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Inledning 

Det sägs ofta att vi lever i ett informationsintensivt samhälle, i synnerhet sedan 

Internets intåg i våra hem då informationsspridning är möjlig dygnet runt. Att ständigt 

vara tillgänglig, både privat och i arbetsrollen, har blivit en självklarhet. Dagligen 

möter vi information via Internet eller i form av reklam, e-post eller samtal. I takt med 

den ökande informationsmängden ställs det allt högre krav på individens förmåga att 

värdera och bearbeta de intryck som rusar förbi. Den valmöjlighet som finns är att ta 

till sig informationen eller ignorera den. Då informationsflödet blir för omfattande 

minskar individens förmåga att tillgodogöra sig informationen. Dagens människor 

lever minst lika mycket i ett kommunikationssamhälle. Det är en omöjlighet att enbart 

ta emot information, vid bearbetningen behöver vi förr eller senare kommunicera med 

någon om uppgifterna. Kommunikationen är därmed en naturlig del av 

informationsprocessen.  

Det finns flertalet både positiva och negativa konsekvenser av det som brukar 

kallas IT-samhället. Distansstudier och elektronisk inlärning utvecklas allt mer och 

kompletteras av möjligheten till ständig medvetenhet kring händelser och nyheter 

världen kring. Baksidan av ivern kring denna nyfunna snabbhet är fenomen som 

informationsstress, där förväntan på ständig kontroll över till exempel e-post och sms 

kan uppfattas som en oskriven regel och orsaka obehagskänslor. En utmaning med 

IT-utvecklingen är att lyckas behålla och utveckla den mänskliga och personliga delen 

av kommunikationen. Brist på tid eller bekvämlighet kan leda till val som innebär att 

elektronisk kommunikation prioriteras.1       

I takt med att tekniken utvecklats har det också ställts allt högre krav på 

bibliotekens tillgång till och förmåga att förmedla information. Tillgången på information 

ökar ständigt, mitt i händelsernas centrum står bibliotekarien som en garant för att 

bringa ordning i kaoset och presentera essensen av vad besökaren efterfrågar. Vad 

händer när bibliotekarien inte längre mäktar med informationsflödet?2  Debatten har 

till stor del fokuserat på bibliotekens arbete utåt och hur exempelvis nya företeelser 
                                                 
1  Erikson, Peter, 2002, Planerad kommunikation – strategiskt ledningsstöd i företag och 
organisation, s. 26 ff. 
2  Jordan, Peter, 2002, Staff Management in Library and Information Work , s. 81 f. 
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som elektroniska böcker eller online-kataloger bäst utnyttjas. Det är i denna situation 

viktigt att rikta fokus mot det faktum att varje bibliotek är en organisation. Grunden 

för varje organisation är den interna kommunikationen. Det är väsentligt att 

personalen känner delaktighet och upplever att verksamheten baseras på 

gemensamma värden, något som till stor del är beroende av hur kommunikationen 

fungerar. Kvaliteten på bibliotekens yttre tjänster står därmed i direkt relation till hur 

väl den interna kommunikationen fungerar. Jag har i denna uppsats fördjupat mig i 

hur den interna kommunikationen fungerar och tar sig uttryck i intranäten på två 

universitetsbibliotek. 

Centrala begrepp 
Ämnesområdet information management är en subkategori inom informations-

vetenskapen.3 En definition av begreppet är att det innebär framtagning, kanalisering 

och analys av information ej tillgänglig för allmänheten inom organisationer.4 Med 

andra ord applicerbart på ett slutet system som ett intranät. De strategier som 

används för att hantera elektroniska kommunikationskanaler, information overload 

eller andra effekter av informationsteknik benämns i denna uppsats samlande under 

begreppet informationshantering. Intranät kan beskrivas som ett internt Internet 

avsett för utvalda användare inom en sluten verksamhet eller organisation. Det som 

skiljer ett intranät från Internet är de brandväggar som omger intranätet och därmed 

skyddar från oönskad insyn.5 Vad som i första hand förmedlas i ett intranät är 

information. Begreppet information är synonymt med ”meddelande av upplysningar, 

underrättelse”.6 Information är således ett slags budskap medan kommunikation är 

det flöde av information som utbyts mellan människor. Information kan även 

förknippas med kunskap då innehållet ger en grund för kunskapsbyggande.7 Med 

intern kommunikation menas den förmedling av budskap, såväl muntliga som 

skriftliga, som sker mellan individer inom en sluten enhet. En organisation kan 

definieras som en strukturerad grupp av människor som arbetar gemensamt mot ett 

                                                 
3  Ingwersen, Peter, 1992, Information Retrieval Interaction, s. 36.  
4  Black, Alistair, Brunt, Rodney, “Information Management in Business, Libraries and British 
Military Intelligence: Towards a History of Information Management”, The Journal of 
Documentation, vol 55, nr 4, september 1999, s. 362. 
5 Bark, Mats m.fl, 2002, Intranätboken – från elektronisk anslagstavla till dagligt 
arbetsverktyg, s. 10. 
6 1998, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, s. 356. 
7 Hård af Segerstad, Peder, 2002, Kommunikation och information – en bok om människans 
förmåga att tala, tänka och förstå, s. 203.  
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tydligt mål.8 Begreppet information overload, eller i svensk översättning 

informationsöverflöd, kan enklast beskrivas som en slags informationsstress orsakat 

av stora och ohanterliga informationsmängder. Ett informationsbrus uppstår och 

skapar ”en negativ informationssituation”.9    

Uppsatsens disposition 

Inledning 
En allmän introduktion samt sammanställning av för uppsatsen centrala begrepp. 

Syfte och frågeställningar 
Här presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar, hypoteser och avgränsningar. 

Forskningsöversikt 
I detta kapitel följer en redogörelse för tidigare forskning, såväl nationell som 

internationell, inom de ämnesområden som är relevanta för uppsatsen. 

Teoretiska utgångspunkter 
Sedan följer teorikapitlet med en djupare presentation av de teoribildningar som 

ligger till grund för undersökningsdelen samt analysen. 

Metod och källmaterial 
Här beskrivs de olika forskningsmetoderna som används i undersökningarna samt 

valen bakom de tillvägagångssätt som tillämpats.  

Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultat från de olika undersökningarna. Dessutom sker en 

kontinuerlig analys. Kapitlet inkluderar även sammanfattande och jämförande 

analyser av varje studieobjekt.  

Slutanalys 
Därefter följer en slutanalys som sammanfattar resultaten och analysen från respektive 

bibliotek. En jämförelse mellan biblioteken kopplas till frågeställningar och hypoteser.  

                                                 
8 Strid, Jan, 1999, Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter,  s. 
12 ff. 
9 Buse, Jan, För mycket information? Om begreppet Information Overload, Human IT nr 1 1997, 
http://www.hb.se/bhs/ith/1-97.htm. 
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Sammanfattning 
Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen som helhet från syfte till resultat och analys. 

Käll- och litteraturförteckning 
En sammanställning av den litteratur som legat till grund för uppsatsen och dess 

genomförande. 

Bilagor 
De dokument som använts vid undersökningarna bifogas som bilagor. Här återfinns 

även en förteckning över presenterade diagram. 
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Syfte och frågeställningar 

Inplaceringen av mitt ämne i biblioteks- och informationsvetenskapen hamnar inom 

den informationsvetenskapliga delen. Jag har haft för avsikt att genomföra en 

jämförande studie av två interna kommunikationskanaler. Studieobjekten har varit 

intranäten på Karolinska institutets bibliotek (KIB) och Uppsala universitets bibliotek 

(UUB), representerat av Linnégruppen inom nämnda bibliotek. Kärnan i min studie 

är således intranätens funktion ur kommunikationsperspektiv, med tonvikt på 

begreppet information overload. Målet med studien var att få en övergripande 

förståelse för intranätets funktion för den interna kommunikationen i en organisation. 

Syftet var att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan dessa båda interna 

kommunikationssystem och jämföra personalens nyttjande och värdering av 

intranäten.  

Frågeställningar 
• Finns det risk att intranätet skapar så kallad information overload, vilket i så 

fall gör informationsflödet svårt att överblicka och ökar risken för att viktig 

information förbises och oavsiktligt sållas bort?  

• I vilken utsträckning används intranätet i respektive organisation? Hur in-

tegrerat är det i den totala verksamheten? Varför väljer en organisation 

intranät som kommunikationskanal framför andra lösningar?  

• Vilka elektroniska kommunikationskanaler används för informationsför-

medling förutom intranätet? Hur framträdande och välanvänt är intranätet 

jämfört med dessa övriga elektroniska kommunikationskanaler? 

 

 

Hypoteser 
• Intranätet och e-posten ökar det interna informationsflödet, därmed finns risk 

för att det blir omöjligt att överblicka för den enskilde individen, vilket skapar 

information overload.  
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• Ju starkare förankring och integrering intranätet har i verksamheten desto 

mindre risk för information overload. 

Avgränsningar 
För att avgränsa och konkretisera mitt studieområde har jag begränsat mig till den 

interna kommunikationen bland personalen på två universitetsbibliotek, Linnégruppen 

som är en ämnesgrupp inom Uppsala universitetsbibliotek och Karolinska institutets 

bibliotek i Stockholm. Biblioteken är av olika storlek, men har som gemensam 

nämnare den medicinska och naturvetenskapliga ämnesinriktningen. I kapitlen 

”Metod” samt ”Resultat och analys” beskrivs val av undersökningobjekt mer 

ingående. Den interna kommunikationen representeras av varje organisations 

elektroniska kommunikation, genom intranät och e-post. Jag har inte haft för avsikt 

att göra någon tekniskt inriktad analys eller förklaring av systemen. Istället har 

studieområdet koncentrerats kring intranätets innehåll och funktion för verksamheten. 

Valet att inte gå djupare in på organisationsstrukturer är ytterligare en avgränsning. 

Detta med anledning av att mitt syfte inriktar sig på informations- och 

kommunikationsprocesser. Visserligen sker kommunikationen alltid i ett 

organisatoriskt sammanhang, men jag har i det här fallet varit mer intresserad av att 

fördjupa mig inom själva kommunikationsområdet.  
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Forskningsöversikt 

I detta kapitel redogörs för den tidigare forskning, både svensk och internationell som 

är relevant för mitt studieområde. Inledningsvis presenteras forskningsområdet intern 

kommunikation, därefter följer en redogörelse av intranätets bakgrund och nutida 

ställning. Sedan beskrivs fenomenet information overload, vad det innebär och hur 

det uppkom.  

Intern kommunikation 
Otaliga studier har genomförts inom forskningsområdet kommunikation. Tidiga 

pionjärer inom området var Claude E Shannon, Warren Weaver, Kurt Lewin och 

Leon Festinger.10 Traditionellt har den största delen av den tidiga kommunika-

tionsforskningen centrerats kring masskommunikation, medan kommunikation som 

förekommer i organisationer och företag i första hand har studerats av exempelvis 

sociologer.11  I moderna kommunikationsteorier betonas allt oftare det samhälleliga 

sammanhang som individen befinner sig i, socialt fysiskt eller kulturellt.12  

Det finns ett antal sätt att förhålla sig till begreppet kommunikation. Två 

angreppssätt är särskilt framträdande. En infallsvinkel är att se kommunikation som 

en process där överföringen av meddelanden påverkar beteenden och handlingar hos 

individen och dess omgivning. Detta sätt att uppfatta kommunikation förespråkas 

främst av beteendevetare, exempelvis psykologer och sociologer. Det andra 

synsättet, som kallas semiotik, tolkar kommunikation som ett ”skapande och utbyte 

av betydelser”. Här är kommunikationens funktioner väsentliga. Individen styrs av 

koder och tecken som är kulturellt bundna i en samhällskontext. Hängivna beundrare 

av denna modell är vanligtvis humanister och lingvister.13 Vanligtvis förklaras 

kommunikation genom modeller som beskriver hur information transporteras från en 

punkt till en annan och utvecklas till ett budskap. Komponenter som ingår i en typisk 
                                                 
10 Fiske, John, 1997, Kommunikationsteorier – en introduktion, ny reviderad upplaga, s. 17. 
11 Strid, 1999, s. 13. 
12 Palm, Lars, Windahl, Sven, 1989, Kommunikation – teorin i praktiken. Hur modern 
kommunikationsteori kan användas av informatörer i det dagliga arbetet, s. 15. 
13 Fiske, 1997, s. 12 f. 
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kommunikationsmodell är sändare, budskap/meddelande, kanal/medium och 

mottagare. Sändare kan innebära allt från en individ till en större organisation. 

Begreppet budskap/meddelande har flera betydelser, exempelvis text, bilder, 

symboler eller ord. Meddelandet kan ändra betydelse beroende på de individuella 

tolkningar sändaren och mottagaren gör. Kanal/medium innefattar telefoner, e-post, 

tv, intranät mm. Mottagaren kan vara både den person meddelandet är ämnat för och 

den person som faktiskt tar emot det.14  En väsentlig aspekt av 

kommunikationsprocessen är att både sändare och mottagare behöver använda sig 

av liknande referensramar för att budskapet ska bli förståeligt.15   

Den interna kommunikationen är nödvändig för en organisations fortlevnad och 

fyller därmed en avgörande funktion. Enligt Jan Strid har den interna kom-

munikationen tre centrala funktioner; förmedling av information, att skapa ett 

deltagande för verksamhetens personal och vara en förutsättning för den externa 

kommunikationen.16 Även Peter Eriksson anser att syftet med den interna kommu-

nikationen är att öka gemenskapen och underlätta samarbete. Dessutom bidrar den 

till att öka den personliga utvecklingen, minska personalomsättning och skapa ett 

bättre beslutsunderlag för att nämna några ytterligare fördelar.17  För att uppnå bästa 

effekt kommunikationsmässigt behöver de interna kommunikationskanalerna vara väl 

integrerade med de externa.18 Dessutom är det av vikt att inte enbart förlita sig till en 

enda intern kommunikationskanal, utan utnyttja samtliga kanaler och låta dessa 

samverka.19 

Forskningen kring intern kommunikation på bibliotek är sällsynt förekommande, 

ett undantag är en rapport från slutet av 1980-talet som undersökte 

forskningsbibliotekens interna mötes- och informationsplatser ur ett internationellt 

perspektiv.20  Däremot har en del magisteruppsatser inom biblioteks- och 

informationsvetenskap behandlat kommunikation och bibliotek ur andra an-

greppsvinklar, exempelvis samarbetet mellan bibliotek och skola, biblioteks-

kommunikation ur genusperspektiv eller avtal mellan bibliotek och systemleve-

rantörer för att nämna några.21    

                                                 
14 Palm, 1989, s. 9 ff.  
15 Goldkuhl mfl, 1982, Att specificera informationssystem – en användarorienterad och 
systematisk metodik , s. 8. 
16 Strid, 1999, s. 10. 
17 Eriksson, Peter, 1998, Planerad kommunikation – om information som konkurrensmedel, s. 
44 ff. 
18 Kreps, Gary L, 1990, Organizational Communication, s. 22. 
19 Trost, 1997, s. 92. 
20 Berry, Peter, 1989, passim. 
21 Sundstedt, Helena & Wärnlund, Maj-Len, 2000, Kommunikation och samarbete. En studie av 
bibliotekariers och lärares förhållningssätt gentemot varandra gällande samarbete. Ottosson, 

 



 11

Intranät 
1994 skapade Steven Telleen uttrycket intranät, därmed anses han vara den person 

som stod bakom intranätets uppkomst. Intranätens inträde i arbetslivet i Sverige tog 

sin form 1996 och har sedan dess blivit alltmer utbrett.22  Enligt en undersökning från 

år 2000 beräknades 54 procent av de svenska företagen ha ett intranät.23  Vilka 

förklaringar finns då till att just intranätet blivit en så utbredd kommunikationsform? En 

förklaring är att det är en relativt enkel och billig form av informationskanal som 

tillåter sig att expanderas och uppdateras i önskad takt. Den stora mängd litteratur 

som florerar i ämnet samt massmedias intresse, för i första hand Internet, är också en 

bidragande orsak.24 

Intranätets primära uppgift är att effektivisera och förenkla det interna in-

formationsflödet i en organisation. Användningsområdet inom en organisation kan 

vara att arkivera och sprida elektronisk information.25 Rent praktiskt kan intranätet 

utnyttjas till allt från bokning av lokaler till styrning av arbetsprocesser.26 Dessutom 

kan intranätet spela rollen som kommunikationskanal, med funktioner som e-post 

eller debattsidor. Intranätets inträde som kommunikationskanal påverkar och 

förändrar den interna kommunikationen. Rent praktiskt minskar behovet av att ha all 

information på papper, den finns ju redan lagrad elektroniskt. Detta kan ses som en 

sanning med modifikation och skiljer sig åt mellan olika organisationer. Effekten kan 

likaväl bli den motsatta och resultera i att samma information förekommer i både 

elektronisk och tryckt form. En situation som snarare ökar informationsflödet istället 

för att minska och effektivisera det.  

Samtidigt ökar förväntningarna på personalen att i större utsträckning själva söka 

fram och tillgodogöra sig den interna informationen.27  En av effekterna intranätet har 

på den interna kommunikationen är att det bryter barriärer och är 

gränsöverskridande, vilket underlättar informationsutbytet mellan olika avdelningar 

eller mellan chefer och övrig personal.28 Några av fördelarna med intranät i 

organisationer är att det kan hjälpa personalen att strukturera och hitta den 

 
Annhild & Sagefjord, Göran, 1996, Genuskommunikation i biblioteksvärlden: hon och han i 
kvinnosfär. Hellsten, Anna & Wannerud, Karin, 1999, ”Att angöra en brygga”: 
Kommunikation mellan bibliotek och systemleverantörer, kravspecifikationer som metod vid 
förvärv av automatiserade bibliotekssystem. 
22 Bark, 2002, s 10 ff. 
23 Wallström, Martin, Över hälften av de svenska företagen har intranät , International data 
group, 2000, http://nyheter.idg.se/displa y.pl?ID=000628-cs2. 
24 Tittel, Ed, 1997, Intranät Bibeln, s. 93ff. 
25 Tallving, Mats, 1998, Intranätutveckling – från idé till vardagsrutin, s. 15. 
26 Statskontoret, 1996, Intranät – möjligheter och begränsningar, s. 11 f. 
27 Bark, Mats m fl, 1997, Intranät i organisationens kommunikation, s. 109. 
28 Bark, 1997, s. 123. 
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information som efterfrågas. Dessutom ökar möjligheterna till att uppnå ett 

överblicksperspektiv av det interna informationsflödet.29 Problem kan förekomma om 

intranätets struktur är rörig eller ologisk för användarna samt om en situation med för 

mycket information uppstår. Det senare berör jag längre fram i detta kapitel. Vad 

som avgör huruvida intranätet underlättar eller försvårar den interna kommunikationen 

beror på en rad faktorer som är kopplade till organisationsstrukturen, som 

organisationens storlek, verksamhet och kultur. Andra faktorer som påverkar är 

personalens datorvana och vilket kommunikationsklimat som råder.30 

Utvecklingen av intranät har i Sverige kartlagts av bland annat Mats Heide utifrån 

ett lärandeperspektiv.31  Intranät med koppling till kommunikation och organisationer 

behandlas i en publikation av Mats Bark med flera.32 Inom biblioteks- och 

informationsvetenskapsforskningen i Sverige lyser intranätet med sin frånvaro och 

förekommer endast i sammanhang som biblioteksservice och som utvärdering av 

Europaparlamentets intranät.33  För att få en helhetlig bild av intranätets status som 

forskningsämne krävs en inblick i medie- och kommunikationsvetenskap, där 

intranätet studerats flitigt ur olika aspekter de senaste åren. Intranätet har varit föremål 

för undersökningar i koppling med till exempel organisationsområdet och intern 

kommunikation.34  En kartläggande studie av vissa forskningsbiblioteks användning 

av intranät är under planeringsstadiet och kommer att genomföras under 2003 av 

Uppsala universitetsbibliotek.35 

Information overload 
Innebörden av vad vi idag kallar information overload förekom för första gången 

under början av 1900-talet. Fenomenet observerades av sociologen George Simmel 

och syftade då på en form av storstadsstress hos individen som orsakades av en 

överstimulans av intryck. Karl Deutsch utvecklade tankegången och kallade samma 

företeelse för kommunikationsöverflöd.36  En annan benämning som har samma 

                                                 
29 Orna, Elisabeth, 1999, Practical Information Policies – second edition, s. 126. 
30 Bark, 1997, s. 112. 
31 Heide, Mats, 2002, Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande, passim. 
32 Bark, 1997, passim. 
33 Kinnerbäck, Eva, 1998, Biblioteksservice via intranät: finns det fördelar med att erbjuda 
interna kunder service via intranät? Passim. Schlehaider, Susanna & Svensson, Maria, 2001, 
”Herregud, det är ju en revolution.” En undersökning av flerspråkigheten på 
Europaparlamentets intranät och de positiva och negativa effekter som uppstår i samband 
med deras flerspråkighet, passim. 
34 Backman, Caroline, 2001, Organisation och intranät, passim. Eriksson, Johan, 2001, 
Internkommunikation i en processorienterad organisation, passim. 
35 I uppsatsförfattarens ägo, intervju med Ann-Sofi Cullhed, UUB, 021119. 
36 Buse, 1997, passim. 
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innebörd som information overload är informationsstress.37 Det handlar således om 

situationer där flödet av information blir övermäktigt för individen och därmed 

försvårar eller omöjliggör tolkningsprocessen.  

I forskningen kring ämnet i Sverige märks Jan Buses magisteruppsats som 

fördjupar sig i begreppet information overload och sätter det i ett innehållsmässigt 

sammanhang. En av de slutsatser han drar från litteraturstudien är att begreppet med 

fördel kan delas upp i yttre och inre konsekvenser. Information overload 

förekommer i den yttre formen i informationsrika miljöer, den inre formen av 

information overload uppstår som en psykologisk reaktion hos människan då hon 

kommer i kontakt med denna miljö.38 Ett annat perspektiv är det som fokuserar på 

information overload antingen utifrån ett samhällsperspektiv eller utifrån den 

professionella miljö där fenomenet uppstår. Upphovet till information overload 

härleds i det sistnämnda fallet oftast till elektroniska källor.39  Biblioteken är ofta en 

informationsintensiv elektronisk arbetsmiljö att vistas i. Samtidigt som både externa 

och interna besökares behov ska tillgodoses, och antalet besök ofta ökar, så är den 

allmänrådande trenden att personalstyrkorna minskas. I denna redan stressade 

situation ska kompetensen höjas och nya kunskaper införlivas för att kunna erbjuda 

bästa tänkbara service.40  Den interna kommunikationen domineras även den ofta av 

elektroniska medier och ett intensivt informationsflöde. Stressen för att inte hinna 

med alla krav ökar ytterligare och information overload är ett faktum. 

Ett nytt begrepp, human informationsteknologi, får allt större betydelse inom 

informationsvetenskap och information management. Konceptet innebär en tydligare 

fokusering på hur tekniken kan förenkla människors vardag och arbetsplatser, 

snarare än att ge upphov till problem och rädsla. Utgångspunkterna är bland annat att 

tekniken i grunden inte är användarvänlig och finns till för att användas av människor 

och därför måste vara lättillgänglig, pålitlig och anpassningsbar. Om dessa krav 

uppfylls kan tekniken användas som exempelvis kommunikationskanal och bidra till 

en förenkling och effektivisering av olika uppgifter. Denna utveckling anses av många 

nödvändig för att lyckas bemästra effekter av informationsteknologin som information 

overload.41   

                                                 
37 Persson, Roland, S, “Pandora´s Box Revisited – On Information Technology, Technostress, 
Virtual Addiction and the Effects of Information Overload” ur Chaib, Mohamed, 2001, 
Perspectives on Human-computer Interactions, s. 19. 
38 Buse, Jan, 1996, För mycket information? En analys av begreppet ”Information Overload”, 
s. 61. 
39 Buse, 1996, s. 63f. 
40 Jordan, Peter, Lloyd, Caroline, 2002, Staff Management in Library and Information Work, 4th 
edition, s. 275 ff. 
41 Bentley, Trevor J, 1998, Managing Information - Avoiding Overload, s. 31 f. 
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Ytterligare ett förhållningssätt till information overload är att förekomsten av ett 

intranät ger effekter som i viss mån kan förebygga eller minimera de negativa 

konsekvenserna av stora mängder information. Ett exempel på detta är en 

hjälporganisation i Storbritannien vars anställdas uppgift är att bistå med stöd och råd 

via telefon till de behövande som ringer in. I en artikel beskrivs hur antalet personer 

som ringde ökade samtidigt som de som arbetade frivilligt minskade i antal. Detta 

ledde till ökad arbetsbelastning i form av exempelvis administrativa uppgifter. En 

tydlig information overload situation förhindrade de frivilliga att till fullo tillgodose 

behoven hos dem som ringde. Alltför mycket tid gick åt till manuell arkivering och att 

sedan hitta samma information vid senare tillfälle. För att underlätta arbetet för de 

frivilliga stödpersonerna infördes ett intranät där all information och data som var 

nödvändig vid genomförandet av ett telefonsamtal fanns samlad. Målet med 

införandet av intranätet var att effektivisera organisationens externa och interna 

kommunikation, minska onödigt pappersflöde samt underlätta regionala avstånd vid 

hanteringen av information.42   

 

                                                 
42 Ouvry, Jo, “The Samaritans Intranet Project”, Managing Information, Juni 2000, s. 50 ff. 
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Teoretiska utgångspunkter   

I detta kapitel beskrivs de teorier som kommer att användas i analysen, de re-

presenteras från områdena intern kommunikation, intranät och information overload. 

Avslutningsvis ges en kort inblick i genusteori och dess koppling till 

informationsteknik då det perspektivet är nödvändigt i analysen för att belysa vissa 

resultat. 

Teorier kring kommunikation 

Schramms kommunikationsmodell 
”No one individual is only a sender or only a receiver”43 

Som tidigare nämnts utgår den traditionella kommunikationsmodellen från 

komponenterna sändare, budskap, kanal och mottagare. Vanligen skiljs funktionerna 

sändare och mottagare åt, då de anses ha olika roller i kommunikationsprocessen. 

Den modell jag kommer att använda väljer istället att jämställa de båda funktionerna. 

I intranätet är relationen mellan avsändare och mottagare likvärdig eftersom en och 

samma person samtidigt spelar båda rollerna. Wilbur Schramm menade i sin 

kommunikationsmodell (se bild nedan) att tre funktioner måste uppfyllas av varje 

kommunikator. Första steget är att uppmärksamma och registrera signaler från 

omvärlden, därefter försöka översätta dem till meddelanden och tolka dessa. 

Slutligen krävs av kommunikatorn att kunna skapa och sända egna meddelanden. 

Responsen på ett meddelande kallas feedback och ger en uppfattning om hur andra 

personer tolkade det sända budskapet.44  Då information ska sändas till fler än en 

mottagare, i till exempel en organisation, så benämner Schramm det 

masskommunikation. I den situationen försvåras möjligheterna till feedback då ingen 

direktkontakt sker mellan sändare och mottagare.45  

                                                 
43 Kreps, 1990, s. 26. 
44 Schramm, Wilbur, 1961, The Process and Effects of Mass Communication, s. 8 f. 
45 Schramm, 1961, s. 19. 
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Bild 1 Schramms kommunikationsmodell46 

 

En annan benämning på en, som jag ser det, liknande kommunikationsmodell är 

utbytesmodellen. Liksom Schramm behandlar den kommunikation som en 

dubbelriktad process där meddelanden riktas åt båda hållen. Dessutom ser 

utbytesmodellen alla inblandade i kommunikationsprocessen som både kodare och 

avkodare, helt enkelt andra benämningar på sändare och mottagare. Ytterligare en 

dimension som kommer in i sammanhanget genom utbytesmodellen är vikten av att 

sändare och mottagare i största möjliga mån tolkar meddelandet på ett liknande sätt. 

På så vis undviker de att missförstå varandra.47 Schramm benämner den gemensamma 

tolkningsgrunden ”frame of reference”48 Teorier kring tolkning av budskap utvecklas 

senare i detta kapitel.   

Kommunikationens innehåll 
Intern kommunikation kan förekomma i två former; formell och informell. Den 

formella kommunikationen ingår i den planerade strukturen i en organisation medan 

den informella är av mer spontan karaktär.49 Traditionellt består den interna 

kommunikationen i en organisation av uppgiftsbaserad information. Den förmedlar 

hur och varför saker och ting ska genomföras på ett visst sätt.50 Hur denna och annan 

information ska framföras är beroende av meddelandets innehåll. Utifrån budskapet 
                                                 
46 Hård af Segerstad, 2002, s. 254. (Medgivet tillstånd från Uppsala Publishing House).  
47 Dimbleby, Richard, 1998, Kommunikation är mer än ord , s. 42 f. 
48 Schramm, 1961, s. 8. 
49 Kreps, 1990, s. 201. 
50 Kreps, 1990, s. 20. 
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kan informationen presenteras på en rad olika sätt. Peter Eriksson har delat in 

kommunikationen i sex olika kategorier uppdelade efter innehåll.  

Operativ kommunikation  
Med operativ kommunikation avses den information och kunskap varje person 

behöver för att kunna sköta sitt dagliga arbete.  

Nyhetskommunikation  
Här inryms den information som presenterar nyheter i organisationen, det kan 

röra både interna och externa frågor. Vanligen förs denna information ut via flera 

kommunikationskanaler och uppdateras löpande.  

Styrkommunikation  
Exempel på styrkommunikation är de dokument som hanterar verksamhets-

planering, mål och visioner. Här återfinns även information om budget, kvali-

tetsutvärdering och policys som är unika för organisationen.  

Förändringskommunikation  
Då en förändring sker i en organisation är det viktigt att informationen skiljer sig 

från det dagliga flödet av information och nyheter för att på så sätt tillgängliggöra och 

förtydliga uppgifterna till personalen. I samband med förändringar kompletteras de 

grundläggande kommunikationskanalerna ofta med tillfälliga kanaler som tar sig 

uttryck i form av projekt eller liknande och involverar en begränsad målgrupp. 

Kulturkommunikation  
Innehållet i kulturkommunikationen handlar om organisationens värderingar, etik 

och människosyn. Denna information är inte alltid synlig och uttalad utan förekommer 

inrymd i existerande kommunikation. Områden där kulturkommunikationen verkar 

kan vara inom jämställdhetsarbete eller hur ledarskapsfrågor sköts. 

Informell kommunikation  
Den sista innehållskategorin är den som är svårast att konkretisera och mäta, 

samtidigt anses denna form av kommunikation vara den viktigaste inom en 

organisation. I den informella kommunikationen möts medarbetarna i till exempel 

fikarummet där samtalen inte planeras eller styrs i samma utsträckning som under ett 

möte. Särskilt utnyttjad är den informella kommunikationskanalen vid tider för 

förändringar då behovet att ventilera åsikter och eventuellt uttrycka missnöje är extra 
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stort.51 Ju bättre de formella kommunikationskanalerna fungerar desto mindre är 

behovet av att använda sig av de informella kanalerna.52      

Vidare menar Eriksson att den mest effektiva kommunikationen inom en 

organisation uppnås genom att parallellt använda sig av flera olika kommunika-

tionskanaler.  ”En kombination av muntliga, skriftliga, elektroniska och interaktiva 

kanaler som kompletterar varandra leder till störst effekt både när det gäller 

ledningens ambitioner att höja medarbetarnas kunskap och medarbetarnas möj-

ligheter att ge sin syn på verksamheten.”53 Charlotte Simonsson har delvis samma 

uppfattning och hävdar att ”det gäller att utnyttja och kombinera olika 

kommunikationsformer så att det blir en sammanhängande process och inte enstaka 

punktinsatser”. Framförallt framhåller hon den muntliga kommunikationskanalen som 

unik i sitt slag då budskapet förtydligas genom gester och tonfall, ledtrådar som 

försvinner i de elektroniska kommunikationskanalerna. Vidare menar hon att det är 

ineffektiv kommunikation att ”lämna information som redan finns tillgänglig via e-post 

eller i en databas även om det sker för säkerhets skull”.54 Det är helt enkelt 

bortkastad tid och slöseri med personalens energi att föra ut information genom 

alltför många kommunikationskanaler parallellt. 

Teorier kring intranät 

Elektroniska kommunikationskanaler 
Då ett budskap ska föras ut internt inom en organisation finns det ett flertal kanaler att 

välja på. För det första skiljer man mellan direkta och indirekta kom-

munikationskanaler. Synonymt med en direkt kanal är personlig kommunikation från 

chefen eller arbetskollegorna. Med indirekt kommunikationsväg avses istället den 

information som färdas genom opersonliga kanaler, som intranät eller 

personaltidning.55 Därefter kan kommunikationsvägarna delas upp i tre olika 

områden; skriftliga kanaler, muntliga kanaler och elektroniska kanaler. Förutom 

intranät så inryms även exempelvis e-post, intern-TV, videokonferenser och 

telefonmeddelanden i den elektroniska kanalen.56  Dessa kommunikationskanaler har 

en successivt ökande inverkan på informationsflödet och bidrar till att skapa 

                                                 
51 Eriksson, 1998, s. 48 ff. 
52 Kreps, 1990, s. 201. 
53 Eriksson, 1998, s. 57 f. 
54 Rågvik, Harry, ”Den kommunikativa utmaningen”, DIK forum, nr 4 2003, s. 14 f. 
55 Trost, 1997, s. 53. 
56 Eriksson, 1998, s. 50 ff. 
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information overload inom organisationer.57  Steven Telleen hävdar dock att 

intranätet som enda elektroniska kommunikationskanal kan minska informa-

tionsflödet inom en organisation och på så vis förhindrar information overload. 

Anledningen är att intranätet på ett fördelaktigt sätt strukturerar och samlar all 

nödvändig information på ett och samma ställe.58 

En av de funktioner som skiljer de båda elektroniska kanalerna intranät och e-

post åt är vilken slags information de kan kommunicera. E-posten har fördelen att 

den både kan sända masskommunikation och personlig kommunikation, medan 

intranätet generellt lämpar sig bättre för budskap som ska nå ut till en grupp. 

Intranätets styrka är att det fungerar som en minnesbank eller elektronisk 

uppslagsbok där rutiner och specifika fakta kan lagras och finnas tillgängligt för en hel 

organisation. Sällan kan en större arbetsplats välja endast en av dessa 

kommunikationskanaler, förutsatt att de inte är integrerade med varandra. Intranätet 

och e-posten kompletterar varandra och skapar en gemensam plattform för ett 

effektivt informationsflöde. Ralph Adam hävdar att en av anledningarna till att e-

posten på kort tid blivit så otroligt populär är på grund av dess snabbhet. E-posten har 

effektiviserat den interna kommunikationen och ökat takten i arbetstempot. Beslut 

fattas enklare genom att synpunkter och diskussioner kan föras fram elektroniskt till 

många samtidigt, istället för att som tidigare ringa varje person separat eller skicka 

vanlig post. Ytterligare förklaringar till e-postens spridning är dess fördelaktiga 

kostnader och att det är ett enkelt sätt att kommunicera.59  En negativ 

händelseutveckling sedan de elektroniska kommunikationskanalernas inträde är att 

de inte fullt ut ersätter andra vägar för kommunikation. Fortfarande är den vanliga 

posten och pappershögarna omfattande arbetsuppgifter på de flesta arbetsplatser.60 

Konsekvensen blir att flödet av information har intensifierats snarare än att, som 

många hoppades, mattas av. Risken finns att förväntningarna på de elektroniska 

kommunikationskanalerna som de ultimata kommunikationsverktygen inte uppfylls, 

utan slår tillbaka och orsakar onödig stress. Att tillbringa ett möte med att oroa sig för 

att e-postbrevlådan flödar över är inte en idealisk utgångspunkt för att ta till sig ny 

information. Således måste varje individ för att undvika information overload hitta sin 

egen metod för en fungerande informationshantering.   

                                                 
57 Buse, 1996, s. 61. 
58 Telleen, Steven, 1998, Intranet Organization: Strategies for Managing Change, 
www.iorg.com/intranetorg. 
59 Adam, Ralph, “Is e-mail addictive?”,  Aslib Proceedings, 2002, Vol 54:2, s. 85ff. 
60 Högström, Anders, 1999, Kommunikativt ledarskap – en bok om organisationskommunikation, 
s. 11. 
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Intranätets utvecklingsfaser genom en integrationsmodell 
Intranätets effektivitet inom organisationen utvecklas idealiskt gradvis genom tre 

faser, utvecklade av bland andra Bark. I den första fasen fungerar intranätet som en 

informationskanal. Sedan utvecklas intranätet i den andra fasen till ett arbetsverktyg 

för att slutligen bli en integrerad del av verksamheten i form av ett processtöd, 

transaktions- och integrationsfasen. Under informationskanalsfasen används 

intranätet som en anslagstavla och samlar all möjlig slags information som exempelvis 

senaste numret av personaltidningen eller presentation av nyanställda. Intranätet är i 

denna fas ett komplement till övriga internkommunikationskanaler som möten eller 

nyhetsbrev. Den andra fasen, arbetsverktygsfasen, utvecklar och fördjupar int-

ranätets roll i informations- och kommunikationsprocessen. Med hjälp av information 

lagrad i databaser eller möjligheten att fylla i olika elektroniska formulär effektiviseras 

personalens arbete. Slutligen i den sista fasen, transaktions- och integrationsfasen, 

integreras intranätet i den dagliga verksamheten och bidrar till att stimulera den 

tvärfunktionella kommunikationen. Det kan exempelvis ske genom dynamiska 

diskussionsforum.61  Ytterligare fördjupning i den tredje intranätsfasen är att intranätet 

fungerar som ett redskap för kunskapsspridning och lärande genom att vara ett 

utbildningsverktyg. Det kan bland annat ske genom att erbjuda 

kompetensutvecklande moment eller utbildningar via intranätet, så kallad e-learning.62  

Ännu ett utvecklingsområde för en organisations intranät är att låta personalen 

skapa en egen profil och individualisera intranätet. Därmed övervinner man 

kommunikationsproblem som orsakas av att varje person har sin egen unika 

informationshanteringsstrategi. Ett exempel på ett individualiserat intranät nämns i 

Intranätboken. Där beskrivs hur SAS har löst distribueringen av det interna 

informationsflödet med ett intranätssystem som tillåter de anställda att nå sin 

personliga information var som helst i världen. Personalen reser ofta och har således 

behov av att kunna uppdatera sig om nyheter, resrutter mm. Genom att koppla upp 

sig till den personliga portalen via en dator får personalen direkt tillgång till de 

arbetsverktyg som är nödvändiga för att genomföra arbetsuppgifterna smidigt och 

effektivt.63 

Brus 
Då mycket information samtidigt ska samsas om utrymme och uppmärksamhet kan 

kommunikationskanalen störas av något som Shannon och Weaver kallar brus. Den 

                                                 
61 Bark, 2002, s. 12 f. 
62 Heide, 2002, s. 147 ff. 
63 Bark, 2002, s. 17 f. 
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engelska termen är noise source (störningskälla, förf. anm). De definierar brus som 

en signal i kanalen som avsändaren aldrig hade intention att sända.64 Shannon och 

Weavers teori om kommunikation som skapades under slutet av 1940-talet tog sin 

utgångspunkt i telefonen som på den tiden var en relativt ny kommunikationskanal. 

Begreppet har sedan dess utvecklats till att innebära allt som har en störande effekt 

på mottagarens försök att tolka och förstå meddelanden. Effekten av brus är att ”det 

begränsar (…) den mängd önskad information som kan sändas i en given situation 

vid en given tidpunkt.”65 I detta fallet väljer jag medvetet ut endast den del av 

Shannon och Weavers kommunikationsteori som behandlar brus, då jag anser den 

vara applicerbar på intranätets funktion som kommunikationskanal. Inom det slutna 

system som intranätet är så lagras mängder av information som samtidigt konkurrerar 

om mottagarens uppmärksamhet. Den övriga information som användaren för tillfället 

väljer bort finns ändå kvar som ett störningsmoment eller brus och upptar utrymme i 

kommunikationskanalen. Därmed kommer vi in på hur mottagaren uppfattar 

meddelanden och väljer ut den information som ska tolkas.   

Teorier kring information overload       

Information overload och selektiv perception 
Vilka blir då konsekvenserna av ett överbelastat informationsflöde, vid sidan av att 

människor upplever stress? En effekt kan vara att människan utvecklar ett selektivt 

informationsbeteende och på så sätt försöker undvika de negativa känslorna. Exempel 

på detta beteende kan vara att slänga oläst e-post då den bedöms som irrelevant, 

tiden räcker helt enkelt inte till för att bearbeta all information.  Information overload 

”innebär att en allt mindre del av flödet är relevant för var och en av oss. Vad som är 

relevant avgörs av mottagaren, den som sorterar.”66 Här finns en tydlig koppling till 

intranätsfunktionen. All information är inte viktig eller nödvändig för alla anställda att 

ta del av. Ändå möter de flesta dagligen mer information än vad de har behov av eller 

hinner tolka. Detta i kombination med tidsbrist kan resultera i att risken ökar för att 

individen ofrivilligt sorterar bort väsentlig information.  

En viktig del i kommunikationsprocessen är perceptionen, förmågan att uppfatta 

olika inre eller yttre meddelanden och omvandla dessa till ett betydelsefullt innehåll. 

Exempel på inre meddelanden kan vara känslor av hunger, trötthet eller glädje. De 

                                                 
64 Shannon, Claude, E., 1972, The Mathematical Theory of Communication, s. 7. 
65 Fiske, 1997, s. 19 f. 
66 Högström, 2002,  s. 11 f. 
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medel som står till förfogande i iakttagelse- och tolkningsprocessen är de fem 

sinnena; syn, lukt, smak, hörsel och känsel.67 Dessutom bidrar kognitiva strukturer i 

perceptionsprocessen till att bearbeta inkommande information. De kognitiva 

strukturerna innebär olika mentala processer där individen skapar en inre bild av 

omvärlden. Ju högre grad av överensstämmande som råder mellan den inre bilden 

och den faktiska verkligheten, desto bättre fungerar bearbetningen av information.68 

Genom träning och erfarenhet utvecklar människan den kommunikativa förmågan, 

och lär sig därmed successivt att kontrollera och sortera det inkommande flödet av 

intryck. För att kunna tolka och till fullo förstå ett meddelande måste andra intryck 

tillfälligt ignoreras. På så sätt kan uppmärksamheten koncentreras på exakt det 

meddelande som för tillfället står i fokus. Detta är däremot inte lika enkelt att 

genomföra som det låter. Den enorma mängd potentiella meddelanden som ständigt 

influerar individen försvårar möjligheten att kontrollera perceptionen. Människans så 

kallade kognitiva utrymme som används för att bearbeta informationsmängder är 

begränsat. Det är vid tillfällen då det kognitiva utrymmet är överbelastat som 

information overload uppstår. För att undvika denna situation finns en process, som 

bland annat Kreps förklarar, kallad selektiv perception som omedvetet inleds då in-

formationsflödet är svårarbetat. Funktionen med selektiv perception är att ef-

fektivisera tolkningsprocessen genom att utifrån den ström av intryck som finns välja 

ut ett visst antal meddelanden som anses vara särskilt viktiga. De valda intrycken 

tolkas och definierar därmed den aktuella situationen.69 Perceptionen och den 

information som uppmärksammas varierar mellan olika individer och innebär också 

att tolkningarna skiftar. Konsekvensen blir att det alltid är svårt att förmedla samma 

budskap till flera personer eftersom mottagarna tar till sig innehållet utifrån individuella 

förutsättningar.70 

Det finns tre samordnande delar i den selektiva perceptionsprocessen. Den 

första delen kallas selektiv uppmärksamhet och innebär att koncentrationen fo-

kuseras på de valda huvudmeddelandena oavsett vilken situation som uppstår. Sedan 

följer tillvänjningsdelen som betyder att yttre intryck och övriga meddelanden som 

inte uppfattas som viktiga sållas bort. Den sista delen i den selektiva 

perceptionsprocessen handlar om avslutning där de utvalda meddelandena sätts 

samman till en helhet och bildar ett meningsfullt sammanhang. Då den insamlade 

informationen ofta är begränsad använder individen tidigare kunskap och logik för att 

                                                 
67 Kreps, 1990, s. 29 ff. 
68 Lundh, Lars -Gunnar, 1992, Kognitiv psykologi, s. 46 f. 
69 Kreps, 1990, s. 29 ff. 
70 Windahl, Sven, 1992, Using Communication Theory – An Introduction to Planned 
Communication, s.104. 
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fylla igen luckor. Tidigare erfarenheter, förförståelse och mottaglighet är faktorer som 

avgör hur och varför en individ väljer ut vissa meddelanden och ignorerar andra. 

Ständigt sker en rankning av inkommande intryck efter uppskattad grad av 

betydelse. Prioritetsordningen utvärderas och uppdateras hela tiden under 

tolkningsprocessen. Det kognitiva utrymmet anpassas beroende på vilken plats ett 

meddelande fått i hierarkin. Ett viktigt meddelande får således mer kognitivt utrymme 

än ett mindre viktigt. Då urvalet av potentiella meddelanden väljs på basis av bland 

annat personliga erfarenheter så drar självfallet olika individer skilda slutsatser utifrån 

den information de samlat in. Även om de delar samma objektiva verklighet så är 

uppfattningen och perceptionen av den verkligheten i allra högsta grad subjektivt 

påverkad. För att inte komplett missförstå varandra så har vi hjälp av exempelvis 

kulturella perceptions- eller referensramar som knuffar oss i ”rätt” riktning för att 

kunna uppfatta meddelanden på liknande sätt som andra.71   

Genusteori, informationsteknik och selektiv perception 
Förekomsten av eventuella könsskillnader inom biblioteken har visserligen inte varit 

huvudsyftet med min undersökning. En väsentlig del av resultaten från 

enkätundersökningen visar ändå att det förekommer skillnader i mäns och kvinnors 

attityder, se kapitel ”Resultat och analys”. Därför ansåg jag det vara av intresse att 

ägna en del av teorikapitlet samt längre fram analysen till att söka urskilja vad dessa 

resultat beror på. Forskningen kring eventuella könsskillnader inom perception och 

informationshantering är begränsad. Generellt kan dock nämnas att 

perceptionsprocessen även vid ett könsperspektiv påvekas av individens erfarenheter 

och förutsättningar. En del av tolkningen av ett meddelande utgår sedermera ifrån de 

könsroller människan bär med sig, medvetet eller omedvetet.72    

Att det överhuvudtaget förekommer väsentliga skillnader i hur män och kvinnor 

förväntas bete sig eller bemöts i arbetslivet är belagt av flera olika undersökningar 

inom genusforskningen.73 Traditionellt anses teknik höra till mannens domän. Då 

teknik historiskt sett har inneburit bland annat tungt fysiskt arbete så skildras teknisk 

kunskap ofta som en typiskt maskulin egenskap. Kommunikation skildras gärna i 

första hand som en feminin företeelse. Kvinnor arbetar också i större utsträckning 

inom områden där mänskliga kunskaper värderas högre än tekniska. Detta innebär 

att kvinnodominerade yrkesområden inte har samma höga status som de manligt 

dominerade. Dessa traditionella könsföreställningar finns fortfarande kvar idag trots 
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73 Ottosson, 1996, s. 19 ff. 
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att teknik, då i synnerhet informationsteknik, allt oftare handlar om 

kommunikationsförmåga samt mental och social kompetens snarare än muskelstyrka. 

Användningen av elektroniska kommunikationskanaler som Internet, e-post och 

intranät suddar successivt ut könsrollerna. Exempelvis Internet tillåter antagandet av 

olika roller som inte behöver vara könsbestämda. Detta genom att elektroniska 

kommunikationskanaler sällan tillåter visuell kontakt. Därmed behöver inte 

kommunikationen belastas av förutbestämda könsroller och invanda 

beteendemönster i samma utsträckning som vid ett muntligt samtal.74   

Kvinnors och mäns tillgång till datorer och informationsteknik har utjämnats, men 

är fortfarande till männens fördel. De har i större utsträckning mer kvalitativt tekniska 

arbetsuppgifter, som exempelvis programmering, medan kvinnor oftare arbetar med 

enklare inmatningsuppgifter. Såväl i hemmet som på arbetsplatsen är det mannen som 

dominerar datoranvändningen.75 Kvinnors inställning till datorer verkar också präglas 

av mer osäkerhet och ovilja för att utforska okända territorier. Relationen till datorn 

handlar till stor del om att använda den som ett praktiskt arbetsredskap. Detta 

hänger samman med att både teknik och datorer fortfarande har en manlig 

identifikation. Männen betraktar i högre utsträckning datorn som en kanal för 

underhållning vid sidan av ett arbetsredskap.76   
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Metod och källmaterial 

Nedan följer en redovisning av relevanta begrepp och förklaringar av olika 

sammanhang i samband med de metoder jag valt att använda. Därefter presenterar 

jag motiven och tankarna bakom dessa val av undersökningsmetoder och 

tillvägagångssätt. För att ge en så komplett bild som möjligt av vad som utmärker de 

olika metoderna beskrivs de relativt grundligt. Detta för att skapa en gemensam 

vetenskaplig ram, något som är en förutsättning för att tydligt påvisa hur 

undersökningarna gått tillväga.  

Källmaterial   
Det material som legat till grund för undersökningens utformning och resultat är dels 

litteratur som berör de nämnda ämnena, dels underlag från intervjuer, enkäter och en 

slags observation. Mina frågeställningar har speglat både personalens synvinkel på 

kommunikationskanalen och själva intranätets funktion och innehåll. Jag har 

genomfört en enkätstudie bland de båda bibliotekens personal. För kompletterande 

faktabaserad information om organisationens uppbyggnad och intranätets historia 

förekom även ett par informativa intervjuer med respektive avdelningschef eller 

intranätsansvarig. Dessutom gjordes en jämförande studie av de båda intranäten 

utifrån ett antal i förväg bestämda kriterier. Förekomsten av tre olika undersökningar 

kan till en början uppfattas som svårgenomförbart. Min tanke har hela tiden varit att 

de olika undersökningarna ska komplettera varandra i något som kan liknas vid en 

trestegsmodell. Innan studien faktiskt är genomförd är det som bekant svårt att 

förutse vilken del av undersökningen som kommer att falla väl ut. Därför kan tre 

skilda tillvägagångssätt även tolkas som en slags garanti för att en viss önskad 

resultatnivå uppnås.  

Urval och representativitet 
Urvalet av undersökningsobjekt har dels skett utifrån en gemensam nämnare inom 

respektive verksamhet, i detta fall två universitetsbibliotek med medi-

cinsk/naturvetenskaplig inriktning. Ännu en bidragande orsak har varit bibliotekens 
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relativa geografiska närhet till varandra, något som förenklar genomförandet av en 

undersökning. Gemensamt för båda biblioteken har dock varit att de båda är 

kvinnodominerade arbetsplatser, en aspekt som kan vara viktig att ta i beaktande vid 

senare läsning av resultat och analys. Biblioteken beskrivs mer utförligt längre fram i 

uppsatsen under kapitlet ”Resultat och analys”. Urvalet av intervjupersoner har fallit 

sig naturligt eftersom det endast varit enskilda individer med unika kunskaper kring 

organisationen eller dess intranät som varit av intresse. Vid enkätundersökningen har 

slumpmässiga urval legat till grund för datainsamlingen. Huruvida 

undersökningsresultaten kan sägas vara gällande även för andra universitetsbibliotek 

beror bland annat på hur representativt urvalet är.77  Det förutsätter i så fall att en 

liknande situation råder ur personalsynvinkel med antal anställda och könsfördelning. 

Dessutom är det av vikt att en jämförande organisation har kommunikationskanaler 

som i stort överensstämmer med de i min studie. En aspekt som talar för att 

resultaten kan vara representativa är den relativt höga svarsfrekvensen, 85 respektive 

65 procent av önskade 70 procent. Däremot är graden av representativitet svår att 

avgöra då varje organisation är unik i sitt slag. Mer om respektive undersöknings 

genomförande följer nedan.  

Informativa intervjuer 
Vanligtvis skiljer man mellan standardiserade och icke-standardiserade intervjuer. I 

den standardiserade är frågorna bestämda i förväg av intervjuaren. Denna form är 

förknippad med kvantitativa studier. Den icke-standardiserade intervjun har en fast 

ram i form av ett antal ämnesområden som sedan fungerar som utgångspunkt och 

bidrar till att intervjun blir mer flexibel till sin utformning. Därför benämns den icke-

standardiserade intervjuformen som kvalitativ.78  Vilken intervjumodell som används 

styrs till stor del av vilken slags information som söks. Den icke-standardiserade 

intervjun är lämplig då intervjupersonens subjektiva uppfattningar om ett visst 

fenomen ska speglas. Den strukturerade intervjun utgår från redan kända 

sammanhang och söker informantens uppfattningar om dessa. Intervjun skiljer sig från 

ett vanligt samtal på så sätt att dialogen styrs av den person som genomför intervjun.79 

Synen på den person som intervjuas kan också skilja sig åt beroende på vilket syfte 

samtalet har. I en intervju som avser att spegla ett faktabaserat innehåll betraktas 
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intervjupersonen som en informant. Intervjupersonen kallas istället representant vid 

tillfällen då hans/hennes egen relation till eller tolkning av intervjuämnet är intressant.80  

I alla former av undersökningar måste vissa krav uppfyllas för att säkerställa 

vetenskapligheten. För att ett resultat ska kunna användas som grund för en analys 

måste det vara tillförlitligt. Detta kallas reliabilitet och innebär i praktiken att andra 

studier som utgår från snarlika problem ska kunna uppnå liknande resultat genom att 

använda samma metod. Det ställs också krav på validitet i en vetenskaplig 

undersökning. Med begreppet validitet avses att resultatet måste vara giltigt och ha 

någon form av relevans.81 

Tillvägagångssätt 
Jag har genomfört vad jag väljer att kalla informativa intervjuer. De är liksom 

standardiserade intervjuer baserade på fast formulerade frågor. Syftet med in-

tervjuerna var att kunna placera in organisationens intranätsanvändande i ett vidare 

sammanhang med hjälp av den information intervjuerna gav mig. I vissa fall har 

kompletteringar gjorts genom e-postkontakt eller ett uppföljningsbesök. Uppgifterna 

i intervjuerna har även till viss del legat till grund för enkätens utformning. Intervjuerna 

har inte spelats in på kassett. Detta beror dels på  intervjufrågornas faktakaraktär, 

syftet med intervjuerna har inte i första hand varit att presentera långa utsvävningar 

och personliga tolkningar utan istället att i största möjliga mån skapa en 

verklighetsbaserad bakgrundsförståelse för intranätsrepresentationen i respektive 

organisation. Ytterligare en orsak till frånvaron av bandspelare som är viktig att 

poängtera är att det varit väsentligt för mig att få med flera olika aspekter och synsätt 

i samband med organisatoriska frågor kring intranätet. Eventuell kritik har också varit 

en nödvändig komponent för att skapa en helhetsbild. Mitt mål har följaktligen varit 

att skapa en öppen och trygg intervjuatmosfär, något jag anser skulle försvårats med 

närvaron av en bandspelare.82   

 

Enkäter 
En enkät är ett slags frågeformulär med redan fastställda frågor som fylls i av 

respondenten (den individ som besvarar enkäten). Enkäten undersöker och mäter 
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exempelvis individens attityder, kunskap eller beteenden.83 Vad som skiljer enkäten 

från intervjun är att svarsalternativen är bestämda av undersökningsledaren på 

förhand, så kallade fasta svarsalternativ, samt avsaknaden av en intervjuare. Den 

personliga kontakt som kan uppstå mellan intervjuare och intervjuperson förkommer 

inte här. Givetvis ligger det en viss svårighet i faktumet att man genom intervjun 

kommunicerar direkt med den som besvarar frågorna. Detta problem förekommer 

inte vid en enkätundersökning, då respondentens egna formuleringar inte efterfrågas i 

samma utsträckning. Ett undantag är de så kallade öppna frågorna. De är mer 

intervjuinriktade samt uppmanar till egna formuleringar och tankar kring den aktuella 

frågan. Öppna frågor är ofta även följdfrågor, det vill säga, de följer efter en fråga där 

respondenten ska ta ställning till något särskilt. I den påföljande frågan ges möjlighet 

för respondenten att utveckla orsakerna till sitt ställningstagande. En annan frågeform 

som är vanligt förekommande i enkäter är påståenden. Där får respondenten flera 

olika påståenden att ta ställning till. Viktigt är att ha ett ojämnt antal svarsalternativ, 

där ett mittenalternativ ska representera en neutral hållning. Detta är av vikt för att inte 

tvinga respondenten att ta ställning i en fråga han/hon inte har någon uppfattning i. 

Denna sorts frågor är användbara när olika attityder ska speglas.84 

Det finns flera typer av enkäter. Postenkäter är sådana som distribueras och 

samlas in brevledes. Denna form av enkät kräver vissa ekonomiska resurser, inte 

minst på grund av portokostnader, men även därför att åtgärder som påminnelse- och 

tackbrev ofta är en del av denna slags enkät. Ett billigare alternativ som blir allt 

vanligare är att skicka ut enkäterna via e-post. En annan typ av enkät är 

gruppenkäten. Den delas ut till grupper, ofta i skolor och på arbetsplatser. Vid en 

gruppenkät är en enkätansvarig närvarande som kan svara på eventuella frågor från 

respondenterna. Fördelen med gruppenkäten är att den sparar åtskilligt med tid 

eftersom svaren kan samlas in på plats. Därmed behövs inga påminnelser och 

bearbetningsarbetet kan börja med en gång.85 Ytterligare varianter av enkäter är 

sådana som delas ut slumpvis till besökare på exempelvis bibliotek eller en affär. 

Enkäter kan även förekomma som bilagor vid konsumentundersökningar mm.86 

Tillvägagångssätt 
Jag har genomfört en slags variant av gruppenkät där jag personligen distribuerat 

enkäterna alternativt utnyttjat vanlig postgång. Sedan har jag antingen samlat in dem 
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vid ett personligt uppföljningsbesök eller fått dem skickade till mig. En-

kätundersökningen genomfördes under i första hand januari och till viss del under 

februari 2003. Strukturmässigt har enkäten till största delen bestått av attitydmätande 

frågor med fem svarsalternativ, varav ett neutralt/vet ej - alternativ. Svårigheten med 

enkäter är att formulera lämpliga och uttömmande frågor. Jag har i den processen 

utgått ifrån teorikapitlet och den information jag fått genom intervjuerna. I efterhand 

kan jag tycka att frågor kring benägenheten att både läsa och publicera 

mötesprotokoll hade kunnat vara en intressant aspekt att ta med då jag fått enstaka 

indikationer på att detta skiljer sig åt mellan organisationerna. Genom intervjuerna 

förstod jag att intranätet och e-posten var ett komplement till varandra, varför jag 

även ställt en hel del frågor kring hanteringen av e-post. En mindre lyckad formulering 

som jag insåg först efter undersökningen var genomförd var att vissa frågor inte 

separerade e-post- och intranätsfunktionen. Därmed är de mest tillförlitliga frågorna 

kring e-post de som enbart behandlar det ämnet. 

Det har varit ett medvetet val från min sida att inte ha med enskilt utrymme för 

öppna frågor, det vill säga formulering av egna åsikter i enkäten, då mitt syfte inte varit 

att formulera färdiga handlingsplaner. Det är upp till varje organisation om de vill 

genomföra förändringar utifrån min analys.  

Vad gäller svarsfrekvens så har den önskade varit 70 procent. Den faktiska 

svarsfrekvensen blev 85 procent för Uppsala universitetsbibliotek och 65 procent för 

Karolinska institutets bibliotek. Att bortfallet blev lägre för Uppsala 

universitetsbibliotek kan bero på att antalet anställda inom Linnégruppen är mindre än 

vid Karolinska institutets bibliotek. Aspekter som distribuering och medvetenhet 

kring undersökningens existens kan då underlättas, vilket antagligen har en positiv 

inverkan på svarsbenägenheten. Vidare har olika kontrollfrågor kring kön, ålder, 

arbetsplats och antal år på arbetsplatsen givit skilda resultat. Vissa könsskillnader 

förekom, således diskuteras en del av dessa i resultatet. Övriga kontrollfrågor gav 

dock inget särskilt utslag, därför har dessa inte beaktats i resultatredovisningen.87  

Observation av intranäten 
För att komplettera övriga resultat har jag även valt att göra en undersökning av 

kommunikationens innehåll på intranätet. Jag har haft som riktlinje att genomföra 

denna undersökning så sakligt och objektivt som möjligt. Jag har dock hela tiden varit 

medveten om att det är svårt att helt och hållet undvika personliga tolkningar och 
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inlägg vid ett sådant tillvägagångssätt. Observationsmetoden är den vetenskapliga 

benämning som ligger närmast till hands för att beskriva undersökningsmodellen. 

Denna metod används vanligtvis för att beskriva och skildra olika sociala 

sammanhang. Rent generellt skiljer man mellan två tillvägagångssätt. En observation 

som utförs i sitt naturliga sammanhang kallas fältobservation. Den andra 

observationsmetoden genomförs i en konstlad miljö skapad enbart för 

undersökningstillfället och benämns laboratorieobservation. Graden av inblandning 

från undersökningsledaren för att styra resultatet benämns deltagande alternativt icke-

deltagande observation. Vidare finns det skillnader mellan dolda respektive öppna 

observationer. Skillnaden dem emellan är huruvida undersökningspersonerna är 

medvetna om att de observeras eller inte. Ytterligare en åtskillnad för att avgränsa 

vilken typ av observation som genomförs är mellan systematisk och osystematisk 

observation. I den systematiska observationen är det på förhand bestämt vad som 

ska studeras och vilka frågeställningar som är väsentliga. Den osystematiska 

observationen har däremot en friare utformning med färre fasta ramar.88  

Tillvägagångssätt 
Min studie kan beskrivas som en variant av fältobservationen på så vis att jag studerat 

den faktiska intranätsmiljön, samma som de anställda använder sig av i sitt dagliga 

arbete. Frågorna som varit utgångspunkten för undersökningarna har varit 

strukturerade och tydligt avgränsade. Utgångspunkten för undersökningsfrågorna har 

varit Erikssons sex olika kommunikationskategorier, se även teorikapitlet. 

Observationen har varit av öppen karaktär där de anställda varit medvetna om min 

närvaro och på olika sätt bidragit till att förenkla genomförandet av undersökningen. 

Observationen har genomförts på plats vid respektive bibliotek där jag fått tillgång till 

intranätet via det interna datornätet. Huruvida observationen ska benämnas 

deltagande eller icke-deltagande är till viss del en tolkningsfråga. Jag har passivt 

deltagit i den interna informationsmiljön, möjlighet till eventuella inlägg i intranätet från 

min sida har inte funnits eller utnyttjats. Därmed har jag inte kunnat påverka innehållet i 

observationen. Faktum kvarstår dock, som jag nämnde tidigare, att ett komplett 

neutralt synsätt är svårt att frambringa vid ett sådant här undersökningstillfälle.89  
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras mina undersökningsresultat samt tillhörande ana-

lys/diskussion. Den ordning som följs i presentationen innebär att varje bibliotek 

redovisas separat. Detta inkluderar respektive biblioteks resultat från informativa 

intervjuer, enkäter och slutligen observationerna av intranäten. Den valda strukturen 

syftar till att få ett helhetsperspektiv över respektive biblioteks elektroniska 

kommunikationssituation. Biblioteken behandlas i bokstavsordning. Analys och 

diskussion kring resultaten kommer att integreras med resultatet för att underlätta ett 

helhetsperspektiv på varje bibliotek. En sammanfattande diskussion av varje 

biblioteks resultat följs av en slutanalys där de respektive undersökningsobjekten 

jämförs med varandra och eventuella generella tendenser utkristalliseras.  

Karolinska Institutets bibliotek 

Informativa intervjuer 
Karolinska Institutets bibliotek (KIB) är geografiskt uppdelat på två sektorer, ett 

bibliotek i Solna och ett i Huddinge. Biblioteket i Huddinge har nyligen flyttat in i nya 

lokaler och samma förändring planeras för tillfället i Solna. Totalt arbetar ca 140 

personer inom verksamheten, 90 i Solna och 50 i Huddinge.  Målet är att biblioteket 

ändå ska upplevas som ett, av både besökare och personal. Som ett led i detta 

synsätt är intranätet, kallat IntraKIB, en gemensam resurs för hela organisationen. 

Två personer ansvarar för överblicken och generella uppdateringar. De är placerade 

på vardera sektor.  

Initiativet till ett intranät inom Karolinska Institutets bibliotek togs våren 1997. 

Syftet var att skapa ett enhetligt system för sådan information som hela 

personalstyrkan kunde dra nytta av. En del av motivationen var beroende av 

ekonomiska aspekter. Genom att förvara allmännyttig information lättillgängligt 

sparade man både tid och pengar. Funktioner som arkiv, kalender, sökfunktion och 

salsbokningar var nu samlade och lättillgängliga under ett och samma tak. En annan 

tanke med projektet var att intranätet även kunde ha en kompetenshöjande effekt för 
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personalen då det höjde det generella intresset för de tekniska lösningarna. 

Mötesprotokoll hör till den information som är mest uppskattad bland personalen då 

det ger en viktig inblick i den övriga verksamheten, något som är särskilt viktigt i en 

större organisation. Av denna anledning anses det även viktigt att internt förmedla en 

känsla av personlighet. Ett exempel i intranätet är förekomsten av grundläggande 

information om all personal med tillhörande fotografier.  

Då Karolinska Institutets bibliotek är ett forskningsbibliotek förekommer en hel 

del extern undervisning för studenter och forskare. Även information om dessa 

utbildningspass ryms i intranätet där personalen själva kan styra över schemaläggning 

och få inspiration till utformningen av undervisningen genom att söka i arkivet över 

tidigare föreläsningar. Däremot återfinns inte funktioner som e-post i intranätet. Även 

bibliotekssystemet är separat placerat. Övriga kommunikationskanaler som används 

inom organisationen förutom intranätet är de traditionella; e-post, telefon, möten, 

personliga kontakter mm. År 2000 byggdes intranätet om och förbättringar som 

exempelvis ändrad layout och nya funktioner genomfördes. Ytterligare förändringar 

är planerade och ska genomföras inom en snar framtid. Enligt en enkätundersökning 

utförd bland bibliotekets personal sommaren 2002, som besvarades av 41 personer, 

så använder cirka 80 procent av de anställda dagligen intranätet. Kritik som framkom 

i undersökningen var bland annat att vissa funktioner var svåra att särskilja. Att finna 

en tydligare struktur är således en av de saker som kommer att förbättras i framtiden. 

Dessutom vill man arbeta på att göra intranätets dokumenthantering enklare. Exempel 

på medvetenhet kring användarvänlighet är att det ska vara så enkelt som möjligt för 

personalen att publicera material i intranätet. Vidare används inga tunga bilder och 

man eftersträvar tydlighet i design och utformning.90 

Resursmässigt uppfattar jag Karolinska institutets satsning på intranätet som en 

tydlig prioritering av den interna kommunikationen. Resurserna handlar i första hand 

om personella sådana då intranätet är konstruerat av personalen själv och inte baserat 

på inköpt programvara. Istället har man valt att ha två personer med gemensamt 

ansvar för innehållet i intranätet. Denna lösning effektiviserar både spridning av ny 

information samt raderandet av gammal eller onödig information som annars riskerar 

att skapa det brus i kommunikationskanalen som Shannon och Weaver talar om.91 

Brus eller störningskällor av olika slag kan ta sig uttryck genom både elektroniska 

samt övriga kommunikationskanaler. I ett intranät kan överflödig information skapa 

ett brus som stör koncentrationen och hindrar individen från att hitta fram till den 

sökta informationen snabbt och effektivt. Möjligen hade en utvidgning av 
                                                 
90 I uppsatsförfattarens ägo, intervju med Malin Cantwell, KIB Huddinge, 021217. 
91 Shannon, 1972, s. 7. 
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undersökningen genom intervjuer med personal på ledningsnivå gett ytterligare 

kunskaper om intranätet, dess historia samt dess roll som kommunikationskanal inom 

organisationen som helhet. Då jag inledde min studie ansåg jag inte det perspektivet 

vara nödvändigt för att belysa mina frågeställningar. Utifall undersökningen skulle 

genomföras utifrån mina nuvarande kunskaper hade jag eventuellt valt ett något 

bredare förhållningssätt med en mer organisationsbaserad utgångspunkt.  

Enkäter 
Inom de två sektionerna Solna och Huddinge arbetar cirka 140 personer inom 

Karolinska Institutets bibliotek. Jag lämnade ut, alternativt skickade, 140 enkäter för 

att ge alla som ville en möjlighet att ta del av och besvara enkäten. Det finns inga 

exakta uppgifter på könsfördelningen inom organisationen, men majoriteten är 

kvinnor. 91 personer besvarade enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 65 

procent. Av dessa var 66 procent kvinnor och 34 procent män.  Då jag inte lyckats 

belägga i exakta antal hur den totala könsfördelningen ser ut är det svårt att dra 

slutsatser om hur representativt resultatet är för personalen på Karolinska institutets 

bibliotek utifrån ett könsperspektiv.  

Användning av intranät 
På den första enkätfrågan svarade 79 procent att de använder intranätet dagligen, (se 

diagram nedan).  
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Diagram 1 Användningsfrekvens av intranätet 

Enkätundersökning, KIB 

Utav de som svarat att de använder intranätet dagligen uppgav 51 procent att de 

tillbringar mindre än 30 minuter på denna aktivitet. 35 procent av de tillfrågade lade 

30 – 60 minuter av sin arbetsdag på detta och 10 procent 60 – 120 minuter. Slutligen 

var det 4 procent som svarade att de tillbringar mer än 120 minuter på intranätet 

dagligen. En stor andel av enkätdeltagarna tillbringar alltså viss tid på intranätet varje 

dag. Därmed kan intranätet på Karolinska institutets bibliotek anses vara en effektiv 

kommunikationskanal eftersom majoriteten av de anställda dagligen tar del av detta 

medium.  

Exakt hälften menade att intranätet är organisationens viktigaste kommuni-

kationskanal, 31 procent ställde sig tveksamma medan 19 procent inte alls instämde i 

påståendet. I denna fråga skiljde sig uppfattningarna åt mellan könen. Över hälften, 54 

procent, av kvinnorna såg intranätet som den viktigaste kommunikationskanalen, 

medan endast 40 procent av männen tyckte detsamma.  Över hälften av 

enkätdeltagarna, 57 procent, instämde i påståendet ”Intranätet fungerar bäst i 

kombination med andra informella kommunikationskanaler”, 21 procent var inte 

övertygade om detta, 21 procent var osäkra och en procent besvarade inte frågan. 

Att fler var positiva till att kombinera intranätet med andra kommunikationskanaler 

framför att använda det som en universell kanal för kommunikation visar att 

intranätets effektivitet till stor del beror på yttre faktorer. Intranätet har mest 

genomslagskraft tillsammans med exempelvis e-posten, detta resonemang utvecklas 

vidare längre fram i detta kapitel. Dessutom menade hela 70 procent att intranätet 

förenklar genomförandet av arbetsuppgifterna. Männen och kvinnorna var rörande 

överens i denna fråga; 74 procent bland kvinnorna respektive 69 procent bland 

männen instämde. Totalt sett var det endast 5 procent som inte instämde och en 

fjärdedel som var osäkra på frågan. Detta enkätresultat bekräftar indikationer i övriga 
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undersökningar jag gjort. Intranätets främsta funktion i organisationen är att vara ett 

hjälpmedel och arbetsredskap för personalen och på så vis underlätta dagliga rutiner. 

Vidare ansåg 16 procent av enkätdeltagarna att de inte kunde arbeta ostört med 

intranätet, 41 procent var osäkra, 6 procent svarade inte på frågan och 37 procent 

upplevde att de kunde koncentrera sig ostört när de arbetade med intranätet. Det här 

visar på flera intressanta faktorer. Det faktum att en betydande andel upplever att de 

kan arbeta ostört tyder dels på att den yttre arbetsmiljön är relativt lugn och fri från 

störningsmoment eller brus. Dessutom tolkar jag resultatet som en fingervisning om 

graden av information overload. Över hälften uppger däremot att de inte kan arbeta i 

lugn och ro alternativt är osäkra inför frågeställningen. Slutsatsen är att denna grupp 

inte kan koncentrera sig och saknar arbetsro på grund av att de känner av 

information overload. Orsakerna till detta fenomen kan dels vara att de innehar 

tjänstebefattningar som automatiskt genererar ett intensivt informationsflöde. En 

andra kategori är de som tagit på sig extra uppdrag utanför ramen för den egna 

tjänsten och således har ett större antal informationssegment att ta hänsyn till och 

prioritera bland. Det som förenar dessa båda grupper är att de antingen i egenskap 

av sin tjänst eller baserat på sitt frivilliga engagemang ständigt kommer att befinna sig i 

en intensiv ström av meddelanden att behandla eller avfärda. Dessa individer 

kommer således med större automatik än andra grupper att utsättas för information 

overload. Men de är samtidigt bättre rustade för detta än sina arbetskamrater, 

eftersom de på ett annat sätt är delaktiga i organisationens interna 

informationsflödesprocess. Delaktighet både förutsätter och renderar ett större mått 

av kontroll än passivt mottagande. Genom att själva ha kontroll över och skapa 

informationsflödet, är de också pådrivare i den interna kommunikationen. Därigenom 

lär de sig instinktivt de koder som karaktäriserar den interna kommunikationen och 

tillskansar sig på så vis betydligt fler strategier för att hantera information overload än 

sina mindre aktiva kollegor. Att förmå sovra och prioritera blir ett redskap så väl som 

ett kännetecken för att behärska internkommunikation. Alltså är det inte 

nödvändigtvis mängden meddelanden som skapar informationsöverflöd och ofrivillig 

bortsortering av väsentlig information, utan den egna oförmågan att aktivt ta del i 

processen. Att tillkämpa sig den kunskapen ställer höga krav på individens förmåga 

att snabbt prioritera, bearbeta och bilda mening av informationen. En förutsättning för 

att hålla koncentrationen inför en uppgift är att företeelsen av yttre och inre 

störningsmoment är så liten som möjligt. Störningar är sådant som hindrar den 

selektiva perceptionsprocessen och kan innebära oväsen, vetskapen om oläst e-

post, stress inför ett möte, hunger eller en person som vill diskutera något. 

Störningsmomenten finns där, men det är förmågan att hantera dem i rimlig ordning 
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samtidigt som man kan fokusera på nuet och inte stressas av den uppgift som följer 

som enligt Kreps avgör hur information overload påverkar individen.92   

Det är intressant att reflektera kring om det överhuvudtaget är möjligt att undvika 

information overload i det arbetsklimat som råder i dagens samhälle, särskilt med 

tanke på den enormt snabba utveckling som ägt rum inom området elektronisk 

kommunikation. Dessa kommunikationskanaler har tagit över och markant ökat 

takten i arbetslivet. Betänketiden inför respons och beslut har förkortats, vilket ökar 

risken för oförutsedda effekter. Är den rådande situationen så att den person som inte 

känner av information overload är understimulerad? Jag vill gå så långt som att hävda 

att information overload i förlängningen skapar utbrändhet. Då refererar jag inte till 

den traditionella beteendevetenskapliga definitionen av utbrändhet som orsakas av 

intensiva mänskliga kontakter. Snarare handlar det om en slags elektronisk 

utbrändhet orsakad av den stress som uppkommer vid långvarig och regelbunden 

kontakt med ett alltför intensivt informationsflöde. Effekterna av denna elektroniska 

utbrändhet blir, liksom vid traditionell utbrändhet, att individen upplever en trötthet 

och utmattning till följd av situationen. Motivationen att ta in ny information och 

kunskap försämras eller omöjliggörs helt. Individen befinner sig i en ond cirkel. 

Användning av e-post 
I stort sett samtliga enkätdeltagare från Karolinska Institutets bibliotek, 98 procent, 

svarade att de läser sin e-post dagligen, endast 2 procent instämde inte med 

påståendet. Vidare hävdade 85 procent att de läser sin e-post mer än tre gånger per 

dag, (se diagram nedan).  

 

 

 

 

 

Diagram 2 Läser sin e-post mer än tre ggr per dag 

                                                 
92 Kreps, 1990, s. 29 ff. 
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Enkätundersökning, KIB 

Dessa resultat kan jämföras med användningsfrekvensen av intranätet, där nästan 80 

procent menade att de använder den kommunikationskanalen dagligen. Således kan 

slutsatsen av dessa höga användningstal bli att intranätet och e-posten fungerar som 

ett komplement till varandra och kommunicerar nödvändig information personalen 

känner är viktig att ta del av. 

Över hälften, 52 procent, ansåg att majoriteten av den inkommande e-posten är 

väsentlig för deras arbete. Vidare var 21 procent tveksamma och 27 procent höll 

inte med. Överhuvudtaget är det en förvånansvärt liten andel som anser att e-posten 

är väsentlig. Ur könsperspektiv kan det vidare konstateras att fler kvinnor, 56 

procent, än män, 43 procent, ansåg den största delen av den inkommande e-posten 

vara väsentlig. Bland männen var det hela 37 procent som uppgav att de inte 

instämde, medan motsvarigheten hos kvinnorna var 23 procent. Anledningen till 

varför fler kvinnor än män lägger vikt vid e-posten kan ha att göra med olika 

strategier för informationshantering. Som redan nämnts är organisationen 

kvinnodominerad. Det resulterar sannolikt i att den information som kommuniceras 

via både e-post och intranät har en kvinnoorienterad vinkling. Detta antyder kraftfullt 

att det i första hand är kvinnorna som skapar, dominerar och styr den interna 

elektroniska kommunikationen. Merparten av den interna kommunikationen 

appellerar på så vis huvudsakligen till den kvinnliga delen av personalstyrkan. 

Kommunikation som bekräftar egna tankemönster möter rimligtvis större intresse från 

individen vilket genererar ett större engagemang för verksamheten totalt sett. Därmed 

ökar kunskapsnivån och individen upplever sig ytterligare integrerad och involverad i 

olika frågor. Ett positivt förhållningssätt är därmed etablerat och mottagligheten för ny 

information ökar, precis som möjligheterna att uppfatta den som väsentlig och 

prioriterad.  
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Endast drygt hälften av respondenterna ansåg som sagt att e-postens innehåll är 

väsentligt. Detta ger upphov till en del intressanta frågeställningar. Vad för slags 

information sänds ut via e-posten? Florerar mycket onödig information som skapar 

ett brus? Eftersom en stor del av informationsflödet onekligen inte ägnas någon större 

uppmärksamhet är följande två resonemang relevanta. Antingen är det så att 

majoriteten av de meddelanden som skickas ut innehåller för personalen redan känd 

information. I sådana fall fungerar dessa meddelanden mest som påminnelser eller 

bekräftelser av redan fattade beslut och informationssegment. Följden kan då bli att 

mottagaren omedvetet sållar bort viktig information då han eller hon inte väntar sig att 

något anmärkningsvärt ska förmedlas. Den andra aspekten är att merparten av den 

sända informationen istället är okänd för de anställda. Då uppstår en krävande 

situation där mottagaren ständigt måste sätta sig in i nya sammanhang och ta ställning 

till nya frågor. En känsla av stress kan därmed uppstå och informationen uppfattas 

som oväsentligt brus då individen inte har några tydliga referensramar att fästa den nya 

informationen vid.      

Anmärkningsvärt är också att e-posten används med större självklarhet än 

intranätet. Rimligtvis beror det på att ny information oftare presenteras via e-post 

samt att det mediet kräver respons och engagemang. Längre fram i resul-

tatredovisningen följer en fråga som belyser huruvida personalen prioriterar att 

bearbeta e-post som kräver en arbetsinsats. De 39 procent som menar att de 

prioriterar sådan information dominerar förmodligen den interna kommunikationen 

inom organisationen. Ju mer arbete som läggs ner av mottagaren av ett nytt 

informationssegment, vare sig det presenteras via e-post eller intranät, desto mera 

medveten blir processen av avkodning och bearbetning. Då koncentration och 

medvetenhet tillämpas i denna process finns också mindre utrymme för brus och 

störningsmoment. Slutsatsen blir följaktligen att då ett meddelande appellerar till 

medvetet arbete ökar möjligheterna för individen att skapa det meningsfulla 

sammanhang av meddelandet som Kreps nämner som avslutning på den selektiva 

perceptionsprocessen.93  

På grund av ovanstående resonemang att e-posten kräver engagemang är det 

viktigt att personalen ofta bearbetar nämnda kommunikationskanal. Det är en 

avgörande komponent för att förmå ta del i diskussioner och beslut. Att kontrollera 

e-posten flera gånger om dagen minskar även risken att missa något viktigt. Ur en mer 

socialpsykologisk aspekt kan jag anta att e-posten fyller en stor funktion för 

personalens välbefinnande. En välfylld e-postbrevlåda fungerar utmärkt som en 

                                                 
93 Kreps, 1990, s. 29 ff. 
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personlig bekräftelse, man räknas och betyder något. Intranätet kan inte uppfylla 

detta grundläggande mänskliga behov på samma sätt eftersom informationen som 

finns där inte är riktad till någon enskild person, utan är av mer allmän karaktär riktad 

till organisationen som helhet. Det förekommer även e-post riktad till stora grupper. 

Ändå är e-postens potential som personlig kommunikationskanal inom Karolinska 

institutets bibliotek större än motsvarande för intranätet. Även Schramms 

kommunikationsmodell påvisar vikten av respons och bekräftelse i 

kommunikationsprocessen.94 Om återknytning eller feedback inte sker får individen 

ingen uppfattning om huruvida meddelandet tagits emot och vilken reaktion det gav 

upphov till. Schramm tar även upp svårigheten att få respons vid masskommunikation. 

Intranätet förmedlar huvudsakligen just sådan form av opersonlig kommunikation som 

riktas till en större grupp.    

Informationshantering 
På de olika frågorna kring hur man värderar och prioriterar information svarade 41 

procent att de i första hand tar itu med e-postmeddelanden som kräver lite tid och 

energi. 27 procent gjorde inte detta och 2 procent svarade inte på frågan medan 30 

procent var osäkra. 39 procent menade istället att de först och främst prioriterar e-

postmeddelanden som kräver att man sätter sig in i ett sammanhang och presterar 

något. 34 procent var osäkra på denna fråga, 1 procent svarade inte och 26 procent 

ansåg att de inte gjorde denna prioritering. När det gällde e-postmeddelanden som 

förmedlar information kring gemensamma riktlinjer för verksamheten menade 24 

procent att de inte prioriterade dessa i första hand, 36 procent tyckte att denna 

information var den viktigaste och 40 procent var osäkra. 29 procent ansåg att de 

aldrig återkommer till bortprioriterade e-postmeddelanden, 17 procent uttryckte viss 

tveksamhet och över hälften, 54 procent, instämde inte i detta påstående. 44 procent 

upplevde att de har tillräckligt med tid för att varje dag tillfredsställande hantera all 

inkommande e-post. 40 procent tyckte inte att de hade den tiden och 16 procent var 

osäkra på frågan. Fler män än kvinnor upplevde sig ha tillräckligt med tid varje dag att 

sköta denna arbetsuppgift, (se diagram nedan).  

Diagram 3 Har varje dag tid att hantera all inkommande e-post 

                                                 
94 Schramm, 1961, s. 8. 
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Enkätundersökning, KIB 

En generell förklaring som är applicerbar på de flesta arbetsplatser är att män 

vanligtvis känner större säkerhet vid datorarbete, detta enligt bland andra Jerndal.95 

På så vis kan männen ha fått in en bättre fungerande rutin för informationshantering än 

vad kvinnorna har. Vid Karolinska institutets bibliotek är det mer sannolikt att 

männen inte känner av tidspress i samma utsträckning på grund av tidigare 

resonemang att de inte finner e-postens innehåll vara väsentligt. Konsekvensen blir då 

att de inte heller prioriterar att lägga ner mer tid än nödvändigt på denna 

arbetsuppgift.   

Det kan vara svårt att vara medveten om vilka strategier man använder sig av vid 

hantering av exempelvis e-post. Den selektiva perceptionen som bland annat 

Windahl beskriver avgör på ett ögonblick vilka preferenser som passar bäst i olika 

situationer för olika individer.96 Vad som avgör de beslut som fattas i processen är 

bland annat individens förmåga att koncentrera sig på en sak i taget vid tillfället och 

därmed ignorera andra budskap. Den selektiva perceptionen är svårkontrollerad, 

särskild vid tillfällen av intensivt informationsflöde. Kreps talar om tre samordnande 

delar i den selektiva perceptionsprocessen. Den första är selektiv uppmärksamhet, 

därefter följer tillvänjningsfasen samt den avslutande delen där individen skapar 

sammanhang och mening av informationen.97 Även Schramm poängterar vikten av att 

genom tre steg uppmärksamma, översätta och tolka meddelanden.98 Resultatet från 

enkätundersökningen visar på en osäkerhet bland personalen kring dessa processer 

och vilka prioriteringar som egentligen görs. Medvetenheten om de val varje individ 

fattar i informationshanteringsprocessen är således relativt låg. Denna omedvetenhet 

kan vara ett tecken på att delar av personalen upplever information overload. De är 

helt enkelt så stressade att de inte förmår att hantera och strukturera 

informationsflödet. Istället uppmärksammas all information samtidigt och det 

nödvändiga sista steget i processen där sammanhang skapas uteblir. Ytterligare en 

bidragande faktor till de diffusa svaren på dessa frågor kan vara att man inte vill 

framstå som slarvig eller ointresserad. En del enkätdeltagare var kanske oroliga för 

att tolkas så om de till exempel hade svarat att de prioriterar e-post som kräver en 

mindre arbetsinsats. Informationshanteringsprocessen är också beroende av varje 

individs dagsform och humör. Därmed är det inte alltid enkelt att ta ställning till hur 

                                                 
95 Jerndal, 2000, s. 14 ff. 
96 Windal, 1992, s. 104. 
97 Kreps, 1992, s. 29. 
98 Schramm, 1961, s. 8. 
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information hanteras, det styrs av många skilda faktorer. Arbetsmiljö, vana att hantera 

information, inre tankar och mottaglighet är alla exempel på sådant som påverkar 

individens förmåga att tränga bort andra stimuli och fokusera sin fulla koncentration på 

ett meddelande i taget. 

Intranätets funktion i organisationen 
Det första stadiet i ett intranäts förankring i en organisation, så kallade utveck-

lingsfaser, är enligt bland andra Bark och Heide rollen som anslagstavla.99 Att 

intranätet vid Karolinska institutets bibliotek fungerar som en anslagstavla där 

information hittas och tas emot fick positiv respons från 67 procent av enkät-

deltagarna. 23 procent var tveksamma och 10 procent höll inte med i detta på-

stående. Att en stor del instämmer i denna fråga är förenligt med intranätsunder-

sökningens resultat, som följer i detta kapitel, där en väsentlig del av innehållet i 

intranätet förmedlar just operativ information. Vidare ansåg 34 procent att intranätet 

inte uppnått det andra stadiet av utvecklingsfaserna vilket innebär att det fungerar som 

en kanal för gemensamt informations- och diskussionsutbyte. 23 procent var osäkra 

och 43 procent instämde i frågan. De flesta verkar inte använda intranätet i detta 

syfte, vilket har en naturlig förklaring. Intranätet vid Karolinska institutets bibliotek 

har inget diskussionsforum varför det inte kan fungera som en traditionell kanal för 

diskussionsutbyte, det är e-posten i det här fallet mer lämpad för. Däremot kan det 

användas som ett medium för informationsutbyte med avsikten att sätta sig in i en viss 

fråga och skapa sig en uppfattning som sedan kan förmedlas till övriga anställda via 

andra kommunikationskanaler. De flesta, 67 procent, ställde sig positiva till huruvida 

intranätet fungerar som organisationens samlade databank. Endast 6 procent ställde 

sig negativa till detta medan en fjärdedel var osäkra och 2 procent inte besvarade 

frågan. Funktionen som ett samlat minne av organisationens material är intranätets 

tydligaste uppgift och användningsområde. Majoriteten av de anställda utnyttjar alltså 

intranätet för att söka upp specifik information i en viss fråga där intranätet blir ett 

oumbärligt arbetsredskap. 

Av de deltagande respondenterna uppgav 39 procent att de alltid är säkra på hur 

de ska hitta information i intranätet. 33 procent var inte lika säkra och 1 procent 

svarade inte på frågan medan 27 procent sa sig vara helt osäkra på att alltid hitta rätt 

väg till den sökta informationen. I första hand kvinnorna menade att de var osäkra på 

att hitta i intranätet, 31 procent lutade sig mot det alternativet, medan 33 procent 

svarade att de hittade bra. Bland männen var säkerheten generellt större, hälften sade 
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sig hitta bra och 23 procent menade att de inte alltid hittade rätt. Rimligtvis kan detta 

bero på att männen använder intranätet i något större utsträckning än kvinnorna. 87 

procent av männen svarade nämligen att de använder intranätet dagligen. Detta 

jämfört med kvinnorna där 79 procent gav samma svar. Skillnaden i 

användningsfrekvens är inte enorm, men kan ändå påverka hur väl man hittar i 

intranätet. Det är anmärkningsvärt att de flesta av respondenterna inte känner sig 

bekväma med att hitta fram till den information som söks i intranätet. Ett intranät med 

en komplicerad eller rörig struktur skapar osäkerhet bland personalen. Denna 

osäkerhet i kombination med ett intensivt informationsflöde ökar enligt Bark risken 

för uppkomsten av information overload.100 Då den önskade informationen inte nås 

snabbt och enkelt skapas en situation av stress, vilket är en faktor som påverkar den 

selektiva perceptionen negativt. Därmed försämras individens förmåga att 

koncentrera sig på ett budskap i taget. Denna möjlighet att tillfälligt ignorera andra 

budskap och fokusera på ett specifikt är enligt Kreps en förutsättning för att kunna 

skapa ett meningsfullt innehåll av de budskap som förmedlas.101    

Diagram 4 Intranätets innehåll är väsentligt 

 

Enkätundersökning, KIB 

Majoriteten ansåg att en stor del av intranätets innehåll är väsentligt, (se diagram 

ovan). 63 procent instämde i att organisationens mål och visioner alltid är tydliga för 

dem, 1 procent svarade inte på frågan, 24 procent var osäkra och 11 procent 
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upplevde inte alltid visionerna som tydliga. När det gällde frågan hur personalens bild 

av sin arbetsplats reflekteras i intranätet så tyckte 8 procent inte att intranätet 

speglade denna bild. Över hälften, 51 procent ansåg dock att deras bild av sin 

arbetsplats bekräftades i intranätet medan 36 procent var tveksamma och 5 procent 

inte besvarade frågan. 53 procent upplevde att övergripande or-

ganisationsförändringar i första hand meddelas via kanalerna intranät och e-post. 

Vidare var 24 procent osäkra, 1 procent svarade inte och 22 procent ansåg inte att 

detta var den främsta kommunikationskanalen som organisationen använder för 

denna typ av information. Det sistnämnda resultatet förvånade mig något då jag hade 

väntat mig att den främsta kanalen för förändringsinformation skulle vara via möten. 

Istället tyder det mesta på att de elektroniska kommunikationskanalerna, intranät och 

e-post, används maximalt. Intressant att känna till är att Karolinska institutets 

bibliotek för tillfället går igenom vissa förändringar. Dessa förmedlas fördelaktigt till 

personalen bland annat via intranätet, enligt resultatet från observationen. 

Sammantaget är personalen positiv till både intranätets innehåll och hur 

organisationens värderingar och visioner förmedlas i nämnda kommunikationskanal. 

Intressant är dock att notera hur det trots allt finns en betydande grupp som på dessa 

frågor uppgett att de är osäkra alternativt inte håller med i påståendet. Det är omöjligt 

att finna en gemensam informations- och kommunikationskanal på en arbetsplats som 

samtliga anställda ställer sig helt positiva till.  

Slutligen ansåg 21 procent att de inte har tillräckligt med tid för att tillfreds-

ställande hantera och ta till sig de delar av intranätet som är viktiga för dem. 34 

procent var osäkra i denna fråga, 1 procent svarade inte och 44 procent upplevde att 

det finns tillräckligt med tid. Att nära hälften inte känner någon tidspress vid arbete 

med intranätet är positivt, även om den siffran idealiskt kunde varit högre. Troligt är 

att detta arbete ofta styrs av individens egna behov av kunskap och information. 

Därmed är det enklare att kontrollera den situationen än då e-postbrevlådan är fylld 

och kräver respons omedelbart. En sådan situation där individen inte har full kontroll 

över informationsflödet kan upplevas som mer stressande och i slutändan vara en 

större risk för information overload. I det sista påståendet ”Information 

kommunicerad via e-post och intranät behöver ofta kompletteras via andra 

informationskanaler, som telefon och möten” instämde 59 procent, 20 procent höll 

inte med, 1 procent svarade inte på frågan och 20 procent var osäkra. Det är inte en 

slående majoritet av de tillfrågade vid Karolinska institutets bibliotek som anser att 

intranätet behöver komplement av andra kommunikationsmedier. Sammanlagt 40 

procent ställer sig onekligen tveksamma eller direkt frågande till påståendet. Om det 
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ska tolkas som att intranätet är en fullgod och komplett kommunikationskanal i sig 

eller som kritik på kvaliteten av övriga kommunikationskanaler är en öppen fråga.102  

Observation av intranätet  

Struktur 
Strukturen i Karolinska Institutets biblioteks intranät, kallat IntraKIB, består av sex 

huvudrubriker, se nedan. Dessutom finns en sökfunktion tillgänglig på samma nivå. I 

anslutning till varje huvudrubrik finns ett flertal underrubriker som anknyter till 

rubrikens tema.  

Aktuellt 

Verktygslåda 

Pedagogiska resurser 

Rutiner 

Dokumentation 

Personal 

Sök 

Utformningen med ett fåtal huvudrubriker och många underkategorier resulterar i att 

en del information kan vara svår att lokalisera. Strukturen kräver att personalen är väl 

bevandrad i hur systemet är uppbyggt och vet exakt under vilken rubrik den 

eftersökta informationen finns. Dock är underrubrikerna och innehållet i de få 

huvudrubriker som existerar logiskt uppdelat. Ofta kan man gissa sig till var specifik 

information hittas, dessutom finns det en sökfunktion och en särskild sida som visar 

intranätets hela struktur, dessa är till god hjälp.  

Innehåll  
När det gäller de innehållsmässiga kriterierna i intranätet utifrån Erikssons sex 

kategorier är det den operativa informationen, som förmedlar rutiner och ar-

betsverktyg, som är mest framträdande. Det finns särskilda huvudrubriker med detta 

innehåll; ”Rutiner”, ”Verktygslåda” och ”Pedagogiska resurser”. Även kulturell och 

informell information tar upp betydande plats, exempel är tips på olika recept, ett 

internt filmutlåningssystem eller nyheter om nyfödda barn bland personalen. Att just 

dessa typer av kommunikationsinnehåll dominerar i intranätet tolkar jag som ett 

uttryck för vilken slags verksamhet som bedrivs eller som man önskar bedriva. Det 

personliga uttrycket i intranätet uppfyller personalens behov av att känna sig 

delaktiga och minimerar därför även geografiska avstånd, något som är särskilt viktigt 
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då de olika avdelningarna inom Karolinska institutets bibliotek inte delar samma 

fysiska lokaler.  

Allmän information från ledningen presenteras i en rad olika styrdokument och 

mötesprotokoll. Under huvudrubriken ”Dokumentation” återfinns dokument som 

behandlar organisationens policys och mål. Denna information är tydligt utmärkt i en 

egen ruta. Samma rubrik innehåller även flera utredningar, utvärderingar och interna 

rapporter. Materialet och dokumenten som presenterar organisationens nuvarande 

tillstånd och dess framtidsvisioner är enkelt att hitta till och personalen har god tillgång 

till de tankar som kommit på pränt. Däremot är inte den styrkommunikation som 

förekommer inom intranätet något mått på eventuella motsättningar eller problem inom 

verksamheten eftersom dokumenten har lagrats i sin slutversion. En inblick i den 

aspekten av verksamhetsstyrningen får således varje anställd själv bilda sig en 

uppfattning om. Dock är möten ett troligt forum där dessa frågor kan ventileras, något 

min undersökning inte har inrymt, och som säkerligen även lämpar sig bättre än 

intranätet för den formen av diskussioner.   

Att verksamheten för tillfället går igenom förändringar uppmärksammas under 

”Aktuellt” där en särskild länk kallas ”Flyttinfo”.  Nyheter framförs i stort sett på tre 

olika platser i intranätet. Dels under ”Aktuellt”, men även som korta rubriker på 

startsidan som fungerar som en slags löpsedel. Dessutom finns det tillgång till äldre 

nyheter via ett nyhetsarkiv. Informationen är dock inte sökbar utan arkivet radar upp 

nyheterna i kronologisk ordning. Risken föreligger att ett brus skapas i 

kommunikationskanalen genom att onödigt material tar upp plats och tar 

koncentration från annan information. Detta kan orsaka både problem och förtret för 

personalen då det förutsätter att de vet exakt vilket datum som är aktuellt för det som 

eftersöks.   

Även rutiner kring sjukanmälan förekommer på mer än ett ställe i intranätet. 

Detta kan tolkas på olika sätt. Dels är det enklare att hitta informationen då den 

förekommer på mer än en plats i intranätet, vilket sannolikt är tanken bakom just 

denna lösning. Däremot kan detta spä på det allmänna informationsflödet och i 

förlängningen skapa en information overload situation om mycket information 

förekommer i dubbel form. Upprepning av information är sällan positivt enligt 

Charlotte Simonsson som menar att det är ett ineffektivt sätt att kommunicera då det 

kräver en extra insats för personalen att ta till sig den.103 Frågan kring huruvida viss 

information kan sägas vara överflödig eller onödig i ett intranät är även beroende av 

vem som söker efter den. Jag utgår ifrån att sökningsmetoderna skiljer sig åt mellan 
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olika människor. Därför är det svårt att bestämma sig för ett förhållningssätt som ska 

passa alla. Här kommer jag in på en av nackdelarna med intranät så som det ser ut på 

de bibliotek jag undersökt. Dessa intranät är inte anpassningsbara efter personliga 

preferenser. Personalen tvingas anpassa sina metoder av informationshantering efter 

en förutbestämd mall som antas passa de flesta inom organisationen. Ett intranät som 

tillåter individanpassade lösningar enligt exempelvis SAS modell blir ett sätt för perso-

nalen att kontrollera informationsflödet utifrån sina egna förutsättningar.104 Därmed 

minskar risken för att situationen känns övermäktig med information overload som 

bieffekt.     

Vidare saknar Karolinska Institutets biblioteks intranät någon form av funktion 

för diskussioner.105  Istället används KIB-pers, som är en lista med e-postadresser till 

all personal. Den utnyttjas ofta vid tillfällen då information behöver förmedlas snabbt 

och effektivt.106  E-posten ses här som en kommunikationskanal överlägsen 

intranätet. Jag instämmer delvis i den slutsatsen med tanke på att min 

enkätundersökning tydligt visar att e-posten används oftare än intranätet. Å andra 

sidan så har e-post begränsningar som hindrar den från att vara ett effektivt 

diskussionsverktyg i en stor organisation. Inom mindre arbetsgrupper fungerar det 

säkerligen utmärkt att föra diskussioner via e-post, men rent praktiskt blir det svårt 

om ett stort antal personer ska delta. Där skulle ett diskussionsforum kunna fylla ett 

kommunikationsbehov inom Karolinska institutets bibliotek. Ett forum inrymt i 

intranätet skulle kunna arkivera och lagra inlägg och göra dem tillgängliga för alla att 

ta del av. Funktionen blir ett slags komplement till möten. På så vis skapas en snabb 

och effektiv kommunikationskanal där synpunkter inom en rad olika områden kan 

ventileras och få respons av ett stort antal anställda inom kort tid.    

Intranätets integration  i organisationen 
Min bedömning efter att ha studerat Karolinska institutets intranät är att det tydligt 

uppfyller det första steget i Barks integrationsmodell, det vill säga rollen som 

informationskanal eller anslagstavla.107 De anställda har tillgång till en oerhörd mängd 

information som representerar allt från information kring dagliga rutiner till personliga 

presentationer. Typiskt för denna fas är också att intranätet inte är en 

kommunikationskanal som står för sig själv, utan behöver komplement från andra 

kommunikationsmedier. Intranätet vid Karolinska institutets bibliotek kompletteras 

bland annat av såväl e-post som personliga möten. Detta är inte minst tydligt i 
                                                 
104 Bark, 2002, s. 17. 
105 I uppsatsförfattarens ägo, intranätsundersökn ing, KIB, 030124. 
106 I uppsatsförfattarens ägo, enkätundersökning, KIB. 
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enkätresultatet där samtliga deltagande uppgav att de läste sin e-post dagligen, 

medan intranätet inte besöktes eller användes i samma självklara utsträckning. Det 

beror säkerligen till stor del på att intranätet är en mer utpräglad 

envägskommunikationskanal, där en viss fråga söker ett specifikt svar. Det är upp till 

varje individ att med hjälp av sina egna kunskaper och färdigheter i 

informationskompetens leta sig fram till svaret på egen hand. E-post däremot inbjuder 

till dialog och tvåvägskommunikation där en dynamisk form av informationsutbyte blir 

möjlig. Den tekniska utvecklingen och förmedlingen av information kan än så länge 

inte ersätta människan som med sin erfarenhet och individualitet erbjuder nya 

infallsvinklar och perspektiv på frågeställningar. Istället är det att föredra att 

människans kunskaper samverkar med och kompletteras av tekniken, enligt synsättet 

human informationsteknologi.108  Centrala tankar är att tekniken, som i grunden inte 

är användarvänlig, måste utvecklas efter människans behov. Dessa behov kan 

innebära att tekniken ska vara lättillgänglig och förenkla olika vardagsmoment. Först 

då kan tekniken användas exempelvis som kommunikationskanal.  

Karolinska institutets intranät uppfyller även det andra steget av intranätets 

utvecklingsfaser i integrationsmodellen. Det innebär att förutom funktionen som 

anslagstavla där grundläggande information upptar utrymme så förekommer även ett 

djupare kunskapsutbyte. I det här fallet handlar det om arbetsverktyg som är mycket 

viktiga eller i vissa fall nödvändiga för att klara det dagliga arbetet. Viktigt att påpeka 

är dock att denna andra fas är beroende av en tydlig och välfungerande struktur så att 

rätt information kan hittas enkelt till varje specifikt tillfälle. Det tredje steget i 

intranätets förankring i organisationen där det används som kommunikationsverktyg 

anser jag inte riktigt vara uppfylld. Som nämnts tidigare saknas ett genuint verktyg för 

tvåvägskommunikation.     

Sammanfattning Karolinska institutets bibliotek 
Sammantaget tyder resultaten från undersökningarna vid Karolinska institutets 

bibliotek att det är en arbetsplats där de flesta av de anställda är nöjda med sitt 

intranät. Det finns en positiv inställning både till intranätets innehåll samt hur 

organisationen förmedlar mål och visioner genom nämnda kommunikationskanal. I 

enkätundersökningen instämde 72 procent i att intranätets innehåll är väsentligt. 

Ambitionen att skapa ett intresse hos personalen för att utveckla och fördjupa sina 

kunskaper inom området verkar ha fallit väl ut. Intranätet är en levande 
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kommunikationskanal som tack vare personalens nyfunna kunskaper genomgår 

kontinuerliga förändringar och förbättringar av innehåll och struktur.  

Samtliga undersökningsresultat visar entydigt att intranätets främsta funktion i 

organisationen är att vara ett kombinerat arbetsredskap och minne för personalen. I 

enkätundersökningen framkommer det exempelvis att cirka 70 procent av 

respondenterna anser att intranätet förmedlar viktig information samt förenklar deras 

arbetsuppgifter. Däremot används inte intranätet som en interaktiv 

kommunikationskanal i någon större utsträckning. Ett dynamiskt diskussionsforum 

saknas varför Karolinska institutets intranät inte uppfyller det tredje steget, 

kommunikationsverktyg, av ett intranäts förankring i en organisation.109 För 

masskommunikationssyfte finns istället en e-postlista tillgänglig. Däremot kan inte 

detta ses som en komplett ersättning för ett diskussionsforum då kommentarer via e-

post inte alltid skickas till och är sökbara efteråt för alla. E-posten har även en högre 

användningsfrekvens hos personalen än vad intranätet har. Hela 85 procent uppgav 

att de läser sin e-post mer än tre gånger per dag. Vidare menade 79 procent att de 

använde sig av intranätet dagligen, varav hälften av dessa tillbringade mindre än en 

halvtimme varje dag på denna aktivitet. E-postens dominans beror enligt min 

synvinkel till stor del på att den mer fördelaktigt än intranätet kan erbjuda personalen 

respons och bekräftelse. Denna del av kommunikationsprocessen är enligt Schramm 

mycket viktigt.110 Således spelar e-posten en väsentlig roll för arbetsmiljön och 

personalens välbefinnande. Då organisationen dessutom är personalmässigt och 

geografiskt omfattande har främst intranätet och i viss mån e-posten en avgörande 

funktion för att skapa gemenskap och delaktighet för de anställda, detta bland annat 

genom nämnda e-postlista. Ett positivt inslag i intranätet som gynnar gemenskap och 

sammanhållning under nämnda förhållanden är den personliga atmosfären. Förutom 

genomarbetade presentationer av de anställda förekommer också diverse nyheter 

och evenemang av informell karaktär. Dessa delar av intranätet bidrar med största 

säkerhet till att stärka arbetsgemenskapen och skapa en genuint inspirerande 

arbetsmiljö. 

Den mest framträdande skillnaden mellan könen uppenbarar sig i samband med 

frågor kring e-posthanteringen. Fler kvinnor än män tyckte att e-postens innehåll är 

väsentligt. Inressant är också att uppmärksamma att männen upplevde sig ha mer tid 

för e-posthantering än kvinnorna. Förklaringen till dessa skilda attityder är att det i 

första hand är kvinnorna som skapar, dominerar och styr den interna elektroniska 

kommunikationen. Därmed sker kommunikationen till stor del på kvinnornas villkor 
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och med deras språk. Därav deras mer utbredda intresse av e-postens innehåll. En 

logisk följd av att männen inte alltid känner sig bekräftade i 

kommunikationsprocessen är att de inte heller prioriterar att lägga mer tid än 

nödvändigt på e-posten som arbetsuppgift. 

En förutsättning för att intranätet ska kunna förhindra uppkomsten av information 

overload är enligt Telleen att det innehar en tydlig och enkel struktur.111 Då 

huvudrubrikerna i intranätet är få till antalet är risken överhängande att personalen 

endast uppmärksammar den information som är mest lättillgänglig. Därmed missar de 

meddelanden som är placerade djupare in i kommunikationskanalen. Av 

enkätdeltagarna vid Karolinska institutets bibliotek menade endast 39 procent att de 

var helt säkra på att hitta fram till önskad information i intranätet. Denna osäkerhet i 

kombination med en omedvetenhet om vilka informationshanteringsprocesser som 

används ökar risken för information overload. Knappt hälften av respondenterna 

ansåg att de hade tid att gå igenom sin e-post varje dag. Vidare tyckte drygt hälften 

att e-posten är väsentlig för deras arbete. Dessa båda faktorer tyder på att ett brus 

har uppkommit i kommunikationskanalen. Informationsflödet är intensivt och 

personalen hinner inte bearbeta all information som kommer i deras väg. En lösning 

kan vara att utveckla intranätet genom att införa individuella lösningar. På så vis kan 

varje anställd utforma sin egen del av intranätet och anpassa informationsflödet till 

sina egna informationshanteringsstrategier.  

Uppsala universitetsbibliotek/Linnégruppen   

Informativa intervjuer 
Vid Uppsala universitetsbibliotek (UUB) har cirka 200 anställda tillgång till intranätet. 

Av dessa 200 personer arbetar ungefär 34 (24 kvinnor, 10 män) inom den så kallade 

Linnégruppen, även internt benämnd grupp C. Inom ämnesgruppen ingår sju bibliotek 

med inriktning mot naturvetenskap, Beurlingbiblioteket, Biologibiblioteket, BMC-

biblioteket, Geobiblioteket, Medicinska- och Vårdbiblioteket samt 

Ångströmsbiblioteket.112 Linnégruppen har således inte något eget intranät utan 

använder, liksom övriga biblioteksgrupper inom Uppsala universitetsbibliotek, det 

gemensamma intranätet. En person ansvarar för det praktiska innehållet och har även 

tillgång till assistans i tekniska frågor. 
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Intranätet på Uppsala universitetsbibliotek initierades 1998 av en informa-

tionsutvecklare inom organisationen och uppkom följaktligen inte på direkt initiativ 

från ledningsnivå. Däremot var det en fråga av största intresse, både från lednings- och 

personalhåll, att tanken om ett intranät fullföljdes. Behovet hade under en tid påvisats 

från olika personalgrupper. Under 1999 etablerades så intranätet rent praktiskt och 

kom personalen till del.113  

Ursprungligen fungerade intranätet som en elektronisk uppsamlingsplats för 

mötesprotokoll, rapporter, ledningsinformation, personalnyheter och utlysning av 

lediga tjänster. Så småningom utvecklades funktionerna till att även innehålla praktiska 

redskap som kan användas i det dagliga arbetet, till exempel information kring 

kursmaterial, uppgifter och rutiner kring referensarbete eller katalogisering. Dessutom 

har ett diskussionsforum skapats där de anställda har möjlighet att debattera och 

diskutera kring olika aktuella frågor. Inledningsvis var diskussionsforumet av mer 

generell karaktär. Idag är det anpassat till pedagogiska frågor och aspekter kring det. 

Deltagandet är relativt lågt, vilket kan bero på tidsbrist.114 Ytterligare en aspekt kring 

varför intresset är svalt kan vara att forumet uppdateras statiskt och inte dynamiskt, 

här finns utrymme för en databaslösning för att göra det enklare att använda.115  

Möjligheten för de anställda att själva föra ut information på intranätet utnyttjas 

mest i samband med publicering av mötesprotokoll, rapporter och olika dokument. 

E-posten är placerad separat utanför intranätet. En koppling finns dock då det finns 

en länkning i intranätet till lokalbokningar som sker i e-postsystemet. E-posten 

används även som kalender eller som påminnelse inför olika möten. Som regel finns 

de dokument och uppgifter som diskuteras på mötena tillgängliga på intranätet samt 

skickas ut via e-post för dem som vill sätta sig in i frågorna i förväg. Samma 

information förs med andra ord ut genom flera olika informationskanaler samtidigt. 

Snäva ekonomiska ramar är ingen nyhet i bibliotekssammanhang. Därför har 

satsningar på intranätet fått stå tillbaka till förmån för arbete med den externa webben. 

Utöver finansiella brister har en rad omorganisationer genomförts, vilket också är en 

bidragande orsak till uteblivna satsningar.116 Eftersom Uppsala universitetsbiblioteks 

hemsida besöks av i genomsnitt 1450 personer dagligen117, både studenter och andra 

intresserade, har denna prioritering varit nödvändig. Det finns således inga uppgifter 

kring hur väl använt intranätet är av personalen eller vilka delar som besöks mer än 

andra. Även aspekter kring användarvänlighet har hamnat långt ned på dagordningen 

                                                 
113 I uppsatsförfattarens ägo, intervju med Eva Muller, UUB, 030306. 
114 I uppsatsförfattarens ägo, intervju med Ann-Sofi Cullhed, UUB, 030123. 
115 I uppsatsförfattarens ägo, intervju med Eva Muller, UUB, 030306. 
116 I uppsatsförfattarens ägo, intervju med Ann-Sofi Cullhed, UUB, 021119. 
117 I uppsatsförfattarens ägo, telefonintervju med Karin Åström, UUB, 030130. 
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då ekonomin inte gett utrymme för pedagogiska utformningar inom intranätet. Det 

finns dock en tydlig koppling mellan det interna och externa nätet då många externa 

funktioner styrs och ändras från intranätet.118  Just denna koppling har indirekt bidragit 

till en kompetenshöjning bland personalen som arbetar med att uppdatera de externa 

hemsidorna. Detta arbete är uppdelat inom de olika arbetsgrupperna efter äm-

neskunskap, vilket innebär att det blir en integrerad del av övriga arbetsuppgifter och 

ger personalen ytterligare teknisk kunskap. Ytterligare fördelar intranätet fört med sig 

är att informationsspridningen går snabbare och kommunikationen blir mer effektiv, 

alla får samma information samtidigt. Personalen har även en mer tydlig gemensam 

referensram i och med att intranätet skapar en form av delaktighet.119 Det arbete som 

i framtiden kommer först när det gäller förbättringar i intranätet gäller att få fram en 

fungerande sökfunktion. Det finns en sådan funktion redan idag, men den fungerar 

inte tillfredsställande. Önskvärt är här att se över arkivfunktionen och eventuellt 

indexera de dokument som ingår.120  Då Uppsala universitetsbibliotek är en stor och 

geografiskt spridd organisation finns det dessutom på sikt behov av någon form av 

presentation av personalen, gärna med foton.121   

Resurserna för intranätet och dess utveckling, både personellt och finansiellt, ter 

sig som ganska blygsamma. En person arbetar med kontinuerliga uppdateringar och 

förändringar. Detta är anmärkningsvärt då intranätet samtidigt ska uppfylla 200 

personers skilda informationsbehov. Med tanke på de önskemål som förekommer 

angående intranätets framtida utveckling inom organisationen, så är det viktigt att se 

över hur väl de målen står i paritet med nuvarande resurser.  En väg att gå är att 

avsätta mer personella resurser för att på så vis underlätta det framtida 

utvecklingsarbetet med intranätet. Potentialen för att utveckla Uppsala universitets 

intranät till en dynamisk kommunikationskanal finns där, bland annat i form av ett 

insomnat diskussionsforum. Intresset för ett interaktivt och väl fungerande intranät 

förekommer onekligen hos personalen då en del av initiativet till ett intranät kom från 

delar av personalstyrkan. Enligt Strid är en av den interna kommunikationens centrala 

funktioner att skapa deltagande och gemenskap för personalen.122 Intranätet har en 

betydande roll att spela vid skapandet av till exempel gemenskap och 

arbetsmotivation inom organisationen. Även kompetensutvecklingsmässigt verkar 

intranätet fylla en väsentlig funktion. Både utifrån perspektivet att publicera information 

                                                 
118 I uppsatsförfattarens ägo, intervju med Ann-Sofi Cullhed, UUB, 030123. 
119 I uppsatsförfattarens ägo, intervju med Eva Muller, UUB, 030306. 
120 I uppsatsförfattarens ägo, intervju med Ann-Sofi Cullhed, UUB, 030123. 
121 I uppsatsförfattaren ägo, intervju med Eva Muller, UUB, 030306. 
122 Strid, 1999, s. 10. 
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på egen hand inom mediet samt genom att kunna uppdatera externa sidor. Denna 

lösning ser jag som en positiv användning av intranätets möjligheter.  

Enkäter 
Som jag nämnt tidigare i detta kapitel så arbetar cirka 34 personer inom Linné-

gruppen vid Uppsala universitetsbibliotek. Jag lämnade ut motsvarande antal enkäter 

så att alla som ville kunde ta del av och besvara den. Utav dessa var det 29 personer, 

det vill säga 85 procent, som besvarade enkäten. Av de som fyllde i enkäten var 69 

procent kvinnor och 31 procent män. Svarsfrekvensen bland kvinnor var 83 procent 

medan 90 procent av männen besvarade enkäten. 

Användning av intranät 
På den första frågan ”Hur ofta använder du intranätet?” uppgav 28 procent att de 

använde intranätet varje dag, (se diagram nedan).  

 

Diagram 5 Användningsfrekvens av intranätet 

 

 

Enkätundersökning, UUB 

Av de personer som valde svarsalternativet ”varje dag” uppgav 100 procent att de 

spenderade mindre än 30 minuter varje dag på intranätet. Användningsfrekvensen på 

Uppsala universitetsbiblioteks intranät är således relativt låg. Det kan betyda att 

personalen inte alltid har behov av den information som intranätet förmedlar, kanske 

kan samma information hittas via andra kanaler. En annan tolkningsmöjlighet är att 

man helt enkelt inte är nöjd med det innehåll som finns i intranätet eller hur det 

förmedlas. Påståendet ”Intranätet är organisationens viktigaste kommunikationskanal” 
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fick stöd av 35 procent, 48 procent var mer tveksamma medan 17 procent inte alls 

instämde. Kvinnorna var mer positiva i denna fråga än männen, (se diagram nedan).  

Diagram 6 Intranätet är organisationens viktigaste kommunikationskanal 

 

Enkätundersökning, UUB 

För männen var osäkerheten kring intranätets roll som kommunikationskanal stor, 

hela 67 procent var tveksamma. Männen föredrar uppenbarligen att använda andra 

kommunikationskanaler framför intranätet. Möjligtvis kan det faktum att 

organisationen domineras av kvinnor spela en viss roll. Generellt för båda biblioteken 

i min undersökning är att majoriteten av både anställda och enkätdeltagare är kvinnor. 

Intranäten har även till stor del konstruerats av kvinnor och de intranätsansvariga på 

respektive bibliotek är kvinnor. En organisation med en övervägande representation 

av det ena könet måste rimligtvis påverkas av detta på något sätt. Är männens behov 

av information och metoder för informationshantering underskattade? Resulterar en 

kvinnlig intranätsstruktur i att männen inte känner sig bekväma och representerade? I 

längden kan det innebära att männen använder en sådan kommunikationskanal i 

mindre utsträckning och tillgodoser sitt informationsbehov via andra kanaler. Därmed 

förekommer en risk för att missa viktig information. Även intranätets roll som för-

stärkare av gemenskap på arbetsplatsen kan slå fel om det har en utpräglad 

kvinnostyrd utstrålning. På samma sätt skulle det inte heller vara gynnsamt om motsatt 

situation rådde. Lösningen på ett problem av detta slag kan vara att utveckla ett 

intranät som är mer individanpassat och kan justeras utifrån varje anställds personliga 

preferenser. Enligt Kamjou uppfattas teknik schablonmässigt i första hand som en 
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manlig egenskap.123 Även datorer förknippas med manliga symboler och medför en 

avvaktande inställning från kvinnor. Kommunikation ska enligt vårt samhälles 

könsrollsmönster istället vara en utpräglat kvinnlig egenskap. Frågan är hur 

elektronisk kommunikation ska kategoriseras. Den passar onekligen in på både teknik 

och kommunikation. Synpunkten att de elektroniska kommunikationsrollerna 

successivt suddar ut de traditionella könsrollerna och ger utrymme för nya tolkningar 

faller passande in i detta resonemang.  De nya förhållningssätten till teknik och 

kommunikation utmärks av en uppluckring av de stereotypa könsrollerna. 

Personalen föredrar att kommunicera via andra kanaler än intranätet vilket 

resultaten av nästa fråga påvisar. Av samtliga enkätdeltagare menade nämligen 58 

procent att intranätet fungerar bäst i kombination med andra informella 

kommunikationskanaler, 14 procent var tveksamma och 28 procent höll inte med i 

påståendet. Av respondenterna vid Linnébiblioteken instämde endast 11 procent helt 

och hållet i att intranätet förenklar genomförandet av arbetsuppgifterna, 31 procent 

instämde till viss del, 34 procent instämde inte alls och 24 procent var tveksamma. 

Slutsatsen blir därför att intranätet inte tillfredsställande fungerar eller används som ett 

arbetsredskap där operativ kommunikation söks av personalen. Vidare ansåg 17 

procent att de inte hade möjlighet att koncentrera sig ostört på att arbeta med 

intranätet, medan 59 procent upplevde motsatsen, 21 procent var tveksamma och 3 

procent besvarade inte frågan. Det stora antalet som menade att de kunde 

koncentrera sig ostört tyder i det här fallet på att denna grupp upplever en låg nivå av 

information overload. Dock är det värt att notera att så stor andel som 38 procent av 

enkätdeltagarna var osäkra eller negativa till frågeställningen. Det kan uppfattas som 

ett tecken på att de inte upplever tillräckligt med yttre eller inre ro för att utföra ett 

tillfredsställande arbete med intranätet. Likagärna kan resultatet tolkas som att de 

rent allmänt inte föredrar att arbeta med intranätet, kanske på grund av att det är 

tidskrävande eller svårt.   

Användning av e-post 
Samtliga deltagande i enkätundersökningen vid Uppsala universitetsbibliotek uppgav 

att de läser sin e-post dagligen. 73 procent svarade att de läser sin e-post mer än tre 

gånger per dag, (se diagram nedan).  

 

 

                                                 
123 Kamjou, 1998, s. 254 ff. 
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Diagram 7 Läser sin e-post mer än tre ggr per dag 

Enkätundersökning, UUB 

Kvinnorna var mer benägna än männen att läsa sin e-post, hela 80 procent svarade 

att de gör så mer än tre gånger per dag. Bland männen var det 34 procent som gjorde 

det lika ofta. Det kan finnas en rad förklaringar till varför kvinnorna är mer benägna 

att läsa sin e-post flera gånger om dagen än vad männen är. Dels är kommunikation 

en mer utpräglat kvinnlig egenskap enligt Kamjou.124 Om kvinnor därmed också har 

ett större intresse av att skicka och läsa e-post än vad män har är omöjligt att 

generalisera kring. Det finns i varje fall en tendens i den riktningen i enkätresultatet. 

Ännu en förklarande aspekt kan vara att kvinnor föredrar e-posten som 

kommunikationsform framför andra kanaler. Det kanske även är ett sätt att hantera 

ett stort informationsflöde. Vilket i så fall pekar på att kvinnorna upplever sig inneha 

en hög kompetens inom informationshantering. Kvinnornas säkerhet vid hantering av 

information och möjligtvis även vid datorarbete kan visa på en utveckling av 

alternativa könsroller. Dessa går stick i stäv med en rad skilda studier som pekar på 

att män vanligtvis dominerar inom både datoranvändning och kvalificerade 

arbetsuppgifter inom samma område. Orsakerna till detta något förvånande resultat 

kan inte fullständigt utredas inom denna uppsats då det är ett omfattande ämne som 

skulle kräva en enskild undersökning för att göra problemet rättvisa. På frågan om 

majoriteten av den inkommande e-posten är väsentlig för arbetet svarade 62 procent 

av de deltagande att den är det. Däremot tyckte 14 procent inte det och 24 procent 

var osäkra. Majoriteten upplevde alltså att innehållet som förmedlas genom e-

                                                 
124 Kamjou, 1998, s. 254 ff. 
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postmeddelanden är viktigt. Förekomsten av brus och onödiga meddelanden inom 

denna kommunikationskanal kan därför antas vara minimala. 

Informationshantering 
Nästan hälften, 49 procent, av de tillfrågade uppgav att de i första hand prioriterar att 

ta itu med e-postmeddelanden som kräver lite tid och energi. 31 procent var 

tveksamma, 3 procent besvarade inte frågan och 17 procent instämde inte i 

påståendet. 42 procent ansåg att de prioriterade e-postmeddelanden som kräver att 

sätta sig in i ett sammanhang och prestera något, 3 procent svarade inte på frågan, 34 

procent var osäkra och 21 procent instämde inte i frågan. Strax över hälften, 52 

procent, menade att de i första hand prioriterar e-postmeddelanden som förmedlar 

allmän information och gemensamma riktlinjer för verksamheten, 17 procent 

prioriterade inte dessa meddelanden, 3 procent besvarade inte frågan och 28 procent 

var osäkra. Resultaten i dessa frågor som kretsar kring hur information prioriteras är 

svårtydda då inget resultat sticker ut mer än något annat. Det kan bero på en låg 

medvetenhet kring hur perceptionsprocessen fungerar. En effektiv metod för 

informationshantering har inte etablerats. Betyder det automatiskt att personalen 

upplever information overload i hög utsträckning? Så skulle kunna vara fallet. Därmed 

inte sagt att en tydligare medvetenhet kring perceptionsprocessen förhindrar 

information overload. Dock bidrar troligen kunskap om de egna vanorna och 

mönstren vid informationshantering till att förhindra känslor av maktlöshet vid ett 

intensivt informationsflöde. Orsaken till de diffusa svaren skulle även kunna vara det 

jag tog upp vid analysen av Karolinska institutets biblioteks resultat, att det finns en 

oro för att framstå som slarvig genom att rangordna eller välja bort information. Då 

båda biblioteken har snarlika resultat på dessa frågor är det dock troligare att det 

tyder på att frågeställningarna var fel ställda eller helt enkelt irrelevanta. En alternativ 

metod för att få fram tydligare och mer sanningsenliga svar kring dessa frågor hade 

varit att genomföra djupintervjuer med ett antal anställda vid varje bibliotek. 

Generellt hade många frågeställningar haft mycket att vinna på av att tillföra 

djupintervjuer i undersökningsförfarandet. Att denna metod valdes bort beror till viss 

del på tidsbrist och till största delen på nödvändigheten till avgränsning i en 

undersökning.   

Över hälften av undersökningsdeltagarna, 56 procent, svarade att de aldrig 

återkommer till ett tidigare bortprioriterat e-postmeddelande. 24 procent var osäkra 

och 20 procent uppgav att de återkommer till bortprioriterad e-post. Detta tyder på 

att åtminstone hälften har hittat ett effektivt sätt att hantera inkommande information. 

En risk förekommer även för denna grupp att missa väsentlig information om de 

under stress väljer bort information som de sedan inte återvänder till. 31 procent 
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ansåg vidare att de inte har tid att varje dag tillfredsställande hantera all inkommande 

e-post, 24 procent var osäkra och 45 procent kände att de hann med att hantera all 

inkommande e-post varje dag. Av de tillfrågade kvinnorna var det 55 procent som 

svarade att de varje dag hinner hantera all e-post, bland männen var det endast 22 

procent som gav samma svar. Vidare var det hela 66 procent av männen som 

uppgav att de inte hann med sin e-post, för kvinnorna vara det 15 procent som 

tyckte så. Utifrån den tänkbara förutsättningen att både män och kvinnor tar emot 

ungefär samma mängd e-post dagligen så är det tydligt att männen upplever 

information overload i högre utsträckning än kvinnorna. Först och främst vill jag i 

detta sammanhang än en gång poängtera att kvinnorna är i majoritet på de båda 

biblioteken, vilket kan påverka utgången av resultatet. Därför kan det vara svårt att 

generalisera och hitta en enda allmängiltig sanning. Mäns och kvinnors skilda attityder 

till teknik, som bland annat en IT utredning visar, kan i det här fallet endast vara en 

del av förklaringen.125 Fortfarande återstår frågan om och i så fall hur kvinnor och män 

hanterar information på olika sätt. Enligt exempelvis Helgesson har kvinnor ett 

förhållande till datorer och teknik som utmärks av mer osäkerhet än männens.126 Det 

faktum att män sägs känna större säkerhet gentemot datorer behöver inte vara 

synonymt med att de upplever samma säkerhet i hantering och strukturering av 

elektronisk information. Enkätundersökningen visar snarare att även män kan känna 

av samma osäkerhet och stress inför hantering av informationsteknik. En tänkbar 

orsak till varför männen trots allt finner det mer komplicerat att hantera det 

inkommande informationsflödet och rangordna e-postmeddelanden kan vara att de 

helt enkelt inte har någon fungerande strategi för informationshantering. I teorikapitlet 

tog jag upp den selektiva perceptionsprocessen, som är en form av omedveten 

strategi för informationshantering. Kreps menar att den har tre sammanhängande 

delar.127 En första som syftar till att uppmärksamma utvalda delar av information, den 

andra som sållar bort onödig information samt den sista delen där informationen sätts 

samman till ett meningsfullt budskap. Vid situationer av omfattande informationsflöde 

finns det anledning att anta att koncentrationen blir lidande. Den selektiva 

perceptionsprocessen och därmed förmågan till informationshantering försämras. Det 

blir svårt för individen att uppskatta vilka budskap som är viktiga och vilka som kan 

sållas bort. Att skapa mening och sammanhang av budskapet kompliceras och 

individen känner av information overload. Följden av informationsstressen kan bli att 

                                                 
125 Jerndal, 2000, s. 14 ff. 
126 Helgesson, 2000, s. 85. 
127 Kreps, 1990, s. 29 ff. 
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individen missar viktiga budskap och i förlängningen känner sig utanför i vissa 

sammanhang.   

Intranätets funktion i organisationen 
Påståendet ”Intranätet fungerar som en anslagstavla där jag hittar/tar emot 

information” appellerade till 46 procent av enkätdeltagarna. 20 procent instämde inte 

i påståendet medan 34 procent uttryckte tveksamhet inför frågan. Denna inställning 

bekräftas även av resultatet från intranätsundersökningen där det framkommer att 

intranätet har en tydlig uppgift som informationsförmedlare. Vidare ansåg 42 procent 

att intranätet fungerar som en kanal för gemensamt informations- och 

diskussionsutbyte, 24 procent ställde sig tveksamma till detta och 34 procent 

instämde inte. Uppsala universitetsbiblioteks intranät har rent tekniskt funktionen av 

ett diskussionsforum. Av resultatet att döma är det dock mindre än hälften som 

tycker att det forumet fungerar tillfredsställande eller som använder sig av det. Över 

hälften av respondenterna har något att invända mot diskussionsforumet. Således är 

intranätets potential för informations- och diskussionsutbyte inte fullt utnyttjad. Med 

tanke på den utbredda användningen av e-post inom enkätgruppen är det troligt att 

den kommunikationskanalen används istället för intranätet i ovanstående syfte. 

Därmed är personalens behov av elektroniska kommunikationskanaler 

dokumenterad. Frågan är om fler skulle använda sig av diskussionsforumet ifall det 

var mer lätthanterligt. Ett visst mått av personlig kontroll försvinner nämligen i och 

med användningen av en sådan kommunikationskanal. E-postens fördel är att 

avsändaren själv begränsar vilka som ska ta del av meddelandet. I ett 

diskussionsforum förekommer inte samma möjlighet till privat kommunikation. Alla 

inom organisationen kan ta del av inläggen. Detta faktum kan för en del personer 

verka hämmande, vilket resulterar i att de inte tar aktiv del i diskussionerna. Innehållet 

blir i så fall aningen torftigt och de verkliga diskussionerna förs fortfarande på andra 

håll. Konsekvenserna av ett väl fungerande diskussionsforum är följaktligen något 

diffusa och beror till stor del på personalens intresse av denna form av 

kommunikation.    

Fortsättningsvis instämde 46 procent i att intranätet fungerar som organisationens 

samlade databank, 23 procent tyckte inte det och 31 procent uttryckte tveksamhet. 

Återigen är det ingen slående majoritet som instämmer i frågan. Som tidigare nämnts i 

redovisningen av resultatet visar det sig att intranätets sökfunktion inte är i bruk för 

tillfället. Detta faktum är säkert en bidragande anledning till varför en stor del av 

personalen inte upplever intranätet som en självklar källa vid sökning av information. 

För att kunna hitta den information som önskas finns all anledning att tro att det krävs 

god kunskap i intranätets struktur och en utvecklad förmåga i informations-hantering. 
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Denna förmåga är troligtvis väl utvecklad då 62 procent av respondenterna instämde i 

påståendet ”Jag vet alltid hur jag ska hitta den information jag söker i intranätet”, (se 

diagram nedan).  

Diagram 8 Vet alltid hur jag ska hitta information i intranätet 

Enkätundersökning, UUB 

Kvinnorna tycktes mer säkra på att lokalisera sig, 65 procent var nästan helt säkra 

och 5 procent svarade ”instämmer helt”. Bland männen var det ingen som var helt 

säker och mindre än hälften, 44 procent, var nästan helt säkra på hur de skulle hitta. 

Männens svar kan återigen tolkas som en indikation på att de upplever högre grad av 

information overload än kvinnorna. En annan förklaring kan vara hur intranätet är 

strukturerat. Då organisationen består av merparten kvinnor och intranätet till stor del 

är konstruerat av kvinnor kan männen uppleva att deras 

informationshanteringsstrategier inte beaktas i tillräckligt hög grad. Därmed får de 

även svårare att hitta i intranätet. Detta i kombination med att de inte alltid hinner 

bearbeta all e-post ökar risken för att de missar viktig information och i långa loppet 

känner sig utanför i organisationen. Detta motsäger en del forskningsresultat som 

påvisar att män dominerar även på arbetsplatser där kvinnor till antalet är i majoritet. 

Särskilt inom forskningsbibliotek sägs det vara vanligare med manliga bibliotekarier 

än inom folkbibliotek.128 Detta stämmer inte inom mina undersökningsobjekt, där 

kvinnor som sagt är i majoritet. De forskningsresultat som påvisar en större 

teknikrädsla bland kvinnor än bland män kan också ifrågasättas.129 En fråga som i 

detta sammanhang känns angelägen är huruvida kvinnliga bibliotekarier är mer 

datorintresserade än kvinnor inom andra yrkesområden och i så fall följaktligen mer 

                                                 
128 Ottosson, 1996, s. 20 ff. 
129 Jerndal, 2000, s. 14 ff. 
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kunniga. Kanske har de kvinnliga bibliotekarierna med hjälp av de elektroniska 

kommunikationskanalerna övervunnit sin teknikrädsla och därmed inlett utvecklingen 

av nya mer moderna könsroller?  

För att återgå till intranätets innehåll så ansåg 60 procent av respondenterna att 

majoriteten av materialet i intranätet är väsentligt, 31 procent var osäkra, 3 procent 

svarade inte på frågan och 6 procent instämde inte i påståendet. 31 procent uttryckte 

med viss reservation att organisationens mål och visioner alltid är tydliga, lika många 

var tveksamma till detta påstående medan 38 procent inte instämde i frågan. Det låga 

antal enkätdeltagare som instämde i frågan kan förklaras med att 

styrkommunikationen i intranätet är aningen svårhittad. Detta framkommer längre 

fram i kapitlet i redovisningen av resultatet från intranätsundersökningen. Hela 45 

procent av respondenterna var osäkra på om deras bild av sin arbetsplats bekräftas 

genom intranätet, 21 procent uttryckte större säkerhet och 31 procent ansåg att 

bilden inte bekräftades. Slutsatsen blir följaktligen att då de anställda vill få sin bild av 

arbetsplatsen speglad är det inte intranätet de vänder sig till i första hand. På 

påståendet ”Övergripande organisationsförändringar meddelas först och främst 

genom intranät och e-post” svarade en fjärdedel att de inte instämde, 28 procent var 

tveksamma och 47 procent instämde i påståendet. De flesta, 48 procent, tyckte att de 

har tid att tillfredsställande hantera och ta till sig de delar av intranätet som är viktiga 

för dem, 8 procent instämde inte och 41 procent var osäkra. Anmärkningsvärt är att 

även om de flesta upplever sig ha tillräckligt med tid för intranätet så är det nästan lika 

många som upplever motsatsen. Slutligen instämde majoriteten, 78 procent, i 

påståendet ”Information kommunicerad via e-post och intranät behöver ofta 

kompletteras via andra informationskanaler, som telefon och möten”, 3 procent 

instämde inte och 21 procent var osäkra på frågan. Resultatet bekräftar att Uppsala 

universitetsbiblioteks intranät inte är en komplett kommunikationskanal i sig, utan 

behöver kompletteras av till exempel e-post och möten.130 

Observation av intranätet 

Struktur 
Intranätet vid Uppsala universitetsbibliotek är strukturerat enligt en princip av 

ämnesuppdelning innehållande 17 kategorier med olika antal underrubriker 

efterföljande varje huvudrubrik, se nedan.  Förutom dessa kategorier så innehar 

startsidan även en ”Publicera/uppdatera”- funktion och en löpsedel där det bland 

                                                 
130 I uppsatsförfattarens ägo, enkätundersökning, UUB. 
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annat informeras om de senaste nyheterna och aktuella arbetstillfällen inom 

organisationen.  

Publicera/Uppdatera 

A-Ö 

DISA II 

Ekonomi/Vp 

Information och referens 

IT och webbfrågor 

Katalogisering 

Lokalbokning 

Lån/Kopiering 

Nyheter 

Pedagogiskt forum 

Personalinfo 

Personalutbildning 

Projekt 

Protokoll 

Rapporter 

Upphandling 

Utredningar 

Det stora antalet huvudrubriker minskar antalet underrubriker inom varje kategori. 

Strukturen i Uppsala universitetsbiblioteks intranät är således relativt tydlig och enkel 

att hitta i. Däremot skulle vissa kategorier med fördel kunna slås samman utan att för 

den skull göra avkall på sökbarheten och på så vis skapa ett mer lättöverskådligt 

innehåll. Framförallt gäller detta styrkommunikationen som är aningen utspridd och 

svårhittad. Även enkätundersökningen visar att just denna kategori behöver 

utvecklas, då en betydande andel av personalen anser att organisationens mål och 

visioner inte alltid är tydliga.   

Innehåll 
Erikssons sex olika kommunikationskategorier uppdelade efter innehåll är väl synliga 

även i Uppsala universitetsbiblioteks intranät.131 Den kategori som främst dominerar 

innehållet i intranätet är den operativa. Exempel på detta är olika dokument som 

beskriver rutiner inom lån, referens, katalogisering eller pedagogiskt arbete. All 

information kring dessa rutiner är inte samlad på ett enda ställe, utan uppdelad efter 

                                                 
131 Eriksson, 1998, s. 48 ff. 
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vilken grupp som söker eller behöver tillgång till kunskapen. Således innehåller 

huvudrubrikerna ”DISA II”, ”Lån/Kopiering” och ”Pedagogiskt forum” information 

av operativ karaktär med tydlig inriktning mot olika målgrupper. I gruppen 

”Pedagogiskt forum” finns bland annat ett dokument som beskriver 

informationskompetens och olika aspekter kring det. Redan här är det tydligt att 

Uppsala universitetsbiblioteks intranät är uppbyggt kring principen att innehållet ska 

vara av praktisk karaktär. Mycket arbete är lagt på att föra fram information som kan 

användas under arbetets gång. Intranätet är helt enkelt skapat att i första hand fungera 

som ett hjälpmedel och arbetsredskap.   

Nästa stora grupp innehållsmässigt är nyhetsinformation som förekommer både 

som kortare notiser, Carolinameddelanden, och i form av längre dokument 

exempelvis innehållande bakgrundsfakta inför möten. Huvudrubriken ”Nyheter” 

innehåller föga överraskande just nyheter. Där finns tillgång till äldre nyheter i ett arkiv 

bestående av direktlänkar till varje dokument. Dessa är ordnade efter 

publiceringsdatum med det senast publicerade högst upp på sidan. Som jag tidigare 

nämnt förekommer nyheter även på löpsedeln. Ytterligare en del av intranätet som 

förmedlar nyheter är ”Protokoll”. Där återfinns en stor del av alla mötesprotokoll 

som producerats inom organisationen. Protokollen är uppdelade efter olika 

arbetsgrupper och tillåter personal tillhörande andra grupper inom organisationen att 

ta del av det övriga arbetet inom verksamheten. Liksom andra delar av intranätet där 

skilda dokument står för innehållet är inte mötesprotokollen sökbara. Samma princip 

gäller även här, det vill säga, att det senast publicerade protokollet finns att tillgå högst 

upp på sidan. En utveckling av nyhetsförmedlingen skulle vara att göra den mer 

lättillgänglig genom att nyheterna automatiskt registrerades i en databas och på så vis 

gjordes sökbara. Intressant att notera är att samtliga nyheter förmedlar information 

som direkt berör verksamheten, men sällan sådant som direkt berör personalen utifrån 

ett informellt perspektiv. Information av denna typ verkar inte anses vara viktig eller 

passande att föra fram inom ett medium som intranätet. Min aning är att den 

informationen istället ventileras vid informella sammanhang som exempelvis fikaraster. 

Tyvärr resulterar avsaknaden av sådan information i att organisationens själ inte lyser 

igenom, den personliga integriteten prioriteras högt och intrycket blir att intranätet 

känns lite stelt och opersonligt. En sida som presenterar personalen skulle vara ett 

effektivt sätt att ge intranätet en mer personlig känsla, något som även delar av 

personalen noterat.  

Information som kommer från ledningen förekommer inte under någon enskild 

huvudrubrik, utan placeras ut på en rad olika områden. Information från ledningsmöten 

återfinns liksom andra möten under ”Protokoll” sorterat i en egen grupp. Under 

huvudrubriken ”Ekonomi/Vp” finns organisationens verksamhetsberättelse och 
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budget för verksamheten. Dock är uppdelningen efter arbetsgrupper applicerad 

också här. Även ”Utredningar” kan till viss del innehålla ledningsinformation då en del 

av den sektionen behandlar beslut, direktiv, betänkanden och yttranden i samband 

med utredningar. Ännu en huvudrubrik där ledningen för ut sitt budskap är 

”Rapporter” som innehåller olika beskrivande dokument över verksamheten, till 

exempel konferensrapporter. Annan information som kan räknas under 

styrkommunikation alternativt kulturkommunikation är exempelvis en 

jämställdhetsplan för verksamheten. Den enskilda styrkommunikationen är rak och 

tydlig, all väsentlig information finns i intranätet. Dock blir det svårgenomträngligt att 

försöka uttyda en konkret vision för verksamheten då informationen är så pass 

utspridd som den är.     

Förändringskommunikation förekommer inte under någon enskild rubrik, utan 

presenteras vid behov i personalnyheterna Carolinameddelanden som varje vecka 

publiceras på intranätet. Detta tycker jag som utomstående är något förvånande. Flera 

personer jag talat med har påpekat att organisationen i stort gått igenom ett flertal 

omorganisationer den senaste tiden. Jag har ingen kunskap om hur dessa 

omorganisationer förts fram och förankrats hos personalen, den troligaste och mest 

självklara kanalen för sådan information är onekligen möten. Däremot är det 

självklart att intranätet kan fungera som ett komplement för den som vill veta mer och 

skaffa sig en djupare förståelse i samband med förändringarna. Här märks återigen 

bristen med att inte kunna söka bland mötesprotokollen. I sådana fall vore det enkelt 

att hitta fram till den efterfrågade informationen.    

När det gäller kommunikation av mer informell karaktär är det inte alltid tydligt 

vart i intranätet den skulle finnas, det är inte ens självklart att den ska finnas där. 

Snarare verkar den kulturella och personliga kommunikationen inom Uppsala 

universitetsbibliotek främst ta plats genom personliga möten och i elektronisk form 

via e-postmeddelanden. Intressant är här att notera att det finns ett diskussionsforum 

tillgängligt i intranätet där informell kommunikation skulle kunna förekomma.132  

Intranätets integration i organisationen 
Det första steget i integrationsmodellen uppfylls med enkelhet av Uppsala 

universitetsbiblioteks intranät. Enligt Bark innebär det första steget i ett intranäts 

utvecklingsfaser när det fungerar som en anslagstavla eller renodlad 

informationskanal. Information som förmedlas inom biblioteket är till exempel 

nyhetskommunikation. Fasen kännetecknas bland annat av att intranätet inte är en 

                                                 
132 I uppsatsförfattarens ägo, intranätsundersökning, UUB, 030123. 
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fullt fungerande kommunikationskanal i sig utan behöver komplement från andra 

medier som e-post. Enkätundersökningen vid nämnda bibliotek visar också att e-

posten används med större intensitet än intranätet. Samtliga respondenter uppger att 

de läser sin e-post dagligen, medan endast 28 procent använder intranätet i samma 

utsträckning. Som jag tidigare spekulerat kring kan detta bero på e-postens mer 

uppenbara kommunikativa förmåga där respons ges och tas emot. I den andra fasen 

används intranätet som ett arbetsverktyg. Även denna fas är tydlig vid Uppsala 

universitetsbibliotek. Intranätsundersökningen visar att den operativa 

kommunikationen är den vanligast förekommande i intranätet. Här avses information 

kring exempelvis rutiner som underlättar olika arbetsuppgifter och möjliggör 

intranätets funktion som arbetsredskap. Hur väl denna fas fungerar är inte enbart 

beroende av att informationen finns på plats och är uppdaterad utan även att den är 

lättillgänglig för personalen. Den tredje och sista fasen i integrationsmodellen handlar 

om hur väl intranätet fungerar som ett kommunikationsredskap. Här har jag redan 

tidigare tagit upp det faktum att Uppsala universitetsbiblioteks intranät har ett 

diskussionsforum, i första hand tänkt för pedagogiska frågor. Det är svårt att veta 

exakt hur mycket detta pedagogiska forum används. Tydligt är i varje fall att det 

endast fanns ett fåtal inlägg under tiden för intranätsstudien. Personalen väljer 

onekligen att ventilera sina personliga funderingar genom andra 

kommunikationskanaler, som e-post och personliga möten. En anledning till detta 

kan vara, som jag tidigare nämnt, intranätets svårighet att ge direkt respons och 

feedback. Det kan kännas obehagligt och i viss mån onödigt att dela sina åsikter med 

ett par hundra medarbetare utan att det ger upphov till en utvecklande och 

konstruktiv diskussion. Slutsatsen blir att intranätet vid Uppsala universitetsbibliotek 

rent formellt uppfyller även det tredje steget i intranätets utvecklingsfaser även om det 

i praktiken inte används i detta syfte. Däremot har intranätet goda förutsättningar att 

utvecklas i den riktningen och bidra till att minska såväl geografiska avstånd som att 

öka gemenskapen förutsatt att viljan och resurserna finns. 

Sammanfattning Uppsala universitetsbibliotek/Linnégruppen 
Inledningsvis kan det konstateras att Uppsala universitetsbiblioteks intranät i sin 

nuvarande form saknar både de personella och finansiella medel som i längden är 

nödvändiga för att fullt ut nå dess framtida potential. Möjligen påverkar dessa 

aspekter även personalens motivation till att fullt utnyttja intranätets tjänster. 

Användningsfrekvensen av intranätet bland den personal som svarat i Linnégruppen 

är nämligen relativt låg. 28 procent av respondenterna uppgav att de använder 

intranätet dagligen. Av dessa svarade samtliga att de lägger mindre än 30 minuter 

varje dag på att arbeta med intranätet. Trots denna låga användningsfrekvens har 
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intranätet en positiv inverkan genom att det spelar en betydande roll för personalens 

kompetensutveckling. Informationssidorna på den externa hemsidan kontrolleras 

nämligen genom intranätet och uppdateringar ombesörjes av personalen. Intressant 

hade här varit att utvidga undersökningen och distribuera enkäten till samtliga 

anställda vid Uppsala universitets bibliotek för att urskilja huruvida dessa resultat är 

representativa för hela organisationen.  

När det gäller vilken funktion intranätet fyller i verksamheten så är det tydligaste 

användningsområdet det som anslagstavla eller databank. Personalen vänder sig 

främst till intranätet i dess roll som informationsförmedlare. Resultatet från 

observationen visar att intranätets potential som kommunikationskanal inte är fullt 

utnyttjad trots att de tekniska lösningarna finns. Detta bekräftas även av enkäten som 

visar att få använder intranätet i det syftet. Den andra delen av Barks 

integrationsmodell, funktionen som arbetsredskap, där operativ kommunikation står i 

centrum används i begränsad utsträckning av personalen.133 Orsaken kan vara att 

intranätet inte fungerar tillfredsställande i detta avseende eller att andra 

kommunikationskanaler erbjuder samma information och därmed föredras. Att 

intranätet fungerar bäst i kombination med andra kommunikationskanaler uppges 

också av 58 procent i enkätundersökningen. Den avslutande delen av ett intranäts 

integration inom en organisation är den så kallade transaktions- och integrationsfasen. 

Denna fas uppfylls av Uppsala universitetsbiblioteks intranät genom förekomsten av 

ett diskussionsforum. Då det tyvärr inte används särskilt aktivt uppfylls detta kriterium 

endast på en formell nivå. Att framöver utveckla intranätet till en komplett dynamisk 

kommunikationskanal skulle kunna bidra till att öka användningsfrekvensen av 

intranätet samt förbättra den interna kommunikationen i en geografiskt utspridd 

organisation. 

Användningsfrekvensen av e-post är betydligt högre än motsvarande för 

intranätet. Samtliga av respondenterna uppgav nämligen att de läser sin e-post varje 

dag. Vidare menade 73 procent att de läser sin e-post mer än tre gånger per dag. E-

posten är således ett tydligt komplement till intranätet och används i dess ställe som 

kommunikationskanal.  Graden av information overload vid hantering av e-post 

förefaller låg då nära hälften uppgav att de hinner med att bearbeta den inkommande 

e-posten varje dag. En märkbart större andel av männen än kvinnorna ansåg dock att 

de inte hade tid att hantera det inkommande informationsflödet varje dag. Onekligen 

känner männen av information overload i större utsträckning. En orsak kan vara att 

de inte utvecklat en lika väl fungerande informationshanteringsstrategi. 

                                                 
133 Bark, 2002, s. 12 f. 
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Förmågan att hitta fram till önskad information i intranätet är väl utvecklad hos 

personalen, 62 procent av respondenterna instämde i detta. Anmärkningsvärt är att 

en så stor andel uppger sig hitta väl trots att intranätets sökfunktion inte är i bruk. 

Slutsatsen blir utifrån både enkätresultat och observationsresultat att Uppsala 

universitetsbiblioteks intranät har en i grunden enkel och logisk struktur som 

underlättar arbetet för den personal som använder det. Generellt kan det dessutom 

tolkas som att personalen vid Uppsala universitetsbibliotek upplever låg grad av 

information overload i samband med användning av intranätet.  

Uppsala universitetsbiblioteks intranät har en utpräglad professionell profil där 

förmedlingen av praktisk information prioriteras högt. Avsaknaden av personliga 

presentationer av personalen gör inte intranätet innehållsfattigt, snarare något mindre 

inspirerande och spännande. Då geografiska avstånd och en omfattande 

personalstyrka är ett faktum på nämnda bibliotek så vore intranätet den ideala 

kommunikationskanalen för att öka kunskapen ytterligare om personalen utanför den 

egna verksamheten. Ett av kommunikationens syften på en arbetsplats är nämligen 

enligt Strid att just skapa gemenskap och gemensamma referensramar bland 

personalen.134  Enkätundersökningen visar bland annat att respondenterna inte 

upplever att intranätet bekräftar deras bild av sin arbetsplats. Vidare rådde det 

tveksamheter kring huruvida verksamhetens mål och visioner var tydliga för de 

anställda. Den senare frågeställningen måste inte nödvändigtvis bearbetas via intranätet 

men tyder på en viss osäkerhet bland personalen. Intranätet har här en framtida 

möjlighet att utvecklas i en ny riktning där personalen och deras 

kommunikationsbehov mer tydligt står i centrum för en dynamisk och händelserik 

kommunikationskanal. 

                                                 
134 Strid, 1999, s. 10. 
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Slutanalys 

Nedan sammanfattas mina undersökningsresultat och tillhörande analys. Detta sker 

genom en återkoppling till essensen av de frågeställningar som presenterades 

inledningsvis i uppsatsen. De två undersökningsobjekten jämförs även, vilket innebär 

att såväl likheter som skillnader dem emellan belyses.  

Skapar intranätet information overload? 
Rent allmänt anses risken för information overload öka vid kontakt med elektroniska 

kommunikationskanaler.135 Som enskild kommunikationskanal fungerar intranätet 

enligt Telleen som en garant för att information overload inte ska uppstå. Risken för 

att intranätet ska generera information overload ökar dock i takt med att intranätet 

kombineras och integreras med andra elektroniska kommunikationskanaler.136 

Gemensamt för både Karolinska institutets bibliotek och Uppsala universitetsbibliotek 

är att intranätet kompletteras av e-post. En situation av intensivt informationsflöde 

uppstår. Hur detta informationsflöde bearbetas och hanteras skiljer sig åt beroende på 

individuella förutsättningar. Den selektiva perceptionsprocessen avgör vilka 

prioriteringar och beslut som fattas.137 Medvetenheten om denna process är låg på 

båda biblioteken, vilket är en begränsning vid informationshantering.  

Ytterligare en faktor som kan orsaka information overload är en rörig och 

svåröverblickbar struktur på intranätet. Tendenser för detta återfinns i första hand 

inom Karolinska institutets biblioteks intranät där alltför få huvudrubriker kräver att 

personalen är välbekanta med intranätet för att finna sökt information. 

Intranätsstrukturerna vid de båda undersökta biblioteken skiljer sig således åt. För 

intranätet vid Uppsala universitetsbibliotek har man valt att utgå från ett större antal 

huvudrubriker än vid Karolinska institutets bibliotek. Detta medför att strukturen och 

därmed innehållet blir enklare att överblicka. Intranätets struktur speglas även i hur 

väl personalen hittar fram till önskad information. Bland personalen från Uppsala 

                                                 
135 Buse, 1996, s. 63 f. 
136 Telleen, 1998, passim. 
137 Kreps, 1990, s. 29 ff. 
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universitetsbibliotek var det 62 procent som hävdade att de hittar i intranätet, detta 

att jämföra med 39 procent för Karolinska institutets bibliotek. Vid en jämförelse 

framstår också respondenterna från Uppsala universitetsbibliotek som mindre 

drabbade av information overload än sina kollegor vid Karolinska institutets 

bibliotek. Personalen vid Uppsala universitetsbibliotek uppger nämligen att de i stor 

utsträckning hinner med att bearbeta den dagliga skörden av e-post. De anställda 

upplever vidare att de även hinner med arbete i intranätet. Dock vill jag tydligt 

påpeka att den uppfattningen kan ha påverkats av att det är en anmärkningsvärt liten 

andel som faktiskt använder intranätet dagligen.  

De som i huvudsak känner av information overload inom Uppsala 

universitetsbibliotek är männen. En hypotes kring detta fenomen är att männen 

eventuellt har en annan informationshanteringsstrategi än kvinnorna. Forskningen 

kring könsskillnader inom informationshantering är begränsad, varför belägg för detta 

resonemang inte är ovedersägligt. Faktum är dock att båda biblioteken domineras av 

kvinnor. Gemensamt för dem är också att det främst är kvinnorna som styr den 

interna kommunikationen där intranätet och dess innehåll ingår. Flera studier visar att 

det generellt är männen som dominerar inom IT-området och att de i allmänhet har en 

mer avslappnad inställning till datorer än kvinnor.138 En tendens till alternativa eller till 

och med inverterade könsroller kan således skönjas genom resultatet från 

enkätundersökningen. Intressant är att kvinnliga bibliotekarier i mångt och mycket går 

i bräschen för denna utveckling genom att använda sina yrkeskunskaper.  

 

Användning och integrering av intranätet inom 
organisationerna 

Biblioteken har valt att införa intranät som ett led i den interna kommunikationen för 

att strukturera och effektivisera informationsflödet i organisationen. Även 

ekonomiska aspekter har spelat in, då ett intranät är en förhållandevis billig och enkel 

lösning för intern kommunikation. Vidare erbjuder användning av intranätet indirekt 

kontinuerlig kompetensutveckling för personalen, vilket utnyttjas flitigt av respektive 

bibliotek. Användningsfrekvensen av intranätet bland de anställda är högre vid 

Karolinska institutets bibliotek än vid Uppsala universitetsbibliotek. I 

enkätundersökningen uppgav knappt 80 procent att de använde sig av intranätet 
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dagligen, medan motsvarande siffra för Uppsala universitetsbibliotek var så låg som 

30 procent.  

Den tydligaste skillnaden mellan biblioteken är den bild man förmedlar av sig 

själva genom intranätet. Karolinska institutets biblioteks intranät har en personlig 

profil där personalen framstår som delaktiga och involverade i 

kommunikationskanalen. Bland annat presenteras de anställda med foton och text för 

att minska geografiska avstånd mellan de två avdelningarna. En av uppgifterna för en 

intern kommunikationskanal är enligt Strid att skapa en känsla av gemenskap bland 

personalen, något Karolinska institutets bibliotek lyckats väl med.139 Intranätet inom 

Uppsala universitetsbibliotek har istället en mer arbetsinriktad och professionell 

fokusering, där förmedlingen av praktisk information prioriteras. Dessa skillnader är 

en del av förklaringen till varför användningsfrekvenserna av intranäten är så olika.  

Den funktion intranäten har på båda de undersökta biblioteken handlar främst om 

att utgöra en slags minnesbank och bevara organisationens samlade kunskap. Även 

funktionen som arbetsredskap är utpräglad och bidrar till att personalen använder 

intranätet som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet. Respektive intranäts integrering 

i organisationerna kan med fördel belysas genom en integrationsmodell. Uppsala 

universitetsbiblioteks intranät uppfyller formellt de tre faser som bland andra Barks 

modell bygger på: informationskanal, arbetsverktyg och transaktions- och 

integrationsfas. Integrationsmodellens kriterier uppfylls vid Uppsala 

universitetsbiblioteks intranät i och med förekomsten av ett diskussionsforum, något 

Karolinska institutets bibliotek inte prioriterat att utveckla. Som enkätundersökningen 

visar används däremot diskussionsforumet endast sporadiskt vid Uppsala 

universitetsbibliotek. Den avslutande fasen i integrationsmodellen uppfylls endast 

formellt då en fullständig integration inte implementerats i praktiken. Således befinner 

sig de båda intranäten på motsvarande nivå av integration i organisationerna.  

För att uttyda relevansen i hypotesen om intranätets integration i verksamheten 

förhindrar information overload krävs en koppling till intranätets 

användningsfrekvens. Personalen vid Uppsala universitetsbibliotek använder 

intranätet i liten utsträckning. Därmed utsätter de sig för färre situationer av intensivt 

informationsflöde. Resultatet från enkätstudien visar också att respondenterna från 

Uppsala universitetsbibliotek inte upplever information overload i samma utsträckning 

som personalen vid Karolinska institutets bibliotek. Personalen vid Uppsala 

universitetsbibliotek undviker därmed information overload genom att använda 

informationshanteringsstrategier som leder till att de missar potentiellt viktig 
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information. Slutsatsen blir att exponering för elektronisk intern kommunikation är 

oundvikligt förenad med det informationsflöde inom en organisation som presumtivt 

kan leda till information overload. Förekomsten av detta informationsflöde genom 

elektroniska kommunikationskanaler samt det ökande tempot i arbetslivet är båda 

bidragande faktorer som resulterar i information overload och i förlängningen en slags 

elektronisk utbrändhet.  

Användning av e-posten i jämförelse med intranätet 
Enligt Eriksson fungerar den interna kommunikationen bäst om flera 

kommunikationskanaler kombineras parallellt.140 Detta har båda biblioteken 

implementerat. Den elektroniska kommunikationskanal jag fokuserat på vid sidan av 

intranätet är e-posten. Det visar sig genom enkätundersökningen att den 

kommunikationskanalen vid båda biblioteken har en högre användningsfrekvens än 

intranätet. Vid Karolinska institutets bibliotek menade 98 procent att de läser sin e-

post dagligen. Vid Uppsala universitetsbibliotek svarade samtliga tillfrågade att så var 

fallet. Den tydligaste orsaken till varför e-posten dominerar som elektronisk 

kommunikationskanal är att den kräver aktivt deltagande i större utsträckning än vad 

intranätet gör. E-posten är en utpräglad tvåvägskommunikationskanal och kan 

därmed erbjuda användaren respons och bekräftelse, en förmåga intranätet saknar. 

Förekomsten av e-post inom en organisation medför både positiva och negativa 

konsekvenser. Informationsflödet intensifieras vilket ökar risken för information 

overload, med i värsta fall utbrändhet som följd. E-posten ger dessutom personalen 

välbehövlig social kontakt och bekräftelse, något som ökar deras välbefinnande på 

arbetsplatsen.  

Vid Karolinska institutets bibliotek var det knappt hälften av respondenterna 

som ansåg att de inte hann med att bearbeta den dagligt inkommande e-posten. 

Ungefär lika många ansåg att e-posten var väsentlig för arbetet. Att innehållet i e-

postmeddelanden inte anses viktigt i alla lägen antyder att ett brus har uppkommit 

inom kommunikationskanalen. Motsvarande situation råder för Uppsala 

universitetsbibliotek där en majoritet anser e-postmeddelanden vara viktiga. 

Resultatet är ett tecken på lågt brus genom minimal förekomst av onödig information i 

e-postmeddelanden. Brus skapas då informationsflödet är intensivt och kan bestå av 

överflödig information som trots att den ignoreras ändå är ett störningsmoment.141 

Denna situation leder till att individen inte hinner med att bearbeta alla inkommande 
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meddelanden med samma koncentration och följden kan bli information overload. 

Även inom intranätet förekommer viss onödig information som kan generera 

störningar, det vill säga överlappande uppgifter som förekommer på flera separata 

platser samtidigt. Detta kan anses vara en fördel för den personal som hittar dåligt, 

men kan resultera i en allmän ökning av det interna informationsflödet och ge upphov 

till förvirring. Begreppen känd och okänd information är väsentliga i detta 

resonemang. Om informationen som sänds ut redan är bekant för de anställda blir 

uppmärksamheten på det segmentet kortvarig. För information som är okänd för 

personalen krävs engagemang för att införliva den nya kunskapen. Vid stress är 

koncentrationen sämre och en omedveten bortsållning av dessa meddelanden sker. 

Gemensamt för båda intranäten är att de skulle ha mycket att vinna på att införa 

individanpassade lösningar. Det kan vara en väg att gå för att till exempel förebygga 

brus eller könsbaserade kommunikationsproblem.  
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Sammanfattning 

Denna magisteruppsats behandlar intranät som kommunikationskanal inom två 

forskningsbibliotek. Syftet har varit att belysa huruvida intranät genererar information 

overload. Nedanstående frågeställningar har varit centrala utgångspunkter för 

uppsatsen som helhet. 

• Finns det risk att intranätet skapar så kallad information overload, vilket i så 

fall gör informationsflödet svårt att överblicka och ökar risken för att viktig 

information förbises och oavsiktligt sållas bort?  

• I vilken utsträckning används intranätet i respektive organisation? Hur 

integrerat är det i den totala verksamheten? Varför väljer en organisation 

intranät som kommunikationskanal framför andra lösningar?  

• Vilka elektroniska kommunikationskanaler används för 

informationsförmedling förutom intranätet? Hur framträdande och välanvänt 

är intranätet jämfört med dessa övriga elektroniska kommunikationskanaler? 

De teoretiska utgångspunkter som legat till grund för utformningen av studien har 

centrerats kring ämnesområdena intern kommunikation, intranät och information 

overload. Undersökningsobjekten har varit intranäten på Karolinska institutets 

bibliotek samt Uppsala universitetsbibliotek genom Linnégruppen, en ämnesgrupp 

bestående av sju naturvetenskapliga bibliotek. Personalen vid respektive bibliotek har 

ingått i en enkätstudie. Dessutom har informativa intervjuer inom varje organisation 

genomförts. Slutligen har även en observation av intranäten ur ett innehållsperspektiv 

utgjort del av undersökningsunderlaget. Svarsfrekvensen vid enkätstudien blev 85 

procent vid Uppsala universitetsbibliotek respektive 65 procent vid Karolinska 

institutets bibliotek. Resultaten från undersökningarna indikerar att delar av 

personalen upplever information overload. Särskilt männen verkar befinna sig i 

riskzonen då de arbetar i en miljö där främst kvinnorna styr den interna 

kommunikationen. Informationsflödet och risken för information overload 

intensifieras då intranätet kompletteras av e-post. Dock har e-posten en positiv effekt 

då den som flervägskommunikationskanal erbjuder personalen den nödvändiga 

respons och bekräftelse intranätet inte förmår ge.  
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Bilaga 1 Intervjuformulär 

Organisationen 
• Antal anställda inom biblioteket? 

• Vilka övriga kommunikationskanaler förutom intranätet används inom 

organisationen? 

Intranätet 
• När infördes intranätet i organisationen? 

• Varför valde man att införa ett intranät? 

• Har intranätet genomgått många förändringar jämfört med den ursprungliga 

versionen? 

• Vad har i så fall ändrats/förbättrats? 

• Varför har dessa förändringar skett? 

• Finns det någon uppskattning kring hur stor användningsfrekvensen är per 

anställd och dag? 

• I hur stor utsträckning utnyttjas möjligheten att själv föra ut information via 

intranätet av de anställda?  

• I vilken mån har det tagits hänsyn till användarvänlighet?  

• Vilka särskilda funktioner förekommer (ex e-post mm)? 

• Finns någon form av söksystem och hur väl fungerar i så fall dessa? 

• Hur ser framtiden och utvecklingsambitionerna ut för intranätet? 
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Bilaga 2 Enkät 

Mitt namn är Jenny Klang och jag arbetar med en magisteruppsats i Biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Uppsatsen behandlar intranät som 

kommunikationskanal. Undersökningen genomförs bland personalen vid Karolinska 

institutets bibliotek och Linnébiblioteken vid Uppsala universitetsbibliotek. Jag 

uppskattar mycket om Du som anställd vid ett av dessa bibliotek kan ta Dig tid att 

fylla i nedanstående enkät. Alla svar behandlas givetvis konfidentiellt.  

 
Ringa in lämpligt svarsalternativ 
Kvinna Man 

Fyll i dessa uppgifter  

Ålder: Anställd sedan år: På vilket bibliotek? 

 

1. Hur ofta använder du intranätet? 

Varje dag Flera gånger/vecka Några gånger/månad Mera sällan 

 

Om du svarade ”varje dag” på ovanstående fråga, ta även ställning till denna, 
gå annars vidare till fråga 3. 
  
2. Hur mycket tid spenderar du dagligen på intranätet? 

Mindre än 30 minuter 30-60 minuter  

60-120 minuter Mer än 120 minuter  

 
Ta ställning till följande påståenden genom att ringa in det svarsalternativ som 
bäst stämmer överens med Din uppfattning, där 1 motsvarar ”instämmer inte 
alls” och 5 motsvarar ”instämmer helt”. 
 

3. Intranätet är organisationens viktigaste kommunikationskanal  

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 
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4. Intranätet fungerar bäst i kombination med andra informella kommunikations-

kanaler, t ex gemensamma luncher 

1 2 3 4 5 

 

5. Intranätet förenklar genomförandet av mina arbetsuppgifter 

1 2 3 4 5 

 

6. När jag arbetar med intranätet kan jag koncentrera mig ostört på det 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

7. Jag läser min e-post dagligen 

1 2 3 4 5 

 

8. Jag läser min e-post mer än tre ggr/dag 

1 2 3 4 5 

 

9. Majoriteten av intern inkommande e-post är väsentlig för mitt arbete 

1 2 3 4 5 

 

10. Jag prioriterar e-postmeddelanden som kräver lite tid och energi 

1 2 3 4 5 

 

11. Jag prioriterar e-postmeddelanden som kräver att jag sätter mig in i ett 

sammanhang och presterar något 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

12. Jag prioriterar e-postmeddelanden som kommunicerar allmän information och 

gemensamma riktlinjer för verksamheten 

1 2 3 4 5 

 

13. Jag återkommer aldrig till bortprioriterade e-post-meddelanden 

1 2 3 4 5 

 

14. Jag har tid att varje dag tillfredsställande hantera all inkommande e-post 

1 2 3 4 5 
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15. Intranätet fungerar som en anslagstavla där jag hittar/tar emot information 

1 2 3 4 5 

 

16. Intranätet fungerar som en kanal för gemensamt informations- och 

diskussionsutbyte 

1 2 3 4 5 

 

17. Intranätet fungerar som organisationens samlade databank 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

18. Jag vet alltid hur jag ska hitta den information jag söker i intranätet 

1 2 3 4 5 

 

19. Majoriteten av materialet i intranätet är väsentligt 

1 2 3 4 5 

 

20. Organisationens övergripande mål och visioner är alltid tydliga för mig 

1 2 3 4 5 

 

21. Den bild jag har av min arbetsplats bekräftas genom intranätet 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

22. Övergripande organisationsförändringar meddelas först och främst genom 

intranätet och e-post 

1 2 3 4 5 

 

23. Jag har tid att tillfredsställande hantera och ta till mig de delar i intranätet som är 

viktiga för mig 

1 2 3 4 5 

 

24. Information kommunicerad via e-post och intranät behöver ofta kompletteras via 

andra informationskanaler som telefon och möten 

1 2 3 4 5 
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Bilaga 3 Observation av intranäten 

 

• Hur ser intranätets övergripande struktur ut?  

• På vilket sätt och i vilka sammanhang förekommer Erikssons sex olika 

kommunikationskategorier? (Operativ, nyhet, styr, förändring, kultur, 

informell)  

• Är någon kategori mer framträdande än andra?  

• Hur lättillgängliga är de olika kategorierna?  

• Hur och var framförs nyheter?  

• Hur presenteras information från ledningen?  

• Hur kommuniceras förändringsinformation?  

• På vilket sätt förmedlas organisationens värderingar i kommunikationen? 

• Förkommer några former av informell kommunikation, hur yttrar den sig i så 

fall? 

• Saknas viktig information i intranätet?  

• Förekommer information som kan anses vara överflödig eller upprepande?  

• Vilken funktion verkar intranätet fylla i organisationen? (Informationskanal, 

arbetsverktyg eller integrerat som kommunikations-kanal) 
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Bilaga 4 Diagramförteckning 

Bild 1 Schramms kommunikationsmodell  s. 16 

Diagram 1 Användningsfrekvens av intranätet, KIB  s. 36 

Diagram 2 Läser e-post mer än tre ggr per dag, KIB  s. 39 

Diagram 3 Har varje dag tid att hantera inkommande e-post, KIB s. 42 

Diagram 4 Intranätets innehåll är väsentligt, KIB  s. 45 

Diagram 5 Användningsfrekvens av intranätet, UUB  s. 55 

Diagram 6 Intranätet är organisationens viktigaste  

kommunikationskanal, UUB   s. 56 

Diagram 7 Läser e-post mer än tre ggr per dag, UUB  s. 58 

Diagram 8 Vet alltid hur jag ska hitta i intranätet, UUB s. 62 

    

 

 

 

 

 

 


