. På det viset uppfyller Helgon.net båda dessa aspekter på en och 
samma gång.  

Detta faktum gör Helgon.net till en plats som förenar det personliga och 
informella  med det formella och informativa i en interaktiv värld. Dessa 
möjligheter återfinner vi med största sannolikhet bland många av de 
communities som finns. Speciellt de communities som ringar in specifika 
intresseområden eller vänder sig till en specifik målgrupp. Det utgår jag från 
efter att via Helgon.net kunnat se vad gemensamma intressen kan skapa för 
möjligheter. Helgon tycks känna någon form av, mer eller mindre gemenskap 
med varandra som gör att de lätt tar kontakt med varandra och påbörjar 
diskussioner om sådant de vet att de båda uppskattar.      

Vilken form av informationsanvändning sker via Helgon.net? 
Informationsanvändningen anas genom att Helgon återkommer till forumet, 
vilket tyder på att de anser sig få relevant och givande svar som de antagligen 
får användning av. Kadaffi är ett exempel på det. Han menar att han håller sig 
uppdaterad via forum, så som Helgon.nets, kring synthmusiken. Det skulle han 
inte påstå om det inte vore för att han anser sig få informationsanvändning av 
det han finner och får svar på där. I övrigt är det svårt att fastställa eftersom det 
inte är något som uttrycks explicit. Ett exempel på en tänkt konsekvens är att 
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Helgon som precis upptäckt synth och frågar efter musiktips, vid ett senare 
tillfälle kommer att ge nya nybörjare sina synthtips så som han/hon tidigare 
fått. Dessutom tror jag att svaren gör skillnad i sin specifika kontext. Jag tror 
att det ger både frågaren och andra som läser svaren mer vetskap än vad de 
visste innan. Att svaren gör skillnad beror främst för att det finns en frågare 
som vill ha svar. Om personen inte var intresserad av svar så hade inte frågan 
ställts. Det som direkt syns är ifall frågaren tackar för de svar hon/han fått på 
sin fråga och ger kommentarer kring dem. Eventuellt ställer frågaren även 
följdfrågor för att få veta mer. På det viset finns det ofta en direkt återkoppling 
från fråga, svar till avslut. Jag tror inte bara att svaren gör skillnad för den som 
ställt frågan. Jag tror som sagt att det även gör skillnad för dem som följer 
tråden. Det finns med stor sannolikhet både passiva och aktiva forumbesökare. 
Både de som läser men inte skriver några eller få inlägg, och så finns de aktiva 
som både läser och skriver inlägg. Eftersom det ofta är många som svarar och 
följer tråden så får det även konsekvenser för de medverkande som tar del av 
de olika svaren. Vad det gör för skillnad, påverkan eller konsekvenser är 
däremot inte möjligt att svara på. Att det inte skulle få följder är däremot 
orimligare än att det faktiskt får det. Det är möjligt att olika svar ger läsaren en 
tankeställare, vetskap om sådant hon/han inte tidigare visste eller vilja att få 
veta ännu mer. Både för den passiva och aktiva forumsbesökaren.  

Dessa skäl sammantaget gör att Helgon.net uppfyller de tre kriterierna för 
att det ska kunna betraktas som ett informationsforum. Jag har både kunnat 
påvisa att det inom Helgon.net återfinns och uttrycks informationsbehov, det 
förekommer informationssökningar och det anas någon form av 
informationsanvändning.    
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Avslutning  

Jag hade två frågeställningar som jag nu har svarat på. Den första löd: Hur ser 
användargruppen på Helgon.net ut? Med den frågan ville jag placera 
informanterna i den kontext som Helgon.net innebär för dem. Det var viktigt 
eftersom det främsta skälet till att de flesta av dem är på Helgon.net för att 
umgås med likasinnade, och långt ifrån att de har ett informationsbehov. På det 
viset ville jag markera användargruppens förståelse av Helgon.net ur ett större 
perspektiv än enbart ur informationsaspekten. Dessutom ville jag även placera 
Helgon.net inom sin rätta kontext, nämligen att det främst är en mötesplats och 
inte en informationsplats. Det jag kom fram till inom denna fråga är att 
användargruppen i likhet med andra användargrupper förenas av få skäl, 
nämligen att de är medlemmar på Helgon.net och associerar sig själva inom 
synthkulturen.  

Den andra frågan löd: Kan Helgon.net definieras som ett 
informationsforum utifrån de kriterier som föreslagits? Jag svarade ja på den 
frågan. Det berodde på att jag inom forumet med inriktning på synth, kunde 
återfinna ett informationsbehov, informationssökning och även en anad 
informationsanvändning. Informationsbehovet uttrycks främst genom de frågor 
som ställs på forumet för att få information kring det som rör ämnet. 
Informationssökningen sker genom de konkreta frågorna som ställs. 
Informationsanvändningen anas genom att Helgon återkommer till forumet, 
vilket tyder på att de anser sig få relevant och givande svar som de antagligen 
får användning av.  

Jag frågade mig i samband med mitt syfte ifall det överhuvudtaget är 
relevant att tala om Helgon.net inom ett informationsperspektiv? I så fall 
varför? Nu omformulerar jag frågan till att istället lyda: vad har dessa slutsatser 
för relevans för Biblioteks och informationsvetenskap? Jag anser att det mest 
väsentliga är att forskningen inom Biblioteks och informationsvetenskap tar 
hänsyn till denna form av informationsforum. Helgon.net är endast ett exempel 
på alla de existerande communities inom många skilda områden, som alla är 
välkomna att delta i. Denna undersökning har i sitt begränsade utrymme enbart 
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kunna påvisa och uppmärksamma informationsforumens existens. Det finns 
betydligt mer att belysa och gå vidare med. Vilka typer av information kan vi 
finna på dessa platser? Vilken påverkan har dessa platser för de som är 
medlemmar utifrån ett informationsperspektiv? Vilken kunskap skapas i detta 
interaktiva sammanhang? Förutom communities finns liknande platser som 
kanske fyller liknande funktion. Det finns bloggar, diskussionsforum som inte 
är kopplade till communities och hemsidor som skulle kunna vara intressanta 
att titta närmare på utifrån ett informationsperspektiv.  

Dessutom bör biblioteken vara medvetna om dessa världar som finns på 
Internet, därför att jag ser dem som ett komplement till biblioteken. Ett 
komplement i likhet med tidskrifter som är specialiserade inom specifika 
områden. Jag tänker mig att olika communitysidor kan vara en rimlig referens 
att hänvisa till vid vissa frågor som ställs på biblioteket. Ifall någon kommer 
och vill låna böcker och skivor i ämnet synth så kan Helgon.net vara en lika 
relevant källa som något annat. Detta gäller givetvis även inom andra områden 
än synthkulturen. Communities kan vara en informativ, interaktiv värld att 
komma i kontakt med kunniga människor som vill dela med sig av sina åsikter, 
kunskaper och tips inom specifika områden. Detta kan vara den mest relevanta 
källan för vissa frågor som ställs vid bibliotekets informationsdisk.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur vi kan betrakta 
Helgon.net utifrån ett informationsperspektiv. För att uppnå syftet utformade 
jag två frågeställningar som hade till uppgift att ge en helhetsbild om både 
informanterna som användargrupp och hur de och andra Helgon använder 
Helgon.net.  

Utifrån detta var mina frågeställningar: 

Hur ser användargruppen på Helgon.net ut? 

 

Kan Helgon.net definieras som ett informationsforum utifrån de kriterier som 
föreslagits? 

Jag behövde ett samlingsbegrepp som fångade in det jag vill komma åt i denna 
undersökning, nämligen hur en och samma plats på Internet kan ha många 
skilda informationsaspekter. Informationsforum blev det begrepp jag valde att 
använda mig av. Som nämndes i den andra frågeställningen föreslogs kriterier 
för att avgöra ifall något ska kunna kallas för informationsforum eller inte. Det 
var tre kriterier som avgjorde detta. För det första ska ett informationsbehov 
återfinnas och försöka tillgodoses via Helgon.net. För det andra ska det 
förekomma informationssökning på detta community. För det tredje ska det 
även kunna slås fast någon form av informationsanvändning i samband med 
Helgon.net. Ifall Helgon.net skulle kunna ses som ett informationsforum 
behövde dessa tre aspekter  uppfyllas och finnas med på ett integrerande 
rimligt och relevant vis inom detta community.  

Undersökningsmaterialet bestod av mejlintervjuer med sex informanter, 
informanternas presentationssidor på Helgon.net och det forum på Helgon.net 
med inriktning synth. Utifrån att kvalitativt studera detta material drog jag 
slutsatser kring Helgon.net från ett informationsperspektiv.   
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Genom den första frågeställningen ville jag placera informanterna i den 
kontexten som Helgon.net innebär för dem. Det jag kom fram till inom denna 
fråga är att användargruppen i likhet med andra användargrupper är att de 
förenas av få skäl, nämligen att de är medlemmar på Helgon.net och associerar 
sig själva inom synthkulturen. 

På den andra frågeställningen svarade jag ja av skälen att jag inom forumet 
som är inriktat på synth kunde återfinna ett informationsbehov, 
informationssökning och även en anad informationsanvändning. 
Informationsbehovet uttrycktes genom de frågor som ställs på forumet för att 
få information kring det som rör ämnet. Informationssökningen sker genom de 
konkreta frågorna som ställs. Informationsanvändningen anas genom att 
Helgon återkommer till forumet, vilket tyder på att de anser sig få relevant och 
givande svar som de antagligen får användning av. 
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 Bilaga 1 

Här följer informanterna och min egen presentationssida på Helgon.net. Av 
utrymmetskäl har jag enbart valt att ta med ett urval av de presentationssidor 
som är något längre.  
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Detta är en del av Kadaffis presentationssida, sparad från Helgon.net den 17 

februari 2006. 
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Detta är Aus presentationssida, sparad från Helgon.net den 17 februari 2006. 
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Detta är en del av cybernetic_oblivion´s presentationssida, sparad från 

Helgon.net den 19 december 2005. 
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Detta är en del av galathea_242´s presentationssida, sparad från Helgon.net den 

4 december 2006. 
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Detta är en del av oogeys presentationssida, sparad från Helgon.net den 23 

november 2005. 
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Detta är en del av mais presentationssida, sparad från Helgon.net den 4 

december 2006. 
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Detta är min egen presentationssida, sparad från Helgon.net den 23 november 

2005. 
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