
Information, makt och konspirationsteorier

En studie av informationskritiska användare

Malva Heed

Institutionen för ABM
Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267
Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2014, nr 645



Författare
Malva Heed

Svensk titel
Information, makt och konspirationsteorier: En studie av informationskritiska användare

English Title
Information, Power and Conspiracy Theories: A Study of Critical Information Users

Handledare/Supervisor
Ulrika Kjellman

Abstract
Purpose–This  study has  examined  the  information  behaviour  and  perception  of  information  in  a  group  of
information users who have a critical approach to the media and the information supply. Some of them call them-
selves or are being called conspiracy theorists. The purpose was to examine how their information behaviour is
influenced by the belief that the information is biased or inaccurate and what the information behaviour looks like
when the user searches for discrepancies rather than a response to a question.

Method–The study is based on transcribed interviews and email responses to interview questions. The model
used to analyze the source material is Christine Bruceʼs seven categories of information literacy as presented in Seven
Faces of Information Literacy. The outcome is compared with other user studies. Subsequently, the source material has
been studied through Michel Foucaultʼs discourse theory. Focus is on power, anti-discourses and institutions.

Findings–The analyses have shown that the informants have a sufficiently uniform information behaviour to be
studied as a user group. Their information behaviour is focused on different strategies for evaluating information
and understanding courses of events. This behaviour is based on a critical approach to what is considered as
”truth” in the discourse.

Originality/value –The user group has not been studied before in LIS research.

Paper  type–This  is  a  two years  master’s  thesis  in  library and  information  science  in  Archive,  Library and
Museum studies.

Ämnesord
Informationskompetens,  informationsbeteende,  Christine  Bruce,  Michel  Foucault,  makt,  diskursanalys,
konspirationsteorier, användarundersökningar

Key words
Information  Literacy,  Information  Behavior,  Christine  Bruce,  Michel  Foucault,  Power,  Discourse  Analysis,
Conspiracy Theories, Library Use Studies



Innehållsförteckning
Inledning..............................................................................................5

Syfte och frågeställningar.....................................................................................5
Frågeställningar..........................................................................................................6

Informationssamhället och samhällskritiken........................................................6
Mediekritik och konspirationsteorier...................................................................8
Tidigare forskning inom området.......................................................................11

Den informationskritiska diskursen..........................................................................11
Informationskompetens............................................................................................13
Användarstudier om informationsanvändning och informationsbeteende. ..............14

Teoretiska perspektiv..........................................................................................16
Michel Foucaults diskursteori..................................................................................16

Metod..................................................................................................................19
Christine Bruces sju kategorier................................................................................19

Uppfattningar av information.............................................................................................24
Informanterna...........................................................................................................24

Etik......................................................................................................................................26
Undersökningen.......................................................................................................26

Utförandet...........................................................................................................................26
Den kvalitativa intervjun....................................................................................................27

Begränsningar och avgränsningar............................................................................28

Undersökning.....................................................................................29
En presentation av informanterna.......................................................................29

Muntliga intervjuer..................................................................................................29
Intervjuer via e-post.................................................................................................31

Analys av informanternas informationsbeteende utifrån 
informationskompetenser..............................................................32

Första kategorin : The information technology conception......................................32
Andra kategorin : The information sources conception...........................................32
Tredje kategorin : The information process conception...........................................36
Fjärde kategorin : The information control conception............................................38
Femte kategorin : The knowledge control conception..............................................39
Sjätte kategorin : The knowledge extension conception..........................................41
Sjunde kategorin : The wisdom conception.............................................................43

Informanternas uppfattningar av information.....................................................46
Analys av källmaterialet utifrån diskursteori......................................................47

Informationen och makten........................................................................................47
Massmedia och diskursiv kontroll............................................................................49
Bibliotek och databaser............................................................................................51
Motdiskurser och normer.........................................................................................51

Slutdiskussion....................................................................................53
Svårigheter..........................................................................................................53
Informanternas informationsbeteende................................................................54
Informanternas förhållande till information.......................................................55
Kategoriutfallet utifrån diskursteori...................................................................56
Tillämpning inom biblioteks- och informationsvetenskap.................................57

Sammanfattning................................................................................58

3



Käll- och litteraturförteckning........................................................59
Otryckt material..................................................................................................59

I uppsatsförfattarens ägo..........................................................................................59
Tryckt material....................................................................................................59

Bilagor................................................................................................62
1: Informationsbrev............................................................................................62
2: Intervjufrågor..................................................................................................63

4



Inledning

Användarstudier  inom  biblioteks-  och  informationsvetenskap  har  länge  till
övervägande del varit situationsbundna och utgått  från sökprocesser vid mer
eller  mindre  direkta  frågor.  Någonting  som  är  mindre  förekommande  inom
fältet  är forskning både om individers personliga förhållande till  information
och om informationsbeteende som inte är bundet till problemlösningar.  I denna
uppsats ville jag studera en grupp informationsanvändare som förutsattes ha ett
samstämt  förhållande  till  information  och  som  skulle  kunna  ge  svar  på
frågorna: Hur värderar en person information om hen utgår ifrån att mycket av det
som vi tar för givet inte stämmer eller har en kraftig slagsida? Vad kan antas vara
sant och på vilka grunder? Det som lade grunden till denna uppsats var med andra
ord  en  vilja  att  utifrån  dessa  epistemologiska  föreställningar  bättre  förstå
informationsanvändare  som  till  skillnad  från  många  andra  ifrågasätter  och
undersöker sanningen.

För att undersöka informationsbeteendet i en grupp har jag utifrån olika
uppfattningar av informationskompetens studerat det som har framkommit  i
intervjuer  och  e-postkorrespondens  med  informationsanvändare.  Resultatet
har  sedan  jämförts  med studier  av  andra  användargrupper.  Det  empiriska
materialet  har sedan även studerats utifrån diskursteori för att kunna diskuteras
utifrån aspekter som sanning, normer och makt. Studien tangerar flera ämnen och
därför inleds uppsatsen med en översikt och definition av olika begrepp.

Som uppsatsförfattare vill jag främst tacka informanterna, som genom att välja att
ställa upp gjorde denna undersökning möjlig.

Tack.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka informationsbeteendet hos en användar-
grupp  som  har  ett  mycket  kritiskt  förhållningssätt  till  vissa  aspekter  av
information.  Det  empiriska  materialet  analyseras  utifrån  sju  kategorier  av
informationskompetenser samt diskursteori.
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Källmaterialet består av transkriberade intervjuer och e-post. Christine Bruces
The Seven Faces of Information Literacy (1997) kategorisering av uppfattningar
av  informationskompetens  har  använts  som modell.  Fördelarna  med  detta  för-
klaras under metodavsnittet. Källmaterialet och resultatet av analysen analyseras
sedan utifrån Michel Foucaults diskursteori. Anledningen till detta var antagandet
att användargruppens relation till information har en stark koppling till en kritik av
maktstrukturer och hegemoniska diskurser. Diskursteorin används för att skapa en
uppfattning av hur informanternas relation till information och makt kan tänkas
påverka deras informationsbeteende, det vill  säga hur de använder information,
samt  deras förhållande till  och förtroende för bibliotek och andra institutioner.
Syftet med uppsatsen är med andra ord inte att ifrågasätta, ta ställning till eller
undersöka de teorier eller världsbilder som informanterna utgår ifrån.

Uppsatsämnet har en hög grad av aktualitet, då den samtida samhällsdebatten
i anmärkningsvärt hög grad handlar om samhället som informationssamhälle och
denna undersökning studerar informationsanvändare som uttrycker samhällskritik.
Förhoppningen är att en undersökning av synen på information och dess betydelse
utifrån diskursteori kan bidra till förståelsen av den informationskritik som finns
hos  personer  och  i  rörelser  världen  över.  Syftet  är  också  att  genomföra  en
användarstudie  av en grupp som har  förbisetts  i  forskningen,  trots  dess  starka
koppling till informationsanvändning.

Frågeställningar

• Hur  ser  informationskritikers  förhållande  till  information  ut  och  vilka
aspekter lyfter de fram?

• Hur ser deras informationsbeteende och syn på informationskompetens ut?

• Hur ser informationskritiker på makt och information och hur förhåller de
sig  till  informationshanterande  institutioner,  till  exempel  bibliotek  eller
vetenskapliga databaser?

Informationssamhället och samhällskritiken

Den tekniska utvecklingen har gjort att världen mer och mer tar formen av vad
som  kallas  ett  informationssamhälle.  Begreppet  används  ofta  för  att  beskriva
aspekter  av  den  värld  som  har  formats  genom  den  tekniska  utvecklingen.
Informationssamhället kan ses både som någonting positivt och som negativt och
diskuteras och kritiseras därefter.
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Tillgången  till  ett  stort  flöde  av  information  ses  som  en  självklarhet  i
västvärlden och som ett av de primära målen för andra länders utveckling i form
av datortäthet och tillgång till internet. Kravet på den enskilde individen att för-
hålla sig och ta ställning till information har i och med detta ökat över tid. Detta
beror såväl på det ökande flödet av information som världen befinner sig i som på
bristande källkritik i texter på stora delar av internet. Ett tydligt exempel på hur ett
ökat informationsflöde har påverkat samhällets relation till information är skolans
läroplaner. I dem har vikten av källkritik och annan informationsvärdering tagits
fasta  på  och  ett  stort  fokus  ligger  på  att  lära  ut  kritiskt  tänkande  och  kritisk
informationshantering.1 Samma  utveckling  finns  inom  biblioteks-  och
informationsvetenskapen,  detta  är  synligt  bland annat  genom att  informations-
kompetens har blivit ett allt större forskningsområde.

Forskning i biblioteks- och informationsvetenskap har under senare år bland
annat börjat undersöka informationsanvändaren som en del av ett nytt slags sam-
hälle  i  termer  som  ”informationsöverflöd”  och  ”information  anxiety”.  Nya
forskningsfält  som informationsfilosofi  och informationsetik  har  också uppstått
för att försöka undersöka och beskriva denna värld av förändring. Diskussioner
kring  information  och  betydelsen  av  information  finns  även  utanför  den
akademiska världen och uppfattningen om ett informationssamhälle avspeglar sig
även i politiken. Piratpartiet är ett parti som har tydligt fokus på information i ett
informationssamhälle,  och  motsvarande  partier  finns  i  ett  flertal  andra  länder,
främst i Europa. Piratpartiet skriver på sin webbplats:

Vi kämpar för alla människors integritet, både på nätet och utanför. Vi måste själva få avgöra
vad av vårt privatliv vi vill berätta för andra, och vad vi vill hålla för oss själva. Varken stater
eller företag ska därför få spionera på internettrafik och samla uppgifter om oss via nätet.
Övervakning ska bara få ske vid konkret misstanke om ett allvarligt brott – lika på nätet som
hemma i din lägenhet. Den slentrianmässiga kameraövervakningen måste hejdas, och man ska
kunna åka buss och bil utan att betalsystem håller reda på vart man åkt när. man måste kunna
bli förälskad utan att säkerhetspolisen upptäcker det!2

I utvecklingen av detta informationssamhälle är det uppenbart att internet har haft
en oerhörd betydelse.  Denna utveckling av möjlighet  till  informationsspridning
gör att en betydande del av befolkningen i västvärlden inte längre nöjer sig med att
läsa dagstidningar och lyssna på radio. Istället väljer de bland olika nyhetsflöden
från webbplatser och olika forum och sociala medier, där informationsutbytet har
nått en hastighet och omfattning som knappast går att jämföra med hur det var
tidigare. Databaser och andra möjligheter att lägga upp och komma åt dokument
online har också förändrat förutsättningarna för det vetenskapliga samtalet både
vad gäller tillgänglighet och snabbare kommunikation.

I och med denna utveckling finns även ökade möjligheter att få tillgång till
och  sprida  hemligstämplad  information,  någonting  som  uppfattas  både  som
1 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 7.
2 Piratpartiets webbplats > Vår politik > Piratpartiet i korthet [2014-10-10].
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problematiskt  och  positivt.  Exempel  på  omtalade  händelser  är  Wikileaks
informationsläckor samt när Edward Snowden läckte dokument som bevisar före-
komsten av vissa amerikanska övervakningsprojekt.

Sverige och flera andra länder har från olika håll offentligt beskyllts för att
vara integritetskränkande i sin hantering av information, till exempel genom in-
förandet av FRA-lagen i  Sverige 2009 och genom händelser som ibland kallas
”avlyssningsskandaler”  i  media.3 Den  tekniska  utvecklingen  med  ett  ökat
informationsflöde har med andra ord bidragit till en parallellt ökande oro för ett
kontrollsamhälle  i  likhet  med  det  som  George  Orwell  1948  beskrev  i  sin
dystopiska roman 1984: A Novel och som kan sägas vara det rådande dystopiska
temat  i  film  och  litteratur  sedan  flera  decennier.4 Det  går  att  anta  att  dessa
avslöjanden  om  hantering  av  information  har  bidragit  till  en  omfattande
diskussion om integritet i informationssamhället och en kritik mot en samhälls-
utveckling som ibland liknas vid ett kontrollsamhälle.

De samhällskritiska rörelser eller individer som sägs utgå från till  exempel
”konspirationsteorier” får idag mycket utrymme i den offentliga debatten. Det som
rörelserna ofta lyfter fram i sin samhällskritik är vår tillgång till information och
hur informationen används. Denna typ av samhällskritik är väl spridd och enga-
gerar många. Då det går att hävda att vi idag lever i ett informationssamhälle så är
det  inte  heller  överraskande  att  en  stor  del  av  samhällskritiken  utgår  från
informationens  plats  och  funktion  i  samhället,  informationssamhället  ger  med
andra  ord  nya  förutsättningar  för  samhällskritik  och i  en  längre  recension  av
böcker om konspirationsteori sammanfattas detta med orden:  ”These two ideas,
that  things  are  not  as  they  seem  and  everything  is  connected,  are  primary
components of how we think about and experience the information age. They are
also the guiding impulses of conspiracy theory.”5

Mediekritik och konspirationsteorier

Mediekritik är ett begrepp med flera olika betydelser och Södertörns högskola ger
följande definition:

I  dagligt  tal  kan  mediekritik  betyda  två  saker.  Å ena  sidan  en  kritik  som framförs  mot
mediernas verklighetsbild, ofta på politiska grunder. Sådan kritik kan riktas mot det man upp-
lever som felaktigt eller snedvridet i mediernas rapportering av ett skeende, eller mot de falska
föreställningar som mediernas representationer i stort skapar. Å andra sidan kan termen syfta
på texter som påminner om traditionell litteratur- eller filmkritik, där värderande perspektiv kan
anläggas på form och innehåll i specifika produktioner, eller där frågor av slaget ”Vad är bra
TV?” eller ”Hur berättar digitala medier?” kan kommenteras mer generellt.6

3 FRA: Försvarets radioanstalt. Lagen innebär en bredare signalspaning.
4 Orwell, G. (1949), Nineteen Eighty-Four.
5 Dean, J. (2000), ”Theorizing Conspiracy Theory”.
6 Södertörns högskolas webbplats > Utbildning > Kurser > C-nivå > Mediekritik. [2014-10-10].
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Den mediekritik som studeras i denna uppsats är av det första slaget. Det är med
andra  ord  en  kritik  mot  den  massmediala  verklighetsbilden  och  mot  den
information som medierna förmedlar. Den form av mediekritik som informanterna
i första hand ägnar sig åt och reflekterar över är också vad som Linus Andersson
kallar ”formalistisk mediekritik”, vilket han beskriver som kritik över massmedias
gestaltning snarare än innehåll.7 Andersson menar att det är två grundantaganden
som styr denna form av mediekritik:

För  det  första  att  massmedierna levererar  ett  harmoniserat  flöde  av passiviserande under-
hållning och (des)information – ett skådespel eller spektakel – som skapar okritiska åskådare.
För det andra att standardiseringen av massmediernas gestaltningsformer medför en ytterst be-
gränsad repertoar av normativa uttrycksmöjligheter – de tillåter helt enkelt inte en komplex,
problematiserande eller nyanserad representation av verkligheten som riskerar att överskrida
de konventionella ramarna.8

Utifrån texterna i Mediekritik (2014) går det att se många benämningar på radikal
och/eller  politisk  mediekritik,  men  det  är  framförallt  den  formalistiska  medie-
kritiken som jag har urskilt i forum och litteratur om ämnen som informanterna är
intresserade av.

Konspirationsteoretiker och sanningsrörelsen samt andra rörelser som grundar
sig i en kritisk hållning till information har slagit igenom i populärkulturen och
har idag en mer framträdande roll i debatter och diskussioner än någonsin tidigare.
Dessa begrepp används ofta men saknar en enhetlig definition. Det finns idag en
mängd teorier om skeenden och rådande omständigheter som i allmänhet räknas
som konspirationsteorier. Dessa är mer eller mindre kontroversiella eller veder-
tagna. Den mest omfattande teorin och den som många konspirationsteorier utgår
ifrån  är  den  om  Den  nya  världsordningen  (New  World  Order).  Begreppets
ursprungliga  betydelse  var  antaganden  om  kommande  förändringar  i  världs-
politiken efter första och andra världskriget, men betecknar nuförtiden den teori
som kan sägas vara den huvudsakliga konspiratoriska världsbilden. Denna teori
bygger på ett antagande om att en dold maktelit bestående av politiker, kapitalister
och/eller sionister, till  viss del styr och planerar ett diktatoriskt övertagande av
världen.  Teorin utgår ofta ifrån att  den mer eller  mindre satanistiska samman-
slutningen Illuminati står eller har stått bakom detta, och att sammanslutningens
grundare Adam Weishaupt, tillsammans med Meyer Rothschild, har sammanställt
dessa mål för att möjliggöra ”Lucifers” maktövertagande:

1. Avskaffande av monarki och alla existerande regeringar

2. Avskaffande av privat ägande

3. Avskaffande av arvsrätt
7 Andersson, L. (2014), ”Formalistisk mediekritik”, s. 74.
8 Andersson, L. (2014), ”Formalistisk mediekritik”, s. 91.
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4. Avskaffande av patriotism

5. Avskaffande av familjen (det vill säga av familjen och all moralitet, och
den kommunala barnomsorgen)

6. Avskaffande av all religion9

Det är svårt att hitta källan till  denna lista, men den är vida spridd i texter om
Den nya världsordningen och finns i olika varianter. Lars Ulwencreutz och Clas Svahn
har till exempel tagit med ett sjunde tillägg: ”Skapande av en världsregering”.10

Det kan knappast ha undgått någon att attackerna mot Pentagonbyggnaden och
World  Trade  Center  i  New York den elfte  september  2001 har  blivit  ett  hett
diskussionsämne inom vissa kretsar. När dessa kretsar ses som en rörelse så kallas
de  i  regel  sanningsrörelsen (The Truth  Movement).  Det  som Sanningsrörelsen
diskuterar  internt  och  externt  är  framförallt  vem  eller  vilka  som  låg  bakom
terroristattacken och i samband med detta varför. Dessa diskussioner har oftast en
stark koppling till teorin om Den nya världsordningen. Nyhetsportalen Vaken.se
sägs  ofta  representera  den  svenska  sanningsrörelsen.  Webbplatsen  är  mycket
välbesökt och ”[...]  har cirka 40 000 - 50 000 unika besökare per månad [...]”11

Vaken.se både förmedlar nyheter inom kontroversiella ämnen, publicerar artiklar
och  har  ett  öppet  forum  där  medlemmarna  själva  bestämmer  vad  som  ska
diskuteras.  Huvudrubrikerna  i forumet  är:  Vaken.se,  Lösningar,  Ekonomi,
Miljö & Hälsa, Terrorism, Världsordningen, Övrigt.12

Skillnaden mellan och definitionerna av vad som uppfattas som mediekritik
respektive konspirationsteori är som synes inte klarlagda. Informationsordbogen
ligger under Det informationsvidenskabelige akademi i Danmark och samlar fack-
liga  uttryck  inom  biblioteks-  och  informationsvetenskap  och  i  ordboken  står:
”Informationskritik kan forstås som faglig undersøgelse og kritik, der belyser og
diskuterer  de  systemer  og  medier,  der  strukturerer,  lagrer  og  giver  adgang  til
viden,  oplysning  og  kultur.”13 Informationskritik är  ett  sällsynt  begrepp  men
förekommer i en del texter om praktiken som har beskrivits under denna rubrik
och kommer att användas i denna uppsats. De som har medverkat i studien väljer
jag således att kalla informationskritiker.

9 Webster, N. H. (1921), World Revolution, s. 21f.
1 0 Världens största konspirationer (2006). Red: Andreas Nyberg, s. 123.
1 1 Vaken.se > Om vaken.se > FAQ – Vanliga frågor [2013-12-16].
1 2 Vaken.se > Community [2013-12-16].
1 3 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: informationskritik [2014-09-23]. 
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Tidigare forskning inom området

Urvalet som presenteras här faller under tre rubriker. Dels presenteras forskning
om informationskritikerna som grupp eller del av en rörelse, dels forskning om
informationskompetens och dels utvalda användarstudier. Som synes är de flesta
publikationer som ansågs intressantast för undersökningen från USA.

Den informationskritiska diskursen
Det  som  dominerar  bland  texter  om  konspirationsteoretiker  är  populär-
vetenskapliga böcker och andra texter som behandlar dem som en kuriositet eller
ett hot mot demokratin.  De beskrivs påfallande ofta som en tämligen homogen
grupp som lider av olika grader av paranoia och vanföreställningar. Den forskning
som finns har med andra ord en mer eller mindre negativ vinkling och utgår i regel
ifrån  samhällsvetenskaper  eller  psykologi.  Trots  att  det  finns  konspirations-
teoretiska  diskurser  såväl  i  populärkultur  som i  den  allmänna  diskussionen  så
finns  inte  mycket  tidigare  forskning  om  dessa  i  egenskap  av  informations-
användare. Inom fältet biblioteks- och informationsvetenskap har jag inte funnit
någon  forskning  som  undersöker  aspekter  av  vare  sig  konspirationsteoretiker,
konspirationsteorier eller sanningsrörelsen. Områden som livslångt lärande, sense-
making  och  kritiskt  tänkande  kan  sägas  vara  mest  närliggande.  Samhälls-
vetenskaplig forskning har till exempel studerat medie- och samhällskritik, men
då inte utifrån informationsanvändning.

Jovan Byford, lektor i psykologi, är en av dem som skriver om konspirations-
teoretiker men olikt många andra problematiserar han begreppet och visar på olika
tolkningar av det. I Conspiracy Theories: A Critical Introduction (2011) beskriver
han  konspirationsteorier  som teorier  som visar  tidigare  dolda  ”sanningar”  om
företeelser  på  nationell  eller  internationell  nivå,  till  exempel  teorin  om  den
hemliga sammanslutningen Illuminatis inblandning i den franska revolutionen och
mordet på den amerikanske presidenten John F. Kennedy. Byford är av åsikten att
begreppet ”konspirationsteori” är värderande och att det inbegriper ett antagande
om att teorin som beskrivs inte stämmer.14 Denna underliggande värdering i be-
greppet är uppenbar i många texter, inte minst i hans egen.

Ginna  Husting  och  Martin  Orr  har  undersökt  hur  begreppet
”konspirationsteoretiker” har använts i ”print news and the academic press.”15 För-
fattarna menar att den ökande globaliseringen skapar oro och rädsla i USA och de
ser ett problem med att en, enligt dem, kritisk samhällsanalys klumpas ihop med
mer  populärkulturella  skildringar  av  konspirationsteorier  och  konspirations-
teoretiker. De menar precis som Byford att begreppet har en diskursiv användning,
men utvecklar detta resonemang genom att hävda att denna diskurs gör det mycket

1 4 Byford, J. (2011), Conspiracy theories, s. 21. 
1 5 Husting, G. & Orr, M. (2007), ”Dangerous machinery”, s. 128.
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svårt att ställa kritiska frågor. Detta resulterar bland annat i att många skribenter är
rädda för att vid kritiska uttalanden bli ”stämplade” som konspirationsteoretiker
på grund av begreppets negativa innebörd.16 Det förringande sätt som begreppet
används på är på så vis enligt författarna ett sätt att tillintetgöra obekväma frågor
om information och makt.

Paranoiabegreppet är någonting som återkommer i den genomgångna littera-
turen men vad texterna syftar till  med begreppet  är  inte  alltid  tydligt.  Richard
Hofstadters  definition  av  begreppet  används  bland  annat  i  George E. Marcus
Paranoia within Reason: A Casebook on Conspiracy as Explanation (1999), och
Hofstadter skriver:

I  call  it  the paranoid  style simply because no other  word adequately evokes the sense of
heated exaggeration, suspiciousness, and conspiratorial fantasy that I have in mind. In using
the expression “paranoid style” I am not speaking in a clinical sense, but borrowing a clinical
term for other purposes.17

Det är med andra ord en typ av hållning som åsyftas.  Hofstadter  nämner som
exempel teorier om Illuminati och Frimurarna. Han menar att det finns avgörande
brister i den paranoida stilen och skriver:

The  typical  procedure  of  the higher  paranoid  scholarship  is  to  start  with such defensible
assumptions and with a careful accumulation of facts, or at least of what appear to be facts,
and to marshal these facts toward an overwhelming ”proof” of the particular conspiracy that is
to be established. It is nothing if not coherent – in fact, the paranoid mentality is far more
coherent than the real world, since it leaves no room for mistakes, failures, or ambiguities. It
is, if not wholly rational, at least intensely rationalistic [...]18

Denna  text  bygger  på  en  föreläsning  från  1963,  är  flitigt  citerad  och  efter
genomgången  litteratur  menar  jag  att  stycket  ovan  beskriver  den  mest  före-
kommande  definitionen  av  konspirationsteorier.  Denna  definition  av
konspirationsteorier kan sammanfattas som ”teorier om konspirationer som brister
i vetenskaplighet”.19 Frågan som kvarstår  är: Är bristande vetenskaplighet en av
konspirationsteorins grundvalar?  Marcus menar att paranoiabegreppet är använd-
bart, men att den paranoida hållningen inte nödvändigtvis behöver vara så ensidig
som den ofta framställs. Han skriver om texterna i Paranoia within Reason:

[W]e wish mainly to […] [come] to terms with the paranoid style, not as distanced from the
”really”  rational  by  exoticized  groups  with  which  it  is  usually  associated  in  projects  of
targeted critique or expose, but within reason, as a ”reasonable” component of rational and
commonsensical thought and experience in certain contexts.20

1 6 Husting, G. & Orr, M. (2007), ”Dangerous machinery”, s. 143f.
1 7 Hofstadter, R. (1964), ”The Paranoid Style in American Politics”, s. 3.
1 8 Hofstadter, R. (1964), ”The Paranoid Style in American Politics”, s. 36.
1 9 Författarens egna definition.
2 0 Marcus, G. E. (1999), Paranoia within Reason, s. 2.
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Det  vill  säga,  hållningen  finns  kvar  men  inte  längre  antagandet  om bristande
vetenskaplighet. Marcus skriver: ”In paranoia within reason, more play is given to
what  is  finally constrained in every reasoning process.  Here the stakes are the
large ones of defining and affecting the real, again, without a compass [...]”21

I Mediekritik diskuteras olika varianter av mediekritik, däribland den forma-
listiska mediekritiken som beskrevs under ”Mediekritik och konspirationsteorier”.
Anne Kaun applicerar praktikerperspektivet på mediekritik och tar som exempel
på kritiska mediepraktiker så kallad alternativ media samt webbplatserna Second
Opinion och  Newsmill, som enligt henne har som uppgift att granska media.22 I
kapitlet hänvisar Kaun till en egen undersökning som visar att mediekritiken hos
unga människor i Estland kan delas upp i tre kategorier: ”[K]ritik av mediernas
texter,  mediernas  produktion  och  mediernas  publik.”23 Kaun  kallar  dem  som
genom personliga möten,  bloggar  och annan nätaktivitet  försöker  övertyga om
vikten av dessa ämnen för ”kritiska medieuppkopplare”.24

Informationskompetens
Synen på informationskompetens och dess betydelse är någonting som kan sägas
höra  tätt  samman  med  den  samhälleliga  utvecklingen,  även  utanför  den
pedagogiska värld där fältet utvecklades. Louise Limberg, Olof Sundin och Sanna
Talja menar att  utvecklingen av informationssamhället  medför ett  ökat krav på
informationskompetens och att den kan sägas ha flutit samman med traditionell
läs-  och  skrivförmåga  ”[...]  som  innebär  att  människor  ska  kunna  tolka  och
bedöma texter, kunna kritiskt värdera utsagor och kunna ta ställning med utgångs-
punkt i motsägelsefulla budskap medierade via text.”25 Limberg, Sundin och Talja
beskriver tre huvudsakliga perspektiv i förståelsen av informationskompetens och
dessa  är  ett  fenomenografiskt  perspektiv,  ett  sociokulturellt  perspektiv  och ett
diskursanalytiskt  perspektiv.26 Författarna menar att  det fenomenografiska sätter
lärandet  i  centrum,  det  sociokulturella  uppmärksammar  informations-
användningens  kontext  medan  det  diskursanalytiska  perspektivet  inbegriper
teorier  om  hur  till  exempel  synen  på  kunskap  konstrueras  utifrån  makt-
förhållanden. Med detta menar författaren Foucaults maktbegrepp, det vill säga de
förhållanden som styr diskursen.27 Analysen i denna uppsats har kommit att inne-
fatta samtliga perspektiv i olika grad.

Sonja Špiranec och Mihaela Banek Zorica har uppmärksammat hur den tekno-
logiska utvecklingen påverkar vår informationshantering och menar att det därför
nu är viktigt att införliva denna aspekt i informationskompetensbegreppet. De skriver:

2 1 Marcus, G. E. (1999), Paranoia within Reason, s. 5.
2 2 Kaun, A. (2014), ”Mediekunnighet och medborgarskap”, s. 48.
2 3 Kaun, A. (2014), ”Mediekunnighet och medborgarskap”, s. 46.
2 4 Kaun, A. (2014), ”Mediekunnighet och medborgarskap”, s. 46.
2 5 Limberg, L., Sundin, O. & Talja, S. (2009) ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s. 40f.
2 6 Limberg, L., Sundin, O. & Talja, S. (2009) ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s. 36-65.
2 7 Limberg, L., Sundin, O. & Talja, S. (2009) ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s. 57f.
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[M]any of the facets of current IL [information literacy/informationskompetens] practices are
still  reflecting a strong dependence on a print-based culture which is incongruent with the
transient and hybrid nature of digital environments. Moreover, the recent fundamental changes
related to the participative, multimodal, flat and ever-changing features of Web 2.0 services
are  currently reshaping central  conceptions  of  IL  such as  knowledge,  authority,  retrieval,
evaluation and user.28

Špiranec och Banek Zoricas artikel i ämnet är mycket intressant då den dels är ett
slags sammanställning av på vilka olika sätt de menar att den digitala utvecklingen
i och med Webb 2.0 förändrar vårt sätt att förhålla oss till information, och dels
beskriver hur denna utveckling förändrar kraven på informationskompetens.

Louise Limberg från Borås högskola har  i  samband med en specifik  skol-
uppgift gjort en fenomenografisk studie av elevers uppfattning av informations-
användning, informationssökning och ämnet. Resultatet visar tre olika kategorier
av uppfattningar. Enligt Limberg visar studien att uppfattningen av ämnet i hög
grad  påverkar  elevernas  informationssökning  och  hon  menar  att  vikten  av  att
undersöka informationsanvändning i sin kontext är någonting som har lyfts fram
av flera forskare. Forskning om informationssökning har enligt Limberg arbetat
fram ”generella modeller”, någonting som är mindre användbart när man försöker
se variation.29 Även Melissa Gross och Don Latham har genomfört en fenomeno-
grafisk undersökning av elevers syn på information. Studien undersöker hur denna
står i relation till deras informationskompetens och den baseras på intervjuer med
37 elever om deras uppfattning av information och informationens roll i vardagen
och i deras ”academic lives”.30 Resultatet analyserades i förhållande till elevernas
informationskompetens, som var kartlagd sedan tidigare. Analysen visar:

[...]  how conceptions of information mask and minimize the need for individuals to attain
information literacy skills, the primacy of the Internet and people as information resources,
limited interest in information quality, and differences in experience with and perceptions of
information when imposed and self-generated contexts are compared.”31

Denna  fenomenografiska  studie  hade  som  mål  att  undersöka  studenternas
informationskompetens,  och  intervjun  är  formad  därefter. Studien  är  därtill
genomförd i en lärandesituation, vilket som tidigare nämnts är vanligt i forskning
om informationskompetens.

Användarstudier om informationsanvändning och 
informationsbeteende. 
Inom forskning som grundar  sig  på  användarstudier  har  det  på  senare  år  till-
kommit  studier  om  minoritetsgruppers  informationsanvändning  och  i  dem
studeras ofta ”information poverty”. Gillian M. Boulton-Lewis, Ference Marton,

2 8 Špiranec, S. & Banek Zorica, M. (2010), ”Information Literacy 2.0”.
2 9 Limberg, L. (1999), ”Three conceptions of information seeking and use”, s. 1f.
3 0 Gross, M. & Latham, D. (2011), ”Experiences with and perceptions of information”, s. 162.
3 1 Gross, M. & Latham, D. (2011), ”Experiences with and perceptions of information”, s. 161.
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David C. Lewis och Lynn A. Wilss har studerat universitetsstudenter tillhörande
den  australiensiska  urbefolkningen,  en  grupp  som  ofta  saknar  studietradition.
Undersökningen visar  att  de  trots  goda  resultat  har  brister  i  sin  informations-
användning,  bland  annat  genom  att  de  varierar  sin  sökning  för  lite.32

Elfreda A. Chatman har ägnat mycket av sin forskning åt information poverty och
är kanske den forskare som är mest känd för sina studier av informationsbeteende
bland utsatta grupper och minoriteter. Den mest kända studien är ”A theory of life
in  the  round”  som  handlar  om  kvinnliga  interners  informationsanvändning.
Chatman utgår ifrån det som hon kallar den ”lilla världen” och menar att denna
värld styrs av social kontroll  genom sociala normer. Denna lilla värld påverkar
informationsanvändningen negativt på så vis att människor ofta väljer att inte söka
information  utanför  den.33 I  ”Life  in  a  small  world”  undersöker  Chatman
universitetsvaktmästares informationsbeteende. Chatman menar att vaktmästarna,
som hon räknar till lägre arbetarklass, undviker omfattande informationssökning.
Detta är delvis på grund av tidsbrist men också för att inte riskera att misslyckas
trots ansträngningar. Analysen utgår ifrån belöningsteori och Chatman menar att
vaktmästarna  söker  en  form  av  omedelbar  belöning  som  en  mer  omfattande
informationssökning inte ger.34 

Det  har bedrivits  en del  forskning, bland annat  användarstudier,  om släkt-
forskare.  Elizabeth  Yakel  har gjort  en studie av informationsanvändning bland
släktforskare  och  beskriver  vikten  av  kunskapsorganisation,  samarbete  och
informationsspridning.35 Ronald  Bishop  har  gjort  en  studie  av  vad  som driver
släktforskare och kommer fram till att det framförallt bygger på en ansvarskänsla
för kommande generationer.

[T]he narrator/researcher diligently tracks ancestors, traveling great distances and spending
countless hours in libraries and in front of computers, hoping to find information that will
bring  them closer  to  solving  the  puzzle.  Armed with knowledge  gleaned  from the  latest
genealogy courses and computer software, they ”fix” errors in previous family histories.36

Bishop menar även att släktforskare gärna delar med sig av funnen information
och att  släktforskning är  forskning utan  slut.  Släktforskningen handlar  om att
bygga en berättelse (narrative).37

Marcia J. Bates anser att den traditionella synen på informationsåtervinning
inom informationsvetenskap i  formen fråga-svar är otillräcklig,  och ger i  ”The
design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface”

3 2 Boulton-Lewis, G. m.fl. (2004), ”A Longitudinal Study of Learning for a Group of Indigenous Australian
University Students”.
3 3 Chatman, E. A. (1999), ”A theory of life in the round”.
3 4 Chatman, E. A. (1991), ”Life in a Small World”.
3 5 Yakel, E. (2014), ”Seeking Information, Seeking Connections, Seeking Meaning”.
3 6 Bishop, R. (2008), ”In the Grand Scheme of Things”, s. 409.
3 7 Bishop, R. (2008), ”In the Grand Scheme of Things”, s. 409f.
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sökmodellen  ”berrypicking”  som  alternativ.38 Bates  beskriver  berrypicking  på
följande vis:

• typical search queries are not static, but rather evolve

• searchers commonly gather information in bits and pieces instead of in one
grand best retrieved set

• searchers use a wide variety of sources other than bibliographic databases.39

Berrypicking är  en  samling  tekniker  som  innefattar  browsing och  innebär  att
frågeställningen, som är förhållandevis öppen, omformuleras och utvecklas efter
hand under  sökprocessen.40 Strategin  kan jämföras  med den som tillämpas  vid
sökning och genomgång av tidigare forskning.

I detta avsnitt har jag gått igenom tidigare forskning om användargruppen och
om andra användargrupper som på olika sätt är marginaliserade eller skiljer sig
från  ”traditionella”  användargrupper.  Anledningen till  detta  urval  är  att  det  är
forskning  om  informationsanvändning  och  informationsbeteende  som,  i  likhet
med hos valda grupp, inte utgår från en lärandesituation eller arbetsuppgift. Dylika
studier  hade  kunnat  tas  med  men  i  och  med  detta  urval  var  tanken  att  de
förmodade likheterna skulle göra en jämförelse lättare och därmed fördelaktigare.

Teoretiska perspektiv

Två olika teoretiska perspektiv används i undersökningens analys: Christine Bruces

teorier  om  informationskompetenser  samt  Michel  Foucaults  diskursteori.  Bruces

modell av sju informationskompetenser används som analytiskt verktyg och hennes

teori och modell förklaras därför under metodavsnittet.

Michel Foucaults diskursteori

”Ända sedan djupaste medeltid är dåren den vars diskurs inte får cirkulera som andras.”41

För att kunna studera användargruppens syn på makt och information har Mic hel
Foucaults diskursteori använts i analysen. Foucault var en fransk filosof och är
den mest kände diskursteoretikern, hans teorier är spridda och har haft inverkan

3 8 Bates, M. J. (1989), ”The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface”.
3 9 Bates, M. J. (1989), ”The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface”,
s. 17f.
4 0 Bates, M. J. (1989), ”The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface”,
s. 4.
4 1 Foucault, M. (1993), Diskursens Ordning, s. 8.
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på  många  vetenskaper.  I  sin  forskning  influerades  han  till  en  början  av
marxismen, som är både en ideologi och en form av kritisk teori, men han tog
senare avstånd från denna. Trots att han ofta räknas som strukturalist så ansåg
han sig själv inte vara det och idag räknas han både som strukturalist och post -
strukturalist.  Hans mest framträdande verk kan sägas vara doktorsavhandlingen
Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961). Avhandlingen beskriver
hans  teori  om  hur  historien  har  påverkat  definition  och  bemötande  av
”vansinnet”.  Andra  verk  av  betydelse  är  Vetandets  arkeologi (1969)  som
förklarar  grunderna  i  hans  diskursanalys;  Övervakning  och  straff;  Fängelsets
födelse (1975) som handlar om straff  och straffsystem där  makt  och maktens
dynamik  diskuteras,  makt  är  i  detta  fall  inget  som  innehas  utan  något  som
utövas; samt  Sexualitetens historia (1976–1984) som driver tesen att sexualitet
och kön är konstruktioner av ideologier och andra maktinstanser. 

Foucault  var  även  politisk  aktivist  och  ansågs  ideologiskt  stå  ömsom  till
höger, ömsom till vänster. Han tog ofta ställning i politiskt kontroversiella frågor
och hans  politiska  sympatier  är  fortfarande föremål  för  debatt. Hans samhälls-
politiska  engagemang  bestod  bland  annat  i  deltagande  i  den  franska  student-
revolten  1969.  Han  kritiserade  ofta  institutioner  och  institutionaliserad  makt
samtidigt som han uttryckte sympati för utsatta grupper. Maktbegreppet använde
Foucault  även  i  sina  teorier  om  relationen  mellan  makt  och  motstånd,
maktmissbruk,  samhällets  makt  över  kroppen  och  hälsan  (biomakt)  respektive
makt över sexualiteten. 

Foucault var och är en mycket inflytelserik filosof. Han diskuteras och tolkas
fortfarande både i Sverige och runt om i världen. Att själv under ett uppsatsarbete
skapa sig en bild av hans maktanalys är ett omfattande projekt, därför samman-
fattas här min tolkning av analysens mest grundläggande element. Denna tolkning
är också den som används i uppsatsens analysdel.

Trots  Foucaults politiska  engagemang  är  hans  maktbegrepp  inte  enbart
kopplat till  grupper, individer eller institutioner, utan istället bygger hans makt-
analys i de flesta fall på någon form av relationell makt. Till skillnad från den all-
mänt rådande synen på makt som ett subjekts möjligheter att styra ett objekt finns
den  relationella  makten  i  relationerna,  det  vill  säga  i  interaktionen  mellan
människor eller i en situation. Foucault skriver i första bandet av  Sexualitetens
historia. Viljan att veta: ”[A]tt makt inte är någonting som förvärvas fråntas, eller
delas,  någonting man behåller eller  låter  sig gå ur händerna;  makt  utövas från
oräkneliga  håll  och  i  ett  växelspel  av  ojämlika  och  rörliga  relationer.”42 Den
relationella  makten  finns  också i  diskursen och därför  tydliggörs denna teori  i
beskrivningen av Foucaults diskursteori nedan.

Foucault gör i sin maktanalys kopplingar till kunskapsproduktionen och hans
teori  om pouvoir/savoir innebär  att  makten  och  vetandet  påverkar  varandra

4 2 Foucault, M. (2002), Viljan Att Veta, s. 104.
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ömsesidigt. Makten genererar en kunskapsproduktion och denna kunskap, som har
skapats  för  att  uppfylla  maktens  behov,  upprätthåller  och  stärker  makten.  Det
tydligaste exemplet är kanske den vetenskapliga världen. Detta  vetande är enligt
Foucault inte bara begränsat till discipliner och han skriver om det som kom att
utvecklas till den moderna psykiatrin:

Men trots avsaknaden av varje som helst slag av inrättad disciplin existerade det en diskursiv
praktik som hade sin regelbundenhet och sin konsistens. Denna praktik var visserligen in-
lemmad i medicinen, men den ingrep lika mycket i de administrativa reglementena, i litterära
eller filosofiska texter, i kasuistiken, i teorierna eller projekten om obligatoriskt arbete för och
bistånd åt de fattiga. Under den klassiska epoken finner man alltså en diskursiv formation och
en positivitet som det är fullkomligt möjligt att beskriva, men som inte motsvaras av någon
definierad disciplin som man kan jämföra med psykiatrin.43

På detta  vis  hänger pouvoir/savoir  samman med Foucaults  teori  om diskurser.
Disciplinerna utvecklas diskursivt, i enlighet med en diskurs, och för att uppfattas
som sann måste en sats i viss mån följa den rådande diskursen.44 Makt kan härmed
sägas vara makt över diskursen, någonting som enligt Foucault inte är självklart:
”Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav eller inte
från början är kvalificerad för att uppfylla dem. Mer exakt: alla diskursens om-
råden är inte lika öppna eller lätta att tränga in i.”45 Detta beskriver Foucault som
en ”bekräftande makt” i diskursen, ”[...]  makten att konstituera objektsdomäner
om vilka man kan bekräfta eller  eller  negera olika påståenden som sanna eller
falska.”46 Märk väl att denna makt inte behöver utövas av ett subjekt, i enlighet
med teorin om relationell makt.

Foucaults  diskursteori  är  ofta  mycket  samhällskritisk  och  handlar  till
anmärkningsvärt  stor  del  om  diskursens  uteslutande  natur  och  de  tabun  som
diskursen  skapar,  samt  vad  det  är  som  påverkar  och  på  olika  vis  inskränker
diskursen. Foucault skriver om brottslingen som normbrytare: ”Han har brutit mot
pakten,  han  är  alltså  hela  samhällets  fiende,  men  han  deltar  i  det  straff  som
drabbar honom. Minsta brott är ett angrepp mot hela samhället – inbegripet den
brottslige – är närvarande i det obetydligaste straff.”47

En  form  av  makt  är  enligt  Foucault  biomakt.  Detta  är  makten  över  våra
kroppar och utövas genom biopolitik.48 Biomakten har i och med institutionernas
framväxt vuxit i västvärlden sedan 1700-talet och är till sin natur normaliserande.
Foucault skriver: ”ett normaliserande samhälle är det historiska resultatet av en på
livet koncentrerad maktteknologi.”49 Foucaults analys och kritik av makt är grund-
elementet i hans diskursanalyser.

4 3 Foucault, M. (2011), Vetandets Arkeologi. s. 224.
4 4 Foucault, M. (1993), Diskursens Ordning, s. 21-26.
4 5 Foucault, M. (1993), Diskursens Ordning, s. 26.
4 6 Foucault, M. (1993), Diskursens Ordning, s. 49.
4 7 Foucault, M. (2003), Övervakning Och Straff, s. 92.
4 8 Foucault, M. (2002), Viljan Att Veta, s. 141.
4 9 Foucault, M. (2002), Viljan Att Veta, s. 145.
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En del av makten finns i normaliseringsprocesser, och däri ligger Foucaults
idé om ”det sanna”. I Diskursens ordning skriver Foucault: ”Det är alltid möjligt
att man råkar säga det sanna i utanförskapets vildmark, men i det sanna är man
endast om man lyder ʼdiskurspolisensʼ regler, vilka man måste aktivera på nytt i
varje diskurs.”50 ”Det sanna” är med andra ord någonting som hävdas i enlighet
med en diskurs. Enligt Foucault finns det flera diskurser och dessa kan dels ligga
nära varandra, dels utesluta varandra.51 Detta innebär att  Foucault  ser diskursen
som någonting man kan förhålla sig till, vara en del av eller stå utanför. Genom att
utgå från Foucaults teorier går det att redan nu se att informanterna och deras rela-
tion till information och makt förhåller sig till en rådande diskurs. Makten i detta
sammanhang är  både  möjligheten  att  påverka  diskurser  samt  det  praktiska  in-
flytandet över diskurserna, det vill säga diskursiv kontroll.

Det finns hos Foucault en koppling mellan information och makt som följande
analys kommer att visa exempel på. Foucaults definition av makt är intressant i
denna uppsats eftersom den åsidosätter  individer och positioner  till  förmån för
strukturer  och  diskurser,  någonting  som  möjliggör  en  strukturell  analys  av
informationskritiken  även  om  den  gör  konkreta  kopplingar  till  exempelvis
institutioner mindre tydligt än andra teorier hade gjort.

Metod

Här presenteras genomförandet  av studien.  Först  beskrivs Christine Bruces sju
kategorier  av  uppfattningar  av  informationskompetens.  Denna  modell  kommer
analysen  att  utgå  ifrån.  Sedan  beskrivs  hur  användargruppen  såg  ut  samt  hur
urvalet och intervjuerna gick till. Slutligen nämns begränsningar i studien.

Christine Bruces sju kategorier
Som framgår i den tidigare forskningen är informationskompetens långt ifrån ett
enhetligt begrepp. Christine Bruce och flera andra använder därför pluralformen
av begreppet, informationskompetenser, i sin beskrivning av fenomenet. Detta tar
avstånd från den hierarkiska syn på informationskompetens som forskning inom
pedagogik ofta utgår ifrån, och öppnar istället upp både för möjligheter att se en
diversitet i människors informationskompetens och även för att visa gruppers och
enskilda användares informationsbeteende. Gross och Latham skriver:

Conceptions of  information literacy are  also changing as  the view of information literacy
begins to extend from one centered  on a particular  set  of skills  to a view of information
literacy that is situated within an information-seeking context. Context includes issues of task,

5 0 Foucault, M. (1993), Diskursens Ordning. s. 25.
5 1 Foucault, M. (1993), Diskursens Ordning. s. 37.
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domain, and the interaction between people working within a particular context such as work,
school, or personal interests.52

Christine Bruces sju kategorier är en inom forskningen mycket använd modell av
olika  uppfattningar  av  informationskompetens.53 Att  uppsatsen  undersöker
informationsbeteende  utifrån  informationskompetens,  och  inte  till  exempel
informationsanvändning, har sin förklaring. Detta är för att jag framför allt  vill
studera det informationskompetensmässigt intressanta lärande. Med andra ord är
det  intressanta  i  denna undersökning inte  hur informanterna söker  information
utan på vilka grunder de söker och hur de tillägnar sig den.

Bruce har  i  sin  doktorsavhandling  The seven faces  of  information  literacy
(1997) genomfört en fenomenografisk undersökning som visar hur personer som
ägnar sig åt undervisning på universitetsnivå uppfattar informationskompetens och
vad vi  utifrån detta  kan lära  oss  om informationskompetens  som begrepp och
realitet. Bruce menar att forskning kring informationskompetens tidigare har utgått
ifrån  ett  ”behavioristiskt  paradigm”  som  bygger  på  idén  att  informations-
kompetens  är  mätbar  och  handlar  om  att  lära  sig  olika  ”attribut”.54 Hennes
avhandling visar ett annat sätt att se på och definiera informationskompetens, och
detta perspektiv kommer nu att förklaras mer ingående.

I  sin  studie  utgick  Bruce  från  intervjuer.  I  dessa  urskilde  hon  genom
fenomenografisk  metod  kategorier  av  uppfattningar av informationskompetens.
Enligt  Bruce  är  uppfattningen av  informationskompetens  och vad som lärs  ut
inom ämnet mycket varierande, men genom att dela upp de olika uppfattningarna
av informationskompetens i olika beskrivningskategorier visar Bruce en översikt
över variationer av de uppfattningar som framkom i hennes studie. Det visar sig
att de uppfattningar som hon hittar delvis skiljer sig från de som hon påvisar i
litteraturen i ämnet, bland annat i fråga om mätbarhet.55 De sju uppfattningarna av
informationskompetens som Bruces avhandling visar är:

• The information technology conception – information literacy is seen as
using  information  technology  for  information  retrieval  and
communication. (Category one)

• The  information  sources  conception  –  information  literacy  is  seen  as
finding information. (Category two)

• The  information  process  conception  –  information  literacy  is  seen  as
executing a process. (Category three)

5 2 Gross, M. & Latham, D. (2011), ”Experiences with and perceptions of information”, s. 162.
5 3 Hedman, J. (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s. 46f.
5 4 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 14f.
5 5 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 160.
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• The  information  control  conception  –  information  literacy  is  seen  as
controlling information. (Category four)

• The knowledge construction conception – information literacy is seen as
building up a personal knowledge base in a new area of interest. (Category
five)

• The  knowledge  extension  conception  –  information  literacy is  seen  as
working with knowledge and personal perspectives adopted in such a way
that novel insights are gained. (Category six)

• The wisdom conception – information literacy is seen as using information
wisely for the benefit of others. (Category seven)56

Bruce understryker att  kategorierna inte  är informanternas individuella  uppfatt-
ningar utan att detta är resultatet av sammanställt intervjumaterial. Informanternas
individuella  uppfattningar  kan  därför  såväl  innefattas  i  flera  kategorier  som
förändras över tid och efter sammanhang.57 Hon skriver:

We can conclude from these varying conceptions,  that information literacy is not a linear
process, nor is it necessarily technology driven as is often suggested in the literature; it is also
not readily definable as a set of skills. Instead peopleʼs experience of information literacy is
an intricately woven fabric, revealing different patterns of meaning depending on the nature of
the light cast upon it.58

I  uppsatsen  kommer  den  kategoriska  uppdelningen  ur  The  Seven  Faces  of
Information  Literacy att  fungera  som  modell  vid  analysen  av  källmaterialet.
Informanternas  svar  på  intervjufrågorna  diskuteras  under  den kategori  som de
enligt min bedömning hör till och jämförs med Bruces resultat.

Det som Bruce uppfattar som de grundläggande skillnaderna mellan de olika
kategorierna  kallar  hon  olika  former  av  medvetenhet (awareness).  Medveten-
heterna är olika fokus på aspekter av informationskompetens och dessa skiljer sig
mellan  kategorierna.59 Figur  1.0 är  en  modell  av  medvetenheten  i  de  olika
kategorierna. I den första kategorin, till exempel, finns informationsteknologi som
huvudfokus,  därefter  ”information  scanning”  och  informationsanvändning.
Informationsanvändning räknas på så vis till informationskompetens inom denna
kategori, men det är förmågan att hantera informationsteknologi som räknas som
den  primära  kompetensen.  Utan  den  är  man  enligt  denna  uppfattning  inte
informationskompetent.60 Informationsanvändning  och  informationsteknologi  är
medvetenheter som räknas till  samtliga kategorier och Bruce menar att det som
framför  allt  blir  synligt  i  denna  modell  är  hur  fokus  på  dessa  medvetenheter

5 6 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 110.
5 7 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 154.
5 8 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 151.
5 9 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 113ff.
6 0 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 118.
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förändras.  ”[I]nformation use moves  from  being  marginal  to  focal  across
categories one to seven, and  information technology moves from being focal to
marginal across the same categories.”61 Med andra ord tillför modellen i sig inga
nya resultat av undersökningen, utan dess funktion är att skapa en översikt över
kategoriernas mest grundläggande skillnader.

6 1 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 115.
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Figur 1.0 De olika kategoriernas medvetenhet

Bilder är hämtade från http://www.christinebruce.com.au [2014-05-07].
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Uppfattningar av information
Enligt Bruce bygger de olika kategorierna även på olika uppfattningar av information.
Variationerna sammanställer hon i denna tabell och som framgår i tabellen finns olika
grader av föränderlighet och subjektivitet i uppfattningarna av informationsbegreppet:

Tabell 1.0

Category Appearance of information

Categories one and two objective
part of the external environment
knowledge is required to access
it

Categories three and four objective-contextualised
part of the external environment
knowledge is required to access
it

Category five subjective
an object of reflection
internal to the individual

Category six and seven transformational in character
able to be transformed
able to transform

Bruce, C. (1997) The Seven Faces of Information Literacy, s. 115.

Informanterna
Informanterna  har  det  gemensamt  att  de  själva  anser  sig  ha  ett  kritiskt  eller
skeptiskt förhållningssätt till en allmänt vedertagen världsbild, till exempel utifrån
konspirationsteorier  eller  mot  massmediala  världsuppfattningar  och  fenomen,
samt  att  de  ägnar  mycket  tid  åt  informationssökning  inom  området.  De  är
uppmärksamma  på  brister  och  inkonsekvens  i  information,  detta  i  motsats  till
”traditionell”  informationssökning  där  användaren  söker  ett  svar  på  en  färdig
frågeställning.  Staffan Larsson skriver  om fördelen med att  intervjua individer
som ligger nära begreppet som ska analyseras och informanterna har således valts
utifrån att de till en forskningsmässigt betydande del reflekterar över flera aspekter
av information.62

Jag har sökt informanter via personliga sociala nätverk och ämnesrelevanta
webbplatser, i detta fall alternativ media, sociala medier, webbforum och bloggar
där  jag  antingen  har  frågat  via  e-post  eller  lagt  upp  en  fråga  på  en  offentlig

6 2 Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys, s. 24f.
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”vägg”.63 Det  har  med  andra  ord  varit  ett  slags  bekvämlighetsurval.  En  del
personer  har  jag  själv  kontaktat  medelst  informationsbrev  eller  direkta
förfrågningar  där  jag  beskrev  tanken  med  uppsatsen.  Några  informanter  har
kontaktat  mig  och trots  att  jag hittade  en del  av  informanterna  via  personliga
nätverk har hittills  ingenting pekat på att  fler  än två är bekanta med varandra.
Sökningen efter informanter visade sig vara svår, detta berodde delvis på svårig-
heter att veta via presentationer eller bloggar huruvida personerna skulle uppfylla
urvalskriterierna.  Det  fanns  också  ett  slags  försiktighet  som  ofta  råder  kring
kontroversiella  ämnen och internetforumet Flashback var till  exempel  tydliga i
sina regler: ”Det är inte tillåtet att söka efter personer att intervjua eller att leta del-
tagare till olika undersökningar.”64 Det var utöver detta ett stort bortfall i och med
att många inte svarade och att två drog sig ur senare. En del personer som jag
kontaktade var tveksamma till att ställa upp då de var osäkra på mina intentioner
medan andra var mycket angelägna om att dela med sig av sina tankar och teorier.
Det  är  inte  omöjligt  att  de  som  avstod  hade  en  mer  kontroversiell  eller  mer
samhällspolitiskt grundad syn på information än de som ställde upp. Det går även
att anta att de som själva tog kontakt med mig var angelägna om att  bidra till
samhällsdebatten genom sin insats.

Jag har valt att endast söka personer över 18 år och för att inte den semantiska
betydelsen av begreppen skulle gå förlorade valde jag att intervjua endast svensk-
talande personer. Det föll sig även så att gruppen av informanter bara utgjordes av
män. Detta på grund av att en övervägande del av dem som visar intresse för det
här området, särskilt på internet, verkar vara män. Jag kontaktade en kvinna, men
hon avböjde. Utöver detta har informanter valts som varken tjänar pengar eller får
annan ersättning för  sin  kritiska  informationssökning.  Tanken med detta  är  att
säkerställa  att  informationssökningen styrs  av eget  intresse eller  åtminstone  av
egen vilja  eller  på eget initiativ.  Därför  har jag heller  inte  sökt  politiska före-
trädare, till exempel från Piratpartiet eller Partiet de fria, då jag bedömde att risken
var stor att de skulle propagera för sin politik.

Alla informanter som har deltagit vill  inte kalla sig konspirationsteoretiker.
Även om konspiratoriska teorier yttras och är en del av den informations- och
mediekritik som undersöks så har jag valt att inte använda så pass värdeladdade
begrepp när det finns andra, kanske mer adekvata, sätt att uttrycka informations-
kritik på. Informanternas informationskritik är mer eller mindre kopplade till en
samhällskritik  och  omvänt,  det  vill  säga  att  deras  samhällskritik  handlar  om
samhället  i  egenskap  av  informationssamhälle.  Den  informationsbegreppsliga
samhällskritiken går enligt min uppfattning att dela upp i: 

6 3 Alternativ media är ett begrepp som innefattar media som, liksom namnet antyder, har som funktion att
vara ett alternativ till massmedia, till exempel genom att visa på andra aspekter av en fråga. Alternativ media
utgår ofta från radikal vänster eller högerpopulistisk samhällskritik.
6 4 Flashback > Regler [2014-06-11].
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• en nationalistisk kritik av information om invandrarfrågor

• en anarkistisk eller högerpopulistisk kritik av information om styrande och
makt

Båda typerna av samhällskritik har gemensamma nämnare, kanske särskilt kritiken
mot massmedias vinkling av olika fenomen men också att de kan utgå ifrån teorin
om Den nya världsordningen i sin samhällssyn, om än med olika infallsvinklar.
För  att  underlätta  analysen  ville  jag  dock  ha  en  så  homogen  hållning  till
information som möjligt och då kopplingen till makt verkar ligga närmare i den
mer anarkistiska kritiken har jag i första hand sökt informanter som kan tänkas
utgå ifrån en samhällskritik som ligger närmare denna än den nationalistiska. Det
går att  anta att  ett  urval som byggde på nationalistisk samhällskritik  hade gett
andra resultat.

Etik
Forskaren  har  ett  etiskt  ansvar  och  att  intervjua  människor  bygger  särskilt  i
forskningssyfte  på  ett  förtroende mellan  båda  parter.  Att  garantera  att  person-
uppgifterna  skyddas  kan  bidra  till  att  informanterna  känner  sig  trygga.
Vetenskapliga rådet rekommenderar skriften God forskningssed för forskningsetik
inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Anonymisering, eller
avidentifiering, förklaras där med att forskaren antingen ser till att insamlingen av
empiri sker utan uppgifter om individen eller att alla uppgifter som kan leda till ett
identifierande  av  intervjupersonen  förstörs.  Konfidentialitet  är  ett  närliggande
begrepp som innebär att obehöriga inte ska få tillgång till personliga uppgifter om
informanterna.65 På  dessa  grunder  kommer  personliga  uppgifter  att  vara
konfidentiella och samtliga informanter kommer att anonymiseras när uppsatsen
är färdig.

Undersökningen

Utförandet
Nio personer har intervjuas eller skriftligt besvarat frågor om deras uppfattningar
av  information,  informationsanvändning  och  olika  former  av  informations-
kompetens.  Intervjun baserades  på samma frågeformulär  som kontakten  via  e-
post. Intervjuerna transkriberades och materialet sammanställdes och analyserades
därefter. Staffan Larsson beskriver en studie han själv har genomfört: ”Vi konstru-
erade en intervjuplan som kunde synas relativt lös konstruerad, men som under
ytan var  fast  strukturerad.  Den underliggande strukturen  bestod  i  ett  antal  av-
gränsade fenomen som vi under intervjuns lopp ville få lärarna att utveckla sina

6 5 God forskningssed, s. 67ff.
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tankar om.”66 Detta är även tanken bakom utformningen av denna uppsats intervju-
underlag; att genom förhållandevis öppna frågor lämna utrymme åt informanterna
att uttrycka sina uppfattningar med minsta möjliga påverkan från mig, samtidigt
som intervjun ska ge resultat som sedan kan användas i en analys. Därför följer
också uppsatsen Larssons studie i det att ingångsfrågorna är identiska samt att det finns
”en checklista över vissa väsentliga aspekter som det borde finnas uttalanden om.”67

Jag  ville  helst  samla  in  källmaterialet  via muntliga  intervjuer,  dels  för  att
kunna avvärja missförstånd kring frågor och begrepp och dels för att kunna ut-
veckla resonemang genom bland annat följdfrågor. De som svarade att de hellre,
av olika anledningar, ställde upp via e-post eller telefon ville jag fortfarande ha
med i  undersökningen då jag ville  undvika att  förlora personer som kände sig
obekväma i en intervjusituation och därmed minska undersökningens kredibilitet.
Av den anledningen baseras undersökningen både på muntliga intervjuer och e-post.

Den sista delen av uppsatsanalysen utgår ifrån Michel Foucaults diskursteori
och  både  källmaterialet  och  kategoriutfallet fördjupas  genom  denna.  I  denna
analys  granskas  hur  informanterna  förhåller  sig  till  rådande  diskurser  om
information och makten över diskurserna.

Den kvalitativa intervjun
Kvalitativ metod brukar sättas i motsats till kvantitativ metod, och är den vanligast
förekommande metoden i humaniora och samhällsvetenskap. Metoderna används
för att försöka tolka och förklara företeelser.  Det är forskaren som tolkar inne-
börden av det som yttras i kvalitativ analys och Larsson medger att det finns en
risk  att  tolkningarna  blir  subjektiva  eller  påverkas  av  fördomar,  men  att  det
mänskliga tänkandet också har färdigheter att utveckla resonemang bland annat
genom reflektion. Det finns dessutom en möjlighet att formulera om en fråga som
informanten inte har uppfattat på det sätt som menades i sammanhanget, både vid
intervjutillfället och senare i undersökningen.68

Vid utformningen av intervjufrågorna och vid informationstillfället  var  jag
medveten om och tog hänsyn till känsligheten i ämnet och till min position dels
som den som intervjuar, dels i den bemärkelse att jag kommer från en institution
med ”normativa” föreställningar om information. Jag hade som ambition att verka
för en avslappnad stämning i bemötande och klädsel och lät informanterna själva
välja var intervjun skulle äga rum. Jag erbjöd även att bjuda på fika, både för att
visa min tacksamhet och för att lätta upp intervjusituationen. Informanterna var in-
förstådda med att de när som helst kunde avbryta eller begära att delar av intervjun
uteslöts ur uppsatsen. Jag försäkrade också att personerna skulle anonymiseras i
uppsatsen och därför är namnen som används fingerade. För att inte gå miste om

6 6 Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys, s. 26.
6 7 Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys, s. 27.
6 8 Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys, s. 23-28.
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kommentarer  som  i  stunden  kunde  tyckas  oviktiga  spelades  intervjun  in  och
kompletterande anteckningar togs löpande.

Begränsningar och avgränsningar
Studien bygger på nio informanters svar och därför är troligtvis inte resultaten lika
generaliserbara som jag hade önskat. Istället får de visa tendenser i denna grupp och
kanske framför allt ett perspektiv på informationskritiker som informationsanvändare.

Analysen bygger på informanternas egna beskrivningar av sina informations-
kompetenser,  det vill  säga att  någon observation av dessa inte har genomförts.
Anledningen till att jag trots detta har valt att utgå från intervjuer är för att jag
anser  det  vara  viktigt  att  både  skapa  en  uppfattning  av  hur  förhållningssättet
gentemot  information  påverkar  det  informationsbeteende  som  informations-
kompetens inbegriper men också det omvända. Förhoppningen har varit att genom
personliga intervjuer lättare kunna se de perspektiv på makt och information som
informanterna kan tänkas ha. Det hade också varit fullt möjligt att studera använd-
ningen av begreppen i  närliggande litteratur,  förslagsvis genom någon form av
hermeneutisk analys. Fördelen med denna undersökning är dock att  den ger en
djupare förståelse för individers uppfattning om aspekter av sin omvärld och hur
dessa kan tänkas påverka varandra.

Arbetet med denna uppsats hade inte varit möjligt utan ett personligt intresse
av  både  samhällskritik  och  olika  former  av  kritisk  teori.  Därtill  präglas  den
kvalitativa forskningen oundvikligen av ett visst mått av subjektivitet och jag är
medveten om att detta kan ha påverkat både frågor, intervjuer och analys. Jag har
därför  strävat  efter  att  hålla  personliga  uppfattningar  och  värderingar  utanför
denna studie så mycket som möjligt.
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Undersökning

En presentation av informanterna

Här följer korta beskrivningar av de informanter som vid intervju eller via e-post
valde att medverka i undersökningen.

Muntliga intervjuer

• Den förste som jag intervjuar är Vidar. Han vill helst att vi träffas hemma
hos honom. Vidar är videoproducent och främst intresserad av att under-
söka  utrikespolitiska  nyheter  och  lägen,  särskilt  olika  typer  av  bakom-
liggande orsaker  till  krig.  På sin  fritid  söker  han mycket  information  i
perioder beroende på om någonting dyker upp som väcker hans intresse.
Han skriver artiklar och inlägg i debattforum och diskuterar gärna olika
ämnen  både  i  debatter  och  med  människor  han  möter.  Han  kontaktar
Magnus åt mig, och menar att de ofta diskuterar olika frågor men att de har
olika ståndpunkter och att han därför kan rekommendera honom.

• Magnus vill helst träffas på sitt favoritcafé. Han är anarkist sedan mer än
30  år  tillbaka  och  i  intervjun  går  diskussionen  ofta  in  på  politik  och
aktivism. Han uttrycker att han helst skulle vilja stå utanför samhället. Han
är  liksom Vidar  mycket  aktiv  i  sin  informationssökning och diskuterar
gärna olika frågor med insatta. Det han är mest intresserad av inom området
är  GMO (genetiskt  modifierade  organismer),  bank-  och penningsystemet
och makthavare. Han säger att han inte vill bråka utan upplysa folk.

• Ahmed är  utbildad  civilingenjör  och  har  kandidatexamen  i  arbets-  och
organisationspsykologi.  Nu  är  han  mjukvaruutvecklare.  Han  vill  helst
träffas på ett café efter arbetsdagen. Han säger att han söker mycket mindre
information nu när han har barn men att han läser alternativ media på surf-
plattan till  och från arbetet. Han lägger inte in några politiska aspekter i
intervjun utan menar att han blir undrande och ofta irriterad när han ser
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oredigheter eller felaktigheter i nyhetsrapporteringar och vill då ta reda på
hur saker ligger till.

• Via en webbplats  med alternativ  media får jag kontakt  med Göran,  en
medelålders man. Han vill träffas på sitt favoritcafé när han har vägarna
förbi  Göteborg  och  intervjun  handlar  till  stor  del  om  olika  sorters
”illusioner”,  som  han beskriver  det.  Andra  ämnen  som han  tar  upp  är
chemtrails och invandring.69 Han menar att detta är en del av hans politiska
intresse och berättar bland annat att han själv är medlem i ett parti. Han
diskuterar ofta olika frågor på diskussionsforum.

• Sven är pensionär men har tidigare arbetat med teknik. Han har bedrivit
”privat  forskning”  sedan  1980-talet  och  betonar  vikten  av  att  förstå
skeenden och att läsa händelser och skeenden i sin kontext. Han berättar
om sin yrkesuppgift, rationalisering, där han hade stor nytta av att kunna
betrakta saker i sitt sammanhang. Han har ingen akademisk bakgrund men
är mycket intresserad av världshistoria och religion, särskilt  kristendom.
Han forskar mest för egen skull men har en blogg som innefattar en mängd
ämnesområden och vars syfte är att upplysa och inspirera människor.

• Fredrik är  datakonsult,  med  en  civilingenjörsutbildning  i  ryggen.  Han
utgår mycket ifrån omfattande teorier om Den nya världsordningen men
menar att han idag ägnar sig åt att undersöka det som direkt berör hans
eget liv, så som underlag till  analyser av den ekonomiska utvecklingen,
och försöker att bli mer och mer självförsörjande. Han ägnar sig åt viss
informationssökning  på  internet  men  fördjupar  sig  nuförtiden  mest  i
böcker om olika ämnen.

• Johan,  säljare  och  butikschef  i  30-årsåldern,  började  kritiskt  granska
omvärlden  och  världspolitiken  efter  terroristattacken  mot  bland  annat
World  Trade  Center  år  2001.  I  sitt  försök  att  förstå  frimurar-
organisationernas bakgrund och agenda började han att läsa bibeln och har
varit  djupt  troende  sedan  dess.  Hans  omvärldsanalytiska  intresse  har
fortsatt men tolkningarna utgår nu från Bibelns profetia om en kommande
Antikrist,  det vill  säga  Lucifer  i  människogestalt.  Utöver  detta  är  han
mycket kritisk till det svenska medieklimatet och det som han ser som en
bristfällig diskussion om invandring.

6 9 Chemtrails:  de strimmor som bildas  efter jetflygplan  och som en del  anser  vara medvetet  utsläpp,  till
exempel någon typ av gift eller metod för att kontrollera vädret.
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Intervjuer via e-post

• Via sociala medier får jag kontakt med  Mikael.  Han ”väljer att  besvara
frågorna via e-post.”70 Mikael är intresserad av ”[s]tatskuppen i Ukraina”,
som han menar är en fortsättning av de politiska oroligheterna i Egypten,
Syrien och Libyen. Han är även mycket kritisk till ”dominerande media”:
”Media utgör propaganda i ett krig mot mänskligheten […] [Det] är ett av
redskapen att  ʼerövra jordenʼ och skapa en världsdiktatur som kan komma
att  kallas  för  ʼvärldsdemokratiʼ.”71 Mikaels  sysselsättning  och  utbildning
framgår inte.

• Nils  åkte utomlands under intervjuperioden och därför bestämdes att han
fick besvara frågorna via e-post. Han är några månader från att doktorera
”[i]nom ingenjörsvetenskaperna”  och  är  därmed  mycket  van  användare
både av bibliotek och databaser.72 Han vill  i  likhet med Vidar förstå de
bakomliggande,  bland  annat  geopolitiska,  orsakerna  till  beslut  och  är
mycket  kritisk  mot  massmedia  som  han  anser  vara  vinklad  och  inte
tillräckligt granskande.

7 0 E-post från Mikael till Malva Heed, 2013-03-07.
7 1 E-post från Mikael till Malva Heed, 2013-03-07.
7 2 E-post från Nils till Malva Heed, 2014-03-31.

31



Analys av informanternas informationsbeteende 
utifrån informationskompetenser

Som beskrevs under metodavsnittet  delar Christine Bruce upp uppfattningar av
informationskompetens  i  olika  kategorier  utifrån  deras  olika  former  av
medvetenhet (awareness).  Dessa  visar  i  sin  tur  på  olika  grundläggande  upp-
fattningar av information. Följande analys bygger på det sammantagna empiriska
materialet och visar informanternas syn på informationskompetens inom vad man
kan kalla en informationskritisk praktik.

Första kategorin : The information technology conception
Till denna kategori räknas uppfattningen att informationskompetens är förmågan
att på ett effektivt vis hantera informationsteknologi. Underkategorierna i denna är
uppfattningen  att  en  effektiv  användning  av  informationsteknologi  är  möjlig
respektive omöjlig.73 Det är uppenbart men inte förvånande att informanterna är
mycket vana vid och bekväma med att använda teknologi.  The Seven Faces of
Information Literacy publicerades 1997 men den tekniska utvecklingen och en
ökad användning av persondatorer gör att datorvana idag ses som en självklarhet,
inte minst bland dem som ägnar sig mycket åt informationssökning. På frågan om
han använder internet svarar Sven: ”Självklart”.74 Informationsteknologi används
av informanterna både till att få tag på information, lagra och sprida information
och genom att kommunicera.

Andra kategorin : The information sources conception
Detta  är  kompetensen  att  använda informationskällor  för  att  hitta  information.
Källorna kan vara tryckta, mänskliga eller i digital form.75 En typ av informations-
källa  är  enligt  Bruce  olika  typer  av  databaser.  Informanterna  har  olika  för-
hållningssätt till databaser, och det går att anta att detta delvis beror på vanan att
använda dem under högre utbildning. Nils som snart har avslutat sina doktorand-
studier använder gärna både bibliotek och databaser:

7 3 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 119ff.
7 4 Intervju Sven, Göteborg 2014-03-17.
7 5 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 128.

32



Google scholar och scopus räcker långt. Jag har tillgång via jobbet och behöver därför inte
fysisk tillgång till  biblioteken.  Dock kommer det  bli  VÄLDIGT  frustrerande  när  jag  inte
längre har tillgång via interwebz [slang för internet]. Vet faktiskt inte hur jag ska hantera det.76

Ahmed, som själv arbetar med databaser, söker gärna i databaser när han vill ha
vetenskapliga belägg för  något,  även vid diskussioner  kring matbordet,  medan
Mikaels svar på frågan lyder: ”Databaser kostar pengar. Jag är inte statistiknörd.”77

Till den andra kategorin räknar Bruce även användningen av bibliotek och i
undersökningen framkommer att  de flesta informanter inte använder bibliotek i
någon större utsträckning. Sven använder bibliotek till egen forskning och de som
tidigare har använt bibliotek har gjort det i olika stor omfattning.78 Magnus säger:

Jag gick ju alltid till biblioteket förr i tiden och lånade allt de hade om ett enda ämne och läste
det. Så tog jag till mig den informationen då. Men idag så är det ju bara att googla lite grand,
så har man ju informationen strax.79

Den ringa användningen av bibliotek förklaras ofta med att de främst är intres-
serade av nyheter och att den anser att bibliotek snarare ger möjlighet att fördjupa
sig i ämnen. Det går att se att biblioteken har anseende hos informanterna men när
de  använder  biblioteken  så  är  det  i  regel  bara  till  förkovran.  Till  den  andra
kategorin vill jag utöver Bruces informationskällor räkna:

• Nätbaserad media

• Webbplatser

• Internetforum

Till nätbaserad media räknar jag både traditionell massmedia, till exempel dags-
tidningar, och alternativ media. De flesta informanter uttrycker att de läser nät-
baserad media och en av dem är Johan:80

Och då är det allt från  Russia Today,  Jerusalem Post till  Aftonbladet,  DN,  GP,  Exponerat,
Avpixlat,  Expressen,  Fria Tider, eller...  Fria Tider är inte så mycket längre […] Huffington
Post... För man lär sig mycket där också. Man lär sig om... man lär sig vad deras agenda är.81

Magnus utgör tillsammans med Fredrik den lilla grupp som inte är intresserad av
vare sig traditionell eller alternativ media och säger:

Jag är inte så himla intresserad av nyhetssajter, för att de är sällan trovärdiga. Så jag går ofta
på  forskningsrapporter,  kan  jag  säga.  Och  människor  som har  engagerat  sig  i  ett  ämne,

7 6 E-post från Mikael till Malva Heed, 2013-03-07.
7 7 E-post från Mikael till Malva Heed, 2013-03-07.
7 8 Intervju Sven, Göteborg 2014-03-17.
7 9 Intervju Magnus, Göteborg 2014-03-05.
8 0 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
8 1 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
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försöker jag hitta. Det de har skrivit: kanske böcker om ämnet eller åtminstone avhandlingar
eller sådär, precis som du.82

Magnus förklarar senare i intervjun: ”Men […] det är ju forskare inom kemi... och
jag är inte kemist [skrattar]. Så mycket går ju förbi mig när jag läser det där. Men
efter  ett  tag  så  fattar  man  ändå  vad  de  pratar  om,  när  man  har  läst  en  del
forskningsrapporter.”83 Fredrik, i sin tur, menar att han inte längre har behov av att
följa med i nyhetsflödet och anledningen till detta kommer att förklaras under den
femte kategorin.

Flera  informanter  använder  även  den användarstyrda  webbplatsen  Youtube
som  informationskälla.  Materialet  här  kan  utgöras  av  amatördokumentärer  av
olika längd eller, som i Johans fall, föreläsningar från olika högskolor.84 Internet-
forum, både sociala medier som Facebook och forum med en specifik inriktning
som Vaken.se och webbplatser som Avpixlat där många  kommenterar texterna,
används i mycket hög grad av de flesta informanter. Där kan användare med enkla
medel referera till olika dokument. Man kan också läsa det andra har skrivit och
på så vis öka sin kunskap inom något område. Johan säger:

Och jag är ofta inne och debatterar om det handlar om något teologiskt eller om till exempel
lite mera mellanösternaktiga... där jag känner att jag har mycket kunskap. Sedan känner jag att
jag gillar... nej men, det är en väldigt bra nyhetssida, faktiskt. Sedan är det en av dem.85

Internetforumen ger även utrymme både för debatter och diskussioner som bygger
på ömsesidiga eller motstridiga uppfattningar. De ger också möjlighet att bygga
personliga nätverk och min tolkning är att en stor del av kontakten med det som
Bruce räknar till mänskliga informationskällor idag finns på internet. Det vill säga,
den kontakt  som för inte  så länge sedan ägde rum vid fysiska träffar eller  via
telefon existerar nu till  stor del i sociala medier och i diskussionsforum. Yakel
skriver om släktforskningsgrupper: ”Participation was not necessarily face-to-face;
a  number  of  genealogists  participated from  afar  through  e-mail,  phone,  or
letters.”86 Špiranec och Banek Zorica skriver att Webb 2.0 karakteriseras av ett nytt
sätt att arbeta med information, som är att oavbrutet dela och diskutera.87 Yakel
skriver vidare om släktforskares användning av olika nätverk:

Second, although genealogists and family historians do seek assistance from librarians and
archivists, as a group they have also developed their own social  systems and networks to
support their information seeking, analysis, and management needs.88

8 2 Intervju Magnus, Göteborg 2014-03-05.
8 3 Intervju Magnus, Göteborg 2014-03-05.
8 4 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
8 5 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
8 6 Yakel, E. (2014), ”Seeking Information, Seeking Connections, Seeking Meaning”.
8 7 Špiranec, S. & Banek Zorica, M. (2010), ”Information Literacy 2.0”, s. 149.
8 8 Yakel, E. (2014), ”Seeking Information, Seeking Connections, Seeking Meaning”.
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Det finns fler sätt att använda diskussionsforum på, men dessa räknas till en annan
typ av informationskompetens som beskrivs under Fjärde kategorin.

I Gross och Lathams studie föredrar studenterna mänskliga informationskällor
och de menar att den information som de får genom dessa både är mer lättillgäng-
lig och att den känns trovärdigare.89 Gross och Latham skriver om de mer hög-
presterande (proficient) studenterna:

These  students  reported  active  information  lives  in  which  they  sought  out  others  as
informants, information sources for either facts or opinions; as agents who could find and re-
trieve information for them; or as  trainers who could teach them something about finding
information or using the computer quickly and on an as-needed basis.90

Det  går  att  anta  att  detta  beror  på  en  osäkerhet  hos  studenterna  i  deras
informationsanvändning,  som  i  sin  tur  kan  förklaras  av  deras  låga  ålder  och
därmed  mindre  erfarenhet  av  informationshantering,  för  analysen  av  intervju-
materialet pekar på att så inte är fallet hos informanterna i denna undersökning.
Vid intervjuerna verkar det som att  detta  grundar sig i  en hög tilltro  till  sin
egen  kompetens  och  framförallt,  parallellt  med  detta,  en  misstro  till  andra
människors informationskompetens.

Då informanterna ofta söker information som inte är lika synlig som den som
förmedlas i traditionell massmedia förväntade jag mig att detta skulle vara någon-
ting som sågs som problematiskt  och att  det därför skulle få större utrymme i
intervjuerna. Det visade sig dock att informationssökning i sig, trots detta, inte ses
som en utmaning. Det var bara vid ett tillfälle som en informant uttrycker att viss
typ av information skulle vara svår att få tag på, men i regel handlar deras sök-
strategier om vikten av att ta sig utanför det massmediala nyhetsflödet och istället
läsa  alternativ  media.  Själva  tillgången  till  information anses  inte  vara  något
problem och en informant säger angående omfattningen av familjen Rothschilds
styre i City of London Corporation91:

– Men jag kan tänka mig att många tycker att det här är ganska kontroversiella teorier.
– Ja, men det är ju inga hemliga fakta. Det är ju bara vad man intresserar sig för, så får man

ju reda på det. Engelsmännen är ju väl medvetna om att den här ceremonin händer varje
år, så... Det är i tidningarna. De visar alltid det.

– Informationen finns?
– Informationen  finns. Sedan om folk kan se perspektivet på det, det är ju en annan sak.

Precis som att Vatikanstaten är en fri stat i Italien så är den här, som jag berättade namnet
på, det här torget och byggnationen, det är mitt i London. Det är ett fritt land.92

8 9 Gross, M. & Latham, D. (2011), ”Experiences with and perceptions of information”, s. 175.
9 0 Gross, M. & Latham, D. (2011), ”Experiences with and perceptions of information”, s. 176.
9 1 City of London Corporation är ett finansdistrikt i London med visst självstyre. N M Rothschild & Sons
är en bank vars tillgångar och befogenheter ofta är föremål för diskussion.
9 2 Intervju  Magnus,  Göteborg  2014-03-05.  Ceremonin  som åsyftas  är  Lord  Mayor's  Show,  en  årlig  till-
ställning där Lord Mayor, City of Londons borgmästare, svär trohet till den brittiska kronan.
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Det  empiriska  materialet  visar  att  informanterna  har  en  samstämmig  syn  på
informationskompetensen i den andra kategorin. Dels finns ingenting som tyder på
att  de inte  anser sig behärska den och dels ses den inte  som en informations-
kompetens värd att lyfta fram. Mitt antagande är att detta beror på att den ses som
en självklar kunskap.

Tredje kategorin : The information process conception
Denna  form  av  informationskompetens  är  hanterandet  av  ”informations-
processen”, som är förmågan att hantera en okunskap eller ny fråga, från fråge-
ställning till att ”lösa problemet”.93 Bruce beskriver processen som bestående av
tre element: ”[T]he knowledge gap, implementing the process, and the outcome of
the experience [...]”.94 Processen kan således till viss del innefatta kompetensen i
den andra kategorin men tonvikten ligger enligt Bruce på processen som helhet.95

The knowledge gap yttrar sig i en uppfattning av diskrepans, som i sin tur result-
erar i känslor som oro eller nyfikenhet som driver verkställandet av  processen.
Yakel skriver: ”I conclude that family history is a form of seeking meaning related
to the process of finding coherence as part of the mastery of life.”96

Denna  nyfikenhet  är  tydlig  och  återkommande  i  det  empiriska  materialet.
Göran säger: ”Ja, det började ju i tidiga år när jag råkade stöta på några så kallade
hemlisar, och blivit medveten om att det finns sånt. Och då... har man ju ögonen
öppna  på  ett  annat  sätt,  kanske.”97 Göran  kallar  sig  ”platonist”  och  använder
Platons grottliknelse för att  förklara sin vilja att  se mer än den verklighet som
presenteras för oss och istället se förstå den ”verkliga” tillvaron.98 Vidar säger:

När jag var yngre så var jag ju jättefascinerad av lite sådana här konspi... Illuminati och då var
det ju spännande att få se hur mycket information det faktiskt fanns om en sorts konspiration.
Så det var ju bara en nyfikenhet. Men runt omkring olika krigshandlingar, om vi tar då första
Irakkriget, eftersom jag redan från början, jag följde ju det projektet egentligen innan Bush
blev vald. Alltså, de första indikationerna på att det var på väg någonstans fel, var ju valfusken
i USA vid valen 2000 där man riggade valräkningsmaskiner och man försökte stöta ut svarta
människor från att rösta genom att, ja, det är ju en lång historia men då började jag bli upprörd
över att det fick lov att fortsätta.99

I intervjuerna framkommer att informanterna själva anser sig behärska denna typ
av  informationskompetens.  Det  vill  säga,  åtminstone  de  två  första  stegen  i
processen eftersom de är de enda vi diskuterar. Då informanternas informations-
behov i regel handlar om en ökad förståelse snarare än, som i denna kategori, en

9 3 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 128-132.
9 4 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 129.
9 5 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 130.
9 6 Yakel, E. (2014), ”Seeking Information, Seeking Connections, Seeking Meaning”.
9 7 Intervju Göran, Mölndal 2014-03-15.
9 8 I  liknelsen  sitter  människor  i  en  grotta  och  deras  enda  bild  av verkligheten  är  de  skuggfigurer,  från
företeelser i världen utifrån, som projiceras på grottväggen.
9 9 Intervju Vidar, Göteborg 2014-03-04.
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lösning på  ett  problem,  så  skiljer  sig  följaktligen  deras  process  från  den  som
beskrivs av Bruce. Den modell av informationssökning som Marcia J. Bates 1989
menade var rådande inom biblioteks- och informationsvetenskap sedan ”mer än
25 år” liknar  på det  hela  taget  Bruces  modell  av processen.  Bates  menade att
modellen  var  bristfällig  och beskriver  därför  berrypicking som alternativ,  men
kategoriseringen i Seven Faces of Information Literacy visar att vid tidpunkten för
Bruces studie var denna syn på informationssökning fortfarande vanlig.100 Det är
den än idag, men i en studie som denna visar det sig att informationssökning ofta
ser annorlunda ut än processen i denna kategori.

Det första elementet i processen är enligt Bruce att kunna formulera en fråge-
ställning  utifrån  en  fråga  eller  okunskap.  Då  samtliga  informanter  av  någon
anledning har försökt att få klarhet i något och i hög grad ägnat sig åt detta är de
följaktligen  bekanta  med  detta  steg.  Denna  del  av  processen  innebär  delvis
frågorna var och hur, men hos informanterna är det lika viktigt att även att fråga
sig  varför,  och  det  är  även  på  denna  fråga  som  tonvikten  läggs  i  själva
informationssökningen och förståelsen av ämnet. Sven menar att det i exempelvis
nyhetsrapporteringar finns viktiga frågor som inte ställs, av typen: ”Varför finns
det 42 000 000 flyktingar i  världen?  Varför sker omflyttning i världen?”101 Vidar
svarar på min inledande fråga:

Jag skulle vilja sammanfatta det som geostrategiska agendor, det vill säga att jag försöker leta
efter orsaken bakom reella konflikter i världen. Så det handlar ju väldigt mycket om varför
man går in med krig i ett land, varför man har ett sorts propagandautbyte med vissa länder,
nationer, diktatorer och så vidare.102

Den uppfattning av informationskompetensen som beskrivs i denna kategori upp-
märksammas  inte  nämnvärt  av  informanterna  utan  ses  snarare  som  ett
förhållningssätt  än  en  process.  Nils  skriver  som svar  på  frågan ”Varför  är  du
intresserad av detta?”: ”För att det är frustrerande att inte förstå. Det är svårt att
förstå världen genom det dåligt informerade, vinklade och enkelspåriga narrativ
som stor-media väljer.”103 Denna del i processen motiveras med andra ord av att
någonting som presenteras som sant antingen uppfattas som otydligt, att det brister
i logik eller strider mot informanternas världsbild.  Detta får dem att försöka ta
reda på antingen hur saker och ting ligger till eller hur de egentligen ligger till, då
med det bakomliggande antagandet att informationen har varit felaktig. Därefter
handlar nämnda process om att förkovra sig i och förstå ämnet och samtidigt titta
på bevis och motbevis.

Att informanternas frågeställningar i regel bygger på och drivs av grundfrågan
hur ligger det (egentligen) till? är intressant i sammanhanget. Denna frågeställning
1 0 0 Bates, M. J. (1989), ”The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface”,
s. 408.
1 0 1 Intervju Sven, Göteborg 2014-03-17.
1 0 2 Intervju Vidar, Göteborg 2014-03-04.
1 0 3 E-post från Nils till Malva Heed, 2014-03-31.
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är kanske det mest uppenbara och på så vis mest utmärkande för just denna grupp
och även dess förhållande till information, särskilt om man jämför det med och ser
hur  det  skiljer  sig  från  Bruces  beskrivning  av  kategorin:  ”Effective  action,
problem solving or decision making is the outcome of the experience”.104 Denna
beskrivning liknar resultaten i Chatmans forskning, som baseras på att informant-
erna söker svar på direkta frågor. Bruces beskrivning av denna process liknar med
andra ord den process som användarstudier i biblioteks- och informationsveten-
skap i regel utgår ifrån och som många i sin vardag genomgår i olika former, och
som skiljer sig markant från den process som informanterna i denna uppsats ofta
går  igenom.  Detta  kan  jämföras  med  Bishops  studie,  som  liksom  nämndes  i
inledningen bland  annat  visar  att  släktforskning  är  forskning utan  ett  slutmål.
Släktforskare kan enligt honom göra upptäckter, men varje upptäckt leder omedel-
bart till nya frågor och sökningar.105

Bishops studie beskriver i stora drag den typ av informationskompetens som
faller under denna kategori. Informationsbeteendet i hans studie har flera likheter
med denna som skiljer sig från Bruces beskrivning, bland annat i det att processen
inte styrs av problemlösning utan istället viljan att skapa förståelse eller en be-
rättelse.  Bishop  skriver  att  ”[r]esearchers  typically  describe  themselves  as
explorers working to solve a mystery or complete a puzzle.”106 Även Yakel har
uppmärksammat skapandet av en berättelse och menar följaktligen att det finns tre
grundtyper av släktforskare: narrator, archivist och navigator.107

Fjärde kategorin : The information control conception
Denna form av informationskompetens innebär att skapa personlig kontroll över
användbar information. Bruce menar att det finns tre olika verktyg som kan an-
vändas för att skapa kontroll över information och underkategorierna är i detta
fall  kontrollen  över  information  som  uppnås  genom  att  använda  de  olika
beskrivna verktygen:

• Information  literacy is  seen  as  controlling  information  using  filing  cabinets
(Subcategory A).

• Information literacy is seen as controlling information using the human brain
(Subcategory B).

• Information  literacy  is  seen  as  controlling  information using  electronic
databases (Subcategory B).108

1 0 4 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 129.
1 0 5 Bishop, R. (2008), ”In the Grand Scheme of Things”, s. 405.
1 0 6 Bishop, R. (2008), ”In the Grand Scheme of Things”, s. 398.
1 0 7 Yakel, E. (2014), ”Seeking Information, Seeking Connections, Seeking Meaning”.
1 0 8 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 132.
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Sedan The Seven Faces of Information Literacy publicerades har vår kontroll över
information förändrats. Ingen använder väl dokumentskåp idag, men många sitter
vid en persondator av något slag. En persondator ger både ett flertal olika möjlig-
heter att  få kontroll  över erhållen  information  samt  att  omedelbart  sprida den,
vilket i sin tur minskar behovet av att lagra den.109

När Bruce beskriver det andra verktyget menar hon förmågan att kunna lagra
och organisera information i hjärnan i likhet med ett arkiv. Fördelen, så som den
beskrivs  i  Bruces  studie,  är  att  uppgifterna  genom  denna  lagring  blir  mer
lättillgängliga.110 Det som framkommer i denna uppsats empiriska material är att
det andra verktyget även kan vara viktigt av andra anledningar. Vidar tar under
intervjupausen upp vikten av att lägga fakta, så som namn och andra uppgifter, på
minnet för att inte tappa trovärdighet i diskussioner om kontroversiella ämnen. 111

När vi pratar om konspirationsteorier tar jag upp detta med Magnus, som håller
med om att det är viktigt att kunna fakta utantill i diskussioner.112

Då den första kategorin handlade om kompetensen att hantera själva tekniken
är det mycket av informanternas informationskompetens som när denna uppsats
skrivs  bör  räknas  till ”using  electronic  databases”.  Användandet  av  databaser
placerade jag delvis till den andra kategorin, då i förmågan att hitta information,
men till denna kategori räknas förmågan att kontrollera, i betydelsen  styra inne-
hållet i databaser. Därför faller även användningen av internetforum under både
den andra och fjärde kategorin. Forumen har nämligen en dubbel funktion i det att
de både tillgängliggör information och ger användarna möjlighet att delta i vad
som läggs upp och i diskussionerna som följer av detta.

Femte kategorin : The knowledge control conception
Den femte kategorin är enligt Bruce är ”building up a personal knowledge base in
a new area of interest.”113 Denna informationskompetens handlar med andra ord
om att bygga ett slags kunskapsbank genom att söka information och värdera den
genom kritisk analys.114 Den kritiska analysen är till för att göra kunskapsbanken så
giltig  som  möjligt.  En  av  avsikterna  med  intervjufrågan  ”Hur  vet  man  när
informationen stämmer?” var att informanterna skulle beskriva olika former och
grader av källkritik som de ansåg lämpligast. Vid analysen av intervjumaterialet
visar  det  sig  att  nästan  alla  informanter  tycker  det  är  mycket  viktigt  med
”traditionell”  källkritik,  som att  söka  efter  vetenskapliga  dokument  eller  officiella
rapporter. Nils skriver som svar på frågan ”Hur vet man när informationen stämmer?”:

1 0 9 Intervju Vidar, Göteborg 2014-03-04.
1 1 0 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 135f.
1 1 1 Intervju Vidar, Göteborg 2014-03-04 (i intervjupausen).
1 1 2 Intervju Magnus, Göteborg 2014-03-05 (efter intervjun).
1 1 3 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 137.
1 1 4 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 138.
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Att referera till relevant peer-reviewat material är ett sätt som brukar fungera övertygande på
mig. Att referera till peer-reviewade review-artiklar än mer så. Annars handlar det mest om att
bedöma avsändarens personliga/professionella intresse av att framföra ett visst perspektiv.115 

Alla  informanter  utom Mikael  lyfter  fram vikten  av  objektiv  källkritik.  Även
studenterna i Latham och Gross undersökning var i viss mån medvetna om risken
för felaktig information även om artikeln inte visar att de hade några källkritiska
strategier. ”There are certain information sources, such as Wikipedia, that students
have been warned about,  and they have internalized the need to be concerned
about these specific sites.”116

Nästan  alla  informanter  nämner  utöver  detta  på  egen  hand  vikten  av  att
förkovra sig i ett ämne för att på bästa sätt kunna tolka och värdera informationen.
Fredrik har tidigare läst mycket alternativ media för att följa med i nyhetsflödet.
Han menar dock att han vid det här laget har byggt upp en tillräcklig kunskapsbas
för att förstå händelser och att han nu läser framför allt mycket tryckt litteratur, då
i syftet att fördjupa sig i ämnen. Denna litteratur är ofta vad han kallar ”alternativ
litteratur”.117 Även Johan  ägnar  sig  mycket  åt  förkovran  och säger  om sin  an-
vändning av olika webbplatser:

Och så är det ju många timmar då,  som gäller. Det blir ju veckor,  månader,  med timmar,
timmar framför datorn. Det är ju att ta till sig, spotta ut benen och tugga i sig köttet. Även om
man märker att någonting är korrupt så kan man fortfarande tugga i sig benen och äta upp
hans information […]118

Senare i intervjun säger han angående nyhetssidor: ”Jag är inne på många, många,
många. Man får ta information från jättemånga […] och så kan man ta den nyhets-
informationen från 20 sajter. Det händer lätt att jag kan vara inne på 15 nyhets-
sajter varje dag.”119 En omfattande kunskapsbank möjliggör att kunna ställa olika
påståenden mot varandra och som svar på frågan ”När vet man när informationen
stämmer, när den är sann?” svarar Ahmed:

Det som jag tycker är  att  det  på något sätt  ska stämma överens.  Dels ska de här,  de här
artiklarna man läser i en tidning, de ska ju ha någon form av logik, hänga ihop. [...] Men sedan
ska ju det även stämma överens med andra informationskällor, tycker jag. Och det är oftast
där det blir konstigheter. Man kan råka ut för de situationer då man får en bild från den ena
sidan och så en bild där någonting annat.. och det stämmer liksom inte. Och för mig så handlar
det väl om att från de här sakerna hitta en bild som verkar stämma.120

Att medvetet söka sig till olika källor är ett motsatt beteende till det som Elfreda
Chatman beskriver bland informationsanvändare i ”den lilla världen”. Dessa söker
som beskrevs i inledningen den information som är mest lättillgänglig. Detta beror

1 1 5 E-post från Nils till Malva Heed, 2014-03-31.
1 1 6 Gross, M. & Latham, D. (2011), ”Experiences with and Perceptions of Information”, s. 177.
1 1 7 Intervju Fredrik, Göteborg 2014-03-18.
1 1 8 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
1 1 9 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
1 2 0 Intervju Ahmed, Göteborg 2014-03-11.
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delvis  på  att  användarna  i  hennes  studie  inte  hade utvecklat  sin  informations-
kompetens men framförallt på att de sökte svar på direkta frågor på det vis som
beskrevs under den tredje kategorin.

Det som framhålls om informationsanvändning i intervjuerna är som framgår
vikten  av  ett  slags  förkovran  i  ämnet.  Att  skapa  en  kunskapsbank  underlättar
förståelsen och gör det på så vis lättare att formulera frågeställningar. När vi små-
pratar före och efter intervjuerna frågar jag ofta hur så komplexa frågor kan bli
greppbara, och på detta svarar alla tillfrågade att det är av yttersta vikt att läsa
mycket: ”Det här är ju flera år. Jag har kommit fram till en slutpunkt nu efter flera
år av sökande, faktiskt. Det är ju flera nätter, det är googlat, det är inte bara ta en
källa och köpa det som jag gjorde i början.”121

Ett ytterligare exempel på strategier för att bygga upp en kunskapsbank som
framkommer  i  empirin  är  att  vara observant  i  alla  sammanhang och på så vis
inhämta ”pusselbitar” till sin världsbild. Både Göran och Sven betonar detta, och
Sven  säger  även  att  han  istället  för  att  titta  på  ”saker”  ofta  uppmärksammar
relationen mellan dem.122 På detta sätt byggs kunskapsbanken upp på en under-
medveten nivå. Under denna kategori faller även vikten av att vid behov kunna
sålla bland informationen. The Seven Faces of Information Literacy publicerades
1997 men redan här uppfattar Bruce de stora mängderna med information som
”informationsteknologin” alstrar som ett problem.123 Bruces beskrivning av detta
problem  överensstämmer  med  den  allmänt  rådande  definitionen  av  begreppet
informationsöverflöd som biblioteks- och informationsvetenskap diskuterar mer
och mer i och med den tekniska utvecklingen. I denna uppsats källmaterial fram-
hålls visserligen kompetensen att kunna sålla i information, men det framgår att
det är genom att förkovra sig så mycket som möjligt från olika källor som bästa
resultat tros uppnås.

Sjätte kategorin : The knowledge extension conception
Då den femte  kategorin handlade om att  bygga på sin kunskap med insamlad
information  kan  den  sjätte  kategorin  sägas  bygga  på  personlig  reflektion  och
möjlighet till  transformation. Detta leder till  nya kunskaper och kan sägas vara
delvis styrt av ett slags intuition.124 Bruce skriver:

Here information is seen as being part of the person and as being changed (transformed) by
the person. Information itself is not an object  of reflection. Instead it is drawn on in the
process  of  reflection;  it  becomes  part  of  a  pattern  of  reflection  linked  to  the  nature  of
creative insight.125

1 2 1 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
1 2 2 Intervju Sven, Göteborg 2014-03-17.
1 2 3 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 142.
1 2 4 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 143.
1 2 5 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 143.
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Denna informationskompetens beskrivs i formeln ”Enhanced knowledge base +
creative  insight  = novel  ideas  or  solutions.”126 I  formeln  tydliggörs  hur  denna
kompetens funktion är att ur kunskapsbanken och genom personliga erfarenheter
generera ny kunskap genom kreativ reflektion. Jag vill beskriva detta som att en
oöverensstämmelse mellan kunskapsbank och ny information skapar en känsla av
att  någonting inte  stämmer.  Det vill  säga,  den nya informationen genererar en
intuitiv reflektion hos individen. Mikael skriver:

Informationen stämmer när den bekräftar (eller raserar) min helhetsbild av verkligheten. Ofta
en ”pusselbit” som passar in i helhetsbilden. Informationen stämmer gradvis mer och mer ju
längre tid som går utan att  informatinen [!] ändrar  sig.  Om den ändrar  skepnad så är  det
desinformation som döljer information.127

Den personliga reflektionen är i detta exempel ett resultat av känslan av oöverens-
stämmelse, men intuitionen kan också användas för att värdera information. När
Sven beskriver hur han söker information och vilka källor han använder nämner
han bland annat det kreativa skapandet, i detta fall att skriva på sin blogg.128

I Bruces studie framgår att denna denna process uppfattas som ”mystisk” och
oförklarlig men det empiriska materialet som föregår denna analys visar att dessa
informanter till viss del verkar ha ett annat förhållningssätt till denna kategori.129

Informanternas beskrivningar av processen är inte på något vis förknippande med
mystik och i intervjuerna framkommer att den mentala, mer eller mindre under-
medvetna, bearbetningen av och reflektionen kring det inhämtade materialet anses
vara minst lika viktigt vid informationshantering som skapandet av den kunskaps-
bas som beskrevs i den femte kategorin. Denna form av informationskompetens,
som beskrivs under den sjätte kategorin, anses på så vis mycket viktigare än själva
förmågan att söka och hitta relevant information, den kompetens som tillhör den
andra kategorin. Både Göran och Sven är till exempel ointresserade av att disku-
tera sin praktiska informationssökning, trots att jag återkommer till frågan under
intervjuerna. Som framkom i den femte kategorin betonar båda istället vikten av
att vara uppmärksam, ”vaken”, och det som räknas till den sjätte kategorin är att
reflektera över inhämtad information. Göran säger:

Ja, till att börja med så får man hålla ögonen öppna. Sedan så får man ju studera tidpunkten.
När händer det något? Händer det strax innan något annat händer? Och så vidare. Och så kan
man ju börja se mönster i saker också, att.. om vissa saker görs på kontorstid, måndag till
fredag, så är det en som använder datorn på sitt jobb. [...] Jag studerar det och så lagrar jag det i
bakhuvudet. Inget är så bra som att veta själv. Att ta saker genom eget iakttagande, så att säga.130

1 2 6 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 144.
1 2 7 E-post från Mikael till Malva Heed, 2013-03-07.
1 2 8 Intervju Sven, Göteborg 2014-03-17.
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Denna informationskompetens är således mycket lik den i den femte kategorin,
som handlar om att bygga en kunskapsbank, och i denna undersökning går de båda
uppfattningarna ofta ihop som i citatet ovan.

Sjunde kategorin : The wisdom conception
Bruce skriver om den sjunde kategorin:

Information  use  [...]  is  understood  in  terms  of  making  use  of  information  wisely.  A
consciousness of personal values and ethics is needed to enable information to be used this
way. [...] Wise use of information, involving the adaptation of personal values in relation to
information use, is the distinguishing feature of this conception. Wisdom is related to ideas
such as social responsibility.131

Vad Bruce menar är att informationen skall användas på ett sätt som är ”klokt”
både för informanten själv och hens medmänniskor.132 Det som i intervjuerna till-
hör denna kategori är delvis informanternas uppenbara vilja och försök att nå ut
och påverka. Magnus säger:

Jag vill bara se sanningen, det är det enda jag bryr mig om. Och sanningen på det sätt att jag
inte tycker om att mina medmänniskor blir lurade och tror saker.
– Så det är för andras skull också?
Ja, det är det. Det är det mycket.133

Viljan  att  nå  ut  och  påverka  yttrar  sig  bland  annat  i  politisk  aktivism  och
diskussioner för att tillsammans med andra öka förståelse inom ett ämne eller för
att upplysa människor eller media om det som massmedia av olika anledningar
inte tar upp. Viljan att dela med sig av information finns även hos släktforskare.
Detta uppmärksammas både av Yakel och Bishop.134 I sin studie om släktforskare
tog Ronald Bishop fasta på att de drivs av en ansvarskänsla och även detta till-
skrivs den sjunde kategorin. Eftersom informanterna även i denna studie lägger
stor  vikt  vid  den sjunde kategorin  går det  att  se  att  de båda  grupperna liknar
varandra i  sitt  informationsbeteende.  Flera likheter  går  att  se  när  Bishop även
uppmärksammar  att  släktforskare  i  regel  forskar  ensamma,  ”traveling  great
distances  and spending countless  hours  in  libraries  and in  front  of  computers,
hoping to find information that will bring them closer to solving the puzzle.”135

Som vi har sett är det flera av informanterna som har uttryckt att de använder
sociala medier för att sprida information och Sven skriver regelbundet en egen
blogg med syfte att inspirera andra människor.136 De flesta informanter uttrycker
denna vilja att nå ut med sin kunskap men menar samtidigt att det ofta är svårt.

1 3 1 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 148.
1 3 2 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 149.
1 3 3 Intervju Magnus, Göteborg 2014-03-05.
1 3 4 Bishop, R. (2008), ”In the Grand Scheme of Things”, s. 397ff.
1 3 5 Bishop, R. (2008), ”In the Grand Scheme of Things”, s. 409.
1 3 6 Intervju Sven, Göteborg 2014-03-17.
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Detta beror enligt dem delvis på att man utgår ifrån olika världsbilder som inte är
kompatibla och en informant säger: 

Det gör ju också att om man pratar om saker från den andra vinklingen då, som man har hittat
på  andra ställen, med andra människor, så brukar de väldigt sällan förstå vad det  är man
menar. För de är ju mer vana vid den sidan som presenteras i tidningar och på tv.
– Den allmänt vedertagna...?
Ja, precis. Det är väldigt svårt att diskutera de här sakerna tycker jag med människor just för
att de inte är intresserade, utan de litar på det som står i tidningen och får sin bild av det som
finns på tv:n och så vidare.137

Nils, i sin tur, skriver:

Konspiration,  som  i  att  förutsätta  att  maktcentra  med  liknande  intressesfärer  med
överlappande behov av att forma världen tar beslut som inte alltid skyltas med, är naturligt.
Personligen har jag de senaste åren gjort mig väldigt frustrerad när jag försökt förklara det
för  människor.  Önskan  att  inte  se  orättvisor/saker  som  gör  en  frustrerad  är  stark  när
personer  inte känner att  de kan göra något.  Tyvärr  hindrar  det  sannolikt  utveckling mot
långsiktigt hållbart samhälle.138

Vid  de  tillfällen  då  intervjuerna  eller  de  inledande  eller  avslutande  samtalen
behandlar  begreppen  konspirationsteori eller  konspirationsteoretiker diskuteras
dessa i  samband med en uppfattning av minskade möjligheter att påverka eller
övertyga. Informanterna är medvetna om den diskursiva användning av begreppen
som Husting och Orr beskriver på följande vis:

If I call you a “conspiracy theorist,” it matters little whether you have actually claimed that a
conspiracy exists or whether you have simply raised an issue that I would rather avoid. As part
of the machinery of interaction, the label does conversational work [...] no matter how true,
false, or conspiracy-related your utterance is.139

Vidar har reflekterat över denna problematik och säger:

Faktum är att uttrycket konspirationsteoretiker är skapat enbart i det syftet. [...] Man började
att använda det uttrycket just för att klumpa ihop alla kritiker i ett begrepp som då avfärdar
direkt. För idag är det ju så, kanske inte riktigt, det börjar luckras opp, men i många, många år
har det ju varit så att bara man får epitetet konspirationsteoretiker så slutar folk ta till  sig
informationen.
– Mmm, man kan ju till och med uppfatta den som direkt felaktig.
Ja. Och utan att egentligen, ja, behöva komma med några motargument. Man behöver bara
säga: ”Jamen det  är ju bara en konspirationsteori”.  ”Bara”. Som om inte allting i världen
egentligen är en konspiration någonstans av ekonomiska intressen eller militära eller..
– Ja, för någonstans kan väl alla gå med på att det finns konspirationer? Det tror jag att alla

kan gå med på.
Ja, alternativet är ju att allting skulle hända av en slump. Och det är ju inte heller trovärdigt.140

1 3 7 Intervju Ahmed, Göteborg 2014-03-11.
1 3 8 E-post från Nils till Malva Heed, 2014-03-31.
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Det går att anta att samtliga deltagare har mött  motstånd av ett visst slag i sin
kontakt med personer som inte  delar samma världsbild. Göran säger: ”Sedan att
sanningen blir illa hörd, det är ju en annan. Jag har ju flera gånger varit med om
att folk har sagt sanningen, och andra har blivit jätteförbannade. Så är det ju.” 141

Husting och Orr  visar  i  sin  undersökning hur  skribenter  på olika  vis  försöker
skydda sig mot risken att bli kallade konspirationsteoretiker och Bruce tar i den
sjunde kategorin även upp valet att på olika grunder välja att inte delge sin omgiv-
ning information.142 Göran väljer vilka han diskuterar vissa frågor med och säger
vid ett tillfälle: ”Mina kompisar bryr sig inte och de kan inte göra någonting åt
det.”143 Han verkar således ha gett upp försöken att diskutera frågor inom området
med många människor, och motsvarande resonemang är det flera informanter som
visar. Magnus säger: 

Men det är... det är ganska tufft att debattera i de frågorna, så jag håller mig borta från det. Jag
tycker att det kommer att visa sig självt, tror jag, ganska snart. […] Nej, det är för mycket fas-
cism som har dykt upp till ytan, och man förolämpar och hånar och svartmålar människor som
har andra åsikter helt enkelt. Om man inte håller sig inom sina egna territorium då, där det
bara är likatänkande. Men om man ger sig ut.. Så jag undviker den debatten, jag tror t ex att
[Vidar] är mycket mera där än vad jag är. Men han gillar att bråka, jag gillar inte att bråka.
Jag gillar att informera, om jag kan. Men jag håller mig gärna ifrån bråk.144

Att  anpassa  diskussionen  efter  sällskapet  är  i  sig  inget  ovanligt  men  det  an-
märkningsvärda är att informanterna uppmärksammar detta i en intervjusituation.
Till  den sjunde kategorin hör även kompetensen att  använda informationen till
eget gagn. Under den nästan timslånga intervjun med Fredrik nämner han aldrig
ambitionen att sprida informationen till sin omgivning. Istället låter han sina för-
värvade kunskaper styra hur han lever genom olika strategier, bland annat genom
att han strävar mot att vara självförsörjande och investerar sina pengar i konkreta
saker istället för att ha dem på banken. Anledningen till detta är att han menar att
vårt ekonomiska system snart kommer att kollapsa och att han därför vill säkra
sin livstillvaro.145

Denna syn på  informationskompetens  innefattar  också en medvetenhet  om
egna värderingar och uppfattningar vid informationsanvändning. Både Ahmed och
Vidar  tar  uttryckligen upp konfirmeringsbias,  även kallat  bekräftelsebias.  Med
detta menas vår tendens att  ta till  oss det som stämmer överens med vår upp-
fattning av omvärlden och inte ta till oss det som strider mot densamma. 146 Även
Johan uttrycker att det är viktigt att tänka på att bara för att innehållet i en text
stämmer till stor del behöver inte allt vara sant, och omvänt: ”Sedan tror jag att det
är väldigt lätt att om man har en teori, och så säger någon någonting som stämmer

1 4 1 Intervju Göran, Mölndal 2014-03-15.
1 4 2 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 149f.
1 4 3 Intervju Göran, Mölndal 2014-03-15.
1 4 4 Intervju Magnus, Göteborg 2014-03-05.
1 4 5 Intervju Fredrik, Göteborg 2014-03-18.
1 4 6 Vetenskap och Folkbildnings webbplats > Skepticism > Skeptisk ordbok > Konfirmeringsbias [2014-11-25].
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överens med den teorin: ʼAh! Bra, det var så jag tänkte.ʼ Och så tror jag att många
kan köpa väldigt mycket av just det hela där.”147 Det som informanterna ofta fram-
håller och som räknas till den sjunde kategorin är med andra ord vikten av kritisk
reflektion över sin egen kunskap.

Informanternas uppfattningar av information

I intervjuerna diskuteras flera aspekter av informanternas personliga relation till
information  i  en  samhällskritisk  praktik.  I  intervjufrågorna  och  i  själva  inter-
vjuerna har jag försökt att undersöka synen på ett informationsbeteende vars olika
varianter inbegrips i begreppet informationskompetens. Det genererade materialet
diskuterades sedan under den kategori i The Seven Faces of Information Literacy
som jag ansåg att det tillhörde. Utifrån Bruces modell är min tolkning av det som
framkom  i  intervjuer  och  e-post  att  den  typ  av  informationskompetens  som
informanterna själva ser som betydelsefullast under intervjuerna är den som räk-
nas till den femte, sjätte och sjunde kategorin. Dessa kategorier skiljer sig på några
avgörande punkter från de andra, nämligen genom att informationsanvändning är
den del av informationskompetens  som lyfts fram och att  information ses som
subjektiv och transformativ. Med hjälp av Bruces modell vill jag därför utifrån
intervjumaterialet  påstå att informanterna som grupp har en mer eller mindre en-
hetlig uppfattning av vilka informationskompetenser som är av högsta värde inom
praktiken. Detta kategoriutfall kommer nu att studeras för att se informanternas
syn på information.

Vid analysen av intervjumaterialet framgick att informanterna i sin beskriv-
ning av informationskompetens lade mycket liten vikt vid den första och andra
kategorin. Bruces kategorier av uppfattningar visar att informationskompetenserna
som tillhör dessa två kategorier utgår ifrån samma uppfattning av information, det
vill  säga  att  information  ses  som  någonting  objektivt.  Med  andra  ord  är  den
objektiva synen på information inte framträdande i det empiriska materialet. Den
tredje och fjärde kategorin, som också hanterar information som ett oföränderligt
objekt är heller inte någonting som informanterna ser som en kompetens värd att
lyfta fram.

I den femte kategorin uppfattas  information som något subjektivt,  det som
utgör  och får  lov  att  utgöra  en  individs  kunskapsbas.  Dessa  mer  eller  mindre
medvetna  val  av  relevant  information  beskrivs  hos  Bruce  som  ”an  object  of
reflection”.148 Informanterna lägger stor vikt vid denna kategori i intervjuerna. Det
som diskuteras i denna kategori är framför allt olika sätt och strategier att bygga
sin  kunskapsbank  och  i  vilken  omfattning  detta  sker.  Uppfattningen  av  in-

1 4 7 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
1 4 8 Bruce, C. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, s. 137.
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formation som någonting som transformeras genom individuell insikt i en egen
kunskapsbas samt någonting som kan ”transformera” andras världsbild är också
en av intervjuernas huvuddiskussioner. Denna uppfattning faller under den sjätte
och sjunde kategorin.  Synen på information kan exemplifieras i  svaren på min
fråga  om  kunskap.  Ahmed,  till  exempel,  kallar  information  ”en  samling
påståenden” medan kunskap däremot

[...] är ändå så som människor har tolkat information och de har gjort någon form av internal-
isering av den här informationen.  Det vill jag nog kalla kunskap. Det är det som människor
kan eller  vet och spontant kan tycka, känna eller veta. Sen kan ju vissa kunskaper vara fel-
aktiga, av olika anledningar. Jag ser det ändå som att kunskap är något som folk bär med sig,
medan information är någonting som finns utanför. Och visst, det kan tas in av människor, och
då blir det väl någon form utav kunskap, men det finns ju även information som människor
vägrar att ta till sig. Vilket gör att då blir det ingen kunskap, då blir det bara information. Men
det är ingen som lär sig av den.149

Det är tydligt att informanten i detta fall värderar kunskap, i form av intern och
bearbetad information, långt högre än ”obearbetad” information. Analysen utifrån
de sju kategorierna har därtill visat att den bearbetade informationen som har gått
från att vara objektiv till att vara subjektiv och samtidigt transformativ värderas
högst av informanterna. Framhållandet av ”kunskap” kan jämföras med den upp-
fattning  av  informationssökning  som  tillhör  ”kategori  C”  i  Limbergs  studie:
”Information seeking was experienced as seeking and using information for under-
standing a topic.”,  i  motsats  till  den i  ”kategori  A”: ”Information seeking was
experienced as fact-finding or finding the right answer to discrete questions.” och i
”kategori  B”: ”Information  seeking and use was considered as  finding enough
information for forming a personal standpoint on the controversial issue […].”150

Limberg  anser  att  kategorierna  är  hierarkiska  där  uppfattningar  i  kategori  C
”appear  as  the  most  appropriate  in  the  specific  learning  situation,  since  they
concurr with the most qualified learning outcome.”151

Analysen har hittills studerat informanternas informationsbeteende utifrån de
olika kategorier av informationskompetens  som beskrivs i  The Seven Faces of
Information Literacy. Nästa steg är att studera källmaterialet utifrån diskursteori.

Analys av källmaterialet utifrån diskursteori

Informationen och makten
Ett  av  de  antaganden  som  låg  bakom  denna  studie  var  att  informanternas
informationskritik hade en tydlig koppling till makt. Ett av uppsatsens syften var

1 4 9 Intervju Ahmed, Göteborg 2014-03-11.
1 5 0 Limberg, Louise (1999), ”Three conceptions of information seeking and use”, s. 5f. 
1 5 1 Limberg, Louise (1999), ”Three conceptions of information seeking and use”, s. 10.
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följaktligen  att  undersöka  detta  förmodade  förhållande.  Jag  antog  att  kritiska
diskussioner om information skulle utgå ifrån en objektiv syn på information, det
vill säga att det skulle lyftas fram att makten låg i tillgång till och möjlighet att
sprida information. Den kritik jag förväntade mig att se trodde jag därför skulle
rikta sig just mot maktutövare av olika slag, till exempel institutioner, statschefer,
politiker, storföretag, mer eller mindre hemliga sammanslutningar och andra indi-
vider och grupper med stort inflytande. Det samlade empiriska materialet i form
av intervjuer och brev handlar till stor del om samhällsordningen och medias roll
och därmed diskuteras makt till största del indirekt och när makt och information
diskuteras  indirekt  pekar  analysen  på  ett  annat  synsätt.  Bland  de  formulerade
intervjufrågorna fanns ingen direkt fråga om relationen mellan information och
makt, men däremot ställdes frågan i de flesta intervjuerna. Ahmed svarar:

Jag tycker att de är väldigt starkt relaterade till varandra. [...] [O]m du presenterar en viss typ
av information för människor, som de så småningom lär sig, så innebär det att du kan då få
människor att bete sig på ett visst sätt i vissa situationer, eller du kan... det är mycket lättare
att få människor att göra som du vill, egentligen. Så information i den meningen är ju ett
otroligt  starkt  maktvapen.  För  människor agerar  ju  inte efter  vad som är  sant,  människor
agerar [efter det] som de tror är sant.152

I  exemplet  ovan  beskriver  en  informant  hur  han  ser  på  förhållandet  mellan
information och makt och makten i detta exempel är makten över själva distribu-
eringen av information som påverkar människors uppfattningar. Utifrån Foucaults
maktteori går det att se att kritiken i de fall då makt diskuteras indirekt påfallande
ofta riktar sig mot den subjektslösa makten utan tydliga mål,  det vill  säga den
relationella makt som enligt Foucault styr diskursen. Johan säger:

Däremot så finns det ju andra organ som inte är västvärldens själva konspirationsorgan som
har sin agenda men jobbar ändå mot samma mål till slut, även om de inte vet om det. Jag tror
att det faller sig så på grund av.. det faller sig så. Jag tror inte att alla vet om det [...]153

I det empiriska materialet yttrar sig kritiken av denna relationella makt i kritiken
mot bland annat massmedias roll och inflytande och mot den betydelse begreppen
konspirationsteori och konspirationsteoretiker har fått och hur de används.

Informanterna riktar också påtaglig kritik mot vad Foucault kallar  biomakt.
Som nämndes i inledningen är biomakt olika slags makt över våra kroppar. Till
denna kritik  räknas kritiken mot genetiskt  modifierade organismer (GMO) och
företaget Monsanto, vilket är det som engagerar Magnus mest. Hans kritik riktar
sig dels mot hälsorisker med GMO och dels mot de maktförhållanden som möjlig-
gör spridningen:

[…] Monsanto är ju en av huvudaktörerna inom GMO. Det var ju de som skapade stridsmedel
för Vietnamkriget till exempel. De är en kemikaliefabrik. Och det är en utav de största till -

1 5 2 Intervju Ahmed, Göteborg 2014-03-11.
1 5 3 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
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verkarna av gröda numera. Även insekter, även djur och nu även människor och embryon. En
forskning som har varit  förbjuden,  men som ändå sker.  […] Det  finns mycket  oberoende
forskning,  men Monsanto  köper  de  flesta  forskare.  [FDAs (United  States  Food and Drug
Administration)] president kommer direkt från Monsanto. Han var chef för Monsanto förut.
Det är så de arbetar. […] Bayer är ju en av de stora aktörerna. Bayer är ett tyskt företag.
Dupont är en av de stora aktörerna, det är ett franskt företag. Dole, engelska. Syngenta, de har
jobbat  med  kemikalier,  pesticides,  vad  heter  det...  ogräsbekämpning  och  skadedjurs-
bekämpning. De är stora.154

Magnus är inte ensam om att diskutera Monsanto och flera av informanterna be-
skriver även teorier om chemtrails. Göran talar om chemtrails och säger ”att man
har hittat dokumenten som bevisar det och vilka regeringar som har skrivit under
och vad man gör överhuvudtaget. Hela grejen är helt utredd”, och tillägger senare:

Jag har ju själv sett utsläpp av sånt här, jag har ju själv sett, alltså: framtidens krig blir ju
naturligtvis inte som de gamla krigen, utan det blir ju någonting nytt. Och det.. vad man kan
göra idag, du ser ju hur vissa stora bolag då exempelvis lägger under sig sådan som utsäde,
för mat.155

Diskussioner  om chemtrails  handlar  ofta  om hälsa,  därav kopplingen till  krig-
föring. Hälsa diskuteras vid flera tillfällen och Fredrik ägnar en betydande del av
intervjun åt  kritik  mot  vad han menar  vara en mörkläggning av vitamin B17s
möjligheter  att  användas  vid  cancerbehandling.156 Enligt  Foucault  är  inte  bio-
makten  den  gamla  makten  över  liv  och  död  utan  makten  att  disciplinera  och
manipulera kroppen.157 Kritiken mot Monsanto, chemtrails och vitamin B17s ställ-
ning i läkemedelsindustrin är alla exempel på kritik mot biomakt,  även om det
som kritiseras i vissa fall  kan styras av ekonomiska aspekter snarare än demo-
grafisk kontroll.

Massmedia och diskursiv kontroll

”Mestadels pacificerande underhållning.”158

Som har nämnts tidigare i undersökningen tillhör traditionell massmedia de som
får mest kritik av informanterna. Detta är inte förvånande då de har stor makt av
olika slag och därför sedan länge ofta har gått under benämningen ”tredje stats-
makten”.  Informanterna uttrycker en formalistisk mediekritik och det empiriska
materialet visar att informanterna ser tre olika anledningar till massmedias brister.
Förklaringarna är att bristerna beror på antingen okunskap, praktikens diskurs eller
medvetna lögner. Massmedia ses av praktikanterna som en praktik vars kunskaps-
produktion har ett komplicerat förhållande till sanning. Att fråga sig ”varför” och

1 5 4 Intervju Magnus, Göteborg 2014-03-05.
1 5 5 Intervju Göran, Mölndal 2014-03-15.
1 5 6 Intervju Fredrik, Göteborg 2014-03-18.
1 5 7 Foucault, M. (2002), Viljan Att Veta, 140ff.
1 5 8 E-post från Nils till Malva Heed, 2014-03-31.
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undersöka ”sanningen” kan sägas vara ett sätt att definiera informationskritik. Hos
Foucault  är Sanningen det som är sant i diskursen, det som är ”i det sanna”. 159

Informanterna reflekterar ofta över begreppet  eftersom de ofta  ifrågasätter  ”det
sanna”, det vill säga sanningshalten i det som är sant i diskursen. Göran svarar på
frågan: ”[H]ur vet man när någonting är sant?”: ”Det är väl inte så lätt, precis. Det
är ju.. man får använda insidan.”160 Ståndpunkten att all sanning är relativ har varit
tydlig under intervjuerna.

Ahmed,  som  beskrev  en  koppling  mellan  makt  och  distribuering  av
information, ser samtidigt i andra delar av intervjun inte traditionell massmedia
som maktutövare, utan kritiserar just dess relationella makt. Han ”tror mer att det
är en social grej där människorna jobbar än att det är en uttalad grej. Det tror jag
mer på.”161 Vilken information som massmedia framför styrs genom ett urval och
detta urval är informanterna ofta skeptiska mot. De betraktar med andra ord mass-
media som en vad Foucault kallar diskursiv praktik med diskursiv kontroll. Kritik
av  den  diskursiva  praktiken  innebär  att  det  är  massmedias  roll och  agerande
snarare än yrkesetiken som är av betydelse och värt  att  kritisera.  Johan hävdar
däremot att massmedia medvetet sprider lögner:

Svensk media är något […] av det mest enkelspåriga som finns i hela världen. […] Det är bara
politisk propaganda, det finns ingenting annat. […] Det är lögner alltså. Det är lögner,  på
lögner, på lögner, på lögner. De kan slänga in en liten sanning och så tvistar de den sanningen
till en helt annan grej. De ljuger rakt ut. Och de vet om det, de är psykopater de med. Antag-
ligen så är de väl rädda för sina jobb.162

Även om den relationella makten hos Foucault är subjektslös, kan makten även
finnas och vara synlig i diskursiv kontroll.163 I en senare text förklarar Foucault att
det är staten som har tagit kontroll över de relationer som styr diskursen och på så
vis har diskursiv kontroll.164 Som framgår ovan finns det  hos informanterna ett
antagande att  den  diskursiva  kontrollen  främst  påverkar  och innehas  av mass-
media.  För  att  exemplifiera  återges  Ahmeds  förklaring av  massmedias  makt
utifrån antagandet att massmedia har diskursiv kontroll:

Så det är ju gamla media som man besöker, fast på internet. Och de har ju ganska mycket.. ja,
jag vet inte om man ska kalla det makt, men de har en stor roll fortfarande, för det är ju ändå
den vägen som de flesta människor får sina nyheter presenterade. Jag tror att det är en minori -
tet som faktiskt letar efter.. som antingen tittar på alternativ media eller letar information på
andra håll.165

1 5 9 Foucault, M. (1993), Diskursens Ordning, s. 24.
1 6 0 Intervju Göran, Mölndal 2014-03-15.
1 6 1 Intervju Ahmed, Göteborg 2014-03-11.
1 6 2 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
1 6 3 Foucault, M. (1993), Diskursens Ordning, s. 46.
1 6 4 Foucault, M. (1982), ”The Subject and Power”, s. 793.
1 6 5 Intervju Ahmed, Göteborg 2014-03-11.
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Bibliotek och databaser
Bibliotekens roll var i det empiriska materialet inte problematiserad i relation till
diskursiv kontroll. Istället framhölls att bibliotek erbjöd goda möjligheter att för-
djupa sig i olika ämnen. Detta kan tyckas överraskande i och med att det är en
institution  som  i  hög  grad  styr  både  den  allmänna  diskursen  och  kunskaps-
produktion både på folk- och högskolebibliotek. Visserligen visste informanterna
att uppsatsen skrevs inom biblioteks- och informationsvetenskap men personligen
fick jag aldrig intrycket  att  detta  resulterade i  återhållen  kritik.  Den ende som
riktar någon form av kritik mot bibliotek är Johan och på min fråga om huruvida
biblioteket fungerar som han skulle önska svarar han:

– Nej, det är väldigt politiskt korrekt. Det är en väldigt snäv åsiktskorridor i Sverige så det
finns inte ens. Den är helt korrupt. Den är korrupt och rutten till benen.

– Vad tror du att det beror på?

– Jag tror att det beror på den här agendan bland annat då. Och svenskars naivitet. Den
socialistiska samhällsuppbyggnaden med flera decennier som har tagit bort familj, historia
barn: kärngrejer i samhället, överhuvudtaget.166

Jag vill mena att kritiken således inte kan sägas riktas mot själva biblioteket, som
informanten själv gärna använder, utan mot de mekanismer och den diskurs som
styr  bibliotekets  förutsättningar  och dess  diskursiva  kontroll.  Det  vill  säga,  en
kritik mot den relationella makt som Foucaults teorier bygger på.

Motdiskurser och normer
Det är inte förvånansvärt att uppfattningen av en nödvändighet att förhålla sig till
rådande  normer  framkommer  i  det  empiriska  materialet.  Det  går,  utifrån  den
gängse  diskursteorin,  att  säga  att  informanterna  står  utanför  rådande  diskurs.
Foucault skriver:

[Det handlar] om att bestämma villkoren för diskursernas inträde i spelet, om att påtvinga de
individer som håller  dem regler för att därigenom hindra att vem som helst får tillträde till
dem. Denna gång rör det sig om en gallring bland de talande subjekten.167

Informanterna är medvetna om att de står utanför den allmänna diskursen. Det går
bland annat att se i det motstånd de upplever i diskussioner som beskrevs under
kategori sju. De är därmed också medvetna om vad det innebär i form av olika
svårigheter att stå utanför diskursen. Men informanterna ser också en samhörighet
eller ett slags grupptillhörighet inom praktiken, även om gruppen ifråga inte är
direkt uttalad. Johan säger angående attacken mot bland annat World Trade Center
år 2001:

1 6 6 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
1 6 7 Foucault, M. (1993), Diskursens Ordning, s. 26.
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Och sedan då började  jag titta.  Och mycket riktigt,  de här,  efter  mycket om och men så
började jag ju, så kom ju den här vanliga klassiska att det är frimurarna och det är ju liksom
Illuminati och det är ju det klassiska då. Du har bankirmaffian med Goldman Sachs, det är ju
en sådan som folk ofta drar upp. Och de drar upp Vatikanen, de drar upp Jesuitordern, livery
company-företagen i City of London [...]168

Denna  uppfattning  och  beskrivning  av  det  ”klassiska”  är  ett  exempel  på  vad
Foucault skulle kalla ett slags motdiskurs, det vill säga ett alternativ till och ut-
maning av den rådande diskursen. I det första bandet av  Sexualitetens  historia
använder Foucault homosexualitet som exempel på en motdiskurs till den hetero-
normativa diskursen. Samtidigt som denna motdiskurs fick en röst började den
också kräva ett erkännande och kom så att växa.169 Utifrån diskursteori kan vi se att
den informationskritiska rörelse, riktning eller teoribildning som studeras i upp-
satsen  har  kommit  att  skapa  en  motdiskurs,  må  den kallas  informationskritik,
konspirationsteori, sanningsrörelse eller något annat. Att någonting utgör en mot-
diskurs medför svårigheter att göra sig hörd och medlen att framföra sitt budskap
kan finnas men diskursen utgör ett motstånd i form av kognitiva fördomar och
normer, vilket informanterna har erfarenhet av.

1 6 8 Intervju Johan, Göteborg 2014-03-28.
1 6 9 Foucault, M. (2002) Viljan Att Veta, s. 111.
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Slutdiskussion

Svårigheter

Den största utmaningen i uppsatsarbetet visade sig bestå i att försöka få kontroll
över  begrepp  som  jag,  informanterna  och  litteraturen  saknade  enhetliga
definitioner av. De som ställde upp på intervju gjorde det i samförstånd med mina
beskrivningar  av studien  men det  finns  fortfarande en problematik  kring vissa
begrepp som behöver lösas för att kunna bedriva forskning inom ämnesområdet.
Informationskritik och informationskritiker var begrepp som jag hittade först vid
undersökningens slut och det är inte heller vanligt förekommande begrepp. Vissa
former av mediekritik liknar praktiken i de flesta aspekter, men innebörden i det
som beskrivs som en ”paranoid” stil eller hållning är mer omfattande och på flera
sätt mer adekvat även om det nog klingar lika illa som ”konspirationsteori”.  Jag
anser att denna uppsats med tydlighet har visat att informanterna är en del av en
användargrupp som är så homogen och intressant för informationsvetenskapen att
den behöver en adekvat definition.

I  undersökningen  har  inte  framkommit  mycket  om informanternas  syn  på
bibliotek och institutioner. Det finns två anledningar till detta. Dels var frågan inte
framträdande i frågeformuläret, dels fick den mycket lite utrymme i intervjuerna.
Jag är medveten om att detta hade kunnat göras bättre.

Det har funnits två komplikationer i användningen av Bruces modell, som jag
har valt att kalla den. Dels har den tekniska utvecklingen i hög grad påverkat och
förändrat människors informationsbeteende sedan avhandlingen gavs ut 1997. Den
kraftigt ökade tillgången till  information är ett uppenbart exempel men den har
även påverkat  den vetenskapliga  kommunikationen,  för  att  använda detta  i  ett
vidare  begrepp.  Špiranec  och Banek Zorica  har  uppmärksammat  och beskrivit
flera sätt som detta påverkar informationsanvändning på och de menar att detta bör
förändra forskningens syn på informationskompetens. Studier om släktforskare har
visat på stor datoranvändning, men särskilt Yakels studie visar även hur forum och
andra kommunikativa medel gärna används för att dela och sprida information.

Den andra problematiska aspekten är att sökprocessen, så som den uppfattades
i Bruces undersökning, inte beskriver alla metoder för informationsåtervinning.
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Då man använder Bruces kategorier som modell att arbeta ifrån betyder det att den
tredje kategorin utgår från den inom informationsvetenskap allmänt rådande fråga-
svar-modellen. Detta gör att det blir svårare att göra en jämförande analys när sök-
processen istället kan beskrivas som berrypicking eller browsning.

Informanternas informationsbeteende

Gruppen som studien baserades på valdes utifrån en typ av samhällskritik och inte
minst mediekritik, ett slags ”paranoid” hållning, som det förutsattes att de skulle
ha  som  gemensam  utgångspunkt.  Jag  har  i  uppsatsen  valt  att  kalla  dessa
informationsanvändare  informationskritiker.  Gruppen  antogs  vara  tillräckligt
enhetlig i sitt förhållande till information för att kunna användas i en användar-
undersökning och undersökningens resultat visar att så var fallet. Analysen utifrån
Bruces  kategorier  visade  att  de  hade  en  mycket  enhetlig  syn  på  vad  som de
räknade  som  betydelsefull  informationskompetens.  Enligt  Bruce  visar  hennes
resultat  inte  vad informationskompetens  är,  utan hur  det  uppfattas  av en liten
homogen grupp och vi vet med andra ord inte huruvida informanternas faktiska
informationskompetens  överensstämmer  med  deras  egna  beskrivningar  av  sitt
informationsbeteende. Trots detta valde jag att utgå ifrån de kategorier som Bruces
undersökning  genererade,  främst  då  de  skiljer  sig  från  andra  modeller  som
beskriver informationskompetens som någonting statiskt och mätbart. I jämförelse
med andra användarstudier finns det både likheter och skillnader. Analysen visar
både  skillnader  och  likheter  mellan  resultatet  av  denna  studie  och  av  den  av
Melissa Gross och Don Latham. Gross och Latham skriver:

The students who participated in these interviews do not embrace the idea that there is an
objective set of skills that are needed in order to find, evaluate, and use information. They
believe  that  finding  information  is  something  that  anyone  can  do  and  that  the  preferred
methods  are  technological  and  personal,  as  the  main sources  of  information  are  Internet
searches and asking people.170

Resultatet  av denna uppsatsstudie liknar på flera sätt  användarstudier om släkt-
forskare men den stora skillnaden är att  gruppen i  denna studie utgår ifrån att
mycket information är felaktig eller vinklad. Gruppen i denna studie skiljer sig
också på flera vis från dem som agerar i den lilla värld som Elfreda Chatmans
teorier om informationsbeteende grundar sig i. Hennes studier bygger på grupper
som befinner sig i samma miljö,  vilket inte är fallet  för informanterna i denna
uppsats.  Även  informationsbeteendet  skiljer  sig  åt  och  informanterna  i  denna
uppsats söker i många fall, tvärt emot i hur det ser ut i den lilla världen, aktivt
efter information från flera olika håll  och har som ambition att upprätthålla en

1 7 0 Gross, M. & Latham, D. (2011), ”Experiences with and Perceptions of Information”, s. 180.
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föränderlig  världsbild  och medelst  olika  strategier  motarbeta  konfirmeringsbias
hos sig själva och hos andra. Vidar säger om kognitiva fördomar:

Kognitiva  fördomar.  ”Cognitive  bias”.  Det  stöter  man ju  på  väldigt  mycket  när  man är
konspirationsteoretiker.  Det vill  säga att  om jag 2001,  eller  2002 då,  några månader efter
9/11, säger att ”det här kan inte stämma” så säger folk ”Äh, jag tror dig inte”. Man vägrar att
ta till sig information, även om man har det svart på vitt, även om man har en ämnesexpert
som säger att det här stämmer inte, så vägrar man att ta till sig informationen, för att man är
rädd för att det störtar ens världsbild.171

Analysen utifrån de olika kategorierna av informationskompetens  säger mycket
om  informanternas  informationsbeteende.  Informationskritiska  användare  är
skeptiska och källkritiska i sitt informationsbeteende. I och med detta lägger de
tonvikt  på  de  informationskompetenser  som  främst  utgår  ifrån  informations-
användning.  Detta  framgår  i  analysen,  där  kategori  fem,  sex  och  sju  är  de
kategorier  som  lägger  sin  tonvikt  på  denna,  enligt  Bruces  terminologi,
medvetenhet. Utifrån sitt förhållningssätt till befintlig information blir det för de
informationskritiska  informanterna  av  störst  betydelse  att  utveckla  en
informationskompetens  som  inbegriper  källkritiska  strategier.  Därmed  har  de
andra  ”medvetenheterna”: informationsprocess,  informationskontroll,  in-
formationskällor och informationsteknologi, mindre framträdande roll.

Informanternas förhållande till information

En av ansatserna i studien var att ta reda på hur informanterna såg på information.
Undersökningen utifrån Bruces modell visar att informanterna ser information som
subjektiv  och  transformativ.  Det  är  troligen  så  att  informanterna  även  kan  se
information  som någonting objektivt,  men  den information  som ansågs vara av
värde var den som tillhörde den personliga kunskapsbanken. Den informationen är
då utsållad och ställd mot tidigare erfarenheter och först därefter tagen för relativt
”sann” eller ”falsk”. Den bearbetade och värderade informationen likställs ofta även
med  kunskap:  ”Kunskap  ser  jag  mer  som  någonting  som  är  internaliserat  i
människor, det vill säga att du har någonting som du har sagt att det här är... Alltså
jag vill ju koppla kunskap till verkligheten då.172 Information är enligt detta synsätt
transformativ,  i det att den kan förändras, och har samtidigt möjlighet att trans-
formera annan information i antingen den egna kunskapsbanken eller hos andra.
Eftersom informanterna ser information som transformativ försöker de vara öppna
för  ny  och  ”obekväm”  information,  vilket  har  förklaras  i  diskussionerna  om
kognitiva fördomar.

1 7 1 Intervju Vidar, Göteborg 2014-03-04. Begreppet förklarades under avsnittet ”Sjunde kategorin”.
1 7 2 Intervju Ahmed, Göteborg 2014-03-11.
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Kategoriutfallet utifrån diskursteori

Jag har valt att kalla informanterna informationskritiker. Detta beror på en kritisk
hållning till  information  och även om informanternas  engagemang till  stor del
handlar om mediekritik i och med att  det finns en källkritisk läsning av mass-
medial information så finns det också en mer övergripande kritik av strukturer och
ett grundläggande antagande om att en stor del av informationen som vi får är
vinklad eller direkt felaktig.  En av grundteserna i  Foucaults  teori  är att  makt i
första hand är  relationell.  Användargruppen utgår till  anmärkningsvärt  stor del
från synen på makt som relationell i sin samhälls- och mediekritik, även om en del
kritik  mot  massmedia  riktar  sig  mot  dess  diskursiva  kontroll.  Den relationella
synen på  makt  påverkar  även deras  syn på  bibliotek  på  så  vis  att  det  inte  är
institutionen  som  kritiseras  utan  den  diskurs  som  styr  urvalet.  Med  hjälp  av
Michel  Foucaults  diskursteori  kunde  informanternas  informationskritik  och
informationsbeteende, både tillsammans och på egen hand, tolkas som både en
motdiskurs och som strategier ämnade att synliggöra den rådande diskursen.

Det  empiriska  materialet  visar  att  informanternas  syn  på  informations-
kompetens och information till en betydande del faller under kategorierna fem, sex
och sju i Bruces modell.  Som tidigare nämnts är det informationsanvändningen
som  är  det  primära  i  informationskompetenser.  Detta  beror  dels  på
frågeunderlagets utformning med lutning åt informationsanvändning, dels på att
informanterna inte värdesätter information som inte är satt i en kontext. Utan be-
arbetning kan information vara vinklad eller till  och med felaktig. På grund av
detta antagande ligger det i informanternas intresse att sålla och kontextualisera.
Information  betraktas  följaktligen som subjektiv  och  transformativ.  Genom att
bearbeta  informationen kan den omvandlas  till  kunskap.  För att  tydliggöra hur
informationskritik, så som den framträder i den diskursteoretiska analysen av det
empiriska materialet, påverkar informationsbeteendet, sammanställs här resultatet
utifrån de tre mest framträdande uppfattningarna av informationskompetens:

• Den femte kategorin innefattar byggandet av en personlig kunskapsbank.
Detta anses viktigt då informanterna inte tar den diskursiva informationens
objektivitet  och  sanningshalt  för  given.  För  att  förstå  ämnet  bygger  de
därför en kunskapsbank från en stor mängd information från både diskurs
och motdiskurser.

• Den sjätte kategorin är att genom intuition och kreativitet komma fram
till egna, nya insikter. Detta är liksom i den femte kategorin nödvändigt
då den rådande diskursen inte likställs med sanningen. Diskursen ses med
andra ord som icke tillförlitlig och därför måste varje individ skapa sin
egen Sanning.
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• Att  vara  en  del  av  en  motdiskurs  gör  att  man  blir  medveten  om den
rådande  diskursen,  motdiskursen  och  motståndet  mot  motdiskursen.
Informanterna och den valda praktiken innehar inte diskursiv kontroll och
därför sprids inte informationen av sig själv. Anledningen till  att  sprida
information är i första hand att informera och presentera alternativa världs-
bilder och i andra hand, eventuellt, att visa det ur motdiskurser som de anser
vara sant. När diskursens Sanning utmanas på detta vis möter den motstånd.

Tillämpning inom biblioteks- och informationsvetenskap

Uppsatsen skulle på olika vis kunna användas i forskning inom biblioteks- och
informationsvetenskap.  Resultatet  av  denna  studie  visar  bland  annat  hur  sök-
processen kan se ut när den inte eftersträvar ett enkelt svar på en färdigformulerad
fråga utan snarare liknar berrypicking eller  browsning. Yakels studie visar hur
släktforskare,  en  användargrupp  vars  informationsbeteende  till  stor  del  liknar
informationskritikers, söker sig till  interna forum då bibliotek och arkiv saknar
kunskap om deras informationsbehov.173 Detta trots att bibliotek och arkiv både i
forskning och på arbetsplatser strävar mot att på bästa sätt bemöta referensfrågor.
Men  hur  bemöter  biblioteken  en  efterfrågan  på  möjligheter  att  förstå  hur  det
”egentligen” ligger till? Var och hur finner man svar på frågan ”varför”? 

Denna studie visar också hur uppfattningen av bibliotek kan göra att användare
som huvudsakligen läser nyheter väljer att inte använda bibliotek. Uppsatsen skulle
även kunna användas i en vidare diskussion om en definition av informationskritiker
som användargrupp.

1 7 3 Yakel, E. (2014), ”Seeking Information, Seeking Connections, Seeking Meaning”.
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Sammanfattning

Studien  har  undersökt  informationsbeteendet  och synen på  information  hos  en
grupp  informationsanvändare  som  har  en  kritisk  hållning  till  massmedia  och
utbudet av information. Med andra ord, jag har undersökt hur deras informations-
beteende påverkas av övertygelsen att information är vinklad eller felaktig och hur
informationsbeteendet ser ut när användaren söker efter diskrepans snarare än svar
på  en  fråga.  En  del  av  informanterna  kallar  sig  själva  eller  blir  kallade
konspirationsteoretiker. Dessa och liknande definitioner är inte fastställda och är
därför problematiska, men jag har valt att kalla dem informationskritiker.

Uppsatsens  källor  har  varit  transkriberade  intervjuer  och  e-postsvar  på
intervjufrågorna. Källmaterialet har lästs utifrån Christine Bruces sju kategorier av
informationskompetens så som de beskrivs i Seven Faces of Information. Där har
jag sett  på hur informanterna värderar de olika informationskompetenserna och
reflekterat kring utfallet. Jag har också jämfört dem med andra användarstudier.
Därefter har källmaterialet lästs utifrån Michel Foucaults diskursteori och fokus
har  lagts  på  makt,  motdiskurser  och  institutioner.  Även resultatet  av  analysen
utifrån informationskompetenser diskuteras utifrån Foucault.

Det  har  visat  sig  i  undersökningen  att  informanterna  har  ett  tillräckligt
enhetligt  informationsbeteende  för  att  kunna  studeras  som  användargrupp.
Analysen utifrån diskursteori visar att gruppens praktik utgör en motdiskurs. Detta
är informanterna medvetna om och det påverkar deras informationsbeteende på
det vis som analysen visar. De informationskompetenser som de lyfter fram räknas
till  tre  av  de  sju  kategorier  som  framkom  i  Bruces  undersökning.  Dessa  tre
kategorier har flera inbördes likheter. Till skillnad från föregående kategorier ser
samtliga informationsanvändning som det primära i informationskompetens. De
ser  inte  information  som  någonting  objektivt  där  kunskapen  ligger  i  själva
informationshanteringen och uppfattningarna inom kategori sex och sju ser därtill
information som transformativ, det vill säga föränderlig.
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Bilagor

1: Informationsbrev

Göteborg 2014-02-24

Hej, jag söker personer för intervjuer i  februari  och mars  i  samband med min
masteruppsats  i  biblioteks-  och  informationsvetenskap  vid  Uppsala  universitet.
Personerna  ska  ha  ett  kritisk  [!]  förhållande  till  vedertagen  information  och
informationskällor, t ex mot massmediala bilder av omvärlden eller utifrån teorier
som handlar om olika konspirationer och är på så vis uppmärksamma på brister,
inkonsekvens eller överensstämmelse i information. De ska även ägna mycket tid
åt informationssökning inom området.

Informationssökningen ska styras av ”eget intresse” och får inte belönas med 
lön eller annan ersättning. Frågorna kommer att vara av övergripande art och 
behandla information och informationsanvändning i stort.

Vad som framkommer i intervjun kommer bara att användas i forskningssyfte 
och du kommer attanonymiseras i uppsatsen. Detta innebär att jag i texten 
utesluter alla uppgifter som skulle kunna göra att det går att identifiera dig. Allt 
som kan koppla dig till intervjun, till exempel anteckningar, kommer att förstöras 
efter uppsatsventileringarna. Du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller 
begära att delar av intervjun utesluts ur uppsatsen.

Intervjun kommer uppskattningsvis att ta en timme. Jag bor i Göteborg men 
kan ta mig till närområden och bjuder på fika om någon vill ställa upp på att 
träffas för en intervju. Det går även att anpassa intervjun efter dina önskemål och 
det går till exempel att besvara frågorna via e-post.

Med vänlig hälsning,
Malva Heed

Mobiltelefon: ----
E-post: ----
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2: Intervjufrågor

Besvara  gärna  frågorna  så  ingående  som  möjligt.  Vid  ett  påstående  vore  jag
tacksam om du kunde motivera, till exempel genom att bygga på med ”eftersom”
eller ”trots att”. Personliga ställningstaganden eller värderingar är välkomna och
du får mycket gärna även skriva något om frågor som inte tas upp i formuläret.

Tack på förhand!

Huvudsakliga sysselsättning
Utbildning: ämne och nivå

•  Vad  är  du  mest  intresserad  av  inom  de  ämnen  som  kan  uppskattas  som
informations- eller mediekritiska eller konspirationsteoretiska?

- Hur länge har du varit intresserad detta?

- Varför är du intresserad av detta?

• Hur beskriver eller definierar du med egna ord detta ämnesområde?

• Hur beskriver du begreppet ”information”?

• Hur ofta och hur mycket söker du på eget intiativ information?

• Kan du beskriva hur du gör när du söker efter information? Gärna så ingående
som möjligt.

• Använder du bibliotek?

- Varför / varför inte?

• Databaser?

- Varför / varför inte?

• Hur vet man när informationen stämmer?

• På vilket sätt kan begreppen information och sanning sägas höra ihop?

• Hur beskriver du kunskap?
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• Vilken roll kan man säga att media spelar i dagens samhälle?

• Finns det något du vill tillägga eller har du några frågor?
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