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Abstract 

Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och 
Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation.  
 
Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… 
Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. 
Ytterligare fallstudier inom samhällsinformation knyter an till utställningens tema 
om massmedier, politik och kommunikationen mellan medborgare och myndig-
heter.  
 
Avhandlingen diskuterar metoden att studera informationsmaterial i tre kontexter: 
en inre kontext, en närkontext och en yttre kontext. I den inre kontexten studeras 
informationsmaterialets innehåll och språkliga utformning, i närkontexten den 
rumsliga och kommunikativa processen och i den yttre kontexten studeras 
informationsmaterialet i ett socialt och kulturellt sammanhang. Resultatet visar att 
ett kontextuellt synsätt på informationsmaterial är en framkomlig väg för 
forskningsarbete inom informationsdesign och att traditionen av kulturstudier ger 
en lämplig arbetsmetod för detta. 
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1. Inledning 

I detta första kapitel presenteras avhandlingens bakgrund, 
text och form. Här beskrivs också syftet med arbetet. 

 

Bakgrund 

Efter att ha studerat ”informationsdesign i samhällsinformation” under ett par år 
har jag kommit fram till att det finns en stor mängd av möjliga fallstudier att 
genomföra inom området. Kunskaperna bör hämtas inom ett flervetenskapligt fält, 
vilket passar vår forskningsprofil Innovation och Design. Tillämpningen av det 
breda, ibland ämnesövergripande perspektivet i studierna behövs för att beskriva 
informationens olika lager av sammanhang – kontexter, vilket den här 
avhandlingen i huvudsak handlar om. Fallstudier utförda i Eskilstuna kommun 
visar att det krävs kunskaper inom flera områden för att studera dessa kontexter. 
Avhandlingen ger exempel på olika former av samhällsinformation och hur det är 
möjligt att studera dem inom ramarna för ämnet informationsdesign. 
 

Problemformulering  

Det finns ett starkt funktionalistiskt anslag inom studier och tillämpning av ämnet 
informationsdesign. Vi som arbetar inom ämnet har en övertygelse om att vi ska 
formge budskap så att mottagaren kan ta till sig och förstå de mest väsentliga 
delarna av detta informationsmaterial. I den här avhandlingen ser vi forsknings-
temat ”informationsdesign i samhällsinformation” utifrån problemformuleringen: 
”Hur bör vi utforma samhällsinformation som skapar effektiv kommunikation i 
syftet att stödja en positiv samhällsutveckling?” I definitionen av en positiv 
samhällsutveckling menar jag att det ingår en starkare integration och förståelse av 
relationen mellan samhällsfunktioner, näringsliv och medborgare.     
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Syfte 

Syftet i den här licentiatavhandlingen är att undersöka förutsättningar för 
kategorisering av informationsmaterial i olika informationskontexter. Syftet är 
också att undersöka om studierna av informationsmaterial kan användas för att 
beskriva den yttre sociala kontexten omkring informationsmaterialet. 
 

Forskningsfråga  

Vad betyder inre kontext, närkontext och yttre kontext när det gäller 
samhällsinformation? 
 

Avgränsningar  

Vid sidan om ämnet informationsdesign finns ämnena instruktionsdesign och 
övertalningsdesign. Instruktionsdesign handlar kortfattat beskrivet om produktion 
av läromedel. Övertalningsdesign handlar om informationsmaterial i reklam och 
propagandasyften. Avhandlingen har en avgränsning mot både instruktionsdesign 
och övertalningsdesign. Studier inom informationsdesign kan förstås handla om 
en mängd olika medieformer men jag gör inget anspråk på att täcka in alla 
medieformer i avhandlingen, det är istället forskningsfrågan som styrt avhandling-
ens avgränsning till temat informationsmaterial som ingår i samhällsinformation.           
 

Avhandlingens disposition 

Detta är en sammanläggningsavhandling vilket betyder att den har byggts upp 
genom flera uppsatser och rapporter. Efter detta inledande kapitel kommer ett 
kapitel om grundläggande terminologi där en del av materialet bygger på 
erfarenheter från kursen Innovation och Design vilken redovisades i en gemensam 
uppsats (Axelsson et al 2004). Därefter följer ett metodkapitel, vidare ett kapitel 
om uppsatsens teoretiska ramverkverk där kärnan är en tidigare uppsats om 
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vetenskapsfilosofi och forskningsetik. I kapitel 5 – 8 beskriver jag sedan tre 
informationskontexter med utgångspunkt från D-uppsatsen Toppmötet på 
Fristadstorget och till det använder jag empiri från flera källor; en rapport om 
information vid miljö- och byggförvaltningen i Eskilstuna kommun, en uppsats 
om utvärderingar som beslutsunderlag, en rapport från utprovningen av Eskilstuna 
kommuns webbsida samt en uppsats om informationsdesign och kulturstudier. 
Alla uppsatser är presenterade, varav tre uppsatser är publicerade. Efter en 
sammanfattning finns två publicerade uppsatser bifogade. I den bifogade 
uppsatsen Understanding a message – a multicontextual method studerar jag och 
mina medförfattare temat källsortering och hur information och budskap omkring 
detta kan bli bättre med hjälp av en flerkontextuell metod. I den andra bifogade 
uppsatsen Community Communication – European Union information service in 
an information design education perspective ställer jag frågan om ett kontextuellt 
synsätt kan användas också i undervisning inom informationsdesign samt hur 
detta perspektiv kan användas operationellt i produktion av informationsmaterial 
om EU-frågor. 
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2. Grundläggande terminologi 

I detta andra kapitel beskriver jag hur grundläggande 
begrepp i ämnet tolkas och används i avhandlingen. 

 

Innovation och Design 

Innovation och Design är ett gemensamt forskarutbildningsämne och samtidigt en 
gemensam flervetenskaplig arena för de tre grundutbildningsämnena Informa-
tionsdesign, Innovationsteknik samt Produkt- och Processutveckling vid 
Mälardalens högskola. Den grundläggande idén med en gemensam forsknings-
profil är att skapa en kunskapsplattform som ska stödja organisationers utveckling 
av tjänster, produkter och kommunikation.   
 
• Informationsdesign omfattar ett helhetsperspektiv på studier av teknik och 

processer för utformning och användning av informationsmaterial. Syftet är 
alltid kopplat till en tydlig nyttoaspekt, där mottagaren vanligen ska förstå hur 
någonting fungerar och hur man skall bete sig i en viss situation. 

 
• Innovationsteknik syftar till att öka kunskaper om innovationsprocesser, det vill 

säga kunskap om förutsättningar för innovationers tillblivelse, utveckling och 
genomförande, men även studier av deras betydelse. En innovation är en idé som 
förts till framgång av något slag. 

  
• Produkt- och processutveckling omfattar produktutveckling och produktions-

processer som uppfyller krav på effektivitet och flexibilitet liksom beaktande av 
miljöaspekter för en hållbar utveckling. Produkt- och processutveckling 
fokuserar på metoder för att bedriva effektivt utvecklingsarbete samt på 
produktion, verktyg och hjälpmedel som effektiviserar arbetet.  



Innovation 

För att en idé ska betecknas som en innovation måste den också ha en innova-
tionshöjd, den ska upplevas som något oväntat nytt av någon som är väl insatt i 
området. Innovation kan också vara arbetet med att kommersialisera eller vidare-
utveckla en produkt eller tjänst för ytterligare användningsområden tills det att 
produkten eller tjänsten har accepterats och börjat användas (Sundbo, 1998). Det 
kan vara svårt att bedöma om en produkt, en tjänst eller en process är en 
innovation eller inte. Graden av innovation kan bedömas på flera olika sätt, 
exempelvis med ett ekonomiskt perspektiv, eller Patent- och registreringsverket 
som gör en bedömning av innovationshöjd, samt om innovationen kan anses som 
”oväntad” av en teknisk expert inom området. Inom innovationsforskningen 
studeras både nya tekniska innovationer (radikala) samt stegvisa innovationer 
(inkrementella) vilka bygger på tidigare utvecklingsarbeten (Andersson & 
Rollenhagen, 2003).  
 6

Bild 1. Innovation och Design. Karl-Gustaf Jönssons konstruktionsritning för utställningen 
Toppmötets monter, Riksutställningar. Utställningen beskrivs längre fram i denna text. 
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Bild 2. Innovation och Design. Mats Brunanders konceptskiss för monter i utställningen 
Toppmötet, Riksutställningar. 
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Design  

År 2005 utsågs till designår av våra politiska beslutsfattare och cirka sjuttio 
miljoner kronor delades ut till projekt och satsningar i hela landet. Det kan 
jämföras med år 2006 som utsetts till ett år för kulturell mångfald och där den 
totala budgeten beräknats till tre miljoner kronor. Skillnaden visar på det intresse 
och de omfattande medel som finns att tillgå för designfrågor och de små medel 
som finns för att arbeta med vår sociala och kulturella kontext där all formgivning 
har sitt ursprung.  
 
Det är svårt att formulera en definitiv definition av vad design är. Begreppet 
design är i dagsläget fyllt av konnotativa tolkningar av vad det betyder och 
diskussionen speglas i massmedierna där design exempelvis kan betyda mode, 
arkitektur och inredningsarkitektur, produktformgivning och ibland något som 
liknar livsstilsfilosofi. Det står tydligt att design är ett viktigt kulturellt uttryck.  
 
Designbegreppet har blivit allt mer laddat med politisk retorik. I en allmän svensk 
diskurs om design finns löften om ekonomisk tillväxt och exportframgångar. 
Designbegreppet har också börjat användas på mer oväntade sätt. En utställning 
om Charles Darwins arbete och evolutionsteori på American museum of natural 
history hösten 2005 ställde designbegreppet i ett politiskt och religiöst samman-
hang då en opinion börjat driva krav på undervisning i amerikanska grundskolor 
om ”intelligent design”, vilket är deras benämning på den kristna skapelse-
berättelsen (Pehrsson, 2005). Ordet design förvandlas här till ett suffix för att ge 
positiva associationer omkring en kontroversiell diskussion.  
 
Vi bör alltså räkna med en framtida begreppsförskjutning av ordet design vilket 
borde leda till en bredare användning och möjligen en mer allmän tolkning av 
ordet. Begreppet design utvecklas mot betydelsen plan, form eller idé för 
genomförande. 
 
Pettersson (2003a) har beskrivit hur designbegreppets betydelse skiftat över tid 
och därigenom visat en omfattande nationell och internationell begreppsförvirring. 
Tabell 1 visar något av denna utveckling.  
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Tabell 1. Definitioner av begreppet design. 

Bonniers Lexikon (1964-67) Högskoleverket (2000) Nationalencyklopedin Pettersson (2004) 

(eng) ritning, utkast; 

gestaltning, (industriell 

formgivning). 

design från latin 

”designare” som betyder 

teckna av, planera, 

framställa men också 

intention och avsikt. 

(eng., av lat. desi´gno 

'avbilda', 'framställa'), 

internationellt använd 

term för formgivning, 

dvs. gestaltning av 

hantverkligt eller 

industriellt framställda 

produkter och miljöer. 

Se industridesign, 

grafisk formgivning och 

(beträffande 

hantverksdesign) 

formgivning. I dagligt tal 

avser ordet vanligen en 

produkts form eller 

utseende. 

1. Den kreativa 

processen med 

gestaltning av 

produkter, miljöer och 

system. Formen ska 

underlätta 

användningen, vara 

estetiskt tilltalande och 

anpassad efter krav på 

ekonomi, material, 

människa, miljö, 

organisation och 

teknik. 

 

2. Resultatet av 1.  

 

 
Design är en verksamhet som integrerar och utgör en korsväg för flera stora 
ämnesområden. En del av design handlar om forskning och kunskapsutveckling, 
men design är också tillämpad forskning och praktik.  
 

Samhällsinformation 

De båda begreppen samhällsinformation och samhällskommunikation används för 
att beskriva den kommunikationsprocess som sker mellan sändare och mottagare 
av budskap i samhället. En uppfattning jag har efter att ha sökt vetenskapliga 
artiklar i databaser är att det finns mer publicerad forskning om samhälls-
kommunikation än om samhällsinformation. Flera offentliga informations-
kampanjer har använts som fallstudier i kommunikationsforskning eller 
utvärderats i syfte att förbättra planering och genomförande. Begreppen 
information och kommunikation används så att de ibland syftar på samma 
fenomen.  
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Information ingår alltid i ett kommunikativt sammanhang. Information är det 
medel som krävs för att mediera ett budskap i syfte att upprätta kommunikation. 
Information kan definieras som budskapets förpackning. Kommunikation är allt 
det som sker när budskapet produceras, överlämnas och tolkas. Kommunikation är 
processen för människors kontakt med varandra, information är innehållet i 
processen (Larsson, 2001). Den här texten handlar om både information och 
kommunikation. Studier av informationsmaterial i olika kontexter ger kunskap om 
hur kommunikationen fungerar.  
 
Med utgångspunkt från ämnet informationsdesign kan vi säga att samhälls-
information är resultatet av informationsinsatser som har till syfte att meddela oss 
om rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället. Samhällsinformation med 
hög kvalitet är lättillgänglig, målgruppsanpassad till lokala och individuella 
förutsättningar hos mottagaren och ger medborgarna möjlighet att sätta sig i 
beredskap vid rätt tillfälle. Samhällsinformation bör vara integrerad med den 
sändande myndighetens verksamhet, planerad och formgiven av professionell 
hand och distribuerad i lämpliga medier (Pettersson, 2002). 
 
När det gäller definitionen av samhällskommunikation så menar Flodin (1993) att 
samhällskommunikation är ”Verksamhet som syftar till att identifiera, etablera, 
bibehålla eller avveckla, samt utveckla kommunikation mellan samhällsorgan och 
deras omgivning”. Samhällskommunikation är med andra ord den specifika och 
strategiska verksamhet som sker omkring produktionen av samhällsinformation. 
Vid informationsforskning kommer vi oundvikligen i kontakt med kommunika-
tionsforskning. Detta sker på olika sätt beroende på hur vi formulerar forsknings-
frågor och teoretiska perspektiv men det är svårt att se något annat än att samhälls-
kommunikation och samhällsinformation är oskiljbara begrepp. 
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Informationsdesign 

Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne. Inom ämnet finns kunskaps-
områden med kommunikation, språk, konst, information, kognition – allt detta i en 
dynamisk påverkan av en yttre kontext med juridik och ekonomi, samhälle och 
individer. Ämnet informationsdesign har tre huvudområden där infografi är den 
tillämpade delen med produktion av informationsmaterial, infologi är läran om 
informationsdesign och infodidaktik handlar om hur vi lär oss och hur vi 
undervisar informationsdesign.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äm

design tar utgångspunkt i informationsflödet från sändare till mottagare och 
analyserar varje del av kommunikationsprocessen. God informationsdesign gör 
livet enklare för de människor som behöver information. Genom att tillämpa 
grundreglerna inom informationsdesign ser sändarna alltid till att all 
dokumentation är aktuell, begriplig, korrekt och relevant för avsedda målgrupper. 
God informationsdesign ger god ekonomi och god trovärdighet åt sändarna 
(Pettersson, 1998).  

samhälle

språk konst

net informationsdesign omfattar ett helhetsperspektiv på studier av teknik och 
processer för utformning och användning av informationsmaterial. Informations-

Bild 3. Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne (Pettersson, 2002). 

individer

medier ekonomi

kognition

ochoch

kommuni- information
kation

teknikjuridik
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Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne, vi tillämpar dessutom både 
kvantitativa och kvalitativa metoder i forskningsarbetet. I ett historiskt perspektiv 
kan vi säga att så länge människor samlat information, ritat, berättat och skrivit, 
har också tillämpningen av kunskaperna inom informationsdesign funnits, och 
kanske började de första vetenskapsfilosofiska tankarna om ämnet formuleras 
redan under antiken inom dramaturgi och retorik (Hägg, 1998).  
 
Senare i historien kan vi möjligen spåra de normativa delarna och den kvantitativa 
traditionen inom informationsdesign till det sena 1800-talets Wien, Österrike där 
de logiska positivisterna hävdade att de kunde skapa sann kunskap och objektivitet 
genom sammanfattande, ekonomiska och exakta beskrivningar. Wienkretsen var 
en grupp vetenskapsteoretiker vilka försökte forma en så kallad enhetsvetenskap. 
Deras bild av vad vetenskapligt arbete är och hur det borde utföras, var präglat av 
en stark antimetafysisk hållning. De hävdade att god vetenskap utvecklades från 
funktionella sammanhang (Brikner & Lübcke, 1987). Inom ämnet informations-
design finns metoder för att mäta hur effektivt ett informationsmaterial fungerar 
men få hävdar att resultat enbart i siffror ger tillräckliga kunskaper om forsknings-
objektet.  
 
Informationsdesign inrättades som akademiskt ämne 1999 i Sverige men bär spår 
av en längre historisk vetenskapsutveckling, exempelvis då ytterligare steg togs 
från positivismen och större tilltro sattes till forskarens förmåga att samla empiri 
genom sinnesintryck, vilket är ett starkt inslag i designforskningen idag. Den 
kritiska rationalismen växte fram efter det första världskriget och de 
vetenskapsmän som praktiserade detta hade målet att rädda det moderna samhället 
genom att peka på dess brister. De hävdade också den väsentliga skillnaden 
mellan fakta och empiriska kunskaper.  
 
Arbetet med informationsdesign speglar vår vetenskapsutveckling då verksamma 
inom ämnet ofta arbetar med de medierade budskap som förmedlar denna 
förändring. Här finns stora möjligheter att upptäcka intressanta skeenden även om 
de inte alltid är paradigmskiften. Kunskapsproduktionens kontext förändras hela 
tiden och det medför så kallade paradigmskiften då vi får djupare insikt i ett 
vetenskapligt område, omprövar tidigare forskningsrön eller skapar nya 
vetenskapliga discipliner.  
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Kuhn (1992) visar detta genom en rad exempel i De vetenskapliga revolutionernas 
struktur. Ett paradigmskifte är enligt Kuhn en händelse inom vetenskapen där 
äldre och till synes rationella sanningar plötsligt blir möjliga att ifrågasätta.  
 
Inom informationsdesign är vi ofta med och skapar åsikter i medierad form, och 
det blir då nödvändigt att förstå vad detta betyder. Genom diskursanalys får vi 
kunskaper om samhället genom att samla åsikter från olika källor och från en 
metanivå granska det sammanhang där det vetenskapliga arbetet utförs. 
Diskursanalys är möjligen svaret på hur, i varje fall på vilket sätt vi nu tror att vi 
kan skapa en objektiv och sann kunskap. Habermas använde diskursanalys för att 
beskriva sin samtid och placera in hans eget vetenskapliga arbete i ett 
sammanhang (Brikner & Lübcke, 1987). Den utveckling som skett inom 
vetenskapsteorin de senaste tjugofem åren skiljer sig allt mer från den 
polariserande syn på samhället i svart och vitt som fortfarande råder inom vissa 
religioner och politisk praktik. Här måste också sociologen Foucault nämnas som 
en av de mest betydelsefulla diskursteoretikerna, framför allt hans arbete inom 
maktanalys och frågor om tolkningsföreträde bör lyftas fram (Jonsson, 2004). 
 
Vi kan med denna mycket kortfattade vetenskapshistoriska återblick och en 
jämförelse med vår samtida praktik, placera ämnet informationsdesign i: 
 
• En hermeneutisk tradition, där tolkning behövs och används operationellt i 

forskningen.  
 
• En positivistisk tradition där vi faktisk kan ta fram mätbara fakta om hur 

förståelsen av ett informationsmaterial fungerar.  
 
• En dialektisk tradition inkluderande retorik där framför allt diskussionen om 

olika detaljer inom tillämpad design diskuteras.  
 
•  En tradition av kulturstudier där samhällskontexten är viktig. 
 
 
 



 14

Artefakt  

Design leder ofta till produktion och utformning av ett föremål, en artefakt. En 
artefakt är enligt Nationalencyklopedin (2006) ett av människohand fabricerat 
föremål, en konstprodukt. Termen används inom flera vetenskapsområden. Inom 
arkeologin som beteckning för redskap, verktyg, vapen, smycken, och ibland även 
för större konstruktioner som hus, gravar och båtar. I den här avhandlingen 
beskrivs flera informationsmaterial som artefakter varav utställningen Toppmötet 
och debatten går vidare… blir grunden för en diskussion om andra informations-
artefakter som finns, används eller kommer att produceras. Några textavsnitt i 
avhandlingen ger en generell beskrivning om hur informationsartefakter 
produceras och används i sitt sammanhang – i sin kontext, utan att någon specifik 
artefakt – folder, webbsida eller annat informationsmaterial nämns.  

 

Kontext 

Enligt Nationalencyklopedin (2006) betyder kontext vävnad, sammanhang eller 
inre följdriktighet, det språkliga sammanhang som ett ord eller yttrande ingår i. I 
pragmatiskt inriktad lingvistik även den icke-språkliga situation där en språk-
handling sker. 
 
Det finns flera olika sätt att arbeta med kontextbegreppen i kvalitativa studier. 
Nordström (2003) skriver exempelvis om fem påtagliga och gripbara kontexter: 
inre kontext, yttre kontext, sändarkontext, mottagarkontext och diskursområdes-
kontext. Nordström använder dessa kontextbegrepp i diskursiv praktik, där 
utgångspunkten är medierade budskap. I den här avhandlingen finns innehållet i 
dessa nämnda kontexter med, men de har reducerats något och kategoriserats in 
under andra rubriker, nämligen informationsmaterialets inre kontext, närkontext 
och yttre kontext. Anledningen till detta är att de uppsatser som finns med i 
avhandlingen också skapats med denna tredelade kontextsyn.  
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3. Metoder 

I detta tredje kapitel beskrivs vilken vetenskaplig 
arbetsmetod som tillämpats i avhandlingen.  

  

Vetenskapligt arbetssätt 

Inom forskningsprofilen Innovation och Design arbetar vi med tillämpad 
forskning. Det finns skillnader i arbetsformerna grundforskning, tillämpad 
forskning – ibland kallad målforskning, samt utvecklingsarbete. Grundforskning 
omfattar ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer 
utan någon bestämd tillämpning i sikte. Tillämpad forskning är ett metodiskt och 
systematiskt sökande efter kunskap – med en bestämd tillämpning i sikte. 
Utvecklingsarbete, slutligen är ett systematiskt utnyttjande av kunskap för att 
åstadkomma nya produkter, processer, system eller väsentliga förbättringar av 
redan existerande sådana (Molander, 1988). Den här avhandlingen är ett exempel 
på tillämpad forskning. Fallstudier i Eskilstuna kommun och ett kunskapsutbyte 
med verksamma i kommunens förvaltningar har blivit formulerade i ett antal 
uppsatser. Arbetet har lett till reflektion om informations- och kommunikations-
frågor vid Eskilstuna museer, miljö- och byggförvaltningen, Europa Direkt, 
kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, demokrati-
beredningskommittén, Eskilstuna kommuns webbredaktion, samt Riksutställ-
ningar.      
 

Val av vetenskaplig arbetstradition 

Samtliga uppsatser som ligger till grund för avhandlingen är fallstudier. Den 
vetenskapliga metod som kallas fallstudie utgår ofta från en särskild och ofta unik 
händelse som sedan bearbetas i ett teoretiskt perspektiv. Fallstudier handlar ofta 
om projekt, events eller olika sorters aktiviteter men kan också handla om en eller 
flera personer (Creswell, 1998). Metoden innebär en omfattande insamlig av olika 
sorters arbetsmaterial, intervjuer, artefakter och observationer. Metoden ger en 
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stor flexibilitet i arbetet i fråga om planering och genomförande. Temat för 
fallstudierna i denna avhandling har diskuterats fram med mina handledare vid 
högskolan och vid Eskilstuna kommun. Arbetet har skett i form av deltagande 
observation, intervjuer, konferensdeltagande, kurser och litteraturstudier. Den som 
samlar in data måste kontinuerligt fråga sig om det arbete som utförs är rätt sak att 
göra. Creswell (1998) rekommenderar att författaren verifierar sitt arbete medan 
det pågår. De finns tre grundläggande krav på ett vetenskapligt arbete. Arbetet ska 
vara kontrollerbart, det ska gå att upprepa och det ska vara individoberoende. 
Enligt Thurén (1991) måste författaren också tänka på reliabilitet och validitet, 
eller de svenska begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. För den här 
avhandlingen om informationsdesign i samhällsinformation innebär reliabilitet 
och trovärdighet att ett relevant urval av personer har intervjuats. Validitet och 
tillförlitlighet betyder att det som verkligen skulle undersökas har undersökts. 
 

Utvärderingsteori 

Stora delar av arbetet med uppsatserna liknade arbetsformen utvärderingsarbete. 
Här måste vi observera att utvärderingsarbete kan vara, men kan inte generellt 
sägas vara detsamma som forskning, däremot kan metoderna inom utvärderings-
teori vara mycket användbara för arbetet med att mäta effekterna av en 
informationsinsats, vilket passar bra in i arbetet med informationsdesign. Vedung 
(1998) menar att utvärdering är en noggrann efterhandsbedömning av utfall, 
slutprestationer eller förvaltningsarbete i offentlig verksamhet, vilken anses spela 
en roll i praktiska beslutssituationer. Denna definition har senare blivit tolkad av 
andra utvärderingsforskare och förändrats något när allt fler börjat arbeta och 
skriva om utvärderingar.  
 
Vedung (1998) menar att utvärderingar alltid ser tillbaka – aldrig framåt. Det går 
alltså inte att utvärdera framtiden, däremot kan vi använda utvärderingar för att 
bedöma tidigare verksamheter och på så sätt välja rätt strategi för kommande 
arbeten. Utvärderingar är alltid värderande, det är en verksamhet som har till 
uppgift att bedöma. Detta ger att en person som utvärderar en verksamhet behöver 
vara klar över en rad ansvar, förutsättningar och villkor som kommer med rollen 
som utvärderare. Vad bedöms då mot vad? Vedung (1998) och Karlsson (1999b) 
utgår från begreppet programteori. Med programteori menar Karlsson (1999b) att 
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utvärderaren utgår från att det finns en tänkt ordning för verksamheten som blir 
utvärderad. Tillämpningen av programteori i en programutvärdering ger 
utvärderaren en referens att hålla sig till i arbetet, en utgångspunkt. Det är dock 
inte alla utvärderingar som har syftet att mäta mål och resultat med verksamheten. 
Alternativa utvärderingsformer är exempelvis mållös utvärdering, processutvär-
dering och interaktiv utvärdering (Karlsson, 1999b). Forskningsarbetet med 
inriktning på att studera hur anpassat eller effektivt ett informationsmaterial är har 
starka paralleller till metoden för programutvärdering. Informationsproducenter 
har i regel ett bestämt mål med informationsmaterialet, och det är bland annat hur 
informationsmaterialet är anpassat för att uppnå detta bestämda mål en del av 
arbetet med ”informationsdesign i samhällsinformation” handlar om.        

Tredje uppgiften 

Arbetet med uppsatserna har genomförts i enlighet med högskolans tredje uppgift. 
Denna samverkansuppgift betyder kortfattat att högskolans verksamhet ska knyta 
an till och främja en positiv utveckling i omgivande samhälle (Ekström, 2000).  
 

ISO 14001 

De forskningsresultat som presenteras i den här avhandlingen har så långt det är 
praktiskt möjligt producerats i enlighet med Mälardalens högskolas policy för en 
hållbar utveckling, vilken följer den internationella standarden för miljö-
certifiering ISO 14001. Anställda, studenter och andra samarbetspartner ska ges 
ökade kunskaper så att de har en förmåga att kritiskt analysera och prioritera de 
åtgärder som beaktar den ekologiska dimensionen på en hållbar utveckling. 
Mälardalens högskola har genom sin verksamhet en direkt eller indirekt möjlighet 
att påverka samhällets inriktning mot en ekologisk hållbar utveckling. Det sker 
genom utbildning och forskning, den dagliga driften av verksamheten, samt 
kontakter med omgivande samhälle och dess aktörer (Andersson, 2005). 
Kontakterna med omgivande samhälle har varit omfattande i de fallstudier som 
redovisas i avhandlingen och en uppsats handlar om informationsproblem i 
samband med miljö- och källsorteringsfrågor. Arbetet har också föranlett uppdrag 
som gästlärare vid två seminarier i kursen ”Recycle Design” vid Mälardalens 
högskola.  
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4. Teoretiskt ramverk 

Detta fjärde kapitel innehåller en diskussion om 
avhandlingens teoretiska ramverk samt ett stycke om 
forskningsetik.  

  
Avhandlingens teoretiska ramverk speglas i textens disposition och detta följer 
studiens uppdelning av informationsmaterialets inre kontext, närkontext och yttre 
kontext. Informationsmaterialets inre kontext är innehåll, läslighet, läsbarhet och 
läsvärde. I närkontexten studeras mötet mellan sändare och mottagare av 
budskapet samt den miljö där budskapet överlämnas. I den yttre kontexten 
studeras hur omgivande sociala och kulturella faktorer påverkar utformningen av 
informationsmaterial.  
 
 
 
 
 

utgångspunkt granska en kommunikationsprocess med hjälp av program-
utvärdering och få svar på överensstämmelse och avvikelser mellan planering och 
genomförande. 
 
Bild 4 visar en utvecklad basmodell för kommunikation med tillägg av kontext 
enligt Larsson (2001). Kommunikationsmodellen bygger på Shannon & Weavers 

 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
Det krävs en kommunikationsmodell i syfte att visualisera den väg informationen, 
ett meddelande, tar i en kommunikativ handling. Med en kommunikationsmodell 
kan vi föreställa oss ett informationsflöde och på så sätt både planera och värdera 
en informationsinsats. Vi kan exempelvis med en kommunikationsmodell som 

 

Sändare MediumBudskap Mottagare Effekt

 Brus

Feedback

Kodning Avkodning
Individuella,
sociala och
”publika”
faktorer

Individuella,
sociala och

Kontexten

organisatoriska
faktorer

  

Bild 4. Utvecklad kommunikationsmodell (Larsson 2001). 
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klassiska kommunikationsmodell från mitten av förra århundradet vilken i 
huvudsak var tänkt att beskriva kommunikation i data- eller teletekniska samman-
hang. De rapporter som ligger till grund för denna avhandling visar att det ofta 
inte är möjligt att fullt ut förklara de studerade informationsinsatserna eller 
kommunikationsprocesserna med hjälp av kommunikationsmodellen i bild 4, men 
att den åtminstone fungerar bra som utgångspunkt för studierna. I de allra flesta 
kommunikationssituationer finns en sändare, ett medierat budskap och en 
mottagare av budskapet.  
 
Inom ämnet informationsdesign finns också ett antal forskningsetiska frågor. En 
övergripande etisk fråga är varför och med vilket syfte vi utför vår forskning. Med 
vilken etisk grund går vi till våra dagliga arbetsuppgifter?  
 
För Innovation och Design brukar svaret lyda att vi arbetar för att förbättra och 
utveckla teknik, tillverkning och arbetsprocesser samt förståelsen av olika sorters 
budskap. Vi hävdar att vårt arbete inom Innovation och Design gör människors 
arbete enklare och mer effektivt, vi uttrycker något av en utilitaristisk syn på vår 
verksamhet, vilket betyder att vi fokuserar arbetet på att hjälpa så många 
människor vi kan med vår forskning.  
 
Vid skapandet av ett nytt ämne kommer också en praxis. En praxis för vårt etiska 
förhållningssätt och den processen pågår just nu inom Innovation och Design. Vi 
utför ofta forskning inom informationsdesign genom att kontakta fokusgrupper för 
att ställa frågor om ett informationsmaterial.  
 
En grupp forskningsetiskt sakkunniga bör pröva all forskning som fysiskt eller 
psykiskt påverkar människor eller andra levande varelser. Forskning inom 
informationsdesign har ofta syftet att utveckla medel för att stödja människors 
kognitiva förmåga men i de flesta fall hävdar vi att den eventuella påverkan 
studien utgör inte är så stark att den behöver granskas ur ett forskningsetiskt 
perspektiv. Det finns också generella forskningsetiska regler som vi bör hålla oss 
till. En god forskningsplanering bör motverka forskningsetiska problem som 
uppstår vid vetenskaplig oredlighet. Förutsättningarna är att forskningsledning och 
omgivande administration bör hålla forskningen borta från slarv, obetänksamma 
forskningsinsatser och undermålig dokumentation. Många forskningsetiska 
problem har ekonomiska orsaker. Forskningsprojekt behöver finansiering och ett 
etiskt problem kan uppstå då projektansökningar blir formulerade utan att det 
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finns en god planering eller substans i verklig kunskap bakom motiveringarna 
(Snellman, 2004). En gemensam förståelse för institutionens verksamhet och 
högskolans uppdrag och roll i samhället bör leda till en hållbar forskningsetik. 
 
Forskningsarbete är en reglerad och granskad verksamhet. Det är möjligt att det 
för forskningsverksamhet ställs högre moraliska och etiska krav än för andra 
verksamhetsområden. Det finns flera viktiga anledningar att skapa en hållbar etik 
för forskningsarbete. Vetenskapligt arbete påverkar både vårt interna forskar-
samhälle och det omgivande samhället. Vi behöver därför ett etiskt förhåll-
ningssätt för båda kontexterna, alltså en intern och extern forskningsetik för att 
utföra ett vetenskapligt arbete (Forsman, 1997). Det finns två krav på forskningen 
som reglerar, och faktiskt utesluter en del av möjliga etiska problem: 
 
• Väsentlighetsprincipen 
• Kvalitetsprincipen 
 
Dessa två begrepp styr inriktningen på all forskning. Det är lätt att förstå att 
forskning som inte kan anses väsentlig – alltså inte skapar värdefull kunskap i 
generell mening, och dessutom håller låg vetenskaplig kvalitet också kan 
ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. De två principerna ställer krav på reabilitet, 
validitet, att forskningsarbetet utförs med en stringens samt har ett lämpligt 
metodval. Forskaren bör förhindra att den som på olika sätt berörs av forsknings-
arbetet skadas i samband med datainsamling samt aspekter av hur informanten är 
beroende av forskaren, eller doktoranden av handledaren. Informantens samtycke 
till medverkan i forskningsprojektet, sammanfattas i två andra principer:  
 
• Integritetsprincipen 
• Autonomiprincipen 
 
Ytterligare en etisk regel är att forskaren bör tillförsäkra deltagarna som önskar 
konfidentiell informationshantering att uppgifter om enskilda identifierbara 
personer förvaras på ett betryggande sätt. Här är det viktigt att påpeka att 
konfidentiellt inte är liktydigt med anonymt.  
 
Med begreppen etik och moral åsyftas inte samma sak. Skillnaden kan liknas med 
att etik är ett ideal om rätta handlingsmönster, medan begreppet moral beskriver 
den handling som verkligen utförs. Det är alltså fullt möjligt att stå för en hög och 
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god forskaretik men samtidigt använda en låg moral i det praktiska arbetet. Det 
omvända, kombinationen av att ha en låg etik men en hög moral kan få otäcka 
följder, vi kan föreställa oss konsekvenserna av vad en entusiastisk forskare kan 
åstadkomma genom att driva igenom etiskt tveksamma forskningsprojekt. Den 
optimala tillämpningen av etik och moral är om vi kan få dessa att 
överrensstämma med varandra – att vi manifesterar vår goda etik genom vår 
moral.  



5. Tre kontexter för informationsmaterial 

Detta femte kapitel ger en inledning till följande tre 
kapitel som behandlar informationsmaterialets inre kon-
text, närkontext och yttre kontext. 

 
Diskussionen om tre kontexter för informationsmaterial utgår från utställningen 
Toppmötet och debatten går vidare... som visades på Fristadstorget i Eskilstuna 
under ett par kalla vinterveckor i februari 2003. Empiri från D-uppsatsen 
Toppmötet på Fristadstorget (Udd, 2004) ger texten en bas som utvecklas i 
referenser till andra rapporter och uppsatser där vi med utgångspunkt från 
Fristadstorget i Eskilstuna i en tänkt och associerande stadsvandring besöker 
kommunpolitiker i stadshuset, kommunens miljö- och byggförvaltning, Europa 
Direkt vid stadsbiblioteket samt källsorteringsanläggningar i närheten av våra 
studenters bostäder.  
 
 
 
 
 

producerades av Riksutställningar och handlade om de kravaller som uppstod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningen Toppmötet, är en informationsartefakt i betydelsen ett informations-
material som förutom sitt eget informationsinnehåll också är en nyckel till vår 
förståelse om ett större sammanhang, i den här uppsatsen om hur samhälls-
information utformas och används. Den 10 februari 2003 invigdes utställningen 
Toppmötet och debatten går vidare… på Fristadstorget i Eskilstuna. Utställningen 

Bild 5. Utställningen Toppmötet på Fristadstorget, februari 2003. 
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under det politiska EU-möte som hölls i Göteborg sommaren 2001. Under två 
veckor stod Eskilstuna museer som värd för utställningen. Producenter och 
tekniker vid Riksutställningar hade givit Toppmötet en intressant formgivning, 
nämligen två fristående tornliknande montrar innehållande artefakter från 
händelserna i Göteborg, samt en friggebod där berättelser och kommentarer 
samlades in i digital form av sms, och av levande utställningsvärdar med 
anteckningsblock.  
 

  Bild 6. Exempel på programpunkter vid Toppmötets besök i Västerås. De lokala värdarna      
anordnade en mångfald av debatter och seminarier för utställningen under turnén.  
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Bild 7. Besökare vid invigningen av Toppmötet i Eskilstuna. 
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6. Informationsmaterialets inre kontext 

Informationsmaterialets inre kontext är möjligen den kontext vi associerar starkast 
till arbetet med informationsdesign. Här finns kunskaper om hur informations-
bilder och texter bör utformas för att uppnå önskad effekt i kommunikationen. 
Inom vårt ämne är lärare och studenter ofta upptagna med att skapa informations-
materialets inre kontext genom teori och praktik av kunskaper från exempelvis 
utställnings-, text- och bilddesign samt grafisk form. Den inre informations-
kontexten har, till skillnad från närkontexten och den yttre kontexten, både 
etablerad terminologi och användbara arbetsmetoder. De mest grundläggande 
begreppen handlar om informationsmaterialets läslighet, läsbarhet och läsvärde 
och de går att arbeta med både i en hermeneutisk såväl som i en mer positivistisk 
anda.  
 

Läslighet 

Begreppet läslighet betyder att läsaren verkligen kan se vad som står i en text, men 
det behöver inte innebära att läsaren förstår budskapet. Läslighet är en bedömning 
av informationsmaterialets tekniska kvalitet (Pettersson, 1998). Olika medier 
behöver bli utformade med olika typografi och layout för att läsligheten ska bli 
optimal. Tecken ska varken vara för stora eller för små. Informationsproducenten 
måste veta hur och var olika teckensnitt och teckengrader bör användas.  
 

Läsvärde 

Läsvärde är ett mycket subjektivt begrepp eftersom det bedöms olika för varje 
individ som tar del av informationen (Pettersson, 1998). Ålder, personlig 
utveckling och individuella intressen påverkar upplevelsen läsvärdet. En annan 
faktor som ständigt påverkar läsvärdet är hur budskapet presenteras i förhållande 
till tidsaspekten. Förmodligen upplever de flesta av oss läsvärdet för en utgången 
tågtidtabell som hopplöst lågt. Läsvärdet styrs av läsarens intresse för ämnet.  
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Det är svårt att generellt bedöma läsvärdet av utställningen Toppmötet och 
debatten går vidare… eftersom det måste beskrivas subjektivt utifrån varje enskild 
besökare i utställningen. Om vi då tolkar utfallet av antal besökare för den 
utställningsdel som ställdes på Fristadstorget i Eskilstuna kan vi efter deltagande 
observation konstatera att många besökare inte alls uppmärksammade 
utställningen, eller tyckte att temat hade ett alltför lågt läsvärde för att de skulle ta 
sig tid att studera utställningen. På invigningen av utställningen fanns flera i 
publiken som också deltog i Göteborg vid EU-mötet 2001. För dem hade 
utställningen troligen ett högt läsvärde.  
 

Läsbarhet 

Budskapets läsbarhet avser läsarens möjlighet att uppfatta och förstå texter och 
bilder. Den som producerar informationsmaterial måste alltid målgruppsanpassa 
informationen. Med en lyckad målgruppsanpassning kommer i de allra flesta fall 
också en hög läsbarhet (Pettersson, 1998). Det finns flera faktorer som påverkade 
utställningen Toppmötets läsbarhet. En var att besökarna inte fick någon tydlig 
hänvisning till hur och var utställningen skulle läsas. Utställningen Toppmötet 
saknade en tydlig inledning ungefär som en text saknar rubrik, ingress och 
mellanrubriker. Det bör påpekas att detta inte var något misstag av producenterna 
vid Riksutställningar, utan en medveten ambition att i utställningens form spegla 
det kaos som bröt ut under demonstrationerna vid EU-mötet (Larsson, 2003a).  
 
 
 
 
 
Bild 8 (nästa sida). Utställningstornen hade rubrikerna 14-16 JUNI 2001, GÖTEBORG, 
TOPP och MÖTET, som delade meningar på olika sidor av utställningstornen vilken gav 
besökarna olika rubrik på utställningen beroende från vilket håll de först såg 
utställningstornen. Det finns många syften och användningsområden med rubriker 
(Pettersson, 2003b), men i det här fallet hade rubrikerna använts både för information och 
för dekoration vilket gjorde dem svåra att förstå. Rubrikerna var skrivna i ett sanserif-
typsnitt, cirka 200 mm höga. Den vita texten skapade en tydlig kontrast mot den rostfria 
monterytan så länge utställningstornen stod i skugga. Direkt solsken och reflexer från 
omgivningen gjorde emellertid rubrikerna svåra att uppfatta. Utställningstornen hade 
också texten RIKSUTSTÄLLNINGAR i en grå färgnyans på den rostfria ytan strax 
under monterglaset cirka 500 mm från markytan.  



 
Bild 8. Se bildtext sida 28. 

29
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Läsbarhetsindex 

Vid studier av texter kan vi använda läsbarhetsindex för att utan medverkan av 
fokusgrupper räkna fram och på så sätt mäta hur svår eller enkel en text är att läsa. 
Läsbarhetsindex som metod passar bra för kortare informationstexter. 
Meningarnas längd och ordens längd ger värden i LIX-tabellen som i en stegvis 
ökande skala överrensstämmer med läsarens ansträngning att tillägna sig texten. 
Läsarens estetiska upplevelse av texten kan inte mätas med denna metod. 
Bedömningen av informationsmaterialets läsvärde måste ske genom intervjuer, 
utprovning eller deltagande observation eftersom vi då vill veta något om läsarens 
uppfattning om innehållet i texten.  
 
Under tre dagar våren 2005 gjorde Eskilstuna kommun en utprovning av 
webbsidan <www.eskilstuna.se>. Här följer ett exempel på en text som vi bad 
fokusgruppen läsa. 
 
 Att ansöka om hjälp 
 
Vuxennämnden har det övergripande ansvaret för vård och omsorg till äldre och vuxna med 
funktionshinder i Eskilstuna kommun, tillsammans med Torshälla stads nämnd. 
 
Individuell hjälp från kommunen kan beviljas i form av ett bistånd. Inom vård och omsorg 
ansöker man om sådan hjälp hos en av våra handläggare. Handläggaren gör en utredning och 
bedömer personens behov av hjälp och hur det bäst kan tillgodoses. I utredningen tar man 
hänsyn till bland annat tidigare hjälp, hälsotillstånd, sociala förhållanden och den sökandes 
synpunkter. Utredningen leder fram till ett beslut, med stöd av lagstiftning. 
 
Beslutet innebär antingen att man får den hjälp man ansökt om eller så får man avslag på hela 
eller delar av ansökan. Man kan överklaga ett beslut man är missnöjd med. Om ansvarig 
nämnd inte ändrar sitt beslut helt i enlighet med den enskildes önskan, skickar nämnden 
ärendet vidare till länsrätten för prövning.  
 
Inom kommunens vård och omsorg använder man ibland begreppet självbestämmande. Här 
innebär begreppet att man själv bestämmer om och när man ska ansöka om hjälp och om man 
vill ta emot den hjälp man blir beviljad. Medbestämmande å andra sidan innebär att personen 
ska ha inflytande över hur hjälpen blir utförd, i den mån det är möjligt. 
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Utprovningen skedde på Digitala labbet vid Mälardalens högskola och 
genomfördes med hjälp av en fokusgrupp. Fokusgruppen hade valts ut och 
sammankallats med syftet att prova användbarheten för de olika användarroller 
som finns markerade på webbsidan. Ett antal scenariofrågor ställdes till 
fokusgruppen och de använde sedan kommunens webbsida för att finna svar på 
frågorna. Användbarhetstestet utfördes i en labbmiljö under åtta försökssessioner 
med totalt nio personer och utprovningen dokumenterades genom deltagande 
observation och videoinspelning. 

 

Bild 9. Eskilstuna kommuns webbsida den 19 januari 2006. I det nedre vänstra hörnet syns 
rubrikerna och länkarna för de användarroller som utprovades. 
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Att räkna ut läsbarhetsindex 

Ett läsbarhetsindex räknas ut genom följande steg: 
1. Antal ord i texten (204 st). 
2. Antal ord längre än sex bokstäver i texten (55 st). 
3. Antalet meningar (12 st). 
4. Antalet långa ord/ordantalet x 100 = OL (genomsnittlig ordlängd) 55/204 x 
100=26,9. 
5.   Ordantalet/antal meningar = ML (genomsnittlig meningslängd) 204/12=17. 
6.   OL + ML = LIX. 26,9 + 17 = 43,9. 
 
För att tolka betydelsen av värdet för läsbarhetsindex används tabell 2, vilken ger 
oss en orientering om hur värdet av läsbarhetsindex också kan översättas i praktisk 
tillämpning i produktionen av texter. 
 
Tabell 2. Tolkning av läsbarhetsindex  

Värdet för läsbarhetsindex Tillämpning 

20 - 30 Enkel text, vanlig i barnböcker 

30 - 35  Svensk skönlitteratur i allmänhet 

35 - 45 Medelsvår text, vanlig i veckotidningar 

45 - 50  Populärvetenskapliga texter 

50 - 55 Svår text, skriven av fackfolk för fackfolk 

55 -    Omöjlig text 

 
 
Värdet av läsbarhetsindex för texten om individuell vårdhjälp från vuxennämnden 
blev 43,9 och visar därmed att texten är medelsvår att läsa. Denna uträkning 
stämmer också överens med resultaten i tabell 3 som vi fick från fokusgruppen vid 
användbarhetstestet när vi bad dem läsa texten och sedan göra en värdering med 
hjälp av en semantisk diffrentialskala. Förkortningen FP står för försöksperson. 
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Tabell 3. Enkätsvar för text om vårdfråga 
                                                                    
Vad anser du om texten du just läst? 
FP1.     X    
FP2.    X    
FP3-4.   X     
FP5. X       
FP6.   X     
FP7.      X  
FP8.  X      
FP9.    X    
 Lättläst                        Svårläst

 
Skillnaden mellan de två metoderna av att bedöma läsbarheten för en text är att vi 
i mötet med fokusgruppen också fick kvalitativa data i form av kommentarer om 
texten som dessa:  
 
FP1 ”Tagit del av men ej förstått, känns lite för byråkratiskt och svarar inte på 

frågan hur göra”.  
 
FP7 – Tycker det är onödigt med s-passiver (sökandes). Tycker att texten är 

krånglig men också att det är svårt att ta bort något eftersom informationen 
är viktig.  

 
FP8 – Uttrycker att texten kanske kunde vara mer utförlig.  
 
FP9 – Tycker att det första stycket är bra, vill i andra stycket förtydliga vilken 

enhet på kommunen det handlar om. Vill ha fler specifika uttryck. 
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Interaktivitet 

Designarbete för interaktiva medier är komplicerat eftersom användaren får flera 
valmöjligheter för att läsa informationen, vilka är svåra att förutse för inform-
ationsproducenten.  
 
Vid användbarhetstestet för Eskilstuna kommuns webbsida studerade vi 
funktionen av så kallade användarroller vilket är länkar och information som 
anpassats för att stödja användarens navigering på webbsidan. Under 
användarrollen Förälder finns exempelvis kontaktuppgifter och information om 
förskolor och barnomsorg, medan det under användarrollen Journalist finns 
kontaktuppgifter till kommunens informatörer samt länkar till fakta och statistik 
om Eskilstuna kommun. Testet visade att användarna inte alltid identifierade sig 
med användarrollerna. Under testerna visade det sig finnas flera vägar till rätt svar 
på de scenariofrågor vi ställde. Resultatet av utprovningen visar att fokusgruppen i 
vissa frågor använde länkar under användarrollerna för att söka information, men 
också att de ofta använde sökmotor, alfabetiskt register samt andra länkar som 
speglar kommunens tjänste- och myndighetsutövning. Fokusgruppen fastnade 
ibland på samma ställen i webbstrukturen. I några fall avbröts frågan i försöket 
och försöksledaren gav vägledning till försökspersonen. De hinder som uppstod 
för användarna att finna rätt information kan kategoriseras i tre huvudgrupper;  
 
• Semantiska frågor.  
• Struktur – informationsarkitektur. 
• Layout och grafik.  
 
De semantiska frågorna rörde ord och begrepp som används på kommunens 
webbsida. Den sökmotor som används på webbsidan har programmerats av 
webbredaktörerna med synonyma ord för att vägleda användaren. 
 
En fråga i användbarhetstestet gällde frågan om försörjningsstöd och socialbidrag 
och dokumentationen visar att fokusgruppen använde en stor variation av 
strategier för att söka informationen.   
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Frågan löd: ”Du har av olika anledningar svårt att få ekonomin att gå ihop och 
undrar om du har rätt till socialbidrag. Leta fram faxnumret till den enhet som 
hanterar bidragen?  
 
FP1 Hittar snabbt sidan men går förbi faxnumret, letar rubriker på webbsidans 

vänstra del.  
 
FP2 Klickar på Vård – Sociala Tjänster och finner försörjningsstöd 
 
FP3–4 Diskuterar vad begreppet betyder – funderar på om det har med företag att 

göra. Skriver socialbidrag i sökmotorn, får fram försörjningsstöd med går 
förbi denna länk. Går till Vård och Sociala tjänster – får hjälp att finna 
länken. 

 
FP5 Söker socialbidrag i alfabetiskt register – inga träffar. Går till Vård och 

Sociala tjänster finner försörjningsstöd. 
 
FP6 Klickar på Vård och Sociala tjänster – socialjouren – vuxna. Skriver 

försörjningsstöd i sökmotorn hittar faxnumret.  
 
FP7 Går till Vård och Sociala tjänster – klickar på ungdomar. Söker socialbidrag i 

sökmotor kommer till försörjningsstöd. 
 
FP8 Går till alfabetiskt register. Söker på S. Finner Sociala tjänster, klickar 

försörjningsstöd – nytt fönster, här finns faxnummer till Torshällas 
vårdinstitution. 

 
FP9 Söker socialbidrag i sökmotor, finner försörjningsstöd. 
  
  
Tabell 4. Enkätsvar om upplevd tidsåtgång.  
 
Tog det lång tid?                   Tog lång tid                                Gick snabbt 
FP1.  X       
FP2.      X  
FP3-4. X       
FP5.     X   
FP6.     X   
FP7.   X     
FP8.     X   
FP9.     X   
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Tabell 5. Enkätsvar om krånglighet.  
 
Var det krångligt?                   Mycket krångligt                Inte alls krångligt 
FP1.    X     
FP2.      X  
FP3-4. X       
FP5.     X   
FP6.     X   
FP7.    X    
FP8.      X  
FP9.    X    
 
 
Tabell 6. Förbättringar.  
 
Utrymme för förbättringar?                       Kan göras mycket bättre             Riktigt bra 
FP1.    X     
FP2.      X  
FP3-4.   X     
FP5.        
FP6.      X  
FP7.  X      
FP8.    X    
FP9.     X   
  
 
Fokusgruppens heterogenitet representerade skillnader i användning och kunskap 
om olika begrepp och benämningar av kommunens verksamheter. Exempelvis 
hade en äldre person i fokusgruppen större kunskap om kommunens förvaltnings-
organisation än fokusgruppens två gymnasieelever och kunde mer effektivt finna 
rätt svar på frågorna. Anpassning av webbsidans språk och begreppsvärld till en 
bred grupp av brukare tolkas som en nyckelfråga i arbetet med att utveckla 
webbsidans användbarhet. Ett förutseende scenariotänkande och en beredskap i 
programmeringen av sökmotorerna kan vara en väg att gå för att lösa detta mål, 
många användbara synonymer är redan inprogrammerade i sökmotorn. En annan 
semantisk fråga gällde vad länkarna på webbsidan betyder, eller hur användaren 
tolkar betydelsen. I det praktiska arbetet med informationsarkitektur brukar detta 
nämnas som etikettering eller labeling och leda till långa diskussioner mellan 
webbutvecklare och beställare av webbsidor (Rosenfeld & Morville, 2002).  
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Återkoppling i Toppmötet 

Om informationsmaterialet ger användaren möjlighet att välja eller sända tillbaka 
kommentarer ger det en ytterligare arbetsuppgift för informationsproducenten. 
Toppmötet var förmodligen en av de första utställningarna där besökarna hade 
möjlighet att sända in sina kommentarer genom sms-meddelanden. De besökare 
som tog del av utställningen kunde skriva korta meddelanden på sina mobil-
telefoner och sända dem till en sluss på Riksutställningar där olagliga och 
kränkande meddelanden sorterades bort.  

elefonteknik i 
utställningen estugans 
vägg. Totalt  
meddelandena i 8 olika åsi
 
• Kritik mot polisen (5 st) ”Polisen skyddar de rika.” 
• Stöd för polisens arbete (6 st) ”Det var inte polisen som började!” 
• Politiska inlägg och frågor (5 st) ”Mötesfriheten och demonstrationsrätten måste kunna 
samsas! Ingvar Carlsson” 

• Oklara sms (5 st) ” Jesus älskar dig!” 
• Citat och uttalanden (7 st) ”Nej till maskeringsforbud” 
• Informativa inlägg (1 st) ” GÖTEBORGSKOMMITTEN KOMMER MED SIN 

UTREDNING DEN 14 JANUARI - VAD KOMMER DEN BETYDA?” 
• Om utställningen (3 st) ”SKITBRA ATT NÅN VÅGAR TA ITU MED DET HÄR” 
• Reflektioner (6 st) ”Vilka vann? Ligisterna eller de demokratiska krafterna?” 

 

 
 
 
De sms-meddelanden som godkändes publicerades sedan via mobilt

på den display med lysdioder som fanns monterad på värm
 30 meddelanden visades på displayen. Jag kategoriserade in

ktsgrupper. Här följer några exempel: 

Bild 10. Värmestugans baksida. Bild 11. Display med lysdioder. Någon har 
ten genom att komplettera med den ljusa texten. Klottret undeförbättrat läslighe r 

t de placerades där någon gång under turnén. siffrorna visar at
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Politiker och beslutsunderlag 
 
I en rapport om hur kommunala politiker i Eskilstuna läser beslutsunderlag 
framkom att tjänstemän kan utveckla utformningen av beslutsunderlag och 
utvärderingar med politiker som mottagare (tabell 7 och tabell 8). Det visade sig 
att 30 procent av de tillfrågade politikerna tyckte att texterna i de beslutsunderlag 
de läser är krävande. Ett enkätsvar löd ”Inga under av klarhet för dem som inte är 
ganska djupt insatt i den kommunala apparaten och dess eget fikonspråk”.  
 
Frågan är då ett klassiskt informationsproblem; Krävs en anpassning av informa-
tionen eller bör vi utbilda målgruppen så att de kan tolka informationen? Inom 
ämnet informationsdesign anpassas informationsmaterialet till användaren. I det 
här fallet finns en semiprofessionell grupp mottagare av budskapet, en ny fråga 
uppenbaras om vilka krav som är rimliga att ställa på de lokala politikernas 
kapacitet att läsa, tolka och förstå, exempelvis utvärderingar som beslutsunderlag. 
De medverkande gav också skrivna kommentarer i enkäten. ”För mycket papper. 
Återkommande text i ett och samma ärende. Det är säkert tvunget men man blir 
förvirrad.” samt ” Tråkig. Ibland trist att läsa. Komprimerad text utan luft.” Tabell 
7 och 8 är en sammanställning av 18 enkätsvar.  
 
Tabell 7. Beslutsunderlag  

n = 18 Enkelt Krävande Korrekta Felaktiga 

Jag upplever språket i beslutsunderlagen som: 13 6   

Texterna i beslutsunderlagen är:   17   

 
Tabell 8. Enkätsvar om texter i beslutsunderlag  

n = 18  Otydliga Tydliga Konsekvent Inkonsekvent 

Texterna i beslutsunderlagen är: 5 13   

Den grafiska utformningen av underlagen är:   15 2 
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Miljö- och byggförvaltningens information 

Arbetet vid en kommunal förvaltning sätter stora krav på fungerande information 
och kommunikation när tjänste- och myndighetsutövning ska kommuniceras till 
en bred målgrupp. I intervjuer med tjänstemän och brukare vid miljö- och bygg-
förvaltningen kom vi fram till att tidningsreportage i berättande stil av feature-
karaktär kan vara en stor hjälp i allmänhetens förståelse av förvaltningens 
verksamhet. Det kan mildra effekten av att miljö- och byggförvaltningen ofta 
nämns i negativa sammanhang, då något gått fel – exempelvis när en restaurang 
blir tvungen att lägga ned verksamheten på grund av bristande livsmedelshygien.  
 
Ett sätt att intressera lokala medier är att presentera nya regler exempelvis EU:s 
miljölagar eller på annat sätt bidra till massmediernas nyhetsproduktion. Under-
sökningar, enkäter och statistik som produceras av förvaltningen har ett nyhets-
värde för lokala medier. Ett pressmeddelande eller en presskonferens om en 
avgränsad fråga kan användas för att ge uppmärksamhet, eller vara en del av en 
större informationssatsning.  
 
Tillfrågade brukare hade synpunkter på miljö- och byggförvaltningens 
informationsmaterial. I några fall handlade det om blanketter där de missat att 
fylla i uppgifter, men detta hade i regel kompletterats på ett enkelt sätt genom 
telefonkontakt med handläggaren. En kommentar handlade om en av byggför-
valtningens informationsfoldrar som inte innehöll den information som brukaren 
önskade, kommentaren gav intrycket av det är svårt att tolka generella byggregler 
så att de passar för ett enskilt ärende. Det är inte rimligt att det ska finnas en 
informationsfolder för varje enskilt fall som kommer in till förvaltningen. Det 
framkom också under flera intervjuer med handläggare att det är svårt att ha 
informationsmaterial i beredskap för alla ärenden som kan tänkas dyka upp. 
Frågan om informationsberedskap har verksamheten på förvaltningen gemensamt 
med ansvariga institutioner för information vid kriser eller större katastrofer i 
samhället. Dessa institutioner kan aldrig förutsäga enskilda händelser. Deras 
övergripande strategi är att ha en informationsplan som talar om vilka personer 
som arbetar med vad – arbetsuppgifter och aktuella kontaktlistor, samt veta vem 
som kan svara på frågor och vem som producerar information (Informations-
utredningen om brandkatastrofen i Göteborg, 1999).  
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I arbetet med rapporten för miljö- och byggförvaltningen kom det fram att 
informationen till stor del skapades hos brukaren. Här syntes ett behov av stöd för 
hur den återvändande informationen från brukare till förvaltning var tänkt att 
utformas. De intervjuade brukarna tyckte att det var oklart på vilket sätt de 
förväntades leverera tillbaka information till miljö- och byggförvaltningen. Den 
vägledning som nu finns och fungerar bygger på att brukarna ringer upp 
handläggaren och frågar om det särskilda ärendet. Intervjuerna visade att en stor 
del av handläggarnas arbete är just personliga kontakter med brukarna och att det 
finns en dynamik i detta arbetssätt som inte går att ersätta med ett statiskt 
informationsmaterial.  
 
Här blir det nödvändigt att flytta fokus från den inre kontexten och 
informationsmaterialets utformning, till mötet mellan sändare och mottagare – 
informationsmaterialets närkontext i nästa kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 12 (nästa sida.). Informationsartefakt från miljö- och byggförvaltningen. 
Jordbruksverkets folder om djurskyddsbestämmelser – Grisar (Statens jordbruksverk, 
2003) har en tydlig läslighet och läsbarhet – grafisk form och språk fungerar bra 
tillsammans. En generell grafisk regel är att rubriker ska skrivas i sanseriftypsnitt, 
exempelvis Arial och Helvetica, medan brödtext ska skrivas i seriftypsnitt – exempelvis 
Times. Anledningen till denna regel är att ögat kan få stöd av de små klackarna på 
bokstäverna i löpande text – de bildar linjer. Medan rubriker, samt text i liten teckengrad, 
bäst uppfattas utan serfier.  
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Bild 12. Se bildtext sidan 40. 
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7. Informationsmaterialets närkontext   

Dagspress är en god källa till förståelsen av informationsmaterialets närkontext. 
Recensioner från en utställning eller en sammanfattning från senaste kommun-
fullmäktige ger en förståelse om närkontexten. Välskrivna reportage kan beskriva 
personerna och närmiljöns karaktär omkring mötet. Här beskrivs alltså något som 
inte helt är en yttre social kontext och inte heller handlar om den inre kontexten – 
utformningen av ett informationsmaterial.  

 

 
Närkontexten för ett informationsmaterial handlar om mötet mellan sändare och 
mottagare av budskap. Erfarenheter från fallstudier i den här avhandlingen visar 
att denna kommunikation påverkas av mottagarens förförståelse samt av förut-
sättningar som har att göra med mötets ordning. Det här kapitlet visar att rum och 
tid är två viktiga faktorer för informationsmaterialets närkontext. 

 

Bild 13. Invigningen av utställningen Toppmötet på Fristadstorget i Eskilstuna februari 2003. 
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Toppmötets närkontext 

När utställningen Toppmötet visades i Eskilstuna hade det gått mer än ett och ett 
halvt år sedan det omdebatterade EU-mötet i Göteborg 2001 ägde rum. 
Producenter och utställningsvärdar mötte en stor utmaning i att presentera 
utställningen mitt i vintern. Det ställdes höga tekniska krav på utställningen 
eftersom den skulle fungera utomhus, obevakad dygnet runt på centrala och 
offentliga platser. Utställningen skulle dessutom hålla för flera transporter genom 
landet på en turné mellan åtta olika städer. Producenter och arrangörer arbetade 
flitigt med att skapa intresse hos publiken för innehållet i utställningen. En lycklig 
omständighet var att en statlig rapport om Göteborgskravallerna presenterades vid 
ungefär samma tid som Toppmötet invigdes och skapade ett högre aktualitetsvärde 
för utställningen. 
 
Toppmötet uppmärksammades i lokala tidningar och TV-program. Att öppna en 
utställning är en nyhetshändelse som kommer med i de flesta lokala medier. Det 
går också att skapa ytterligare medieutrymme och uppmärksamhet genom egen 
produktion av nyheter. Vid invigningen av utställningen i Göteborg gav 
Riksutställningar ett uppdrag till ett opinionsinstitut att fråga ett antal Göteborgare 
om deras syn på händelserna vid EU-mötet 2001. På så sätt skapade de 
information som hade ett högt nyhetsvärde, vilket utställningen möjligen saknade 
ett och ett halvt år efter EU-mötet. Resultatet av undersökningen presenterades på 
en presskonferens där det förstås också fanns information om utställningen. 

 

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand, som invigde utställningen 
i går kväll, hör till dem som tycker att bilden av Göteborgsmötet 
behöver modifieras och att utställningen därför är viktig. Mediabilden 
av dagar med batonger, gatsten och kravaller måste kompletteras så 
att människor förstår att de allra flesta var fredliga personer, som ville 
uttrycka sina åsikter (Hillbom, 2003). 

 
Utställningsformen kan ge en reflekterande och nyanserad bild av samhället, vid 
sidan av andra massmedier. Det är intressant att begreppet ”bilder” kan beskriva 
vår uppfattning och vårt minne av en händelse eller information som vi mottagit. 
Utställningar kan vara ett effektivt medel för att bearbeta bilder och nyansera 
människors uppfattning om en händelse. Lundberg (1995) menar att det krävs en 
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samhällsinriktad analys för att göra en kvalitativ bedömning av vad besökarna tar 
del av i en utställning. En utvärdering av utställningen Toppmötet visar att den 
fördjupning av kunskaper och ventilering av åsikter som skedde på olika debatter 
omkring utställningen måste ses som Toppmötets absoluta styrka och kvalitet 
(Larsson, 2003b). Seminarier och program som skapades omkring utställningen 
Toppmötet visar på utställningsmediets funktion som katalysator för att initiera 
samhällsdebatt. 

Närkontext i källsortering 

Vid arbetet med att reda ut informationsfrågor i samband med källsortering hos 
studenter på kursen Recycle Design så kom vi fram till att den rumsligt utformade 
information som finns vid källsorteringsanläggningar har många gemensamma 
frågor med utställningsmediet (Pettersson et al., 2005). Studien om information 
vid källsorteringsanläggningar visade att det informationsmaterial som finns 
monterat på containrar måste ha en motsvarighet i informationsmaterial som sänts 
ut till hushållen.  
 
 
 
 
 

 

Bild 14. Information om återvinning och andra meddelanden vid återvinningscontainer, 
Råbergstorp Eskilstuna, 2005. 
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De som lämnar avfall vid en källsorteringsstation är helt beroende av att inform-
ationsmaterialet håller en hög kvalitet i fråga om informationsdesign. Studien 
visade att i detta fall fungerade det rumsligt utformade informationsmaterialet på 
containrarna i samverkan med utsänt informationsmaterial. Studenterna som 
medverkade i studien menade att det finns en viktig fråga i hur fastighetsägare 
informerar och underhåller källsorteringsanläggningar. Studien sammanlänkade 
begreppen information, funktion och motivation. Syftet med informationsmaterial 
på miljöstationer är att uppmana användaren till en direkt handling på plats, vilket 
är en viktig skillnad jämfört med informationssyftet i den utställningsform 
Toppmötet representerade där budskapet var att diskutera händelserna i Göteborg 
sommaren 2001. 
 

Besökarnas kommentarer om Toppmötet  

Utställningen Toppmötet saknade möjligen de längre politiska förklaringarna om 
EU-politik, globalisering och de frågor som demonstranterna verkligen ville sätta 
på dagordningen vid EU-mötet i Göteborg 2001. Utställningen handlade om 
konfrontationen mellan polis och demonstranter, och om hur massmedierna 
rapporterade om händelserna. Enligt Eskilstuna museer så var det vanligt att de 
mer extrema kommentarerna lämnades muntligen till utställningsvärdarna och att 
de som uttryckte dem inte ville skriva ned dem. Det är svårt att se något 
gemensamt hos besökare som lämnade kommentarer annat än att de tog sig tid att 
stanna vid utställningen. 
 

– Det som hände i Göteborg fick ungdomar att känna sig maktlösa i 
det demokratiska Sverige, säger Anneli Ranamaa, från Grön Ungdom 
i Eskilstuna, som tror att händelserna i Göteborg hämmar många unga 
från att fortsätta uttrycka sig. Det tycker hon är en skrämmande 
utveckling som man måste förändra. Och här hoppas hon utställ-
ningen ska bidra (Hillbom, 2003).  

 
Annelie Ranamaa pekar på kärnan i varför utställningen Toppmötet 
överhuvudtaget producerades. Utställningen är ett monument över en misslyckad 
demokratisk diskussion. Uttalandet visar också att utställningar kan vara ett medel 
för att inleda en kontrollerad diskussion om exempelvis demonstrationsrätt och 
åsiktsfrihet. Det är rimligt att anta att konfrontationen i Göteborg till stor del var 
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en effekt av många starka och oreflekterade åsikter som inte hade fått ventileras 
under ordnade former. Både demonstranter, poliser och politiker verkar ha varit 
oförberedda på den polarisering som de i handling representerade under EU-
mötet. 

Informationens närkontext vid kommunfullmäktige 

Politiska möten är inte associerade med samma nöje som finns i att besöka en 
utställning, men det finns paralleller i informationsmaterialets närkontext, det 
starkt formella kommunikationssättet. För den som deltar i kommunalfullmäktiges 
möten, alltid på en torsdagskväll i Eskilstuna stadshus, framstår mötet och 
kommunikationen starkt formaliserad. Det är en form av ritualiserad kommuni-
kation som pågår under mötet. Precis som ordningen i en utställning finns här 
rummet, ledamöternas placering, dagordningen och fullmäktigeordförandes 
ledning av mötet vilket ger informationen en närkontext. Larsson (2001) beskriver 
detta i begreppet ritualiserad kommunikation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kommunikativa sammanhang har fler betydelser än de som syns i formen. 
Vi kan till och med säga att det som pågår vid mötet är vad Engman (1999) kallar 
performans – ritualiserad handling i syfte att uttrycka något. I det här 
sammanhanget uttrycks såväl maktförhållanden i kommunen som vår starka 

 

Bild 15. Kommunfullmäktige i Eskilstuna stadshus, januari 2005. 
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gemensamma tro på ett demokratiskt samhälle. Vid studien om utvärderingar som 
beslutsunderlag svarade en av de intervjuade politikerna att ”Många av 
fullmäktiges politiska diskussioner är partibundna upprepningar och handlar inte 
om Eskilstunas kommunala frågor”. Min tolkning av svaret är att mötet för 
kommunfullmäktige i Eskilstuna inte enbart handlar om ärendena på 
dagordningen, utan egentligen är en spegel av rikspolitiken och de ideologiska 
positioner politiska partier håller till varandra. Tabell 9 visar också att deltagarna 
formar ett förhållningssätt till utvärderingar och beslutsunderlag både individuellt 
och i samråd med den egna partigruppen mellan mötena i kommunfullmäktige.  
 
Tabell 9.  Enkätsvar om mötet vid kommunfullmäktige   
n = 18 Svar Fler frågor Aktuella Inaktuella I grupp Individuellt 

Mötet vid kommunfullmäktige ger: 16 6     

Mötet vid kommunfullmäktige gör underlagen:   14  2   

Innan mötet läser jag beslutsunderlagen:      16 10 

Innan mötet tolkar jag beslutsunderlagen:     14 12 
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Närkontext vid miljö- och byggförvaltningen 

I informationsmaterialets närkontext sker ett möte mellan sändare och mottagare 
av budskap. Ibland sker detta indirekt genom representationer – informations-
material, men i större komplicerade kommunikationssammanhang sker detta ofta 
genom levande möten. Kommunikationen mellan brukare och tjänstemän är ett 
klassiskt fall att studera. Arbetet för tjänstemännen på miljö- och byggförvalt-
ningen på Eskilstuna kommun innebär en omfattande hantering av information till 
och från brukare av deras tjänster och myndighetsutövning. I de flesta ärenden har 
informationens närkontext och yttre kontext en stor betydelse för mottagarens 
förståelse av budskapet. Det finns många lagar och rekommendationer 
förvaltningens tjänstemän behöver förmedla till brukarna i olika ärenden och det 
sker i regel genom möten, telefon och skrivna dokument.  
 
Ett ärende jag kom i kontakt med under fallstudien benämndes Bygglov för 
ändrad användning av enbostadshus – ansökan om godkännande av 
livsmedelslokal. Brukarna i detta fall ett par, besökte miljö- och byggförvaltningen 
för att ta reda på vilka regler som gällde för att bygga ett kylrum för att förvara 
livsmedel i källaren i sitt bostadshus. En månad efter besöket fick de en blankett 
från miljö- och byggförvaltningen och de var mycket bekymrade över att de sedan 
fick vänta på beslutet i nästan fem månader (Brukare:2, 2004). Ärendet gällde 
både miljö- och byggfrågor, alltså två olika avdelningar vid förvaltningen vilket 
möjligen var orsaken till att ärendet drog ut på tiden. Det här var ett relativt 
ovanligt ärende (Handläggare:4, 2004). Tiden för ärendehanteringen uppskattades 
till ungefär två månader av handläggaren. Brukaren får i regel ett första svar efter 
två veckor. Ungefär nittio procent av de ärenden som kommer in till miljö- och 
byggförvaltningen gäller tillbyggnad av bostäder enligt (Handläggare:4, 2004). 
Det är viktigt att se hela situationen omkring ett ärende exempelvis 
livsmedelshygien och en ny EU-förordning om så kallat spårkrav med anledning 
händelserna vid galnako-sjukan. Handläggare 1 uttryckte att graden av flera 
brukares fackmässighet generellt har försämrats under de senaste åren. Detta beror 
på att många nu byter bransch. Ett vanligt exempel är någon som bestämmer sig 
för att öppna en pizzeria, men i grunden har en helt annan utbildning än inom 
livsmedelshantering (Handläggare:1, 2004).  
 



 50

Ett annat ärende Anmälan om djurhållning med 100-200 kor gällde en byggnad 
för att hålla över 100 mjölkkor. Brukaren visste att det var nödvändigt att kontakta 
miljö- och byggförvaltningen, men också att Länsstyrelsen har i uppdrag att ge 
riktlinjer. Brukaren ringde förvaltningen och fick en blankett och ett 
informationsbrev. Kommunikationen fungerade bra men brukaren var tvungen att 
komplettera uppgifter. Brukaren menade att det är svårt att skriva det som ”är 
självklart” och formulera detta för tjänstemän vid förvaltningen eller 
Länsstyrelsen (Brukare:7, 2004).  
 
Handläggare 2 berättade att det kan vara ett stort steg för brukare att kontakta 
förvaltningen, förändring kan betyda stora ekonomiska kostnader (Handläggare:2, 
2004). Handläggare 4 berättar att brukaren aldrig får mer information än de 
behöver, vad det gäller de juridiska ramarna och olika förordningar – byggregler 
är det relevant att motivera ett nej-svar, ett ja-svar motiveras aldrig 
(Handläggare:4, 2004). 
 
En strategi för kombinationen av olika sorters informationsmaterial tillämpas på 
förvaltningen. Informationen ska fungera för en mycket bred målgrupp med olika 
förutsättningar att ta till sig information. Handläggarens roll är att tolka regler göra 
bedömningar och förmedla detta till brukarna. Sådan information är mycket svår 
att standardisera eller utforma i skriftlig form. Empirin från studien vid miljö- och 
byggförvaltningen visar att samhällsinformation är en kombination av information 
och kommunikation och att det ofta krävs personlig vägledning genom 
komplicerade regler och förordningar. 
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Toppmötet och en kommunikativ närkontext 

Utställningen Toppmötet var planerad och byggd så att den kunde bemannas med 
utställningsvärdar. Deras roll var att dokumentera synpunkter från besökarna. C G 
Screven (Jacobson, 1999) menar att utställningar kräver ett samarbete med 
publiken för att budskapet ska nå fram till mottagaren. Det krävs uppmärksamhet, 
ansträngning och motivation av publiken för att de ska ta del av utställningar. Få 
besökare kommenterade eller lämnade meddelanden i utställningen Toppmötet. 
Utställningens placering valdes utifrån en praktisk fråga om var uttag för elkraft 
finns på Fristadstorget. Eskilstuna kommun hade rekommenderat platsen.. Det 
blev dock tydligt att den valda placeringen formade utställningens närkontext. På 
den del av torget där utställningen ställdes upp finns ingen omfattande 
genomgångstrafik.  

 
 
 

 
 

Bild 16. Bilden visar att de signaler som ska locka besökare till utställningen är svaga.
Utställningen konkurrerar om uppmärksamhet med andra verksamheter på torget. Vårt
kognitiva system fungerar så att vi måste bli intresserade av något för att vi ska uppfatta 
de första signalerna om att det finns information att ta del av (Pettersson, 2002). 
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Alla saker som presenterades i utställningen Toppmötet var märkta med en 
hänvisning till längre berättelser som samlats i en pärm. Texterna bestod av 
intervjuer med personer som befann sig i Göteborg under EU-mötet 2001. Det var 
få besökare som tog sig tid att läsa dessa texter. Det berodde inte på texternas 
läsbarhet, utan snarare på att texterna var långa och att pärmen som de fanns i låg 
på ett ställe i utställningen som inte uppmärksammades av besökarna.  
 
Flera besökare frågade vad utställningen handlade om och vem som stod bakom 
produktionen. Roger Whitehouse skriver att samhällsinriktade utställningar bör 
utformas med en bredd i gestaltningen eftersom målgruppen är så heterogen 
(Jacobson, 1999). Whitehouse använder begreppet ”commonality” på engelska 
vilket jag översätter med allmäninriktat – eller riktat mot allmänheten. 
Informationsformgivningen skulle alltså följa en allmän linje som inte är anpassad 
mot individuella informationsbehov. Denna teori stöds av intervjuer i fallstudien. 
Ambitionen med utställningen Toppmötet var inte främst att skapa en upplevelse 
för publiken ett starkt uttryck eller häftig gestaltning. Både tekniker och 
producenter sade under intervjuerna att de eftersträvade ett neutralt uttryck i 
utställningen. Det neutrala uttrycket sänkte utställningens uppmärksamhetsvärde, 
vilket märktes då publiken hade svårt att upptäcka utställningen i stadsrummet och 
det framstod som ett svårlöst informationsdesignproblem i utställningsproduk-
tionen, se bild 16.  
 
Det unika med utställningar som informationsbärare är att de ofta innehåller 
riktiga föremål (Lundberg et al., 1995). En god presentation av föremål och 
artefakter ställer stora krav på teknik, dramaturgi och läslighet. Screven (Jacobson, 
1999) menar att det finns ett dramaturgiskt problem med utställningar som 
informationsbärare eftersom publiken kan välja läsordningen. Utställningen 
Toppmötet kunde läsas från olika riktningar. Besökarna tog del av utställningen på 
många olika sätt, men det är oklart hur stor del av utställningens budskap de tog 
del av. Undersökningar som C G Screven gjort på andra utställningar visar att få 
besökare uppfattade det egentliga budskapet. Resultaten blev bättre om 
besöksgruppen hade någon sorts förförståelse (Jacobson, 1999). Besökare stannar 
i genomsnitt 10 till 15 sekunder för att ta del av varje utställningsdel (Jacobson, 
1999). Detta stämmer överens med erfarenheterna från utställningen Toppmötet.  
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8. Informationsmaterialets yttre kontext 

Den här texten diskuterar informationsdesign i samhällsinformation med 
utställningen Toppmötet som utgångspunkt. Utställningen är en informations-
artefakt för vilken det också finns en yttre social och kulturell kontext. Den 
uppenbara yttre kontexten av utställningen Toppmötet är förstås globalisering och 
EU-politik. Fallstudien om Toppmötet visar att studier av informationsmaterial 
genom informationsdesign kan användas som inledning till en bredare diskussion 
om svårgripbara samhällsfrågor. 
 

EU – en yttre kontext 

I uppsatsen Community Communication, European Union Information Service in 
an Information Design education perspective (Udd, 2005a) blev det tydligt att de 
intervjuades intresse för EU relaterade direkt till deras kunskap om EU. I studien 
ansåg de intervjuade att det finns ett demokratiskt ansvar, en viktig roll för 
informationsformgivare att skapa informationsmaterial med hög kvalitet. De 
intervjuade yngre studenterna tyckte att det var mest värdefullt att arbeta med den 
inre kontexten av informationsmaterial, infografi, formgivning av text, 
informationsbilder och innehåll. De äldre studenterna hade en mer övergripande 
syn på informationsdesignarbetet och ansåg att närkontext, inre kontext och yttre 
kontext av ett informationsmaterial har lika stor betydelse för en hög kvalitet på 
utformningen av EU-information. De flesta i gruppen föredrar att arbeta och 
studera temat informationsdesign i EU-information genom kvalitativa metoder 
med inslag av kvantitativa studier. Den intervjuade gruppen ansåg att operationellt 
designarbete med en mindre del textbaserade studier var den bästa metoden för att 
utveckla EU-information med kunskaper från ämnet informationsdesign. 
 



 

 Bild 17. Artefakter från Göteborg 2001. 
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Semiotik

Om vi utgår från informationsmaterialet för att söka förståelse för dess yttre 
sociala kontext kan vi som en inledning använda terminologi hämtad från ämnet 
semiotik. Kunskaperna om tecknens användning, tolkning och betydelse handlar 
ofta om vår kulturellt och socialt präglade förståelse av bilder, bokstäver, 
symboler, ikoner och index eller spår av tecken. En central utgångspunkt inom 
semiotiken är att vi kan läsa tecken både med och utan förförståelse (Nordström, 
2003). Med en denotativ tolkning av exempelvis en reklambild uppfattar vi endast 
det som syns på bilden. Med en konnotativ tolkning av samma reklambild 
uppfattar vi samma bild men med vårt filter av förförståelse, vi kanske känner 
igen en person eller en miljö i bilden och vi kan därigenom sätta in bilden i en 
kulturell och social kontext.  
 

Att göra en yttre kontext synlig 

Sammanhangets betydelse för vår upplevelse av ett informationsmaterial eller en 
artefakt, blir tydligt när vi förflyttar denna. I boken Exhibiting Dilemmas 
(Henderson & Kaeppler, 1997) berättar Yeingst och Bunch om hur de för 
Smithsonian museum flyttar en typisk lunchbardisk (eng. lunch counter) från sitt 
ursprungliga läge i Greensboro till museets utställningssalar. De placerar disken i 
en utställning om social jämlikhet och i en monter kallad "Sitting for justice" 
eftersom just denna bardisk spelade en viktig roll 1960 i en demonstration mot 
förtryck och för medborgerliga rättigheter. Denna artefakt är förknippad med 
historien då fyra studenter påpekade de sociala orättvisor som fanns i det 
amerikanska samhället genom att sätta sig vid bardisken som var märkt "whites 
only" för att beställa mat. Historien har klara paralleller till hanteringen av de 
föremål Riksutställningar samlade in i Göteborg 2001. Flera av artefakterna i 
Toppmötet fanns med för att någon berättade en historia omkring föremålet. Med 
andra ord förklarades föremålets historiska yttre kontext. På samma sätt som 
lunchbardisken från Greensboro blev laddad med berättelsen om kampen för 
social rättvisa, så blev artefakterna från Göteborgsdemonstrationerna laddade med 
berättelser från vår pågående europeiska demokratiutveckling. 
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Yttre informationskontext i politiska beslutsunderlag 

Det finns flera informationsartefakter som bär på historier om samhället. Daniel 
Tarschys (1983) berättar om den massiva utvecklingen av den offentliga sektorn – 
fortfarande i tillväxt för tjugo år sedan. Daniel Tarschys håller en kritisk distans 
till både politik och offentlig förvaltning i Vem håller i rodret (Birgersson & 
Tarschys, 1978) samt Den offentliga revolutionen (Tarschys, 1983). Dessa texter 
är präglade av den tidsanda som rådde i slutet av sjuttiotalet och början av 
åttiotalet, i ett land med stark tillväxt och framtidstro fanns det utrymme för kritik 
av politik och offentliga institutioner. Daniel Tarschys visar från egna erfarenheter 
i de olika rollerna som tjänsteman och politiker att ett och samma 
informationsmaterial – exempelvis ett beslutsunderlag kan tolkas på olika sätt i en 
politisk kontext, och i kontexten av en tjänste- och myndighetsutövning i en 
förvaltning. Orsaken till att ett beslutsunderlag kan tolkas olika beror enligt 
Tarschys (1983) på att de olika yrkesrollerna läser dokumenten styrda av det 
uppdrag som gäller för deras arbete. Medan tjänstemän måste ta hänsyn till en 
mängd ekonomiska och sociala konsekvenser vid ärendeberedningen kan politiker 
istället tolka beslutsunderlaget till förmån för den väljarkår som står bakom det 
politiska uppdraget. Ett par frågor som tangerar detta finns i tabell 10. Några 
kommunpolitiker i Eskilstuna känner att deras tid för att sätta sig in i ärendena inte 
är tillräcklig. Några efterlyser också att den yttre kontexten med juridik och regler 
förklaras ytterligare i beslutsunderlag. 
    
Tabell 10. Enkätsvar om tid och juridik 

n = 18 Tillräcklig (-t) Otillräcklig (-t) 

Tiden att läsa och förstå beslutsunderlagen är 13 12 

Regler och juridik omkring ärendena förklaras: 13 4 

Yttre kontext och makt 

Utvärderingsforskaren Ove Karlsson (1995) presenterar sin syn på politik och 
utvärdering med hjälp av olika modeller. En modell beskriver skillnaden mellan 
politik, pedagogik och utvärdering utifrån begreppet makt. I modellen finns 
beslutandemakt hos politikerna, en makt i mikroperspektiv i pedagogiska 
sammanhang, och en tolkande eller bedömande makt i utvärderarrollen. Karlsson 
(1999a) skriver också att utvärderingar de senaste åren blivit ett sätt för kommuner 
att mäta olika saker i verksamheten. Ett typiskt exempel är kommuner som genom 
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enkäter riktade till sina brukare samlar in procentsatser av olika mätvärden. En 
central fråga i utvärderingsforskningen är av vem och hur kriterierna för 
utvärderingen utformas. Det finns en politisk maktfråga i detta som är direkt 
sammanlänkad med informationsdesign och den yttre kontexten av informations-
material. Palmlund (1986) menar att politisk makt är förknippad med 
utvärderingar: 
 

”I själva statsskicket har vi byggt in mekanismer inte bara med 
uppgift att besluta om och förvalta våra gemensamma angelägenheter 
utan också med syfte att utvärdera dem. Valen till riksdag, kommun-
fullmäktige och landstingsfullmäktige är utvärderingsmekanismer.”  

 

Massmedia och den yttre kontexten 

De första rapporterna i massmedia om demonstrationerna vid EU-mötet i 
Göteborg 2001, bland annat SVT:s nyhetsprogram, kom i efterhand att granskas 
och kunde på så sätt kritiseras för att bildmaterialet redigerats ihop från olika tider 
och platser. Syftet med denna manipulering antas ha varit att skapa en lämplig 
dramaturgi för TV-publiken (Qvistström, 2003).  Närheten i tid och rum till 
händelserna verkar, i motsats till gällande medieteori om vikten av geografisk och 
tidsmässig närhet i relation till värdet av nyheten, givit en undermålig och i vissa 
fall felaktig nyhetsrapportering från händelserna i Göteborg. Det finns flera 
förklaringar till att så skedde, en anledning kan vara att ingen journalist hade 
överblick över de händelser som skedde samtidigt i Göteborg under EU-
toppmötet. En annan orsak till att våra kunskaper om händelserna förändrats under 
tiden är att en stor del av nyheterna som nådde medierna under EU-toppmötet 
presenterades av informatörer som representerade polismyndigheten i Göteborg, 
vilket var rimligt under de omständigheter som rådde när demonstrationerna 
urartade. Det fanns dock inget kontinuerligt upplopp under EU-toppmötet även 
om det kunde framstå som så i mediernas rapportering (Qvistström, 2003). En 
förklaring till att de enskilda TV-bilderna från demonstrationerna fick stor 
spridning var att de hade ett stort uppmärksamhetsvärde för en stor TV-publik. En 
annan anledning var att de mest dramatiska bilderna från demonstrationerna 
visades i ständig upprepning på TV-monitorerna i Svenska Mässan där hela 
världens presskår var samlad för att rapportera från de politiska förhandlingarna.  



  Bild 18. Eldgruppen Revolution vid invigningen av Toppmötet. 
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Informationsdesign och kulturstudier 

Det finns generella skillnader i kunskapsmål, men också gemensamma synsätt 
inom ämnet kulturstudier och ämnet informationsdesign. Medier är nu starkt 
integrerade i de vardagssysslor vi utför. Inom kulturstudier finns en stor mängd 
litteratur om budskap i olika former, budskap formade till meddelanden i olika 
medieformer. Dessa meddelanden kan exempelvis nå oss i form av köpcentrumets 
skyltning och arkitektur, musik, tidningsartiklar, eller TV-reklam. (Gemzöe, 
2004). Kulturstudieforskare reflekterar över friheten, alternativt saknaden av en 
gemensam överenskommelse om metod och vetenskaplig praktik, en lite obekväm 
känsla av att inte vilja institutionalisera ämnet kulturstudier. Här finns till och med 
synpunkten att ämnet kommer anses dött om det låter sig definieras (Fornäs, 
1997). Denna åsikt verkar vara delad av flera forskare inom kulturstudier. 
Hållningen att inte låta ämnet kulturstudier bli institutionaliserat har funnits 
alltsedan ämnets födelse. Det är möjligen ett antiauktoritärt ideal och faktiskt en 
ren praktiskt nödvändighet för forskare inom ämnet att exempelvis inte bidra till 
att bygga upp maktkonstruktioner, alltså parallella till de maktförhållanden 
kulturstudieforskare studerar i samhället. Lars-Olov Åhlberg skriver att: 
 

“Cultural Studies has established itself as a collection of intellectual 
activities  and as a interdisciplinary academic field with 
pronounced political profile. It does not claim to have a methodology 
of its own, it has no common theoretical framework nor specific 
problems that distinguishes it once and for all from neighbouring 
disciplines such as history, sociology and literary studies.” 
(Hemmungs Wirtén & Peurell, 1997).  

 
Kunskapsmålen inom kulturstudier och informationsdesign som det praktiseras 
idag är olika. Från ett kulturstudieperspektiv studeras vår konstruktion av makt, 
genus, klass och etnicitet. Ämnet informationsdesign handlar om produktion och 
förståelse av information, i form av meddelanden vilka presenteras i olika 
medieformer. De här olika ämnesområdena möts ibland då de använder samma 
objekt för studier – olika representationer av budskap trots att ämnena fokuserar 
tydligt på olika kunskapsmål. Kunskapsmålet med de flesta kulturstudier är att 
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förstå hur människor skapar kultur i gemensamma föreställningsvärldar, 
exempelvis enligt Clifford Geertz definition av kultur som symbolisk 
meningsproduktion (Gemzöe, 2004). Kunskapsmålet med informationsdesign är 
analys, teori och praktik för att utforma meddelanden i syfte att få mottagaren att 
förstå budskapet.  
 
Forskning inom informationsdesign kan också riktas mot en medveten förståelse 
om informationsmaterialets sociala och kulturella kontext. Inom ämnet kallas 
detta ibland för ”localisation”. Begreppet har en större betydelse än det vi kallar 
målgruppsanpassning. Det betyder en medvetenhet om vem som producerar 
information, på vilka villkor och med vilka mål (Schaler, 2005). Kulturstudier är 
uppskattade och högt eftertraktade kunskaper inom medieforskning. Vid IEEE:s 
International Professional Communication Conference, IPCC 2005, presenterade 
Carolyn Wei (2005) ett forskningsprojekt där användningen av mobiltelefoner i 
Uzbekistan studerats. Studien innehöll stora delar etnologi – i det här fallet hur, 
var och i vilka sammanhang folk i Uzbekistan använde mobiltelefoner. Wei sökte 
i första hand inte kunskap om kultur i meningen förståelse om gemensamma 
symbolvärden. I nämnda studie söktes istället svar på människa-teknikfrågor, 
infrastruktur i samhället samt affärsmöjligheter för telekombolag. Här syns hur 
forskning inom kommunikation och medier tillämpar kulturstudier med syftet att 
öppna möjligheter för teknikutveckling och nya affärsmöjligheter.  
 
Det finns samband mellan kulturstudier och informationsdesign trots att ämnena 
inte liknar varandra, till ursprung, till metod, till praktik och inte heller i 
undervisning. Kulturstudier är ett ämne som i sin karaktär är öppet för verksamma 
forskare inom andra ämnen om de vill diskutera de frågor som har att göra med 
vår konstruktion av kultur, våra föreställda gemenskaper om makt, klass, genus 
och etnicitet.  
 
Vid ”Nationell forskarkonferens för Kulturstudier” i Norrköping 2005 menade 
flera deltagare att vi ingår i olika gemenskaper som kan tolkas i ett kulturstudie-
perspektiv. Forskning om medier har länge praktiserats inom kulturstudier. Det 
kan vara viktigt att nämna en liten skillnad mellan studier där forskare studerar 
produktion, arbete och uttryck med själva medieformen, och studier där den 
medierade kulturen står i fokus, i det senare där mediet egentligen tolkas som 
bärare av konstruktioner av exempelvis makt, klass, genus eller etnicitet. Det finns 
en klar anknytning mellan mediestudier och kulturstudier. Länken mellan 
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kulturstudier och informationsdesign finns inom området för studier av medierade 
budskap. Inom informationsdesign verkar det mest lämpligt att utgå från studier 
av informationsmaterialet för att sedan beskriva det medierade budskapets kontext 
och ursprung. Hannerz (1990) skriver att medier är kulturens särskilda teknologi, 
att kultur är sociala företeelser som har att göra med kommunikation och 
medvetande.  
 
Vid de högskolor och universitet i Sverige som har utbildning och forskning inom 
information, kommunikation och medier (IT och informatik undantaget) så har de 
allra flesta en koppling till humaniora och samhällsvetenskap (Jansson, 2002). Vid 
Mälardalens högskola finns ämnet informationsdesign inom det tekniska området, 
dock med en flervetenskaplig prägel.  
 
När det gäller teoretiska perspektiv och övergripande mål sker forskningsarbete på 
skilda sätt vid olika universitet och utbildningsinstitutioner. Forskningsprofilen 
Innovation och Design har en särprägel på utvecklingsarbete och entreprenörskap 
inom teknik. Det finns samtidigt en avgränsning mot humaniora och 
samhällsvetenskap eftersom vi saknar en vetenskaplig plattform för detta i 
forskningsmiljön inom Institutionen för Innovation, Design och Produkt-
utveckling. Forskningsprofilen innehåller ändå en ram för arbetet där samhälls-
kontexten spelar en viktig roll.                       
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9. Sammanfattning 

Den här avhandlingen visar att studier och kategorisering av informationsmaterial 
i olika kontexter är en möjlig väg för fortsatt forskning inom informationsdesign. 
Den inre kontexten, närkontexten och den yttre kontexten för ett informations-
material kan studeras enskilt, i följd eller i ett interkontextuellt perspektiv. 
Forskningen kan ta en utgångspunkt i en bedömning av informationsmaterialets 
tekniska kvalitet i den inre informationskontexten, sedan beskriva den kommun-
ikativa kontexten, för att slutligen ge en förståelse om den yttre sociala kontexten 
för ett informationsmaterial.          
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10. Framtida forskning 

Erfarenheterna av två års forskarstudier leder fram till flera alternativ för min 
framtida forskning. Det finns en stark rörelse inom designforskningen att röra sig 
mot ämnet kulturstudier. Behovet av att förklara, åtminstone försöka förstå det 
sociala sammanhang som verksamma inom Innovation och Design arbetar med är 
som jag ser det en nyckelfråga för ett framtida framgångsrikt arbete. Det finns en 
väg att göra det genom att utföra forskning med inspiration från ämnet 
kulturstudier. En annat strategiskt viktigt beslut är – vad jag förstår återkommande 
inom designforskningen – balansen i valen mellan att arbeta med produktionen av 
akademiska kunskaper och att arbeta med konkret produktion av tjänster och 
produkter inom ämnet. En logisk fortsättning blir då att arbeta vidare med 
tillämpad forskning inom temat informationsdesign i samhällsinformation. 
Aktuella forskningsfrågor bör då knyta an till grundbulten i forskningsprofilen 
Innovation och Design. Här finns en möjlighet att med informationsmaterial som 
utgångspunkt studera integration mellan samhälle, näringsliv och medborgare.     
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11. Om bifogade uppsatser 

 

Uppsats I – Understanding a message - a multicontextual 
method  

I frågan om hur information är utformad vid källsorteringsanläggningar fann vi 
här ett utmärkt tillfälle att prova metoden med tre olika informationskontexter. 
Uppsatsen presenterades vid Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IEEE:s International Professional Communication Conference vid Limerick 
University på Irland i juli 2005.  
  

Uppsats II – Community Communication, European Union 
Information Service in an Information Design Education 
Perspective.  

Uppsatsen är ett resultat av en diskussion som inleddes den första terminen i 
forskarstudierna med Sine Macdonald på Eskilstunas EU-informationskontor 
Europa Direkt. EU-information är ett väldigt intressant tema för studier inom 
samhällsinformation eftersom den i regel produceras långt ifrån mottagaren som 
ofta har en otydlig uppfattning vem sändaren av meddelandet egentligen är. 
Uppsatsen presenterades vid Centro Universitário Senac på den andra interna-
tionella informationsdesignkonferensen i São Paulo, Brasilien september 2005.    
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Information Design Education Perspective. 


 
Staffan Udd  


 
Information Design, Infodidactics, Community Communication, Information Context. 
 
There are many reasons to find ways to implement the knowledge gained from the discipline Information 
Design into a complex democratic society that constitutes on a continuous flow of information messages. 
This study was performed as a cooperation between Maelardalen University and Europe Direct Eskilstuna. 
The latter distributes all information concerning the European Union throughout a Swedish region where 
approximately 800 000 people live. This study presents a way to teach Information Design in community 
communication. This study in social information practice also points out that a conscious use of context 
based information sets is essential to succeed in bringing a message from the sender to the receiver.  


 


Introduction 
We are surrounded by an every day increasing amount of different messages. There is however 
few of these information messages that we really need or even would like to receive. It is then 
easy to suspect that quite a few important messages disappear without our notice in the flood of 
information without being noticed. And further we do not get a receipt to say that we missed 
something – as when we find only one single sock of a supposed pair of socks after opening the 
washing machine. Lost public messages leave no trace and when we realize that we missed 
vital pieces of information in our communities, it could be very serious and important matter. For 
a long time, public information messages lost space and attention to commercial messages. We 
can guess the outcome for public attention when the new sneaker campaign competes with the 
local boroughs “take care of your environment campaign”. When official public messages lose 
ground and attention to other interests we also know that it effects the positive democratic 
development of our community, and that there are several important reasons to support the 
weaker side in the battle for attention in this case. 


 The organization Europe Direct in the city of Eskilstuna Sweden handles processes and 
distributes information that they receive from the central European Union Administration. This 
information is written in English or Swedish and in the form of paper folders, exhibitions as well 
as electronic information and newsletters. Live meetings and discussions are also held at times. 
Europe Direct serves a mixed rural and urban industrial region in mid Sweden integrating about 
800 000 citizens. 


 Planning the course Information Design in Culture and Society at Maelardalen University we 
saw an opportunity for a joint venture and actually use the present challenging information task 
Europe Direct has in front of it. The plan was to let Information Design students become 
involved and work with questions regarding how to handle information from the European 
Union. To do this we needed a pedagogic method and it was at this moment the infodidactic 
question where put on the agenda and later reflected on in this paper. As a discipline 
Information Design has three main areas of knowledge: infography, infology, and infodidactics. 
This paper concerns the latter. Rune Pettersson, professor of Information Design at 
Maelardalen University defines infodidactics as follows: 


Infodidactics are the methods used for teaching the various aspects of Information Design. The 
huge spread among the different disciplines makes Information Design an interesting but also 
complex area of research and teaching. A goal of scientific enterprise is understanding. When 
we understand a subject matter we are able to explain phenomena and predict phenomena. 
Although information design theories frequently refer to descriptive theory and propositions, 







their main function is to guide the information designers in how to actually design, present and 
produce information sets. In order to do this, it is important to work with problem-oriented 
learning in realistic projects; with existing and true information problems, with regular “senders” 
or “information providers”, with actual information materials, and with real “receivers” 
“information interpreters” that need the information, This also provides realistic experience with 
budget and time limits (Pettersson 2005). 


 Petterssons definition gives us an direction to design research on infodidacticts, and this 
paper tries to follow Petterssons recommendations, with a few additions in method and method 
discussion. During a few years a method for studying information material has been developed 
at our department for Information Design. This model followed as a result of my work to study 
Information Design in community communication. Inspired from earlier studies in ethnology I 
tried to find a method to see information material as artifacts, this made it also possible to place 
the information materials in different contexts. Most important was that this made it easy to 
connect a cultural perspective on Information Design and the use of information materials.  


 This way to study information material comprises a view that includes three contexts for 
information materials; external, close and inner context. There is an external context of all 
messages. The external context includes social, political and economical issues. In the close 
context the situation where the sender delivers the message to the receiver is studied. In the 
close context factors like the environment surrounding the communicative situation, sound, light, 
crowd, heat and how the way the information message presentation is organized studied. 
Finally the inner context concerns the readability and legibility of a message. The inner context 
is probably the most obvious area to study for an information designer, we are used to study 
typefaces and size and informative illustrations.          


       
Research question 


The research question for this study is: How could we plan a university course in community 
communication, performed in cooperation with Europe Direct information desk, considering 
different information contexts as a working method? 
 
Figure 1. The inner context. EU information folders and printed newsletters. 


    
 


 


 


 


 


 







Figure 2. The close context. Europe Direct information service room at the city library Eskilstuna, Sweden.     


 
 
Figure 3. The External context. Lunch hour at the central city square “Fristadstorget” in Eskilstuna, Sweden. 


 
 
Research method   


At the very start of this study I found that a basic questionnaire directed to
students would give as a hint on how to plan a course on community
of our Information Design students at Maelardalen University answe
study has been performed according to a qualitative method in a 
questionnaire was analyzed and the results of the answers are pr
tables. References to other research in Infodidactics and Informa
the study to give our local findings a more general value. The questions 


 our third year 
 communication. Finally 46 
red the questionnaire. This 


hermeneutic tradition. The 
esented in following text and 
tion Design are integrated in 


were formed to answer 
the student’s opinion on the three different information contexts.       
 
Data 


The data for this study was collected from third year Information Design students at 
Maelardalen University, Sweden the spring of 2005. The interviewed students are aged 
between of 21 to 43 but as a mean to categorize the answers I found it interesting to see how 
three different age groups answered. The participant biases were of course strongly influenced 
by the Information Design discipline, students from Text Design, Spatial Design, Informative 
Illustration Design, and Information Intelligence Design contributed to this study. Notice that all 







students did not answer all questions, the figures in following tables tells us where they marked 
their answers.    
 


Results 
The first data points out that there is a correlation between the student’s interest, and their 
knowledge of the politics and administration of the European Union. Sweden became a member 
in the European Union after the referendum in 1994. Since then there have been four elections 
for Swedish citizens to participate in, elections to the European Parliament 1995, 1999 and 
2004, and the referendum in 2003 concerning membership in the monetary union. Some 
students who answered the question had not reached the age of 18 when the first of these 
elections took place and therefore were not eligible to vote.  
 
    
Table 1. EU orientation 


EU-administration knowledge Good 1 Average 13 Poor 32 


EU-administration interest Strong 2 Average 19  Low 25 


 
Table 2. Participation in EU public elections 


Referendum for Swedish membership in the EU 1994 15 


EU parliament 1995 4 


EU parliament 1999 14 


Referendum for membership in the European monetary union 2003 40 


EU parliament 2004 17 


 
 Some students suggested how they, from a Information Design perspective, can contribute 
towards the development of community communication. The answers where given in written 
form in the questionnaire, and from this homogenous group of students the answers also 
indicated a significant trained way of how to reflect on information and communication issues. 
Several answers referred for example to target group adaptation. The most frequent answers 
are presented in table 3 where they are categorized in different themes of suggestions.    
 
Table 3. How Information Design can contribute to better community communication. 
Design the information so it is easier to understand 15 


Design better target group adaptation 8  


Design the information so it is easier to digest 8 


Design the information to be more accessible 4 


Design the information to be more fun for the receiver 4 


 
 Yes, the key question in Information Design - how to make information easier to understand 
became the most frequent answer. The students repeatedly explained this in terms of creating 
better readability. However this study does not include any clues to the students own reading 
habits regarding EU-information. Their answers must be seen as a general opinion about this 
area of EU- or public civil information. A tendency, is a small prejudice that information 
messages from the European Union is supposed to be boring to read and hard to understand.     
 
 The participants expressed that the inner context of an information message should be the 
most important information context to focus on in the course. This finding presented in table 4 
does not correlate to earlier research in Information Design at Maelardalen University. When we 
used the three contexts perspective to understand the communication on garbage handling and 
recycling, we found different answers from the focus group (also students) which thought that 
the present situation when a message is delivered is most important (Pettersson, Udd, Waern, 







2005). The reason for this was that the focus group found that an information message where 
the sender of the message can’t deliver the intended service will consequently fail. There is no 
use producing information messages if the things or service described doesn’t work properly. 
So compared to this study we found a deviation in the way a similar focus group finds the 
importance of the close and inner information context. In the previous study the receiver found 
the close information context most important. In this study the producer of the information 
message finds the inner context most important. It tells us that depending on the sender or 
receiver role – a similar focus group could rank the importance of information contexts different.     
 
    
Table 4. Which information context the study should focus on ranked by the participants, 
marked 1 for the most important, 2 for second most important and 3 for least important, 
the final result are summed up. 
The close context 90 


The inner context 74 


The external context 106 
 
Table 5 shows that students think that our discipline Information Design contribute to better civil 
participation in EU-related issues. This is indeed a positive finding because it points out that 
Information Design is considered to play a part in the very important context of democracy 
practice and development.    
 
Table 5. Do you believe that research and knowledge from the Information Design 
discipline could increase citizen participation in EU-related discussions? 
Yes 41 


No 4 


 
 The third year students interviewed in this paper had started their final work and were to 
some extent familiar to different research traditions and methods. As shown in table 6, a 
majority chose a qualitative method for the study on how to develop better EU-information. 
There is however one third of the interviewed students who marked quantitative method, and 
there are reasons to interpret the answers as the students would like to use a combination of 
the two methods in a study.        
 
Table 6. Most suitable method for the study. 


Qualitative method 31 


Quantitative method 15 


 
 Only one student out of 46 thought that a biography could be a way to improve EU-
information through Information Design. It would be possible to find and write about an 
information designer’s life and work. But the limited time for a five or ten week university course 
is not the best forum for this method. Table 7 also tells us that a case study is the most 
preferred method for a qualitative study.        
   
Table 7. Qualitative research tradition preferred for improving EU-information 
through Information Design. 
Case study 19 


Grounded theory 7 


Etnographic method 4 


Phenomenology 3 


Biography 1 


 
An interpretation of the results in table 8 is that the Information Design students at Maelardalen 
University prefer to work close to the receiver of the information message and through more 
hands on research rather than less preferred text studies. The students marked a combination 
of options.     







 
Table 8. Preferred working method for this study. 


Interviews 39 


Usability testing 30 


Questionnaires 29 


Participant observation 18 


Statistic analyze 13 


Text studies 7 


 
 The students found it difficult to find any ethical issues of concern for a study and university 
course on EU-information. There were a few comments on the question for voter’s integrity and 
the possibility for lack of objectiveness when performing a study. Far from every student 
contributed actively to this question. I picked the most common remarks and put them in table 9.     
 
Table 9. Possible research ethic problem in this study. 
None 12 


Integrity 4 


Lack of objectivenss 2 


 
 There was a small dissimilarity in answers from the three age categories in this study. I 
separated the answers in age groups 21 to 24 years old (14 students), 25 to 30 years old (21 
students) and 30 to 43 years old (11 students, one student did not answer). A new minor finding 
appeared. The question on which information context the students found most important (table 
4), now with an additional age filter gave us following results as presented in table 10. 
 
Table 10. Which information context the study should focus on ranked 
by the participants, marked 1 for the most important, 2 for second most 
important and 3 for least important, the final result are summed up. 
Age groups                         21-25           25-30         30-35                   All 


The close context 29 40 21 90 


The inner context 18 35 21 74 


The external context 37 45 24 106 


 
 If we try to interpret the results shown in table 10, it looks like the students develop a more 
holistic view on the importance of different information contexts in the older age categories. The 
younger students have a strong task oriented, or polarized opinion on their professional role. 
They express this through interest to develop the inner information context, which from their 
perspective includes a major part of Infography and performing skills in the different Information 
Design disciplines at the university department.    


Conclusion 
This study gave us a few guidelines for planning a university course on Information Design in 
community communication called “Information Design and Culture and Society”. In this study we 
noted how students would like to perform this course. The conclusion of this study is that there 
is a need for discussion how to improve community communication. It is important to discuss 
civil information matters on this meta level because – the discussion make the participants 
reflect on the subject and matters. To let the students discuss and reflect could be seen as one 
of the most important pedagogic methods for teaching at the university. The ambition for this 
study – to give direction on how to design a university course, was reached to some extent. The 
results interpreted with a consideration to the participants bias gives us some clues how 
Information Design students are used to work and how they would like to work. It looks like 
there are some negative previous experiences that influences the way students express 
themselves on civil Information Design.  







 
 Pettersson (1998) says it is possible to provide some general principles and guidelines for 
the production and presentation of clear verbo-visual messages. Facilitating learning, providing 
a clear structure of the message, providing clarity, simplicity and unity, securing a high quality of 
the message, and limiting the total costs are all important principles for the presentation of clear 
verbo-visual messages. The producer of information and learning materials can facilitate 
communication, and the various learning processes of the receivers. /…/ the goal in message 
design and information design should always clarity of communication. /…/ Pettersson (1998) 
lists five recommendations for the sender of an information message: 
 


 Adapt the verbo-visual message to human attention and to human perception in order to 
facilitate interpretation and learning. 


 Edit the verbo-visual message for better comprehensibility and easier understanding. 
 Consider the costs for the verbo-visual message. 
 Secure the quality of the verbo-visual message. 
 Respect copyright, ethical rules and ethical guidelines. 


 
 If we finally try to use the empirical data from this study and let this data build a base for a 
course design a vision of this course structure appears. The first answers indicated clearly that 
a general orientation on EU related issues are necessary. The students must be given a chance 
to reach a sound base of knowledge on EU topics. This EU orientation could in our case best be 
executed under the supervision of the Europe Direct information desk. The student’s interest for 
EU is significantly low so it would be a bit of a challenge to inspire students to start the study.  
 
 The specific theme for the planned course could according to Sine MacDonald, manager of 
Europe Direct information desk, be the present implementation of the new European 
constitution. The new constitution has been widely debated and in some European countries 
there will be a referendum. In Sweden several public and mediated discussions were held, 
before and during the time our Prime Minister sealed Sweden’s intention to take on the new 
European constitution by signing the official document that concreted Sweden’s faith in this 
question. 
 
 The access to information on the new European constitution is good and well maintained 
through several official government information projects. For example a paperback book on the 
new European constitution was earlier massively distributed, but perhaps less read in Sweden. 
There are also some groups in politics that tries to put their view and interpretation of new 
European constitution in focus of public attention. Now, could one send Information Design 
students out in this complex communicative environment? Yes, as our students answered, a 
majority think that they could make improvements for community communication through 
Information Design practice. It takes however a plan and guidance for this mission to succeed. 
A reasonable simple overall plan for a case study, as most students preferred to perform the 
work, could be formed as follows:   
 


      Research and increase knowledge level on the subject. 
  Set limits and deicide objective for the study. 
  Decide which information context to study. 
 Perform the study according to chosen scientific working tradition. 
  Present the results.  


 


 As we already noticed there was a great need for more knowledge on the European Union 
and motivation to do research on the planned study theme “the new European constitution” 
which limits the study. There seamed to be a divergence – but as a sender or producer of an 
information message, at least the younger students would like to focus on the inner context of 
the message. The question on what scientific working tradition the study could be performed in 
John. W. Cresswells Qualitative inquiry and research design (1997) would be a valuable 
guidance through the qualitative methods. The presentation of the results could be the starting 
point to implement the findings in actual information practice – in this case at the Europe Direct 
information desk. At Maelardalen University students are continually trained to perform 
visualisations and presentations. Such presentation on the subject for this study could have a 







positive effect for public attention on the key question – the new European constitution. The 
university course would then have served an important mission – to interact with the 
surrounding local community. 
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Abstract


The need for information about recycling and 


garbage disposal is increasingly expressed. The 


research perspective implemented in this study 


provides the Information designer with a set of 


questions regarding the information context. This 


study concerns three contexts: inner context, close 


context and external context. It was found that


informants consider the close and the external 


context as the most important for promoting


desired recycling behaviour. 


Keywords: Information Design, Information 


Context, Information Artefacts, Recycle Design.


Research question


The research question for this study is: “How can 


we make the design process for a message more


efficient by considering information contexts?”


We focused our research on this information


problem: “How is it possible to motivate people to 


use recycle facilities?” Our theoretical perspective 


is brought from Information Design. In 2003


Pettersson defined Information Design in the 


following way: “In order to satisfy the 


information needs of the intended receivers 


Information Design comprises analysis, planning, 


presentation and understanding of a message – its 


content, language and form.”[1]


Different contexts


The word context refers to a wide range of 


interpretations. In The New Websters Dictionary


and Thesaurus, the word context is defined (p. 91) 


as: “n. that which comes immediately before or 


after a passage or word quoted, and therefore 


helps to explain it; the setting of a text. –ual a. 


pert. to the context.”[2]


In this study we focused on the context of the 


information in terms of the inner context, the 


close context and the external context.


Figure 1. Situation when container is overfilled.


Inner context


Each medium has its own inner context. Thus we 


could discuss a textbook context, a film context, 


and a television context etcetera. In the 


Information Design discipline the inner context of 


a message concerns readability and legibility.


Regarding information on recycling, the inner


contexts concern on the one hand the printed


information provided, including text and figures,


and on the other hand the appearance of the 


containers themselves. There may of course also 


be a combination of text and containers as shown 


in figure 2.


Figure 2.  Inner context 


We should note that pictures and text provide


contexts to one another. Providing illustrations


with text is known to usually facilitate learning. 







Clearly labelled line drawings that isolate


important information seem to be the most useful 


type of illustration.[3] Such visuals help learners 


to isolate and identify important material, recall 


prior knowledge, provide interaction with content, 


and enhance information acquisition.


The visuals make the abstract more concrete.


Pictures can significantly increase comprehension,


recall, and problem solving when they are


combined with educational texts. This picture 


facilitating effect depends on the type of the text, 


the subjects, the testing methods, the type of 


pictures, and the role of the pictures in the text.[4]


In 1983 Paivio showed that our memory for 


pictures is superior to our memory for words.[5]


This is called the “pictorial superiority effect”. It 


is also known that our memory for a picture-word


combination is superior to our memory for words 


alone, or to our memory for pictures alone.[6]


As to the printed material, the knowledge about 


Graphic Design of instructional material is 


relevant. Graphic Design is a tool by which we 


can manipulate the raw materials—words in 


different typefaces, sizes, styles, empty space,


illustrations, colour, paper and ink, and the final 


number of pages—to achieve the best possible


communication between people. Most people read 


instructional materials selectively. Readers rarely,


if ever, begin at the beginning and read straight


through to the end. Usually we use a combination


of browsing, reading headings, looking at


illustrations and legends, reading certain parts 


carefully, skimming others, and avoiding some


parts completely. In 1993 Keller and Burkman


noted that it is important to create a positive


impression and give courseware a comfortable


image to gain and maintain learner attention and 


to build confidence.[7] This conclusion may be 


applicable to all kinds of information that serves 


to affect behaviour. 


Close context


The context in which a message is received will 


influence the credibility of the message, the


medium, and the sender. We define the close 


context as the situation at moment the message is 


brought to the receiver. In the close context 


factors like physical environment, as light, noise 


and the arrangement of the information material 


are studied. The close context also concerns the 


situation where the sender meets the receiver to 


deliver the message. Regarding recycling the 


position of garbage bins and recycling stations 


concern the close context. Also the general 


appearance (attractive, appalling) of the recycling


station belongs to the close context.


Figure 3.  Littering, a problem the close context


of a church could not help.


External context 


In the external context we find how the social 


factors framing a message – economical, political, 


and juridictional – influences the Information 


Design. There are several different external 


contexts for messages. One of them is the entire 


communication situation, i.e., the senders and 


their intentions, the receivers and their cultural, 


economical and social circumstances, provide a 


social context.


One way to study the external context of a 


message is to use an ethnographic method and 


study the information material as artefacts. The 


study of information artefacts makes it possible to 


trace the expression of the information artefact to 


the original ideas of the designers and the 


environment it was created in. This helps us to 


understand how the social context is related to the 


receivers’ understanding of a message.







Figure 4.  The picture of a garbage recycle


facility, tagged with graffiti and framed with 


many different information signs, says something


about the external context. It tells us about the 


conditions for communication. Here in a socially


challenged community, the communication 


between authority and citizen are clearly put 


under stress. The maintenance management team


has to work continuously to see to that the 


borough’s 40 garbage recycle facilities works for 


its purpose. This facility had just been tided up 


before the picture was taken. The information


artefact immediately gave us an understanding of


the external social context. The information sets 


used to inform users how to recycle could easily


be read as expression for the social context of the 


communicative situation. 


Study


In this study data was collected by participant


observation, by interviews and by written


comments from students. These data were


collected during the course Recycle Design at 


Mälardalen University, Sweden. The students 


described their views of their recycling situation, 


the information provided as well as their 


motivation for recycling. They also described


their ideas as to a desired situation of good


recycling information and behaviour.


Through participant observation we collected data 


of the inner context. For data concerning the 


external (including social context) we asked the 


participants how they received information for 


recycle activities.


Further, we found the question on motivation for 


recycling activities suitable to relate to the 


external (social) context of information.


The answers were first recorded as a text. This 


text was processed by finding central words and 


through these deriving common headings. The 


following headings were found suitable:


 Current situation (close context) 


 Current information / Access to information 


/Motivation for recycling (external, social context) 


 The design of information (inner context)


Results


The processed data are given in the following 


table. In this table, every student is represented by


one line (sometimes two, if the student referred to 


different situations). Sometimes, the students did 


not cover all headings, therefore there are some


empty fields.







Table 1. Processed and categorized answers from the students.


Information Motivation Current situation Info suggestions Practical suggestions


1 No info Far


2 Close (diff place) 
bad smell


Several
refuse chutes indoors


3 Good info Want a nice close 
environment


Good, nice, well planned


4 Follow up of actions 
For companies: 
economic gain


Good for everyday, far for furniture
and light bulbs


Information from
childhood – TV 
programs, info in
local newspapers


Companies should focus 
recycling


5 No info, sought 
information by herself


Easiness –laziness 
Not sorting depends
on excuses, but 
Old, sick could have
reasons


Close for refuse chutes
recycling sorting – messy,
disagreeable
not far 
but: small space at home


Information from
local community
and housing 
agencies at moving 
in


Closer access to 
recycling station 
Recycling from 
childhood makes it 
natural
Smarter, nicer recycling
stations


6 Info on recycling at
moving in 
Text and images on
the bins


Laziness Close recycling station 
However: general garbage bins 
are full, other not


Education,
Economic
rewards/punishments


7 Different sorting
principles –
No information


High motivation if 
used to sort 
However, not too
many sorting 
categories


In Sweden: Simple to sort – bins 
close to the house, however no
place to leave only glass or paper
6b. In Germany:
Colour coded bins for remains, 
paper,
Compost, glass, metal and plastic


Info at places 
where people use 
to go : banks, 
health care 
centers,
Info at moving in 


8 No info Very little sorting opportunities
close
Containers for dark and clear glass 
and for newspapers 500 m. Away


9 No opportunities to sort close. 
Recycling station farther away,
difficult to find, 
Container for cartons and burnable
matter – at times


10 Little info No motivation –
Too costly to sort


No sorting Regulations and 
punishment,
education


11 Good info – from the 
mail, and in the 
apartment


Easy to sort when
opportunities are
good


Good possibilities, clean, nice and 
orderly


Info on the 
payment form,
jingle in the radio, 
info in TV
More info points 
out the need 


Reduced taxes to the 
house owners if good
opportunities are given 
Investments are needed
to indicate the 
importance


12 Lecture + pamphlets.
Easy to understand


People are not used
to sorting 
The Garbage cans
are placed in dark
rooms with bad
ventilation
No garbage can for
composite garbage,
e.g. light bulbs 


Nine different cases for different 
garbage – does not function so 
well


More information
about the benefit of 
garbage sorting


Rewards or
Punishments
(economical)


13 Information from
parents


Children and younger
people are nowadays
well informed


to walk far to a 
garbage sorting place
Few take their time
Political willingness
nonexistent or very
small


Sorting not easily available, has to 
sort in the apartment


Understand the
consequences of 
their actions. Do 
not consider the 
future
News and TV-
commercials,
From the 
government and
society


Help needed for those
who are not able to do it 
themselves


Rewards and
punishments


14 Only some bins available – 
full bins – disgusting







The table was further analyzed in order to find 


some common concepts to which the students 


referred.  These concepts and their relationships 


are presented in Figure 5 below and may be 


regarded as a model of the informants’ conception 


of the recycling situation, both in its current status 


and as desired. Since the students were asked 


about both the current situation and their view of a 


desired situation, these two sets of answers were 


separated.


First, we see that the students introduced the


concept of knowledge to the suggestions we had 


of behaviour and motivation.


The table gives us several interesting suggestion 


how the informants saw the relationships between 


the different contexts. First, there seem to be three 


information concepts that affect knowledge of 


recycling: the information provided, previous


experience and the visibility of the garbage bins or


recycling station. Secondly, the informants do not


believe that information can lead to any behaviour


changes directly, but that information works


through knowledge and motivation.


Motivation


Previous experience


 Current environment


- Availability
distance, amount


- Appearance


Physical status


 Practical circumstances


Punishment/rewardBehaviour


Education


Habit


Information provided


Existing Suggested


Visibility


Consequences


Knowledge


Figure 5. These concepts: knowledge, motivation and behaviour may be seen as mediating concepts between 


the situation at hand and the desired situation.







Discussion


We will here discuss the results in terms of the 


various contexts introduced above.


Inner context


According to the informants, the information


provided serves not only to increase knowledge 


but also to increase motivation. In particular, it 


was suggested that the motivation might be raised 


by knowing the consequences of the sorting. Long 


term consequences may be included in education 


about recycling, whereas short-term immediate


results may support the motivation to continue


sorting.


Whereas the motivation is suggested to be


affected by punishments/rewards, nobody


mentions that information has to be given as to 


when and how these punishments/rewards are 


given.


Legal means are also suggested, without any


consideration about the Information Design of 


such means. As to motivation, this is related to 


availability, of course. However, even if the 


station is easily available, motivation may have to 


be raised by education, and rewards or 


punishments of various kinds


The inner context seemed not to be considered as 


important as we may have thought at the


beginning of this study – (as information 


designers). The informants in the study clearly


expressed that distribution of some well designed


information sets would not be the solution to 


enhance recycling motivation and optimize


recycling behaviour. There was no use producing


information if the information set did not refer to 


an existing and well maintained recycling facility.


Close context


In particular, we can see the following trends: If 


the recycling centre is far away from the 


informant, the motivation will falter and the 


behaviour will result in no or very little efforts in 


making the sorting. In this case, information does 


not seem to matter very much. A few of the 


informants may try to perform their duty;


however, lack of transport means makes the 


efforts impossible.


Further, the appearance of the recycling centres


(messy or tidy, bad smell) seems to have some


importance for the sorting behaviour, also rather 


unaffected by information efforts. On the other 


hand, even an easily available and tidy recycling


centre that has got space for garbage may not be


used if the information about it is failing. At the 


same time, prior knowledge seems efficient:


Informants who are used to sort may try to find 


out information about current recycling facilities.


External context 


The social and external context was in this case 


fairly easy to understand. Participant observation, 


interviews and demographic statistics gave us an 


understanding of the social contexts. In some of 


the cases there was a relationship between the 


general social situation in the area and the 


condition and appearance of the recycling


facilities.


The study of information sets as information


artefacts using an ethnographic method can serve 


the Information Designer as a support for


understanding the social context. There are in 


general lots of data collected which is ready to be 


used for this purpose for example at the local 


borough administration. An Information Designer 


has to consider previous experience of the 


inhabitants of a particular living area, in order to 


design information about the current situation.


In summary, we found that the different contexts 


here analyzed should not be treated as 


independent of one another. It is obvious that at 


least students have a rather elaborated conceptual 


model of how recycling behaviour may be


affected and to what extent information design 


may contribute.
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