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Abstract    This is an investigation into the ways in which a group of librarians experience 
and make use of the intranet in their vocational role. The theoretical frame of 
reference consists of a model of how professionals seek information, which is 
based on a role-theory. As a method, I have applied a qualitative case-study. 
Using semi-structured qualitative interviews I have interviewed five librarians 
and the webmaster responsible for the intranet in their library. I have investigated 
how elements such as the age and vocational role of the librarians affect their use 
of the intranet. 

 
The result of the investigation shows that age and vocational role have only a 
minor effect on the work of these librarians. The degree to which they do use the 
intranet seems to depend more on their interest than on actual need. The 
librarians use the intranet both as an information channel and as a tool for work-
related tasks. The intranet has altered the support of the librarians by making it 
possible for everybody to be informed by the information published there. 
Nobody can say that he has no chance to be informed. The librarians experience 
that the intranet has increased their responsibility for looking for and finding 
information on the intranet which corresponds to their needs. The advantage of 
the intranet is that the librarians can find the information whenever they want it, 
and no outsider can find it equally easily. The disadvantage is that the librarians 
experience difficulties in finding the relevant information on the intranet, 
because the search-engine and navigation-guide do not help sufficiently. Because 
of the demands from the Head of the Library and from their colleagues some role 
conflicts have arisen. The librarians experience a need to make use of the 
intranet to a higher extent than they do at present. They feel that they cannot 
fulfill the expectations of the Head of the Library and of their colleagues because 
they do not have enough knowledge to be able to make use of the intranet and 
thus they do not have easy access to the information published there. However, 
in spite of their difficulties in searching and finding information, they are 
satisfied with the contents of the intranet and they do not see any immediate 
demands for changes. 
 

 
 
 
 
 
Nyckelord   bibliotek, information, informationsbehov, Internet, intranät, rollteori.  
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1. Inledning  

 
De första intranäten implementerades i Sverige i mitten av 1990-talet utan att det fanns några 
egentliga satsningar. Det saknades tydliga mål och behovsanalyser och resultaten blev många 
gånger därefter. Mycket har därefter förändrats och dagens intranät förväntas inte enbart 
underlätta och stärka organisationers interna arbete med informations-, kommunikations- och 
kunskapsutbyte utan också fungera som verktyg för olika arbetsprocesser.1   
 
Dagens bibliotek har både verksamhet och personalkompetens som åtminstone i teorin borde 
tala för ett effektivt och rationellt intranätanvändande. Men hur ser det då ut i praktiken? 
Nyfikenhet inför svaret på denna fråga har utgjort drivkraften för min undersökning. Genom 
kontakt med en bibliotekarie som samtidigt var intranätansvarig vid ett högskolebibliotek, 
fick jag information om att man där i ett antal år hade haft tillgång till ett intranät. Den 
intranätansvarige gav mig tillåtelse att genomföra en undersökning om bibliotekariers 
intranätanvändande vid högskolebiblioteket. Med hjälp av en fallstudie och kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer har jag försökt fånga bibliotekariernas upplevelser av att använda sig 
av intranät i deras arbete. Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av en modell som 
bygger på en rollteori. Ett antagande från min sida är att bibliotekariernas olika yrkesroller 
och arbetsuppgifter påverkar deras intranätanvändande olika.  
 
Under min utbildningstid har jag kommit att intressera mig för hur bibliotekarier upplever att 
använda sig av ny informationsteknologi som till exempel intranät. Jag ser det som en viktig 
uppgift att fästa uppmärksamhet vid bibliotekariers användning av just intranät. Ann-Sofie 
Cullhed, bibibliotekarie vid Uppsala universitet, visar i sin rapport Kartläggning av intranät 
vid svenska högskolebibliotek hösten 2003, att intranät dels blir allt vanligare förekommande 
vid högskole- och universitetsbibliotek och dels att biblioteksorganisationer är nöjda med sina 
intranät.2 
 
Att undersöka hur en grupp bibliotekarier upplever och använder sig av intranät i deras arbete 
har varit ett utmanande, givande och bitvis överväldigande arbete. Det är min förhoppning att 
undersökningen kan ge ökad förståelse och kunskap om intranätanvändandet vid ett 
högskolebibliotek. Undersökningen tar sin utgångspunkt utifrån användarnas - bibliotekarier-
nas perspektiv. 

Denna uppsats har dragit ut på tiden. Jag har därför tagit del av forskningslitteratur som 
tillkommit efter genomförandet av undersökningen vid högskolebiblioteket.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Bark, Mats. Heide, Mats, Langen, Maria & Nygren, Else 2002. Intranätboken: Från elektronisk    
    anslagstavla till dagligt arbetsverktyg, s. 11.  
2  Cullhed, Ann-Sofie 2004. Kartläggning av intranät vid svenska högskolebibliotek hösten 2003, s. 6.   
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1.1 Bakgrund  
 
I detta avsnitt kommer jag att uppehålla mig kring intranät som företeelse. Jag vill redan här 
skapa förståelse för vad ett intranät är. Slutligen kommer jag att placera in mitt bidrag i 
sammanhanget.  
 
1.1.1 Intranät  
 
Medie- och kommunikationsforskaren vid Lunds univerisitet Mats Heide menar i sin 
avhandling Intranät: En ny arena för kommunikation och lärande, att de flesta medelstora 
svenska företag och organisationer har tillgång till ett intranät. I början av 1990-talet kom 
intranäten att bli lösningen för många verksamheter när det gällde hantering av inom 
organisationer förekommande interna processer, som berörde information, kommunikation 
och utbyte av kunskap. Flera ledningar betraktade intranäten som billiga lösningar och som  
möjligheter att sprida verksamhetsrelaterad information som medarbetarna behövde för deras 
arbete. Ingen av medarbetarna skulle kunna säga att de inte hade fått ta del av informationen.3 
 
Christina Amcoff Nyström, lektor vid institutionen för informationsteknologi och medier vid 
Mittuniversitet i Östersund, menar i sin avhandling Designing Intranets for Viability:  
Approaching Organizational Empowerment and Participation att situationen idag ser 
annorlunda ut, eftersom de flesta intranäten inte enbart skall fungera som informationskanaler 
utan även som arbetsverktyg, väl integrerade med organisationernas övriga processer.4 Heide 
menar, att ett intranät skall stödja kommunikationen inom en organisation både horisontalt 
och vertikalt. Ett genomtänkt intranät skall bidra till ett öppet och effektivt informations- och 
kommunikationsklimat och underlätta organisationens lärande. Heide menar att en sådan 
kanal aldrig tidigare har existerat och på så sätt är unik.5   

1.1.2 Intranäts utvecklingsfaser  
Syftet med att implementera ett intranät inom en organisation är enligt Heide, att det skall  
effektivisera den interna informationsspridningen, spara pengar, förbättra den vertikala- och 
horisontala kommunikationen inom organisationen och förbättra organisationslärandet. De 
första intranäten användes i flesta fall till att sprida information som berörde alla medlemmar 
av organisationen. Det inrättades kunskapsbanker som alla anställda, oavsett var de befann sig 
i hierarkien, skulle kunna ta del av. När de första intranäten implementerades var det få av 
pionjärerna som genomförde några behovsanalyser om vad man skulle använda intranäten 
till.6 Situationen ser idag annorlunda ut. De intranätansvariga gör i de flesta fall behovsana-
lyser med användarna innan de implementerar intranäten och funderar över vilka konsekven-
ser dessa kommer att få för organisationen och de anställda. Inom flertalet organisationer 
finns det en uttalad strategi för hur deras intranät skall komma att utvecklas.  
 
 
 
 
 

                                                 
3 Heide, Mats 2002. Intranät: En ny arena för komunikation och lärande, s. 15f.,  
4 Amcoff Nyström, Christina 2006. Designing Intranets for Viability: Approaching Organizational  
   Empowerment and Participation, s. 96.  
5 Heide (2002), s. 15.   
6 Heide (2002), s. 89.   
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Heide menar att intranät har genomgått flera olika faser där gränserna är flytande. Den första 
fasen är informationsfasen. Här brukar man publicera gemensam information som till 
exempel organisationsbeskrivning, nyheter, personalinformation, produktkataloger, prislistor, 
frågor och svar, pressklipp, telefonlistor, kartor och lunchmenyer. Samtliga avdelningar och 
enheter inom organisationen tar del av samma information.  
 
Den andra fasen är kommunikationsfasen. Organisationens medlemmar har nu fått ökade 
möjligheter att kommunicera med varandra, till exempel via e-post. Informationen är i denna 
fas ibland anpassad efter användarna men oftast inte.  
 
Den tredje fasen brukar gå under benämningen transaktionsfasen eller integrationsfasen. 
Intranäten har blivit integrerade delar av organisationerna, vilket innebär att alla applikationer 
är integrerade med intranät, exempelvis bokningssystem, reseräkningssystem, databaser, 
processtyrning och ordersystem.7  

1.1.3 För och nackdelar med intranät  
 
I den litteratur som jag tagit del av nämns ett flertal för- och nackdelar med intranät. De 
fördelar som här lyfts fram är viktiga för min undersökning av Högskolebibliotekets intranät.  
 
Mats Bark et al. att man till exempel kan undgå problem som uppdatering, lagring och 
liknande, eftersom allt som tidigare publicerats i pappersform nu kan publiceras elektroniskt. 
Intranät är dels kontakt- och dels informationsmäklare, vilket gör att medlemmarna inom en 
organisation själva kan söka efter informationen på intranätet.8 
 
Ed Tittel & James M. Stewart är IT-författare och har skrivit ett flertal böcker om Internet och 
intranät. De menar i boken Intranät bibeln, att den information som publiceras på ett intranät 
blir tillgänglig för alla medlemmar inom den aktuella organisationen. Det är organisationen 
som avgör intranätets struktur, storlek och innehåll. Den information som publiceras på 
intranät kan nås av alla medlemmar oavsett var de arbetar, förutsatt att de har en dator med 
Internet-uppkoppling. När användarna känner att de inte längre är beroende av geografiska 
avstånd och gränser och inser att de kan kommunicera på ett bra sätt, kan de också utföra 
deras arbeten på ett mera effektivt sätt.9 
 
För att intranät skall bli ett användbart och effektivt verktyg för användare, krävs enligt Johan 
Hjelm, forskningsledare hos Bonnier Media Lab, att informationen på intranätet indexeras och 
att det finns en sökmotor. De problem som följer med både Internet och intranät är, att de 
tillåter en viss form av anarki. Det gör det svårt för användare att skaffa sig överblick över var 
de skall finna den information de behöver för sitt arbete. Den information som publiceras på 
intranät behöver dock inte vara lika anarkistisk som på Internet eftersom intranät är till endast 
för medlemmar inom en viss organisation.10 
 
 
 

                                                 
7  Heide (2002), s. 90.  
8  Bark, Mats, Heide, Mats, Olofsson, Anders & Whindahl, Sven 1997. Intranät i organisationens  
    kommunikation, s. 20.  
9  Tittel, Ed & Stewart, J.M. 1997. Intranät bibeln, s. 110.   
10 Hjelm, Johan 1996. Intranet til effektivisering af firmaet, s. 42.  
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En annan fördel som följer med intranät är enligt Hjelm möjligheten till interaktion mellan 
olika användargrupper. Det är lätt att anordna ett diskussionsforum där alla medlemmar i en 
organisation kan vara med och diskutera angelägna frågor. De kan lätt följa med i diskus-
sionen samtidigt som alla inlägg automatiskt sparas. Medlemmarna i organisationen kan 
också diskutera viktiga frågor. Det kan få till följd att sammanträden effektiviseras och att 
tiden för beslut som följd därav minskas. När ledningen för en organisation kan ta del av sina 
medlemmars åsikter, får den ökad insikt i hur medlemmarna tycker och tänker i olika frågor 
och därmed stöd för sina beslut. Detta kräver att arbetsunderlag finns tillgängligt eller att 
ledningen beslutar vilka som skall ta del av beslutet.11 
 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp de nackdelar som kan följa med ett intranät.  
 
Till följd av den snabba utvecklingen av informationsteknologin har flera företagsledare sett 
intranät som ett verktyg för snabb styrning av information. John S. Brown och Paul Duguid 
menar i en artikel i Harvard Business Review att de flesta databaser är toppstyrda och därmed 
också innehållet. Som en följd härav motsvarar innehållet i intranätets databaser ofta inte 
användarnas informationsbehov. Detta har inte efterfrågats utan man har fyllt databasen med 
information som ledarna trott att användarna behövt. Det har medverkat till att databaserna 
inte använts i den utsträckning som önskats.12  
 
Ett problem som kan följa med implementeringen av ett intranät är att flera andra kom-
munikationskanaler, till exempel personaltidningar och nyheter, avskaffas. Att ha en stor del 
av den information som berör ett företag eller en organisation samlad på ett ställe kan vara en 
god lösning. Dock kan det skapa förvirring hos användarna att ha tillgång till flera olika 
informationskällor. En risk som följer med att ta bort samtliga informationskanaler och ersätta 
dem med ett intranät är, att intranätet blir översvämmat med information. Därmed blir det 
svårt för användarna att finna och tillgodogöra sig den information som de behöver på 
intranätet. En del av dem nås inte av informationen.13  
 
Heide menar, att när en organisation implementerar ett intranät, kan ett syfte vara att öka 
graden av pull. Med pull avses, att användare själva söker och hämtar den information som de 
behöver. Push å andra sidan innebär, att användarna får informationen förmedlad på 
traditionellt sätt. Inom en organisation kan dess ledning ha implementerat intranätet i syfte att 
öka graden av pull bland de anställda. Det ställer högre krav på att informationen på intranätet 
är uppdaterad, har sökmotor och är indexerad och överskådlig. Det ställer också krav på att 
användarna tar ett större ansvar för informationshämtning, vilket kräver att de är motiverade 
för att använda sig av intranätet.14 
 
Mats Tallving menar i boken Intranätutveckling: Från idé till vardagsrutin att några andra 
problem har med intranäts utvecklingsfaser att göra. För att information skall vara relevant, 
korrekt och trovärdig krävs en noggrann granskning och organisation av materialet. Finns det 
information som inte har blivit uppdaterad eller som för användaren är svår att lokalisera, kan 
det innebära att de förlorar tilltron till intranätet.15 
 

                                                 
11 Hjelm (1996), s. 41.  
12 Brown, John S. & Duguid, Paul 2000. How To Capture Knowledge Whithout Killing It. Harvard  
    Business Review s. 73-79.  
13 Brown & Duguid (2000), s. 12.  
14 Heide (2002), s. 93.  
15 Tallving, Mats 1998. Intranätutveckling: Från idé till vardagsrutin, s. 62.  
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Om intranät ansluts till Internet är det enligt Tallving risk för att man råkar ut för intrång. De 
intranätansvariga måste planera säkerheten så att det blir svårt att bryta sig in. De 
säkerhetssystem som implementeras måste kontinuerligt ses över och utvärderas. Det kan 
också vara nödvändigt att utarbeta en säkerhetspolicy så att användarna vet hur man skall 
använda sig av intranätet utan att utsätta det för risker.16 
 
En nackdel är enligt Bark et al. att om användarnas informationsbehov på intranät inte 
utvärderas finns det risk för att de kommer att sluta använda sig av intranäten. Frågor som är 
viktiga att ställa till användarna är: hur vill användarna att intranätet skall se ut och vilka 
funktioner skall det ha? Vilka behov skall det fylla? Vad skall det innehålla och vilket värde 
kommer det att ha för organisationen  i sig?17 
 
1.1.4 Nya kommunikationsroller 
 
Heide anser att intranät har medverkat till ett paradigmskifte när det gäller informationsflöden 
inom organisationer. Istället för den tidigare hierarkiska strukturen har nu alla medlemmar av 
organisationer möjlighet att sprida information. Detta har fått till följd, att de anställda fått 
delvis nya och annorlunda roller. Bruket av intranät har inneburit att de blivit användare av 
information. I och med att de skriver information, som är tänkt för andra, är de nu ett slags 
författare. Eftersom de samtidigt gör informationen tillgänglig för alla medlemmar av 
organisationen, är de också ett slags förläggare. De är alltså ett slags informationsförmedlare 
och bör uppmuntras att ta sitt ansvar som sådana. IT-tekniken kommer sannolikt att medverka 
till att det produceras mera information. Det kan få till följd att användare får svårare att hitta 
den information de behöver. Därför måste informationen vara lätt åtkomlig och därför måste 
informationsförmedlaren ta sitt ansvar och samla och utvärdera informationen innan den 
sänds till användarna.18 

 
1.2 Mitt bidrag  
 
Ann-Sofie Cullhed kom 2004 ut med rapporten Kartläggning av intranät vid svenska 
högskolebibliotek hösten 2003. I en enkätundersökning, som gick ut till 38 högskole- och 
universitetsbibliotek, ställde hon frågor, om vilka tjänster som fanns tillgängliga på intranäten, 
hur långt man hade kommit med intranätutvecklingen, hur intranäten användes som verktyg 
för lärande och hur administrationen bakom ett intranät såg ut.19 
 
Enkätsvaren visade, att flertalet av biblioteken delade sitt intranät med den övriga högskolan 
men att man hade ett eget avgränsat utrymme. De för intranäten ansvariga menade, att an-
vändarna var nöjda med den information som fanns tillgänglig. Undersökningen visade, att 
informationen av användarna upplevdes svår att finna, inaktuell och ej relevant eller applicer-
bar på deras arbete. Endast vid tre-fyra bibliotek gavs användarna möjlighet till interaktiva 
kurser och icke-arbetsrelaterade diskussioner. Diskussionsforum förekom endast vid enstaka 
bibliotek. Cullhed menar att ”enkla lösningar kan vara fullt tillräckliga för ett litet bibliotek 
där man arbetar tätt ihop och internkommunikation är oproblematisk.”20 
 

                                                 
16 Tallving (1998), s. 36f., 
17 Bark et al. 1997, s. 80.  
18 Heide (2002), s. 92.  
19 Cullhed (2004), s. 2.  
20 Cullhed (2004), s. 13.  



 10 

De flesta utifrån utvecklingsfaserna betraktade intranäten befann sig enligt Cullhed i 
informationsfasen. Endast ett fåtal hade nått fram till kommunikationsfasen. Hon menade att 
de flesta biblioteken inte hade några planer för hur intranäten skulle utvecklas i framtiden. 
Förbättringar gjordes löpande. Man var i stort sett nöjd med sitt intranät och såg inte något 
behov av förändringar.21   
 
Mitt bidrag skall ses som en fortsättning på Cullheds undersökning. Jag har tagit vara på idén 
att göra en undersökning om hur en specifik grupp bibliotekarier använder sig av intranät i 
deras arbete. Skillnaden mellan Cullheds undersökning och min är, att jag som metod använt 
mig av en fallstudie och av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Jag anser denna metod 
vara bättre lämpad för min undersökning. Den ger enligt min mening ökad förståelse för hur 
en grupp bibliotekarier upplever och använder sig av intranät i deras arbete. Den kunskap som 
framkommer kan också medverka till att morgondagens intranät blir ett mera använt och 
omtyckt arbetsredskap i bibliotekariernas arbetsdag.  
 
1.3 Problemformulering  
 
Cullhed hade planer på att ingående undersöka hur intranäten användes inom ett antal 
bibliotek, men det saknades resurser för detta. Jag upplevde hennes undersökning intressant 
och ville ta vid där hon slutade genom att undersöka hur intranätanvändandet i praktiken såg 
ut bland bibliotekarier vid ett specifikt högskolebibliotek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
21 Cullhed (2004), s. 6.  
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur en grupp bibliotekarier som arbetar vid ett hög-
skolebibliotek upplever och använder sig av intranät i deras arbete. Genom intervjuer vill jag 
undersöka bibliotekariernas upplevelser, synpunkter på och eventuella tillfredsställelse med 
intranät, och på så sätt belysa hur det används i den dagliga verksamheten. Mina frågeställ-
ningar har vuxit fram under min inläsning av litteratur om intranät. För att få svar på mina 
frågor, som har anknytning till syftet, har jag använt mig av följande frågeställningar:  
 
1. Hur ser de informationsbehov ut som leder till att bibliotekarierna använder sig av intranät  
    i deras yrkesroll? 
 
2. Hur upplever bibliotekarierna i deras yrkesroll intranät som verktyg i informations- 
    försörjning?     
 
3. Vilka för- och nackdelar upplever bibliotekarierna att intranät har fört med sig i deras  
     yrkesroll?   

2.1 Avgränsningar  

Det bör understrykas, att jag inte gör anspråk på att inkludera all bibliotekspersonals upp-
levelse av att använda sig av intranät i sitt arbete. Undersökningen utgår som jag redan tidi-
gare nämnt från de bibliotekarier, som arbetar vid det aktuella högskolebiblioteket. Därför  
har inte övrig bibliotekspersonal, exempelvis biblioteksassistenter, berörts av undersökningen. 
I kapitel fyra kommer jag att närmare beskriva hur urvalet av högskolebibliotek och 
bibliotekarier gått till.  
 
Denna undersökning har genomförts under perioden maj-juni 2002. Uppsatsen behandlar inte 
vad som därefter kan han ha hänt.  
 
2.2 Centrala begrepp  
 
I detta avsnitt tar jag upp för uppsatsen centrala begrepp.  
 
Information  
 
I International Encyclopedia of Information and Library Science kan man läsa att begreppet 
information inom biblioteks- och informationsvetenskapen förmodligen är det mest frekvent 
använda och samtidigt det minst precist använda. Begreppet verkar befinna sig någonstans 
mellan rådata och kunskap. I den meningen kan information ses som en samling data i 
begriplig form som kan kommuniceras och användas.22  
 
Tom D. Wilson redogör för förvirringen kring begreppet information och talar om hur man 
försökt skilja mellan data, information och kunskap. Information kan innebära fakta, råd och 
åsikter. Wilson menar att det mera handlar om att välja en definition som passar in i 
sammanhanget än att försöka finna en enhetlig definition av begreppet.23  

                                                 
22  Feather, John & Sturges, Paul 1997. International Encyklepedia of Information and Library  
     Science, s. 184.  
23  Wilson, Tom D. 1981. On User Studies and Information Needs, s. 3.  
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Daniel O. Case behandlar i boken Looking for information: A survey of research on 
information seeking, needs and behavior människors informationsbeteende. I det inledande 
kapitlet beskriver han information på följande vis.  
 
:  Information can be any difference you perceive, in your environment or within  
 yourself. It is any aspect that you notice in the pattern of reality.24  
 
Case behandlar i kapitel tre utförligt begreppet information och anser att det råder olika 
uppfattningar om hur det skall definieras. I de vanligaste definitionerna antas information vara 
något som antingen kan minska osäkerhet eller förändra vår bild av verkligheten. Case menar 
att begreppet information är så grundläggande att det inte kräver någon snäv definition. Han 
vill istället använda sig av en bred definition som går ut på ...”any difference that makes a 
difference.”25   
 
Jag kommer inte att ge begreppet information någon vid innebörd. Den definition jag kommer 
att utgå ifrån är den som återfinns i International Encyklopedia of Information and Library 
Science. Då gränsen mellan information och kunskap är flytande kommer jag inte att fokusera 
på skillnaden mellan begreppen. Istället kommer jag att visa på vad informanterna i min 
undersökning anser sig behöva för att söka efter den information de behöver för att klara av 
att sköta sitt arbete. Jag kommer heller inte att skilja ut fakta, råd eller åsikter eftersom jag tror 
att alla dessa begrepp är betydelsefulla i bibliotekarieyrket.  
 
Informationsförsörjning  
 
Lars Höglund och Olle Persson menar i boken Information och kunskap: informations-
försörjning, forskning och policyfrågor att syftet med informationsförsörjning är att ”under-
lätta för informationssökare att nå den information som är relevant för dem.”26 Författarna ger 
följande beskrivning av begreppet och vilka faktorer som kan påverka betydelsen:  
 
 Informationsförsörjning kan ses som en verksamhet som går ut på att utveckla  
 informationssystem och -tjänster som svarar mot de behov som finns och kommer 
 att finnas. En grundläggande frågeställning är därför hur sambandet ser ut mellan   
 informationsutbud, -behov och -användning. På en övergripande nivå är det rimligt  
 att det genomgående råder positiva samband mellan dessa faktorer.  Behov, utbud  
 och användning bildar en slags sambandspiral där de enskilda faktorerna förstärker  
 varandra. Den utveckling vi idag kan observera ser ut att i princip följa en sådan  
 modell...” 
  ...”Men samtidigt är denna modell alltför generell och inte speciellt fruktbar. Det 
 finns en lång rad barriärer som gör att informationsbehov inte direkt slår igenom  
 i ett förändrat utbud. På samma sätt kan det ta lång tid innan ny informationsteknik 
 börjar utnyttjas av de grupper som skulle ha nytta av dem. En huvuduppgift för  
  sk användar- och behovsstudier är därför att identifiera olika faktorer hos system  
 och användare som påverkar anpassningen mellan behov och utbud.27  
 
 
 
 
                                                 
24  Case, Donald  O. 2002. Looking for information: A survey of research on information  
     seeking, need and behavior, s. 5. 
25  Case (2002), s  62f.,  
26  Höglund, Lars & Persson, Olle 1985. Information och kunskap: informationsförsörjning-  
     forskning och policyfrågor, s.17.  
27  Höglund & Person (1985), s. 49f.,  
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Intranät  
 
Watson menar att de flesta definitioner som har gjorts av intranät har utgått från tekniken 
bakom intranät. Intranät brukar beskrivas som ett datornätverk, byggt på Internet-teknik, där 
tillträdet är begränsat till en specifik grupp av användare.28 Jag har valt att använda mig av en 
uttömmande definition av Mats Bark som menar, att intranät syftar till att ”stärka och 
utveckla den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och utbytet av 
kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett interaktivt arbetsredskap för att 
understödja processer och arbetssituationer.”29  
 
Professionsbegreppet  
 
I uppsatsen har jag valt att utgå från Gloria J. Leicke’s, Karen Pettigrew’s och Christian 
Sylvain’s definition av begreppet profession. I artikeln Modelling the information-seeking of 
professionals: a general model derived from research on engineers, health care providers 
and lawyers beskrivs en generell modell av informationssökning. Denna modell har jag 
använt vid analysen av bibliotekariernas upplevelser av att använda sig av intranät i deras 
arbete. Författarnas  definition av profession är följande:  
 
 The term ”profession” is used here in the classic sense to mean those service-oriented 
 occupations having a theoretical knowledge base, requiring extensive formal post- 

secondary education, having a self-governing association and adhering to  
internationally developed codes of ethics or other statements of principle. Groups  
exhibiting some or all of these criteria would include doctors, lawyers, teachers, clergy,  
nurses, physiotherapists, librarians, accountants, and engineers.30  

 
Det innebär att författarna med professioner menar de tjästeorienterade yrken som har en 
teoretisk kunskapsbas och som kräver en formell utbildning, har en självstyrande organisation 
och ansluter sig till etiska koder eller andra framtagna principer som är internationellt utfor-
made. I uppsatsen förstås bibliotekarieyrket som en profession.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Watson, Ian 1998. Internet, intranet, extranet:  the hype and hope, s 1-4.  
29 Bark et al. (1997), s. 9f.,  
30 Gloria J. Lecike, Pettigrew, Karen, & Sylvain, Pettigrew 1996. Modelling the information seeking of                     
    professionals: a general model derived from research on engineers, health care providers and and lawyers, s.    
    162. 
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3. Tidigare, för min undersökning bärande studier  
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som är av betydelse för mitt 
uppsatsämne. Jag inleder med forskning generellt fokuserad på intranät för att därefter gå över 
till forskning specifikt inriktad på bibliotek och intranät. I min översikt kommer jag ta upp 
forskning inom både biblioteks- och informationsvetenskap och inom andra ämnen som till 
exempel media- och informationsvetenskap, psykologi  och sociologi.  
 
Heide menar, att den tidigare forskningen inriktades på intranät ur ett tekniskt- och ekono-
miskt perspektiv. Dagens intranät har kommit att fokusera allt mera på intranät i relation till 
organisationers information, kommunikation och lärande. Heide, har i sin avhandling, 
undersökt, hur en organisation och dess personal uppfattar intranät som verktyg i 
organisationslärande. Han genomförde en fallstudie på Ericsson Mobile Communication i 
Lund. Undersökningen visade att intranät var ett lämpligt verktyg för att sprida information. 
Heide såg också en koppling mellan kommunikation och lärande och menade därför att 
intranäten borde utformas så att de stödde organisationsmedlemmarnas möjligheter till samar-
bete och kommunikation.31 
 
Dick Stenmark, universitetslektor i Informatik vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling 
från 2002 Designing the new intranet fört diskussioner, om hur man skall skapa ett intranät, 
som kan bli ett lämpligt verktyg för att stödja användares utbyte och produktion av kunskap. 
För att få ett omtyckt och använt intranät krävs, att man informerar om att ny information 
tillkommer och att man uppmärksammar användarens kompetens. Man bör också göra det 
möjligt för användare att kunna samarbeta och kommunicera med varandra. Stenmark menar 
att intranät är ett lämpligt verktyg för att lagra information och kompetens istället för att 
arkivera den.32 
 
Amcoff Nyström tar i sin avhandling upp frågan om hur man skall designa ett intranät så att 
det kan skapa och upprätthålla organisationer, där medarbetarna betraktar intranät som en 
viktig angelägenhet. Hon menar att flertalet av intranäten inte används i den utsträckning som 
önskas. För att öka användandet krävs att man inför funktioner som stödjer interaktion och 
samarbete.  Enligt Amcoff Nyström har intranät i sig inte något egenvärde utan bör ses som 
verktyg för samarbete och delaktighet. Hon anser att ett intranät inte löser alla de problem 
som tidigare existerat, innan man implementerade ett sådant. Hur ett intranät av användarna 
uppfattas och används har enligt Amcoff Nyström att göra med hur det införts och vilka 
möjligheter användarna haft dels att använda och dels att utveckla vissa funktioner.33 
  
Samtliga tre avhandlingar betonar vikten av att utgå från användarnas behov när man  
implementerar ett intranät inom en organisation.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Heide (2002), s, 228.  
32 Stenmark, Dick 2002. Designing the new intranet, s. 43ff.,   
33 Amcoff Nyström (2006), s. 128f.,  
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3.1 Bibliotek och intranät  
 
Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap finns det ett antal magisteruppsatser som 
behandlar fallstudier kring intranät ur olika aspekter som knowledge management, 
dokumenthantering och kanal för intern information och kommunikation. När det gäller forsk-
ningen kring bibliotek och intranät utgör det ett smalt område. Jenny Klang har i sin magister-
uppsats från 2003 vid två bibliotek undersökt, hur den interna kommunikationen tar sig 
uttryck via intranät. Undersökningen visade, att en av de risker som följde med intranät var, 
att det innehöll för mycket information som personalen inte hann ta till sig. Delar av den 
personal som deltog i intervjun hade upplevt detta. Risken för information overload ökade då 
e-posten inkluderades i intranätbegreppet.34 
 
Katarina Aronsson och Naemi Carlsson har i en magisteruppsats från 2007 med titeln 
Bibliotek och intranät: En fallstudie av intranätanvändandet i en biblioteksorganisation  
undersökt hur intranätanvändandet vid ett folkbibliotek såg ut. Undersökningen visade, att 
användarna inte var nöjda med intranätets struktur men väl med den information som fanns 
tillgänglig. De använde sig i endast liten utsträckning av den sökmotor och det diskussions-
forum som fanns på intranätet. Författarna menar, att även om intranätet hade kommit långt i 
sin utveckling, fanns det ett antal brister. En var, att det inte fördes någon statistik över hur 
många som dagligen använde sig av det. En annan var, att det inte fanns någon strategi för hur 
det i framtiden skulle utvecklas.35 
 
I en artikel The utilisation of an intranet as a knowledge management tool in academic 
libraries  har Hamilton Mphidi och Retha Snyman redogjort för en undersökning vid tre syd- 
afrikanska akademiska bibliotek, där intranät användes som verktyg för knowledge manage-
ment. För att kunna utnyttja intranätets fulla kapacitet krävdes enligt undersökningen, att det 
hade ett innehåll, som var aktuellt och relevant och motsvarade användarnas behov.36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Klang, Jenny 2003. Information overload genom intranät?: En jämförande studie av den interna  
    elektroniska kommunikationen på forskningsbibliotek,  s. 72.  
35 Aronsson, Katarina & Carlsson, Naemi 2007. Bibliotek och intranät: En fallstudie av intanätanvändandet  
     i en biblioteksorganisation, s. 47. 
36 Hamilton, Mphidi & Snyman, Retha 2004. The utilisation of an intranet as a knowledge management  toll  
    in academic libraries, s.  393f.,   



 16 

4. Teoretisk ram  
 
Danermark et al. för i boken Att förklara samhället en diskussion om deskriptiva teorier. Han 
anser att man med deskriptiva teorier menar teorier som gör anspråk på att kunna beskriva och 
karakterisera mera grundläggande egenskaper, strukturer, interna relationer och mekanismer. 
Dessa teorier ger förslag på hur vi kan tolka och förklara olika sociala fenomen.  
 
I denna uppsats kommer jag som tidigare nämnts att använda mig av en modell som bygger 
på rollteorin. Jag menar att rollteorin är ett exempel på en deskriptiv teori eftersom olika 
sociala fenomen tolkas och förklaras utifrån att människan intar olika roller. Teorin är 
prövningsbar i det nya sammanhanget. Den kan härigenom bidra till ett nytt sätt att se på ett 
fenomen 
 
Danermark menar, att man också brukar skilja mellan åtminstone två former av deskriptiva 
teorier. Till de första hör teorier som är avgränsade till specifika sakområden, som till 
exempel arbetslöshet, bostadssegregation, missbruk och olika yrkesgruppers professionalise- 
ring. Till andra hör mera generella teorier som karakteriseras av grundläggande aspekter på 
det sociala handlandet, social interaktion och samhälleliga utvecklingsprocesser. Deskriptiva 
teorier kan ses som ett sätt att ordna relationer mellan empiriska data. De teorier som 
framkommer presenteras då ofta i form av modeller där de olika komponenter som teorin 
omfattar pekas ut liksom de antagna relationerna mellan deras komponenter.37 
 
Den modell jag använder mig av i min undersökning kan delvis avgränsas till ett specifikt 
sakområde - de professionellas informationssökning. Modellen kan också ses som generell, 
eftersom den går att tillämpa på olika typer av professioner som till exempel advokater, 
ingenjörer och läkare. Modellens upphovsmän beskriver den som generell just med avseende 
på att den är tillämpningsbar på olika professioner.  
 
Generella teorier kan ses som verktyg eller färdiga produkter. Ser man teorin som en färdig 
produkt, finns det risk, för att den leder till ytliga och triviala förklaringar, eftersom den inte 
tar hänsyn till de specifika förhållanden som påverkar konkreta fall. Ser man teorin som ett 
verktyg kan den representera ett sätt att se på verkligheten, utifrån vilket vi kan formulera 
frågor för tolkning och analys av specifika sociala förhållanden.38 
 
Danermark et al. menar att generella teorier kan användas som tolkningsramar som kan hjälpa 
oss att tolka olika fenomen i förhållande till större sammanhang. Ett sätt att använda sig av en 
generell teori som tolkningsram är att tillämpa den på ett nytt empiriskt område för att se, om 
teorin är användbar i det nya sammanhanget. På detta sätt kan teorin bidra till ett nytt sätt att 
se på fenomen.  
 
Danermark et al. menar att i man praktiken kan använda sig av teorier på flera olika sätt och 
att man inom vetenskapliga traditioner förhåller sig olika till detta. Somliga menar att teorier 
skall prövas utifrån fastställda principer medan andra menar, att teorierna skall genereras 
utifrån empiriska data. Författarna menar att det mest fruktbara är att kombinera ett öppet 
förhållningssätt till användandet av etablerade begrepp.39 

                                                 
37 Danermark, Berth, Ekström, Mats, Karlsson, Liselott & Karlsson, Jan-Ch. 1997.  Att förklara  
    Samhället, s. 179f.,  
38 Danermak et al. 1997. s. 208f., 
39 Danermark et al. 1997. s. 187-203.  
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I min undersökning kommer jag tillämpa en etablerad teoretisk modell på ett nytt område. 
Modellen har tidigare använts för att studera informationssökning bland studenter, ingenjörer, 
sjukvårdspersonal och tandläkare. Jag vill nu använda mig av modellen för att studera hur en 
grupp bibliotekarier använder sig av intranät i praktiken.   
 
Jag kommer att belysa mitt empiriska material med hjälp av teorin. Modellen kommer att 
fungera som tolkningsram och jag kommer att använda mig av dess begrepp. Jag har för 
avsikt att vara öppen i mitt förhållande till det material som kommer ifrån den empiriska 
undersökningen.  
 
Innan jag går in och beskriver den modell jag valt att utgå ifrån, vill jag ge en mera ingående  
beskrivning av vad rollteori innebär.  
 
4.1 Rollteori  
 
Margaret E. Hardy och Mary E. Conway menar i artikeln Role theory: Perspectives for health 
professionals att termen roll härstammar från teatervärlden där den representerar en person 
som gestaltas i ett drama. Inom beteendevetenskapen började termen användas under 1920-
talet och har därefter fått både förespråkare och kritiker.40 De roller vi spelar bestäms av flera 
faktorer, som till exempel krav och regler från samhället, från vår arbetsmiljö och från andra 
aktörer. Psykologen och konsulten i ledningsutveckling och arbetsorganisation, Sven 
Söderberg, menar i boken Psykologi och arbetsorganisation att vårt rollspelande påverkas av 
de gränser som det formella spelet skapar. Det påverkas också av vår förmåga att rent tekniskt 
klara av rollerna och vidare av frågan om vår personlighet stämmer överens med de roller vi 
har.41 En individs sätt att definiera sin roll skiljer sig från hur andra individer definierar 
samma roll. Likaså beror en individs sätt att ta till sig en roll på hur individen tar till sig 
situationen och vilka kunskaper, erfarenheter och vilket tillvägagångssätt denne har vid 
lösandet av eventuella problem. För att förstå en roll och dess definition måste man förstå hur 
rollen skapades och hur varje aktör uppträder i rollen.  
 
Rollbegreppet karakteriseras av vissa kännetecken. För det första kan en individ inte spela en 
roll ensam, utan det finns flera kompletterande roller i närheten. Tallving menar till exempel, 
att användare inte kan använda sig av intranät, om inte de personer, som inom organisationen 
är ansvariga för intranätet, har gett honom de verktyg som krävs. Hit hör exempelvis 
utbildning i hur de ansvariga vill, att användarna i deras arbete skall använda sig av 
intranätet.42 För det andra fungerar varje roll som en liten del i ett större sammanhang. 
Söderberg menar, att om en bibliotekarie inte klarar av sin roll försvagas organisationen.43  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Hardy, Margaret E. & Conway, Mary E. 1978.  Role theory: Perspectives for health professionals, s. 17.  
41 Söderbeg, Sven 1979. Psykologi och arbetsorganisation, s. 126.  
42 Tallving (1998), s. 52f.,    
43 Söderberg (1979),  s. 128. 
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Rollteori representerar en samling begrepp och hypotetiska formuleringar, som förutspår hur 
sociala aktörer uppför sig i en roll eller under vilka omständigheter vissa beteenden kan 
förväntas. Studiet av en roll innebär studiet av det uppförande, som hänger samman med vissa 
socialt definierade positioner, snarare, än studiet av de individer, som innehar dessa 
positioner.44 Vid en arbetsplats måste aktörerna uppföra sig på ett sätt, som skiljer sig från 
deras uppförande under fritiden. Rollteorin förutsätter att den anställdes uppförande påverkas 
både av individen själv och av den egna organisationen.45 
 
Inom rollteorin finns det främst två olika tillvägagångssätt. Det strukturella tillvägagångssättet 
betonar rollens status inom samhället och försöker beskriva de rättigheter och plikter som är 
relaterade till rollens ideal. Det socialpsykologiska tillvägagångssättet fokuserar på interak-
tion, där individer spelar sina roller istället för att beskriva, var inom den sociala strukturen 
detta möte äger rum.46 Det är främst det senare tillvägagångssättet som jag använder mig av i 
denna uppsats. 
 
Det finns vissa rollbeteenden som är mera vanliga inom rollteorin. Handlingen är den 
prestation som individen utför vid spelandet av en roll. Både prestationens nivå, till exempel 
hur bra bibliotekarie individen är och vilken roll personen för ögonblicket har, är av 
betydelse. Handlingen kommer att bedömas efter hur pass bra eller dålig den är. Utvärdering-
en kan exempelvis göras via personalsamtal eller enkäter bland bibliotekarierna. Handlingen 
blir rättvist bedömd först när man vet vilka handlingar som är avgörande för hur rollen bäst 
utförts.  
 
Inför en interaktion med en annan person har var och en förväntningar på hur den andra 
personen kommer att genomföra sin roll. Ju större skillnaden är mellan dessa förväntningar 
och rollens verkliga prestation, desto större blir missnöjet. Detta kallas rollkonflikt. 
Förväntningar på en roll är en kombination av de privilegier, plikter och skyldigheter som 
följer med rollen. Under de år som går sprids dessa förväntningar till andra personer i 
samhället och blir till förutsägbara mönster.47  
 
Sociologerna Troyer, Mueller och Osinsky, verksamma vid den sociologiska insitutionen vid 
Universitet i Iowa, USA, menar i en artikel med titeln Who´s the boss?A role-theoretic 
analysis of customers work att personer som kommer i kontakt med kunder skall betraktas 
som medlare mellan behoven hos den egna organisationen och behoven hos dess kunder. En 
rollkonflikt uppkommer när kundens behov inte stämmer överens med organisationens behov. 
Detta kan få till följd att medlaren måste neka kunden hjälp, vilket innebär att han misslyckats 
med att möta kundens behov. Om organisationens framsteg mäts efter hur väl både kundens 
och organisationens behov möts, så har medlaren misslyckats i sin roll. Rollkonflikt uppstår 
därmed om en aktör upplever att andra aktörers krav är oförenliga eller motstridiga på så sätt 
att inga av kraven kan mötas.48  
 
 

                                                 
44 Hardy & Conway (1978), s. 17.  
45 Wellbourne, Theresa M. Johnson, Diane, E & Erez, Amir 1998. The role-based performance scale:  
     Validity analysis of a theory-based measure, s. 542. 
46  Role, Ingår i A Dictonary of Sociology. s. 570f., 
47  Galletta, Dennis F & Heckman, Robert JR 1990. A role-theory perspective on end-user development, s. 171.   
48  Troyer, Lisa, Mueller, Charles, W & Osinsky. Pavel I 2000. Who’s the boss? A role-theoretic analysis  
     of customers work, s. 406ff.,    
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För att den roll som vi har skall vara så effektiv som möjligt är det enligt Söderberg många 
faktorer som skall fungera. Personalen inom en organisation måste ha en korrekt uppfattning 
om andra aktörers roller inom systemet och veta vilka krav de ställer på organisationens 
personal. Vidare måste personalen ha en förförståelse för vilka rollförväntningar som ställs. 
Den måste bland annat veta vilka roller som krävs vid ett specifikt tillfälle. Effektivitet 
uppnås då personalen har de roller och färdigheter som krävs för att utföra rollen.49 
 
Jag vill betona, att det inte är så att vi spelar endast en roll i vårt yrkesliv. Vissa har ett flertal 
yrkesroller och andra är mera specialiserade. Jag vill också påpeka att roller inte har några 
bestämda beteendemönster. Människor är individer och svarar inte automatiskt på rollför-
väntningar som är skapade av andra aktörer. Rollteorin belyser roller endast som försök att 
beskriva beteenden till exempel på arbetet, men den beskriver inte vilka roller som skall 
finnas.  

4.1.1 Invändningar emot rollteorin  
 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp kritik som har riktats emot rollteorin.  
 
Bosse Forsén, doktor i sociologi vid Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet,  
riktar i sin avhandling kritik mot rollteorin. Han menar, att den inte är entydig och därmed 
svår att definiera. Vidare menar han, att man snarare skall se rollteorin som en 
paraplybeteckning för en mängd olika teorier och begreppssystem.50  
 
Professorn i sociologi vid Oslo universitet, Vilhelm Aubert, menar i boken Sociologi: Socialt 
samspel att det är vår självuppfattning som utgör grunden för det sociala handlandet. Aktören 
handlar för att visa vem han är och att han kan klara av att uppfylla de förväntningar som 
andra ställer på honom. Om man drar denna slutsats till sin spets, kan det verka som om det 
sociala livet blir till ett enda stort skådespel, där människor spelar olika roller för och mot 
varandra. Aubert menar att rollerna på en scen är påhittade. Den kritik han för mot rollteorin 
är svårigheten att veta när en individ spelar sig själv eller går in i sin yrkesroll. Rollteorin kan 
inte förklara mänskliga handlingar eller upplevelser. De relationer som individer har till andra 
får en undanskymd plats. Aubert ställer sig frågan om man kan använda själva rollen som 
utgångspunkt för att få kunskap om en människa i sampel med andra.51  
 
Malcolm Payne, professor vid Manchester Metropolitan University, USA, riktar i boken 
Modern teoribildning i socialt arbete kritik mot rollteorin, eftersom han menar att den inte är 
fullständig. För att man skall kunna förklara mänskligt handlande krävs flera förklaringar än 
vad rollteorin ger. Rollteorin anger inte några metoder för hur människan skall förändra sitt 
beteende eller hantera de känslor som kan uppkomma i en rollkonflikt. Annan kritik är, att 
rollteorin inte förklarar, hur människor kan förändra sina beteenden. När man vet hur olika 
roller kan vara, kan man ”spela teater.” Vi kan anpassa situationer till det vi önskar att de skall 
vara, växla mellan roller för att sedan vara en annan bakom ”kulissen.” 52 
 
 
 
 

                                                 
49  Söderberg (1979), s. 133.  
50  Forsén, Bosse 1978. Kritik av rollteorin, s. 7.  
51  Aubert, Vilhelm  1979. Sociologi: Socialt samspel,  s.  123f.,    
52  Payne, Malcom 2002. Modern teoribildning i socialt arbete, s. 224.  
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4.2 Modell av professionellas informationssökning 
 
Leicke, Pettigrew och Sylvain beskriver i artikeln Modelling the information seeking of 
professionals: a general model derived from research on engineers, health care professionals 
and lawyers en generell modell för professionellas informationssökning. Författarna argu-
menterar för denna modells användbarhet vid undersökningar och beskrivningar av olika pro-
fessioners informationssökningsprocesser. De menar att forskningen vad gäller informations-
sökning hittills har koncentrerats på olika grupper av professionella.  
 
I artikeln menar författarna att det behövs en mera omfattande modell för att beskriva 
professionellas informationssökning, då fler och fler professioner omfattas av forskningen. 
Författarna ger en kort översikt över studier där man undersökt informationssökning hos till 
exempel ingenjörer, advokater och professioner inom hälso- och sjukvården som sjuksköter-
skor, läkare och tandläkare. I uppsatsen förstås bibliotekarier som en profession. Jag anser 
modellen vara relevant och motiverad för användning och beskrivning av bibliotekariers 
upplevelser av att använda sig av intranät i deras arbete. En stor del av användningen går ut 
på att bibliotekarierna dels får och dels söker efter information som de behöver i deras arbete.  
 
4.2.1  En beskrivning av modellen  
 
Utgångspunkten för modellen är att de roller som de professionella har i det dagliga arbetet 
föranleder speciella informationsbehov som i sin tur leder till en informationssöknings-
process. Det finns flera samspelande faktorer som påverkar informationssökningen och som  
kan påverka resultatet. I modellen kan varje komponent förekomma tillsammans med andra 
komponenter i professionellas yrkesliv.  

4.2.2 Yrkesroller och arbetsuppgifter  
 
I studierna nämns ofta fem olika yrkesroller: tillhandahållare av tjänster, administra-
törer/chefer, forskare, utbildare och studenter. Specifika arbetsuppgifter är kopplade till 
respektive roll. Utbildarrollen kan handla om att sprida kunskaper, öka allmänhetens med-
vetenhet inom ett område eller om att undervisa studenter. Uppgifter som är kopplade till 
denna roll kan vara planering och utvecklande av kursplaner. Studentrollen handlar om att 
följa med i utvecklingen inom sitt område eller fördjupa sina professionella kunskaper. Upp-
gifter som är kopplade till roller kan vara att läsa facklitteratur och delta i konferenser och 
möten. Tidigare forskning visar att informationssökningen är nära relaterad till den aktuella 
rollen med dess sammanhängande uppgifter.  

4.2.3  Informationsbehov 
 
Informationsbehov uppkommer generellt ur situationer som är kopplade till specifika arbets-
uppgifter, som hör samman med en eller flera av de yrkesroller som den professionelle spelar. 
Informationsbehov är inte konstanta och kan påverkas av flera olika faktorer. Några exempel 
som kan forma eller påverka professionellas informationsbehov är:  
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• Individuella egenskaper, till exempel ålder, yrke, specialitet, stadium i yrkesutvecklingen  
     och geografisk belägenhet 
• Kontext 
• Förekomst -  är  informationsbehovet regelbundet eller rör det sig om  
     något nytt eller återkommande?   
• Förutsägbarhet - är behovet förekommande eller oväntat?  
• Betydelse - hur viktigt är informationsbehovet?  
• Komplexitet - är informationsbehovet lätt eller svårt att tillfredsställa?  
 
Författarna menar att ovannämnda faktorer existerar i olika grader och samspelar med varan-
dra på ett komplext sätt. Dessa faktorer påverkar också den kommande informationssök-
ningen.53  
 
4.2.4 Informationsförsörjning/Informationssökning  
 
Två centrala begrepp inom biblioteks- och informationsvetenskap är informationsförsörjning 
och informationssökning. Höglund och Persson menar, att syftet med informationsförsörjning 
bland annat är att underlätta för informationssökare att finna information som är relevant för 
dem. Case menar att en del av informationsförsörjningen utgörs av informationssökning, där 
användarna själva söker efter den information de behöver. En av grundtankarna med intranät 
är enligt min mening att underlätta användares informationsförsörjning genom att ge dem den 
information de behöver. Ibland räcker det dock inte med en informationskälla, utan individen 
måste söka efter information ur flera informationskällor. Leicke, Pettigrew och Sylvain menar 
i sin tur att en individs informationssökningsprocess också påverkas av vilken  informations-
medvetenhet vederbörande har om informationskällorna.  
 
•  Informationskällor 
 
För att få tag i den information som professionella behöver används en mängd informations-
källor som till exempel, kollegor, bibliotekarier, handböcker, tidskriftsartiklar och personlig 
kunskap och erfarenhet. Man kan dela in informationskällor i formella (t ex konferenser och 
tidskrifter) eller informella (t ex samtal), interna eller externa (dvs källor inom eller utanför 
organisationen) muntliga eller skriftliga samt personliga (t ex personliga egenskaper och 
erfarenheter). Författarna menar att personliga kunskaper och erfarenheter även omfattar hur 
arbetet praktiseras inom olika professioner. Det krävs att individen ett flertal gånger behöver 
använda sig av flera olika informationskällor för att tillfredsställa ett informationsbehov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Leicke, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 182f.,   
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• Informationsmedvetenhet  
 
Hur väl en individ känner igen ett informationsbehov har en avgörande roll i informations-
sökningsprocessen. Hur en individ väljer att gå tillväga för att finna information har att göra 
med dennes allmänna kunskaper om informationskällor och deras innehåll. Till de viktigaste 
faktorerna hör förtrogenhet med och tidigare framgång i valet av sökstrategi. Hit hör vidare 
vilka källor man valt, källornas tillförlitlighet och kvalité, hur informationen är packad med 
avseende på bekvämlighet och användbarhet, hur enkelt det är att få tag i informationen när 
man behöver den, hur relevant informationen är och hurudan tillgången på information är. De 
nyss nämnda faktorerna samspelar kontinuerligt. Professionella väljer sina informations-
strategier utifrån den kunskap de har om informationskällor och deras innehåll. Utifrån med-
vetenhet väger man informationskällornas för- och nackdelar mot varandra. Med tiden kan 
medvetenheten förändras vilket komplicerar informationssökningsprocessen ytterligare.54  
 
•  Utfall  
 
Resultat av informationssökningsprocessen är det utfall som kan innebära att en individ får 
tag i den information som han behöver. Det optimala utfallet är att informationsbehovet 
tillfredsställs och att den professionelle kan slutföra sin arbetsuppgift. Det finns vissa tillfällen 
då informationsbehovet inte tillfredsställs utan det krävs ytterligare informationssökningar. 
Det går i modellen under benämningen ”feedback loop”. Denna ”feedback loop” visar att 
utfallet av en informationssökningsprocess har flera dimensioner. Författarna menar att en 
arbetsuppgift, som är förknippad med en specifik roll, oväntat kan vara tillvänjning i en annan 
roll.55  
 
Författarna anger i artikelns slutsatser några skäl till att en generell modell är användbar. Den 
kan vara användbar eftersom forskningen kring professionellas informationssökning växer 
snabbt. Modellen kan också användas som ett teoretiskt ramverk vid fortsatta empiriska 
undersökningar bland olika gruppers informationssökning. Den kan förhoppningsvis lyfta 
fram detta områdes betydelse, och ge förslag till lösningar när det gäller att tillgodose ett 
trängande behov av att få relevant information vid rätt tillfälle.56  
 
Min ansats i uppsatsen är att använda modellen som ett teoretiskt ramverk i min studie av 
bibliotekariers upplevelser av att använda sig av intranät i deras arbete. Intervjufrågorna har 
utformats efter modellen. En bakomliggande tanke har varit att lyfta fram bibliotekariers 
intranätanvändande. Uppsatsen har därför fokuserat på vilka informationsbehov, som leder till 
att bibliotekarier använder sig av intranät i deras arbete, hur de upplever intranät som verktyg 
i informationshantering och vilka för- och nackdelar som intranät för med sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54 Leicke, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 183-187.  
55 Leicke, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 187.  
56 Leicke, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 188f.,  
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5. Metod 
 
Min uppsats tar vid där Cullhed avslutade sin undersökning för att kartlägga intranät-
användningen vid högskolebibliotek. Skillnaden mellan Cullheds och min undersökning är, 
att hon har gjort en kvantitativ undersökning, där hon till 38 högskolebibliotek sänt ut en 
enkät med frågor om innehåll, funktioner och tjänster på intranäten. Från början ville hon 
välja ett antal bibliotek, där hon kunde genomföra mera ingående analyser, men under-
sökningen blev för omfattande och det saknades resurser för detta.57 Jag har valt att gå på 
djupet och beskriva hur en grupp bibliotekarier upplever och använder sig av intranät i 
praktiken. För att kunna göra detta har jag velat fånga upp deras tankar och synpunkter, så att 
jag utifrån det insamlade materialet skulle kunna skapa mig en mera detaljerad bild av hur 
intranätet uppfattas och används. Därför har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod 
bestående av fallstudie och semistrukturerade intervjuer.  
 
Sharan B. Merriam, professor i pedagogik vid universitet i Georgia, USA, beskriver en fall-
studie som en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en händelse, en person, 
ett skeende, en institution eller en social grupp.58 Hon menar att det finns fyra faktorer som 
beskriver en fallstudie. För det första är det de partikularistiska, eftersom de koncentrerar sig 
på en specifik företeelse, situation eller person. För det andra är det de deskriptiva, eftersom 
de så detaljerat som möjligt beskriver den företeelse man studerar. För det tredje är det de 
heuristiska, eftersom de vill förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras och 
för det fjärde är det de induktiva, eftersom det uppkommer hypoteser ur det material man fått 
tillgång till.59  
 
Min studie undersöker bibliotekariers upplevelser och användande av ett intranät, som jag för 
läsaren och för mig själv vill beskriva så detaljerat som möjligt. 

5.1 Urval av högskolebibliotek  
Jag ville studera ett högskolebibliotek där man under en längre period hade haft tillgång till 
ett intranät som kommit att bli en naturlig del av informanternas arbetsdag. Om jag hade valt 
att undersöka ett högskolebibliotek, där ett intranät nyligen implementerats, hade det varit stor 
risk för att användarna, till följd av alla intranätets möjligheter, skulle ha befunnit sig i en 
berusningsfas. Risken för skeva resultat skulle ha varit stor.  
 
Nästa steg blev att välja ut ett lämpligt högskolebibliotek. Via samtal med en bibliotekarie, 
som var intranätansvarig, fick jag veta, att man inom biblioteksorganisationen i ett antal år 
hade haft tillgång till ett intranät, som all bibliotekspersonal hade tillgång till. Jag frågade om 
jag fick tillåtelse att genomföra en undersökning om hur bibliotekarierna upplevde och 
använde sig av intranät i praktiken. Han gav mig tillåtelse, dock med den inskränkningen, att 
jag inte skulle få se intranätet förrän vid intervjutillfället. Jag skulle heller inte få publicera 
några bilder på de webbsidor som fanns tillgängliga på intranätet.   
 
Bibliotekets förutsättningar för ett intranät var goda. Alla bibliotekarier hade tillgång till en 
dator vid sitt skrivbord. Datorvanan var stor, alla hade någon form av högskoleutbildning och 
åldern varierade. Informanterna var såväl från sin utbildning som i sitt arbete vana vid att 
dagligen söka efter information i sökmotorer och databaser från Internet.  

                                                 
57 Cullhed (2004), s. 1. 
58 Merriam, Sharan B 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 24.  
59 Merriam (1994), s. 25f.,  



 24 

5.2 Urval av informanter  

Redan tidigt funderade jag över vilka kriterier som skulle gälla i valet av informanter. Ett 
kriterium var, att bibliotekarierna skulle ha arbetat vid biblioteket i ett antal år. Då jag ville 
undersöka bibliotekariers intranätanvändande var ett annat kriterium, att jag ville välja ut 
bibliotekarier som var indelade i olika avdelningar och som hade ansvar för olika arbetsupp-
gifter. Ett kriterium, som det hade varit intressant att undersöka, var informanternas genus-
tillhörighet och frågan om män och kvinnor använde sig av intranät på olika sätt? Att studera 
genustillhörighet skulle dock ha medfört en annan inriktning och var således inte aktuellt för 
min undersökning.  
 
I mitt urval av informanter har jag använt mig av det som Merriam benämner ”nätverksurval”.  
Det går ut på att man ber en person rekommendera andra personer som jag kan kontakta för 
intervjuer60 Jag bad den intranätansvarige att utifrån ovannämnda kriterier rekommendera 
lämpliga intervjupersoner. Jag strävade efter att få en så stor spridning som möjligt när det 
gällde dels hur länge bibliotekarierna hade arbetat vid biblioteket och dels vilken yrkesroll 
och vilka arbetsuppgifter de hade ansvar för. Jag bad honom i förväg förvarna bibliote-
karierna, tala om vem jag var och vad undersökningen gick ut på.  
 
Den intranätansvarige rekommenderade åtta bibliotekarier som var verksamma inom olika 
avdelningar och som hade olika arbetsuppgifter. Jag skrev e-post till samtliga åtta, där jag 
berättade vem jag var, vad undersökningen gick ut på och frågade om de ville delta. Två av 
dem kunde på grund av tidsbrist inte ställa upp. 
 
Jag intervjuade sex bibliotekarier, tre kontaktbibliotekarier, två bibliotekarier med ansvar för 
planering av undervisning och informationssökning bland studenter och en katalogisatör. Att 
jag valde att begränsa mig till sex bibliotekarier berodde på, att jag upplevde det som ett antal, 
som det var realistiskt att hinna med. En annan orsak var, att jag ville få djupare förförståelse 
för bibliotekariernas intranätupplevelse. Sex intervjuer verkade alltså lämpligt. När det gällde 
deras yrkeserfarenhet fick jag en god spridning med relativt nyexaminerade bibliotekarier och 
bibliotekarier med flera års erfarenhet i yrket. 
 
5.2.1  Utformning och tillämpning av intervjumanual  
 
Utifrån mina frågeställningar kom jag att dela in mina intervjufrågor i olika teman som till 
exempel intranät i jämförelse med andra informationskanaler, informationssökning på intra-
nätet och tillit till informationen. Jag insåg också att jag skulle behöva skräddarsy en del av 
frågorna när det gällde intervjun med den intranätansvarige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Merriam (1994), s. 63.  
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Jan Trost är fil.dr och professor i sociologi vid Uppsala universitet. I boken kvalitativa 
intervjuer menar han att intervjuguiden endast skall innehålla ett fåtal frågeområden i form av 
stolpar som hjälp för intervjuarens minne. Dessa kan sedan byggas ut och ändras i 
ordningsföljd beroende på hur samtalet utvecklar sig.61 Min intervjuguide var mera utförlig än 
vad Trost rekommenderade. Eftersom jag var ovan i intervjurollen, kände jag ett visst behov 
av trygghet i form av en mera utförlig guide. Jag tog fasta på professorns i pedagogisk 
psykologi vid Aarhus universitet i Danmark,  Steinar Kvales beskrivning av semistrukturerade 
intervjuer som ”varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat formulär.”62 Jag utgick 
från en rad övergripande teman i mina frågeställningar och ställde samman förslag på frågor. 
Allt efter som jag blev säkrare i min roll kunde jag frigöra mig från guiden och låta 
informanterna i allt högre utsträckning styra intervjuerna.  
 
5.2.2 Genomförande  
 
Jag ville inte mera än nödvändigt påverka undersökningen och lät därför inte någon av 
informanterna i förväg ta del av intervjufrågorna. Innan intervjuerna påbörjades tillfrågade jag 
informanterna om jag fick tillåtelse att spela in dem. Jag klargjorde, att intervjumaterialet 
skulle behandlas konfidentiellt och att det endast var jag som hade tillgång till ljudkassetterna. 
Inspelningarna var till för att underlätta samtalet och för att jag i efterhand skulle kunna 
kontrollera, att informanterna blivit korrekt citerade.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes i informanternas arbetsrum. Inledningsvis berättade jag kort-
fattat om syftet med min undersökning. För att underlätta bibliotekariernas deltagande, hade 
jag skriftligt meddelat, att intervjuerna skulle vara i mellan 40 minuter och en timme. I stor 
utsträckning fick informanterna styra samtalen. Ingen av dem reagerade negativt på de frågor 
jag ställde. Svaren var generösa - jag upplevde det som om de var intresserade av ämnet. Jag 
frågade om jag fick återkomma med följdfrågor för den händelse det skulle visa sig att jag 
hade missat någonting centralt. Det visade sig dock inte behövas.  
 
I min undersökning har jag valt att låta högskolan och bibliotekarierna förbli anonyma. Jag 
har gjort detta dels, därför att jag inte tror att högskolans namn tillför något väsentligt och 
dels, för att informanterna inte skall uppleva sig som utpekade och därigenom kanske se det 
som nödvändigt att censurera sig själva.  
 
5.2.3  Tolkning och analys av intervjumaterialet  
 
Merriam menar att det är viktigt, att man, för att kunna tolka materialet, organiserar det 
utifrån exempelvis olika teman och kategorier genom att leta efter regelbundenheter och 
mönster.63 Bortsett från mina egna frågor har samtliga intervjuer skrivits ut ordagrant. Efter 
att intervjumaterialet skrivits ut har jag för att lättare kunnat analysera det delat in intervjuerna 
i ett antal teman. Dessa teman överensstämmer delvis med de teman som intervjumanualen 
strukturerades efter. Vissa frågeställningar föranledde dock betydligt mera ingående resone-
mang än andra, varför resultatkapitlet istället strukturerats i enlighet med dessa teman. Rent 
praktiskt gick struktureringen till så, att jag först identifierade nio teman. Dessa teman gavs 
därefter olika siffror med vars hjälp jag kunde koda materialet. När jag satt ut siffror motsva- 
rande dessa teman i marginalerna kunde jag analysera varje tema för sig, allt som sagts om 
dem. 
                                                 
61 Trost, Jan 1993. Kvalitativa intervjuer, s. 53.  
62 Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 32.  
63 Merriam (1994), s, 173-183. 
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5.3 Reliabilitet och validitet 

I samband med vetenskapliga undersökningar eftersträvas reliabilitet och validitet. Med 
reliabilitet menas, att en undersökning skall vara så tillförlitlig som möjligt. En annan person 
skall kunna göra samma undersökning och komma fram till samma resultat. I och med att jag 
använder mig av kvalitativa intervjuer blir det svårt för mig att tala om reliabilitet. Jag är 
intresserad av att på djupet undersöka individers tankar, känslor och åsikter, som alla är svåra 
att mäta. För att öka undersökningens reliabilitet har jag så noga som möjligt undersökt, 
analyserat och, så detaljerat som möjligt, beskrivit mitt tillvägagångssätt under arbetets gång.  

Merriam tar upp begreppen intern- och extern validitet. Med intern validitet avses, att forskare 
verkligen mäter det som forskare avser att mäta, och med extern validitet menas hur 
generaliserbart resultatet av undersökningen är.64 Jag har försökt åstadkomma intern validitet 
genom att utforma min intervjuguide så, att den kan beskriva bibliotekariernas uppfattningar 
om och upplevelser av mitt syfte och de frågeställningar, som min undersökning är avsedd att 
göra. Man kan alltid diskutera hur generaliserbart mitt resultat är, eftersom min undersökning 
avser ett specifikt högskolebibliotek. Jag tror inte att mitt resultat är särskilt unikt. Tvärtom 
kan man till exempel i Cullheds och min undersökning se likheter i bibliotekens intranät-
användande.  

5.4 Mitt förhållande till rollteorin  
Att som teoretisk utgångspunkt använda sig av en modell som bygger på en rollteori har sina 
både för- och nackdelar. Som tidigare nämnts riktade Payne kritik mot rollteorin som teoretisk 
utgångspunkt eftersom han menade, att rollteorin inte fullt ut kunde beskriva mänskligt 
handlande.65 Mitt problem har dock inte varit att beskriva det bibliotekariernas handlande som 
ligger bakom, att de använder sig av intranät på ett speciellt sätt. Svårigheten har snarare varit 
att definiera vad som menas med termen bibliotekariers yrkesroll och hur yrkesrollen 
påverkar deras intranätanvändande. En lösning på problemet var att jag valde bibliotekarier 
med olika yrkesroller och arbetsuppgifter för att få en bredare förståelse för hur intranät 
upplevdes och användes i deras arbete. Så här i efterhand hade det varit optimalt att få 
använda sig av observationer för att kunna komma närmare och se hur bibliotekariernas 
yrkesroller i praktiken påverkade intranätanvändandet. Jag hade då fått ett rikare empiriskt 
material. Observationer var dock inte möjliga, då, som tidigare nämnts, den intranätansvarige 
inte ville låta mig se intranätets innehåll.  

Sammantaget anser jag att metoden i relation till syfte och frågeställningar lämpat sig relativt 
väl. Intervjuerna har gett en sådan bild av hur bibliotekarierna upplevde och använde sig av 
intranät i deras arbete som jag inte tror att en enkät hade kunnat ge. För att få ett mera 
heltäckande resultat och en djupare insikt om bibliotekariernas upplevelser av att använda sig 
av intranät krävs en mera omfattande undersökning.   

 
 
 
 

                                                 
64 Merriam (1994), s. 177ff.,  
65 Payne (2002), s. 224.   
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5.5 Litteratursökning  
Undersökningens material utgörs av resultatet av den empiriska undersökningen och den 
litteratur som har studerats. Det finns flera databaser att välja mellan. Jag har gjort sökningar 
via referens och fulltextdatabaser med olika ämnesinnehåll som exempelvis:  
 
- Artikelsök  
- Bada  
- Elin  
- Libris 
- Lisa  
- Library Literature & Informations Science  
 
En sökmotor som använts kontinuerligt är Google Scholar. De sökord som jag har använt mig 
av i olika kombinationer är:  
 
bibliotek   internet  
bibliotekarier   intranät  
information   rollteori   
informationsanvändning   yrkesroll  
informationbehov    
informationsbeteende  
informationskällor  
informationsystem  
informationsvanor  
 
Informationssökningar har också gjorts med inriktning på forskningsmetodik och på 
kvalitativa studier och intevjutekniker särskilt inriktad litteratur. Jag har fått värdefulla 
litteraturtips via min handledare Cecilia Gärdén.  
 
5.5.1  Källkritik  
 
Innan jag går vidare vill jag kort nämna något om det använda materialet. När det gäller att 
finna litteratur om rollteori finns det omfattande kurslitterartur och avhandlingar att ta del av. 
Jag har framför allt använt mig av Malcom Paynes bok Modern teoribildning i socialt arbete 
och Danermarks et al. Att förklara samhället. När det gäller forskning om hur olika individers 
yrkesroller påverkar deras informationssökning har det inom biblioteks- och informations-
vetenskapen under de senaste åren kommit ett antal undersökningar.  Som tidigare nämnts har 
jag använt mig av en artikel som skrivits av Leicke, Pettigrew och Sylvain. I artikeln, som 
bygger på en rollteori, presenteras den modell som jag använt mig av i analysen av 
bibliotekariers upplevelser av att använda sig av intranät i deras arbete.  
 
Det har inte varit svårt att finna forskning som berör intranät. En stor del av den tidigare 
forskningen handlar om hur man rent tekniskt bygger upp ett intranät och inte om hur 
användarna upplever och använder sig av det. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
har det på senare tid kommit ett antal doktorsavhandlingar och magisteruppsatser som 
behandlat olika yrkesgruppers sätt att använda sig av intranät i deras arbete. Ett exempel är 
Mats Heides Intranät: En ny arena för kommunikation och lärande. Avhandlingen har för 
mig varit värdefull. Den redogör för aktuell forskning, ger litteraturtips och inblick i hur 
intranät kan uppfattas och användas. Dock har jag inte funnit något forskning som specifikt 
berört hur högskolebibliotekarier upplevt och använt sig av intranät i deras arbete. Därför har 
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Katarina Aronssons och Naemi Carlssons magisteruppsats Bibliotek och intranät: En 
fallstudie av intranätanvämdandet i en biblioteksorganisation  varit värdefull. Den ger  god 
inblick i hur intranät uppfattas och används bland bibliotekarier i deras arbete. Även i denna 
uppsats har jag funnit värdefulla litteraturtips.  
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6. Beskrivning av biblioteksorganisationen och intranät  
 
I kapitel sex presenterar jag högskolebibliotekets organisation och dess intranät. Jag kommer 
också att ge en kort beskrivning av informanternas bakgrund och arbetsuppgifter.  

6.1 Högskolan och bibliotekets organisation  
 
Biblioteket hade vid sidan om IT- och ekonomiavdelningarna ytterligare tre avdelningar. 
Varje avdelning hade sin chef, en avdelningschef, som samtidigt var stf bibliotekschef. När 
informanterna påbörjade sina anställningar blev de placerade i avdelningar som var och en 
hade ansvar för särskilda arbetsuppgifter. Så arbetade man till exempel inom en avdelning 
med frågor som berörde bokvård, inköp av litteratur och katalogisering. Inom en annan arbe-
tade man med frågor som berörde användarundervisning i informationssökning för studenter, 
lärare och forskare. I en tredje hade man ansvar för innehållet i bibliotekslokalen. Denna 
avdelning var också en länk mot samhället och mot institutionerna inom högskolan. Vid 
högskolebiblioteket fanns det ett råd vars uppgift var att utveckla högskolans bibliotekspolicy, 
bevaka forsknings- och grundutbildningsintressen i biblioteksverksamheten och framlägga 
förslag till utveckling. I samråd med överbibliotekarien skulle rådet också utgöra remiss-
organ i biblioteksfrågor. Rådet hade 15 ledamöter med en treårig mandatperiod.  

6.1.1 Högskolebibliotekets intranät  
 
Information som här framkommer bygger på intervjun med den för intranät ansvarige.  
 
Bibliotekets intranät implementerades 1997 men hade ännu 2002 inte fått något eget namn. 
Det började som ett mindre projekt. Man hade då inte någon utvecklad plan eller strategi för 
vilka tjänster intranätet skulle innehålla eller för hur man i framtiden skulle komma att ut-
veckla det. Intranätet var stort när det gällde antalet sidor - det var i princip omöjligt att exakt 
ange hur många det innehöll - och det förändrades kontinuerligt genom att nya sidor lades till 
och gamla togs bort. Det var den intranätansvarige som hade ansvaret för uppdatering av 
innehållet. Hur intranätet skulle utvecklas och vad det skulle innehålla bestämdes av IT-rådet 
och avdelningscheferna.  
 
Målsättningen med intranätet var, att det skulle fungera som en viktig informationskanal, där 
informanter kunde ta del av den information som de behövde i sitt arbete. Ett annat syfte var, 
att det skulle förbättra den interna kommunikationen. Detta var möjligt därigenom att alla 
medlemmar av bibliotekspersonalen kunde ta del av all den information som publicerades. 
Varje avdelning hade ansvar för att information från deras respektive möten sändes till den 
webbansvarige, så att han kunde publicera den på intranätet. Om någon enskild medlem av 
bibliotekspersonalen ville få något publicerat, sändes informationen direkt till den intranät-
ansvarige. Den som lämnade in en text måste dock vara beredd på att den intranätansvarige 
granskade informationen från innehållsmässig synpunkt - i hans uppgifter ingick att avgöra 
om informationen var relevant för intranätet eller ej  och om någon annan informationskanal. 
var bättre lämpad.  
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Det första som mötte informanterna och övrig bibliotekspersonal när de loggat in sig på 
intranätet var ett slags nyhetssida. Att man publicerade nyheter på första sidan föranleddes av 
att man ville ge informanterna och övrig bibliotekspersonal information om vad som hände 
inom högskolan och biblioteket. Nyheterna påminde om telegram, var av allmän karaktär och 
berörde information som personalen skulle ha kännedom om som till exempel arbetsrutiner, 
och lunchmenyer från högskolebibliotekets restaurang. För att underlätta informations-
sökningen på intranätet hade man infört en navigeringsguide och en sökmotor.  
 
På intranätets första sida fanns länksamlingar som man ansåg vara viktiga för personalen. Hit 
hörde personallistor för högskolan och biblioteket, en kalenderfunktion, bilder från olika 
evenemang, en katalog över tidskrifter som fanns att tillgå inom biblioteket och databaser som 
biblioteket hade en viss prövotid på. Denna sida innehöll också mappar med dokument som 
rörde handledningar, arbetsrutiner, scheman, nyhetsbrev, protokoll från möten som ägt rum 
inom olika avdelningar och de regler, som gällde för katalogisering och fjärrlån.  

6.1.2 Informanternas bakgrund och arbetsuppgifter  
 
Här följer en kort beskrivning av informanternas bakgrund och arbetsuppgifter.  
 
Min undersökning baserades på intervjuer med sex informanter som arbetade vid högskole-
biblioteket. Intervjuerna genomfördes under perioden mars-april 2002. För att ge läsaren 
möjlighet att följa med i informanternas resonemang och åsikter och för att undgå att avslöja 
deras identiteter, valde jag att ge dem fiktiva namn: Anna, Petra, Ola, Sandra, Fredrik och 
Thomas.  Den för intranät ansvarige har fått just namnet ”den intranätansvarige.”  
 
Informanternas åldrar varierade mellan 26 och 55 år. Alla hade läst fristående kurser inom 
humaniora innan de påbörjade studier i biblioteks- och informationsvetenskap vid Biblioteks-
högskolan i Borås eller vid Lunds universitet. Informanterna var intresserade av ny 
informationsteknologi. Några av dem hade efter utbildningen läst påbyggnadsutbildningar i 
informationssökning i sökmotorer och databaser, medan andra hade lärt sig bygga webbsidor 
på Internet   
 
Anna, Fredrik och Thomas arbetade som kontaktbibliotekarier för olika institutioner. Till en 
av deras arbetsuppgifter hörde att skapa och upprätthålla goda kontakter med företrädare för 
olika ämnen eller utbildningsprogram och institutioner vid högskolan. En annan var, att de 
skulle se till att lärare, forskare och studenter kände till vem som var deras kontaktbiblio-
tekarier. Det var till dem de skulle vända sig, när det gällde frågor som berörde förvärv och 
inköp av litteratur till biblioteket. Ytterligare en uppgift var PR-verksamhet, som gick ut på att 
skapa goda relationer till politiker och institutioner i samhället.   
  
Till Olas och Sandras arbetsuppgifter hörde att planera för och undervisa inom olika ämnen 
och institutioner vid högskolan verksamma studenter i informationssökning och källkritik. 
Vid vissa tillfällen anordnades även kurser i bibliotekskunskap som inte inriktade sig på 
Internet utan på högskolebibliotekets övriga källor.  
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Fredrik arbetade som katalogisatör och med tidskriftsavdelningen inom biblioteket. Att arbeta 
med tidskriftsavdelningen innebar bland annat att se över vilka tidskrifter som var tillgängliga 
inom biblioteket och vilka som skulle behållas eller gallras bort.    
 
Alla informanter hade regelbunden tjänstgöring i referensarbetet. Samtliga informanter 
menade, att den regelbundna kontakten med bibliotekets användare var viktig, oavsett vilka 
ämnen de läste eller vilken institution de tillhörde. Genom kontakten med studenter blev 
informanterna uppmärksamma på vilken litteratur som var aktuell inom olika ämnen.  
 
Informanterna beskrev personalen som starkt engagerad i sitt arbete. Detta visade sig inte 
minst genom många idéer och förslag om utställningar eller förbättringar av bibliotekets 
webbsida på Internet och hur intranät skulle komma att utvecklas. Arbetstempot var högt och 
energiskt.  
 
Det fanns enligt informanterna inte några klyftor mellan dem och övrig personal. Detsamma 
gällde relationen mellan cheferna, bibliotekschefen och avdelningscheferna, och personalen. 
Det innebar inte något problem att gå in och samtala med cheferna, om det fanns någonting 
som man behövde ta upp till diskussion eller behövde hjälp med. Informationsspridningen 
inom biblioteket var god. Viktiga beslut som berörde organisationen spreds via möten, där 
alla var samlade, eller via respektive avdelnings egna möten. Beslut som tagits vid avdel-
ningsmöten publicerades på bibliotekets intranät.  
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7.  Upplevelser och användning  
 
I detta kapitel har jag ägnat mig åt att beskriva hur informanterna upplevde och använde sig 
av intranätet i deras arbete.  

7.1 Informationsbehov  
I början av intervjun talade jag med informanterna om deras arbetssituation för att få en upp-
fattning om vilka informationsbehov som uppkom i deras arbete. Informanterna menade att 
informationsbehov kontinuerligt uppkom och varierade på grund av vilka arbetsuppgifter man 
hade ansvaret för. Arbetet medförde att det ständigt uppkom nya informationsbehov. 
Samtidigt hade informanterna problem även med dem som kontinuerligt uppkom. Ofta kunde 
de på egen hand lösa dessa genom att konsultera kollegor, intranät och övriga informa-
tionskanaler som de hade tillgång till. De flesta av informationsbehoven uppkom i referens-
arbetet när informanterna skulle hjälpa användarna att finna information som de var ute efter.  
 
När de gällde arbetet i inre tjänst varierade informanternas informationsbehov allt efter vilka 
arbetsuppgifter de hade ansvar för. Informanterna berättade, att informationsbehoven kunde 
handla om att de behövde fråga lärare, om vilka grupper av studenter som skulle gå kurs i 
informationssökning, eller att de behövde få kontakt med personer som arbetade inom eller 
utanför högskolan. Det snabbaste tillvägagångssättet var att antingen sända e-post till eller 
ringa upp den man ville komma i kontakt med. Att kontakta kollegor var kanske ett av de 
effektivaste tillvägagångssätten. Man kunde antingen uppsöka dem direkt, inom biblioteket, 
eller sända e-post.  
 
Informanterna blev dagligen överösta med information. Det hände, att de själva gick in och 
beställde sådan, men oftast rörde det sig om utifrån, främst via e-post och Internet kommande 
icke beställt material. Information kom också kontinuerligt via fax och telefonsamtal. Därtill 
kunde den komma från såväl planerade som spontana möten. De spontana mötena var följder 
av att någonting hade inträffat, någonting som man ville diskutera innan man gick vidare. 
Informanterna var irriterade över all onödig information som kom, det mesta via e-post.    
 
Kommunikationen med hjälp av papper hade minskat något, främst som följd av att 
informationen fanns elektroniskt tillgänglig på intranätet. Några av informanterna skrev dock 
fortfarande ut informationen, eftersom de ansåg att den var lättare att läsa i pappersform. 
Anna som hade arbetat vid biblioteket innan intranätet hade implementerats ansåg, att den 
interna kommunikationen hade förbättrats avsevärt:  
 

Innan fick man vänta några dagar på att ett mötesprotokoll skulle  
komma. Nu får man det skickat till sig redan samma dag.   
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7.2 Intranät i jämförelse med andra informationskanaler  
För att få en uppfattning om hur informanterna upplevde intranätet som informationskanal   
samtalade vi om deras upplevelser av det i arbetet. Det visade sig då, att de hade en avdrama-
tiserad uppfattning - de betraktade intranät som en informationskanal bland flera. Använd-
ningen av det var inte påtvingad, men såväl bibliotekschefen och avdelningscheferna som 
kollegorna förväntade sig, att informanterna läste igenom den information som publicerades 
där. Hur mycket var och en använde sig av intranätet berodde på graden av eget intresse. Den 
som var intresserad av att använda sig av det använde det mera än andra och tvärtom. 
Informanterna hämtade från intranätet information, som till största delen var av allmän karak-
tär. Hit hörde nyhetsbrev, olika meddelanden och inte minst kalendern, där de kunde se vilka 
kollegor som den dagen arbetade, var sjuka eller på semester och när dessa beräknades 
komma tillbaka. Kalendern betraktades som den viktigaste tjänsten på intranätet. Det var en 
oskriven lag att man skulle ta del av den. Petra tog upp en händelse när hon var nyanställd. 
Hon hade råkat ut för en del sura miner, när hon hade glömt att skriva in i kalendern, att hon 
nästa dag skulle vara på ett möte istället för vid referensarbetet. Hon uttryckte sig på följande 
sätt:  
                       När jag var nyanställd glömde jag bort vid ett tillfälle att skriva 

 i kalendern att jag skulle på ett möte nästa morgon. Då möttes 
 jag av en del sura ansikten nästa dag eftersom de hade räknat  
 med att jag skulle arbeta i informationsdisken den dagen. 

 
Enligt några av informanterna fungerade intranätet som en förstorad almanacka. Fredrik be-
skrev detta väl när han berättade, att han använde intranätet ”som sin egna lilla filofax.”  
Intranätet fungerade också som ett forum där informanterna kunde sprida och ta emot infor-
mation som berörde dem och organisationen. När den därtill alltid fanns tillgänglig på 
intranätet kunde var och en själv avgöra när hon/han ville läsa igenom den. I och med att 
informanterna fick ta del av minnesanteckningar från konferenser och protokoll från 
avdelningsmöten eller biblioteksråd, kändes det, som om de fick bättre överblick, över vad 
som hände inom biblioteksorganisationen. Intranätet hade också bidragit till att stärka 
sammanhållningen bland de anställda. En informant menade att intranät hade bidragit till att 
stärka sammanhållningen inom personalen, när man efter en personalfest hade publicerat 
bilder av deltagarna på intranätet. Anna skrattade när hon berättade att:   

 
 Visst var det kul att man publicerade bilder på senaste julfesten på 
 intranätet, men var det verkligen nödvändigt att publicera alla bilder? 
    

Informationen på intranätet var inte oumbärlig för informanterna - de klarade av att sköta sina 
arbetsuppgifter även utan den. Men det var värdefullt att ha en informationskanal, där all 
information var förbehållen de anställda – utomstående kunde inte ta del av den. Till sådan 
information hörde allt ifrån meddelanden om kommande omorganisationer till viktiga 
evenemang som skulle äga rum. Anna menade att intranätet var ett ”smidigt ställe att samla 
informationen som man behövde. ” 

På frågan om informanterna föredrog att få informationen via olika möten eller e-post eller att 
själva söka efter den, svarade de flesta, att en kombination var att föredra. Internet var den 
källa där de fann en stor del av den information de behövde för sitt arbete i referensarbetet 
eller i inre tjänst. Intranätet betraktades som ett komplement till övriga informationskanaler. 
Vilken källa informanterna valde att använda sig av berodde på vilken typ av information de 
behövde. De bedömde det som omöjligt att sprida all den information de behövde för sitt 
arbete via endast en informationskanal.   
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Informanterna hade i huvudsak två tillvägagångssätt för att söka efter information. Till att 
börja med gjorde de egna försök att finna den aktuella informationen. Först när de utan 
framgång hade letat ett bra tag gav de upp och bad en kollega om hjälp. Detta hände 
företrädesvis när de arbetade med referensarbetet och behövde få ett snabbt svar. Det andra 
tillvägagångssättet användes när många användare väntade på hjälp och informanterna måste 
be dem komma tillbaka vid ett senare tillfälle samma dag. Då kunde de i lugn och ro göra 
fördjupade sökningar och sedan via e-post eller på annat sätt meddela användaren att de funnit 
relevant information. Anna kände det som en prestigeförlust om hon inte fann den 
information som användaren frågade efter.  
 
Det var viktigt för informanterna att poängtera, att de inte använde sig uteslutande av det ena 
eller andra tillvägagångssättet, när de sökte efter information. Sammanhanget spelade stor roll 
för valet av tillvägagångssätt. Det var svårt att ange hur ofta de använde sig av intranätet i 
arbetet eftersom det varierade från dag till dag. Några informanter berättade dock, att de på 
morgonen brukade logga in sig för att se om det hade skett några förändringar sedan före-
gående dag. Sandras svar var representativt: 

 
                      Jag använder mig av intranätet dagligen. Dels för att kolla om  
                           det skett några förändringar i kalendern sedan förgående dag och   
                           dels för att se om det kommit nya meddelanden.   

7.3 Informationssökning på intranätet   
 
På frågan om informanterna ansåg det vara svårt att finna information på intranätet svarade 
samtliga ja. När vi talade om anledningen därtill svarade alla, att intranätet innehöll mycket 
onödig information som till exempel gamla mötesprotokoll, resebeskrivningar och olika med-
delanden. De menade, att de som följd därav sällan fick relevanta träffar i sökmotorn. I 
synnerhet gällde detta första gången de sökte en viss typ av information. Några av informan-
terna uttryckte en viss osäkerhet om vilka termer de skulle använda sig av. Det kunde ta tid  
att komma på det rätta sökordet eller den rätta sökkombinationen. Ingen av dem ansåg detta 
vara en följd av bristande kunskaper i sökteknik. I deras arbete sökte de ständigt efter 
information och vidareutbildade sig via kurser i användande av olika databaser, länksamlingar 
och sökmotorer på Internet. Petra klagade över att strukturen på intranätet var skral: 
 
                        Strukturen skulle kunna förbättras så att det blev lättare att  
                        söka efter informationen, där kan det utvecklas. Det är jag  
                             säker på.   

 
Fredrik ansåg, att även om det var svårt att finna en bestämd information kunde man inte 
påstå, att hela felet berodde på intranäts struktur. Han berättade att han ofta gick in på samma 
sidor och tittade. Han läste de nyheter som fanns på första sidan och gick därefter in i 
kalenderfunktionen för att se om det hade skett några förändringar. Hade han tagit sig mera 
tid och gått runt på de olika sidorna hade han lärt sig vilken information som fanns var.  
 
Thomas ansåg sig inte ha tillräckligt med tid för att söka efter information på intranätet. Han 
önskade att den intranätansvarige skulle försöka minska den totala mängden tillgänglig infor-
mation:   

 Det tar tid och kraft att gå igenom materialet. Man skulle behöva  
 se över intranätets innehåll och struktur.    
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Jag ställde under intervjuerna frågan om i vilken utsträckning informanterna kände till vilken 
information som fanns tillgänglig via intranätet. Informanterna ansåg sig ha en rätt dålig över-
blick över innehållet. De visste vilken form av information som fanns där men inte exakt var. 
Detta förklarades av att informationen låg i dokument som fanns i olika mappar. Mapparna 
var omfattande, och det medförde, att det tog lång tid att finna just den mapp med det 
dokument som informationen låg i. Informanterna menade att det egna intresseområdet var av 
stor betydelse för hur man använde sig av intranätet. De använde sig av de sidor som de var 
intresserade av. 

7.4 Demokrati  
 
Informanterna ställde sig positiva till att själva söka efter information på intranätet. Mängden 
information hade blivit större - de hann inte läsa igenom allting - men eftersom den fanns till-
gänglig på intranätet, upplevde informanterna en form av frihet, där de själva kunde avgöra 
när de ville ta del av informationen och därigenom lättare kunde kontrollera informations-
flödet. Intranätet kom, som Fredrik uttryckte sig, att fungera som ett ”extra minne”, ett 
verktyg som gjorde, att informanterna inte behövde jaga omkring för att finna informationen. 
De fick den sig tillsänd. Samtidigt upplevde informanterna att de hade fått ett ökat förtroende 
från sina kollegor och från bibliotekschefen.   
 
Fredrik ansåg att informationshanteringen hade blivit annorlunda, eftersom intranätet hade 
framtvingat ett mera aktivt eget sökande efter den information han behövde. Fredrik menade 
också att en annan positiv egenskap med intranätet var att det fanns information som endast 
berörde personalen:  
 
                        Det är bra att ha en informationskanal där man endast publicerar information  
                             som berör personalen. Allt går inte att publicera på en allmän webbplats.  
 
Ola såg det som en vinst, att man inte längre behövde göra och distribuera en mängd kopior 
av protokoll och mötesanteckningar. Nu kunde man publicera dem direkt på intranätet: 
 
                          Det är smidigt att använda intranätet. Innan behövde man sända ut 25 
                                kopior. Nu får alla informationen samtidigt.  
 
Några av informanterna ansåg att biblioteket hade blivit mera demokratiskt och greppbart i 
och med att informationen publicerades på intranätet. De kunde vid behov ha möjlighet att ta 
del av sina kollegors åsikter och erfarenheter men också att dela med sig av sina egna. De 
ställde sig tveksamma till frågan om huruvida den personliga kontakten mellan biblioteks-
chefen, avdelningscheferna och bibliotekspersonalen hade förändrats på grund av intranätet. 
De kunde ju nästan dagligen fysiskt nå sina chefer inne i bibliotekslokalerna.  
 
Informanterna hade möjlighet att via samråd med den intranätansvarige få publicera egen 
information på intranätet. Att det var denne som ensam publicerade informationen berodde på 
att han hade fått arbetstid avsatt för att ansvara för innehållet på intranätet. Till hans uppgifter 
hörde som tidigare nämnts att tillse, att den information som publicerades där var relevant. 
Informanterna hade inte några problem med att få publicera egen information om de bara 
kunde motivera varför. Det normala tillvägagångssättet var, att de först själva skrev 
informationen och därefter sände den till den intranätansvarige. Ingen av informanterna kände 
något obehag av att en annan person hade möjlighet att läsa igenom det som skulle publiceras. 
Tvärtom ansågs det vara värdefullt att en enda person hade ansvaret. 
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Thomas och Fredrik menade att det visserligen var bra att alla kunde publicera information, 
men därmed följde även negativa konsekvenser. Dels var informanterna inte säkra på vem 
informationen riktade sig till och dels låg den kvar på intranätet under en lång period. 
Härigenom ökade den totala mängden information och det blev svårt att i denna mängd finna 
just det som i en speciell situation var relevant. På följdfrågan om vilken typ av information 
som de betraktade som onödig, svarade Thomas ”olika interna skämt och bilder från 
personalfester.” Fredrik ansåg att bilder på olika evenemang inom högskolan inte 
nödvändigtvis behövde publiceras på intranätet. Hur många bilder som publicerades berodde 
enligt Petra på vem som skötte kameran:  
 
                      Hur mycket och vem som publicerar bilder på intranätet beror på vem  
                           som har kameran.   
 
Sandra ansåg dock att bilderna på intranätet indirekt medverkade till att sammanhållningen 
förbättrades. De interna skämten kanske inte var helt nödvändiga men underhållande. 

7.5 Utbildning och marknadsföring     
 
På frågan om informanterna i början av sin anställning fått någon utbildning i hur man an-
vände sig av intranätet svarade samtliga utom en nej. En del av dem skrattade när jag frågade 
om de hade fått någon utbildning i sökteknik, i vilken information som fanns tillgänglig eller i 
hur intranätet var uppbyggt. De hade informerats om att det fanns ett intranät som de 
förväntades använda. Sandra svarade kort och koncist:   
 
                  Det var bara att sätta igång  och  lära sig hur tjänsterna 
                      fungerade på egen hand.  
 
Några informanter menade, att intranätets popularitet skulle vara större, om man redan från 
början av sin anställning fått lära sig hur tjänsterna skulle användas. När nya tjänster infördes 
på intranätet, var det fråga om någon ny databas, som informanterna skulle lära sig använda. 
De informerades i förväg via ett e-post-meddelande från den intranätansvarige. Petra 
berättade:  
 
                        Han bara sände ut ett meddelande om att nu fanns det en ny funktion på  
                        intranät som vi borde använda.  
 
Anna ansåg att de hade fått utbildning när det gällde intranät, även om det mest handlade om 
information om att det fanns ett intranät som de förväntades använda: 
 
                         Det var precis när jag var ny och hade börjat att arbeta här. Jag fick en 
                         kortfattad information om att det fanns ett intranät och vad det innehöll.   
 
Informanterna var eniga om att intranätet skulle ha blivit mera populärt och oftare använt, om 
man från centralt håll hade gjort mera reklam för det när de anställdes vid biblioteket. Ola 
sade ironiskt, att den utbildning man hade fått endast var muntlig. Var det något man ville lära 
sig eller hade problem med ”talade man med sina kollegor.”  
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På intranätet fanns en navigeringsguide, där man kunde få tips och idéer om hur man skulle 
underlätta sökningen. Informanterna kände till att den fanns men använde den inte. Ett par av 
dem hade från början försökt ta den till hjälp men hade inte haft någon användning för den. 
Överlag menade informanterna, att de från början av sin anställning borde ha fått utbildning i 
hur man sökte och använde sig av intranätet. Då hade man lärt sig använda det på rätt sätt och 
undgått att som nu gång efter annan tvingas fråga sig var någonstans man skulle börja leta 
efter informationen.  

7.6 Tillit till informationen  
För att intranätet skulle fungera krävdes det, att användarna kunde lita på den information som 
fanns tillgänglig. Informanterna litade på intranätet som informationskälla. Endast sällan 
förekom information som inte var korrekt. Om informanterna vid något tillfälle fann sådant, 
som kunde misstänkas vara felaktigt, kontrollerades detta. Ola berättade att han i likhet med 
Sandra, ofta kontrollerade sådan information med den kollega, som skrivit den. Han under-
strök dock, att han inte medvetet gick in för att finna fel på den information som publicerades:    

 
Nu är det så att vi inte går in för att leta efter fel på den  
information som publiceras på intranätet. Är det så att  
man finner någonting som är fel så tar man kontakt med  
den som har skrivit det och ifrågasätter. Om det uppkom- 
mit något fel rättar man därefter till det.  

 
Informanterna var osäkra på om de skulle kunna använda sig av intranätet i större utsträck-
ning än de för tillfället gjorde. Merparten menade, att om de inte arbetade specifikt med 
katalogisering och fjärrlån, fanns det ingen information som direkt berörde deras arbete. De 
hade svårt att tänka sig att intranätet kunde vara till hjälp som annat än som renodlad 
informationskanal.   

7.7 Information overload   
 
Intranätet hade bidragit till att informanterna hade fått allt mera information i sitt arbete. Det 
var dock inte intranätet i sig och den information som det tillförde som ledde till att de kände 
sig stressade. Det var istället den samlade mängd information, som de fick från samtliga 
informationskanaler och där var e-posten central. Mängden information gjorde att det ibland 
var svårt att skilja mellan vad de med nödvändighet genast måste läsa igenom och vad de 
kunde spara till ett senare tillfälle. Ett speciellt problem var, att de inte orkade läsa all 
information. Vetskapen om att de inte hade hunnit ta del av alltsammans gav dåligt samvete. 
Detta förstärktes sedan, när de till exempel vid något möte hörde sina kollegor samtala om 
något som de kanske borde känna till. Några av informanterna kände sig stressade och det gav 
dem huvudvärk. Anna berättade: 
 
                      Man mår dåligt helt enkelt. Man vet att det finns information  
                           som man inte har tagit del av vilket i sig är ett stressmoment  
                           som gör att man får ont i huvudet.   
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Även om intranätet hade hjälpt dem att strukturera informationsflödet kunde informations-
mängden som sådan också framkalla stress. Sandra menade, att detta framför allt gällde alla 
mötesprotokoll som kommit under veckan och som hon inte hunnit läsa igenom: 
 
                            Stressen kommer när jag har tio mötesprotokoll från olika avdelningar  
                       som jag inte läst. När jag hör mina kollegor tala om dem vid fikat blir  

  jag mer stressad eftersom jag känner att jag borde kunna det där.  
 
Ola framhöll, att om han inte genast läste igenom vad han fick via en informationskanal, var 
det risk för att han aldrig skulle komma att läsa det:   
 

  Det finns en viss fara med att det finns så mycket information på  
  intranätet. Läser jag inte informationen på en gång finns det en  
  risk för att jag aldrig kommer att läsa igenom den.   

 

Thomas menade att:   
   Det är nog allmänt utbrett att de flesta känner att de får för mycket  
   information i arbetet. Man hinner inte läsa igenom all information.  

 
Informanterna var överens om att intranätet hade hjälpt dem när det gällde informationsflödet. 
De visste att informationen fanns kvar under en lång period. Därmed behövde de inte läsa 
igenom den under arbetsdagen. Istället kunde de vänta till när de kom hem från arbetet. I och 
med att informationen fanns tillgänglig på elektronisk väg, behövde de inte oroa sig över att 
kanske ha kastat något papper. Informationen låg kvar på intranätet under överskådlig tid, 
vilket dock inte var enbart positivt, eftersom den lätt blev för gammal. Det faktum, att 
informanterna fick mycket information via intranätet var inte ägnat att underlätta, om det 
däribland fanns sådant, som man inte hade användning för. Anna menade att det därför var 
svårt att veta om informationen var relevant eller något som man kunde kasta bort.  

7.8 Databaser och tidskriftskatalog  
Intranätet hade endast en databas som fanns där permanent. Den innehöll en katalog över alla 
tidskrifter som fanns tillgängliga inom högskolebiblioteket. Ibland publicerades länkar till 
databaser, som biblioteket hade en viss prövotid på, och som man ville att informanterna 
skulle lära sig använda. Den databas som användes var tidskriftskatalogen eftersom  
studenter, lärare och forskare behövde få hjälp med att finna artiklar i olika tidskrifter. 
Länkarna till databaserna kom sällan till användning. Istället använde sig informanterna av de 
databaser som fanns på högskolebibliotekets webbsida på Internet, där de var indelade 
institutions- och ämnesvis. Anna visade ett visst missnöje med att bibliotekarierna inte i större 
”utsträckning blev tillfrågade om vilka databaser som borde finnas tillgängliga på 
intranätet.”  
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7.9 För- och nackdelar med intranätet  
 
Av min undersökning har framgått hur informanterna sett på sitt intranät och vad de i detta 
ansett vara positivt respektive negativt. Det har samtidigt framgått, att det inte rådde full 
enighet om intranätets värde för dem i deras arbete. Alla var överens om att de skulle sakna 
intranätet som informationskanal om det inte fanns tillgängligt. Dock skulle de klara av att 
sköta sina dagliga arbetsuppgifter även utan ett intranät. 
 
Informanterna ansåg det vara värdefullt att i intranätet ha en plats, där man kunde samla en 
stor del av den information, som berörde dem och organisationen. Några av dem gav uttryck 
för det positiva i att ha informationen tillgänglig på elektronisk väg. Andra skrev fortfarande 
ut den och satte in den i pärmar. De flesta ansåg dock, att det var skönt att se, att pappershö-
garna på skrivbordet minskade. 
 
En annan positiv omständighet, som vi talade om i intervjuerna, var informationens fysiska 
tillgänglighet. Alla informanter och övrig bibliotekspersonal hade tillgång till en dator, och 
följaktligen till intranät. Petra menade att intranätet hade hjälpt henne att organisera hennes 
arbete:  

En fördel med intranät är att det blir som min stora filofax. Man behöver  
aldrig heller skriva ut mötesprotokoll och sätta in dem i pärmar eftersom  
jag har dem på intranätet, och på så sätt spar papper  En annan fördel  är  
att man alltid vet var övrig personal är eftersom man har deras scheman   
på intranätet.   

 
Det var endast vid ett fåtal tillfällen som informanterna inte hade kunnat använda sig av 
intranätet - systemet låg sällan nere. De kunde därför använda sig av det när de själva ville. 
Några av dem kände sig frustrerade när intranätet inte fungerade och då i första hand därför 
att de inte kunde komma åt den information som fanns där. Anna menade, att hon vid sådana 
tillfällen hade svårt att skaffa sig en överblick över vad som hände inom biblioteket och 
högskolan 
 
Informanterna ansåg att de genom intranätet hade fått tillgång till mera information. Detta 
kunde vara på både gott och ont. Positivt var, att informanterna i lugn och ro kunde läsa 
igenom den information som berörde dem. Negativt var, att de fick en så stor mängd 
information, att den framkallade stress när de inte hann läsa igenom den.  

Thomas varnade för den risk som låg i att man inte tog bort gammalt material, den, att intra-
nätet blev en allmän soptunna: 

Man bör vara medveten om att det tar tid att underhålla ett intranät. Det  är lätt hänt                                                                        
att det blir en soptunna där man dumpar en massa onödig information.  

Ett problem som följde med att informanterna fick information från flera olika informations-
kanaler var, att de omöjligen hann läsa igenom allt. Ofta visade det sig därtill vara samma 
eller likartad information som de fick från flera kanaler. Det gjorde att de emellanåt upplevde 
det svårt att kasta någonting, eftersom de inte visste vilken information som gällde.  
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Informanterna var missnöjda med att en så liten del av den information som fanns på intra-
nätet berörde deras faktiska arbetsuppgifter. Några av dem menade att intranätet i framtiden 
borde kunna bli ett värdefullt verktyg i referensarbetet. Problemet var, att man nu hade 
tillgång till flera databaser på bibliotekets webbsida på Internet. Fredrik menade att man på 
intranätet skulle kunna ha kontinuerliga databaser och inte bara dem som man nu hade en viss 
prövotid på. Ola ansåg att man på sikt borde kunna utveckla intranätet så att informationen i 
högre grad än nu berörde personalen och organisationen. Han menade också att man borde 
fundera på hur man skulle kunna kommunicera med varandra på intranätet oavsett hur stor 
personalstyrkan var:   
 

Intranätet bör också vara en grund för organisationens samlade information  
som rör organisationen och personalen. Allt beroende på hur stor personalstyrkan  
är kan man tänka sig att utveckla även ett system för kommunikation  
på intranätet.  

 
Övriga informanter var dock inte lika intresserade av att införa ett diskussionsforum. Thomas 
ansåg att det var fullt tillräckligt med e-post. Fredrik menade, att man från början hade haft en 
möjlighet att kommunicera med varandra på intranätet via ett diskussionsforum, men att det 
tagits bort, eftersom ingen använde sig av det:  
 
                    Tidigare hade vi ett diskussionsforum men det tog vi bort eftersom  
                        intresset inte var så stort, men det var skoj att använda det. Kanske  
                         har det att göra med storleken på arbetsplatsen.  
 
I slutet av intervjuerna frågade jag om det var något som informanterna ville tillägga. Samt-
liga tog då upp svårigheten i att söka efter information på intranätet och ansåg att dess struktur 
och sökfunktion måste förbättras. Några av dem var negativa till att de i början av sin 
anställning inte fått någon utbildning i vilka innehåll och funktioner som fanns tillgängliga på 
intranätet och hur de skulle användas. Samtliga informanter menade, att de, trots flera brister 
med intranätet, var nöjda med dess innehåll och inte såg några akuta behov av förändringar.  
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8. Analys, diskussion och slutsatser  
 
Detta kapitel inleds med att jag kopplar resultatet av min undersökning till modellen i mitt 
teoretiska ramverk. Därefter presenterar jag mina slutsatser utifrån uppsatsens inledande 
frågeställningar och ger avslutningsvis förslag på vidare forskning.  

8.1 Yrkesroll, intranätanvändande och rollkonflikter 
 
Bibliotekarieyrket omfattar många yrkesroller och arbetsuppgifter. Som nämndes i kapitel sex 
gjorde jag rollindelningar utifrån dels hur biblioteksorganisationen var organiserad och dels 
min egen förförståelse. Några av de yrkesroller som jag har identifierat är katalogisatör, 
pedagog och kontaktbibliotekarie. Denna indelning hade förmodligen kunnat se annorlunda ut 
men det är den som jag har valt. Vid ett flertal tillfällen överlappar informanternas arbets-
uppgifter varandra och vissa arbetsuppgifter skulle kunna ingå i flera yrkesroller. Hit hör till 
exempel arbetet med referensarbete, beställning av litteratur till respektive avdelning och vid 
återkommande tillfällen sökning efter information på intranätet.  
 
Min avsikt med rollindelningen var att använda mig av den som redskap vid undersökning 
och analys av de upplevelser en grupp bibliotekarier hade av att använda sig av intranätet i 
deras arbete. Kriterier var, att informanternas olika åldrar och yrkesroller skulle kunna 
påverka deras intranätanvändande. Ett antagande från min sida innan jag påbörjade min 
undersökning var, att bibliotekariernas yrkesroller och arbetsuppgifter skulle skilja sig från 
varandra. Undersökningen visade dock att såväl ålder som yrkesroller hade endast liten inver-
kan. Hur mycket informanterna kom att använda sig av intranätet verkade mera bero på deras 
egna intressen. De berättade, att det var ungefär samma informationsbehov som ledde till att 
de använde sig av intranätet i deras arbete, oavsett vilken avdelning de tillhörde.   
 
I kapitel fyra tog jag upp begreppet rollkonflikt. Troyer, Mueller och Osinsky menar, att roll-
konflikter uppkommer när aktörers krav är oförenliga eller motstridiga, så att inte några av 
kraven kan mötas.66 I min undersökning var det framförallt tre faktorer som låg bakom upp-
komsten av rollkonflikter. Den första var, när informanterna kände, att de inte kunde möta 
bibliotekschefens och kollegornas krav om att de effektivt skulle använda sig av intranätet. De 
hade inte fått tillräckligt med utbildning för att där kunna söka efter information. Tallving 
betonar vikten av att användare får utbildning, i hur de skall använda sig av intranät och 
information om vilket innehåll, som där finns tillgängligt.67 En förklaring till att 
informanterna fann det svårt att söka och finna information på intranätet var, att de aldrig 
hade fått någon sådan utbildning. Detta gällde såväl intranätets innehåll och sökteknik som 
dess hjälpfunktioner. Jag tror, att man hade vunnit mycket på att utbilda  informanterna och 
övrig bibliotekspersonal i dessa moment. Jag menar, att om informanterna inte informeras om 
vad man vill att de ska använda sitt intranät till, eller om vilket innehåll och vilka funktioner 
som där finns tillgängliga, kan man inte förvänta sig, att de ska använda sig av intranätet fullt 
ut. 
 
 
 
 

                                                 
66 Troyer, Mueller & Osinsky (2000), s. 406-428.  
67 Tallving (1998), s. 52f., 
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Den andra faktorn som framkallade rollkonflikter var, att informanterna till viss del valde 
andra informationskällor än intranät för att finna den information de behövde. Leckie et al 
menar, att några av de faktorer som är viktiga, när individer skall välja informationskällor, är 
bekvämlighet, informationsmedvetenhet och vilken framgång de tidigare haft med dessa 
informationskällor.68 Informanterna hade alltså inte fått någon utbildning i hur man använde 
sig av intranätet. Här kan man enligt min mening vända på resonemanget. Bristen på 
utbildning, menar jag, kanske inte var hela förklaringen till varför de inte använde sig av 
intranätet i högre utsträckning än de faktiskt gjorde. Två andra förklarande faktorer var 
informationsmedvetenhet och bekvämlighet. När informanterna kände sig tidspressade, valde 
de medvetet att använda sig av andra informationskällor. De visste att informationen där var 
lättillgänglig, det var fråga om källor som de kände förtrogenhet med och som de tidigare 
hade haft framgång med när de sökt efter information. Härmed sparade informanterna både 
tid och energi.  
 
Klangs undersökning visade, att användarna inte hann ta till sig mycket av den information 
som publicerades på intranätet.69 Liknande svar fanns bland informanterna. Den tredje roll-
konfliktframkallande faktorn var, att de inte hann ta del av all information som publicerades 
på intranätet. En bidragande orsak var, att de fick mycket information från andra 
informationskällor. Jag menar att ovan nämnda rollkonflikter av informanterna säkert upp-
levdes stressande på grund av det egna kravet, att man skulle möta de förväntningar som kom 
från bibliotekschefen och kollegor. Av undersökningen framkom inga direkta svar på hur 
informanterna hanterade rollkonflikterna. Informanterna menade att de helt enkelt fick lov att 
acceptera att de inte hann ta del av all information som publicerades på intranätet.  

8.2 Informationsbehov  
  
I den modell som jag har använt som teoretisk referensram och som har utarbetats av Leckie, 
et al utgår man ifrån, att de arbetsuppgifter som de professionella i sitt arbete har att utföra 
genererar olika informationsbehov och kan påverkas av ett antal faktorer. Några exempel på 
sådana faktorer är individuella egenskaper, informationsbehovets förutsägbarhet, komplexitet 
eller grad av angelägenhet och om behovet är återkommande eller tillfälligt.70  
 
Som intervjuerna visade, använde sig informanterna av flera olika informationskällor, såväl 
interna, externa, formella, informella, muntliga som skriftliga. Informanterna var flexibla när 
det gällde valet av informationskällor. Deras val föll på de källor, där de trodde att de kunde 
få tag i den information de behövde. Vilken informationskälla de slutligen valde berodde på 
vilken situation de befann sig i och vilken form av information det rörde sig om. Tiden var 
dock en central faktor eftersom det var viktigt att de snabbt kunde få tag i informationen. Att 
känna sig trygg i en informationskälla var en annan faktor. Informanterna kände, att de 
brukade få tag i den information de behövde, men att detta kunde kräva mera eller mindre 
energi. Det hände också att de vid vissa tillfällen inte fick tag i den information som de först 
hade tänkt sig. Att de inte hann få tag i informationen betydde dock inte, att de inte kunde 
utföra deras arbetsuppgifter. Informanterna framhöll möten och direktkontakter med kollegor 
för utbyte av information som särskilt viktiga. Intranätet var ett relativt trubbigt verktyg i 
jämförelse med det personliga mötet kollegor emellan. Dessa möten omfattade många flera 
dimensioner i form av kroppsspråk, underförstådda meningar och möjligheter till svar.  

                                                 
68 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 182f.,   
69 Klang (2003), s. 72.  
70 Leckie, Pettigrew & Sylvain  (1996), s. 182f.,  



 43 

8.2.1 Informationsbehov på intranätet 
 
På frågan om intranätet motsvarade informanternas informationsbehov var svaret delvis. 
Undersökningen visade att informanternas informationsbehov på intranätet var förutsägbara 
och regelbundna. Informanterna använde sig av intranätet nästan dagligen för att hålla sig 
informerade om vad som hände inom biblioteksorganisationen. De använde sig av intranätet 
främst som informationskanal. Särskilt uppskattad var kalenderfunktionen. Här kunde de se 
vem som hade ansvar för referensarbetet, vilka som var på semester, var sjuka eller av någon 
annan anledning var borta från arbetet. De tog också del av olika former av meddelanden, 
mötesprotokoll från olika avdelningsmöten och referat från fortbildningskurser och tjänste-
resor som deras kollegor hade varit på. Vid somliga tillfällen publicerades bilder från olika 
arrangemang som hade ägt rum inom biblioteket och från olika personalfester. Informanterna 
använde intranätet även för konkret arbetsrelaterad information. De tog del av regler som 
gällde för katalogisering och fjärrlån. En informant använde sig även av en tidskriftsdatabas 
som fanns tillgänglig på intranätet. Det var när han skulle undersöka vilka tidskrifter som där 
fanns tillgängliga.  
 
Några av de faktorer, som Leckie et al inbegriper i kännetecken på informationsbehov, är 
demografiska och kontextuella.71 Undersökningen visade, att flera av informanterna hade 
arbetat inom organisationen innan intranätet hade implementerats. De var därför vana att 
täcka sina informationsbehov via andra informationskällor vid sidan om intranätet. Ett rimligt 
antagande är enligt min mening, att intranätet även efter implementeringen inte täckte deras 
informationsbehov. Undersökningen visade, att informanterna betraktade intranätet som ett 
komplement till övriga informationskällor. För att täcka sina informationsbehov använde de 
sig framförallt av Internet, e-post och av sina kollegor.  
 
Som tidigare nämnts hade yrkesrollen endast liten inverkan på bibliotekariernas intranät-
användande, oavsett vilken avdelning de tillhörde. Undantag var därvidlag den informant som 
arbetade som katalogisatör och som använde sig av en tidskriftsdatabas som fanns tillgänglig 
på intranätet. En förklaring till att yrkesrollen hade så liten inverkan kan vara det sätt varpå 
jag ställde mina frågor och hur informanterna valde att tolka dem. En annan kan vara, att 
bibliotekarierna i deras yrkesroller fann andra informationskällor, som de hellre använde sig 
av. Hit hörde till exempel Internet, e-post och deras kollegor.  
 
Som ovan nämnts ansåg informanterna, att de i sina yrkesroller skulle klara av att sköta sina 
arbetsuppgifter, även om de inte hade tillgång till intranätet. En intressant fråga är vad 
informanterna här menar med arbetsuppgifter? Undersökningen visade att de i deras 
yrkesroller sökte efter information för att hålla sig uppdaterade om biblioteksorganisationen, 
till exempel när de skulle arbeta med referensarbetet.  En annan fråga jag ställer mig är, om 
det inte bör räknas som en arbetsuppgift att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom 
biblioteksorganisationen?  
 
.  
 
 
 
 

                                                 
71 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), 182f.,  
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När man formar ett intranät, är det enligt Mphidi Hamilton & Reta Snyman viktigt, att det 
motsvarar användarnas behov.72 Undersökningen visade tydligt att informanternas infor-
mationsbehov aldrig hade efterfrågats. Bark et al. menar, att om man inte utvärderar 
användarnas informationsbehov finns det risk för, att de kommer att sluta använda sig av 
intranätet.73 Utvärderingar bör göras kontinuerligt eftersom användarnas informationsbehov 
ständigt förändras. Det fanns en möjlighet, att den intranätansvarige vid något tillfälle redan 
hade utfört någon form av utvärdering av intranätet. Det bör dock påpekas, att ingen av 
informanterna hade hört talas om eller aktivt deltagit i någon form av utvärdering under den 
tid de varit anställda vid högskolebiblioteket. 
 
Informanterna upplevde ett outtalat krav från bibliotekschefen och sina kollegor, om att de 
skulle använda sig av intranät. Frågan är, om deras informationsbehov på intranätet inte till 
stor del är överdrivet? Kan det vara så, att det outtalade kravet leder till att de känner, att de 
måste använda sig av intranätet och därigenom skapar egna informationsbehov som 
egentligen inte finns? Jag bygger mitt resonemang på att informanterna till stor del använde 
sig av andra informationskällor, som bättre motsvarade deras informationsbehov och på att de 
menade, att de skulle klara av att sköta sina arbetsuppgifter, om de inte hade tillgång till 
intranät.  

8.3 Intranät som verktyg i informationsförsörjning  
 
Min undersökning visar, att antalet webbsidor på intranätet var mycket stort. Det berodde 
bland annat på att det fanns en policy om, att en så stor mängd information som möjligt skulle 
finnas tillgänglig på intranätet. Där fanns olika former av information, som den enskilde 
anställde hade nytta av, till exempel om vilka som var anställda inom biblioteket och vad de 
arbetade med, om arbetsrutiner, telefonlistor och lunchmenyer från högskolebibliotekets 
restaurang. Det fanns också konkret arbetsrelaterad information som berörde mötesprotokoll 
från avdelningsmöten, arbetsrutiner, information från olika konferenser och fortbildningar etc. 
Det material som fanns tillgängligt på intranätet var således av varierande art. Att det fanns 
mycket information kunde vara anledning till att informanterna upplevde, att tillgången på 
information på intranätet var stor.  
 
Jag har funnit, att den information som publicerades på intranätet gav informanterna bättre 
inblick i vad som hände inom biblioteksorganisationen. Informanterna upplevde intranätet 
som demokratiserande. Med bättre inblick och demokratiserande menas här, att informanterna 
och övrig bibliotekspersonal fick tillgång till mera information än innan intranätet hade imple-
menterats. Intranätet skapade ett slags ”kommunikativ offentlighet” eftersom det där fanns 
större möjligheter för bibliotekspersonalen att ta del av andras åsikter och erfarenheter samt 
att förmedla sina egna. Den information som publiceras på intranätet utgör en del av biblio-
teksorganisationens minne och är således en viktig resurs för biblioteket som helhet och för 
informanterna.  
 
 
 
 
 

                                                 
72 Mphidi & Snyman (2004). s. 393-400.   
73 Bark et al. (1997),  s. 80.  
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Heide menar, att när intranät implementeras i en organisation ökar graden av pull. 
Användarna själva hämtar på intranätet den information som de behöver för att hålla sig 
informerade och för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Heide menar dock, att detta också 
kan leda till problem, eftersom användarna är vana att få informationen levererad till sig. 
Intressant är, att informanterna inte ansåg att detta problem existerade. De hade god tillgång 
till datorer, god datorvana och en hög utbildningsnivå. Överlag uppfattade jag det som att 
informanterna upplevde det som positivt att både ha tillgång till och hämta information på 
intranätet. De upplevde också att de hade bättre kontroll över informationsflödet, eftersom de 
själva - oavsett tidpunkt - kunde komma åt informationen på intranätet. Frågan är, om man 
inte kan se det som en motsägelse, att informanterna, samtidigt som de säger sig uppskatta att 
söka efter information på intranätet, anser det vara svårt att söka efter den och delvis därför 
väljer att använda sig av informationskällor som bättre motsvarar deras behov?  
 
Även om intranätet hade medfört, att de själva fick ta ett större ansvar för att finna den 
information de behövde, upplevde informanterna intranätet som en naturlig källa för informa-
tionssökning. Noterbart är, att informanterna därvid såg intranätet som ett effektivt verktyg. 
Det kunde dock inte jämföras med de kontakter de fick via informationsmöten eller personliga 
möten med kollegor. Dessa omfattade så många flera dimensioner i form av kroppsspråk, 
underförstådda meningar och möjligheter till följdfrågor.  
 
Diskussionerna kring intranäts grad av tillfällighet och aktualitet visar, att intranät hade hög 
status bland informanterna. Intranätet var en auktoritär källa, som man vände sig till för att få 
information om vad som hände inom biblioteksorganisationen. Något som framkom av 
undersökningen var, att informanterna hade stor tilltro till den information som publicerades 
på intranätet, även om det vid vissa tillfällen förekom felaktigheter. Ett representativt svar var, 
som en informant uttryckte sig, att man inte gick in för att finna fel. För att lösa ett visst 
problem tog man kontakt med den som hade skrivit texten och konsulterade denne om det 
aktuella felet. Denne tog därefter kontakt med den intranätansvarige som rättade till felet.  
 
Heide menar att intranät har inneburit ett paradigmskifte. I och med att användare fått 
möjlighet att publicera egen information på intranät har de fått nya roller.74 Undersökningen 
visade, att informanterna i deras yrkesroller hade möjlighet att publicera information på 
intranätet. Om de ville publicera något, sände de texten till den intranätansvarige som 
kontrollerade, om den skulle publiceras på intranätet eller i någon annan informationskanal. 
Noterbart är att informanterna inte gav någon förklaring till varför de inte i högre utsträckning 
än som nu var fallet ville publicera egen information på intranätet.   
 
Undersökningen visade att informanterna hade svårigheter med att söka och finna information 
på intranätet.  Som en lösning på problemet använde de sig av andra informationskällor för att 
få tag i den information som de behövde. Min undersökning visar att e-posten vid sidan om 
kollegor och Internet kanske upplevdes som den viktigaste informationskällan. En stor del av 
den interna kommunikationen och den som togs med kontakter utanför biblioteksorganisa-
tionen fördes med e-post. En av förklaringarna till att e-posten användes så frekvent var att 
den upplevdes som enkel. Det var lätt att skicka iväg ett brev utan att behöva tänka på tid och 
rum.  
 
 
 

                                                 
74 Heide (2002), s. 92.   
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Som tidigare nämnts, är det enligt Brown & Duguid ett vanligt förekommande problem, att de 
databaser som finns tillgängliga på intranäten inte används, därför att deras innehåll inte 
motsvarar användarnas behov.75 En liknande situation fanns bland informanterna. Anled-
ningen till att databaserna inte användes var, att informanterna hellre använde sig av de 
databaser, som fanns tillgängliga på bibliotekets webbsida på Internet.  

8.4 För- och nackdelar med intranätet 
 
Flera av de för- och nackdelar som kan uppkomma i samband med implementeringen och 
användningen av intranät har framkommit i min undersökning. Ed Tittel och James M. 
Stewart menar, att ett intranät är lättillgängligt, eftersom informationen kan nås av alla 
organisationsmedlemmar.76 Undersökningen visar, att informanterna uppfattade intranätet 
som lättillgängligt. Informationen lagrades på en server som gjorde, att informanterna, 
oberoende om de befann sig på arbetsplatsen eller i hemmet, hade tillgång till den information 
som publiceras på intranätet. Genom intranätet hade de fått tillgång till mera information än 
tidigare. Detta innebar även nackdelar, som ledde till stress och skuldkänslor. Informanterna 
kände, att de inte orkade ta del av all information som publicerades, samtidigt som det 
förväntades av dem, att de skulle läsa allting. De upplevde, att om de för ett tag inte hade varit 
inne på intranätet, fanns det alltid information att ta igen. En fördel var, att endast 
bibliotekspersonalen kunde komma åt den information som publicerades där.  
 
En fördel med att implementera ett diskussionsforum på ett intranät är, enligt Hjelm, att 
användarna där kan diskutera angelägna frågor.77 Noterbart är dock, att det bland 
informanterna inte fanns något större intresse för att införa ett diskussionsforum på intranätet. 
Vad beror det då på att informanterna inte ville införa ett diskussionsforum? Den förklaring 
som gavs var, att de tidigare haft tillgång till ett sådant, som inte användes. De kände heller 
inget behov av diskussionsforum eftersom de hellre använde sig av e-post.  
 
Noterbart var, att samtliga informanter upplevde att intranätet var stort och att de utnyttjade 
endast en bråkdel av dess innehåll. Samtidigt menade alla informanter, att det var bra att det 
fanns en informationskälla, där merparten av informationen fanns tillgänglig. Här fanns en 
tydlig motsägelse: samtidigt som informanterna menade, att intranätet var en utmärkt plats för 
samling av information, gav de uttryck för, att informationens struktur var svåröverskådlig 
och ibland svår att finna. Hjelm menar att en effektiv sökmotor skulle kunna underlätta 
informationsåtervinningen. Den sökmotor som fanns tillgänglig på intranätet upplevdes som 
svår att använda och gav inte de träffar som informanterna önskade. Inte heller var den 
navigeringsguide som fanns tillgänglig på intranätet till någon hjälp.  

 
 

 

 

 

                                                 
75 Brown & Duguid (2000), s. 79.  
76 Tittel & Stewart  (1997), s. 110.  
77 Hjelm (1996), s. 41.  
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8.5 Slutsatser  
I detta avsnitt redovisas de slutsatser som framkommit av undersökningen.  

8.5.1 Hur ser de informationsbehov ut som leder till att informanterna använder sig av 
intranätet i deras arbete?   
Samtliga informanter använde sig nästan dagligen av intranät, dels som informationskanal och 
dels som verktyg för arbetsrelaterade uppgifter. De tog del av olika former av meddelanden 
från bibliotekschefen och från kollegor. Särskilt uppskattad var kalenderfunktionen, eftersom 
de där kunde ta del av arbetsscheman över vem som en viss dag arbetade med referensarbetet 
och vilka kollegor som var sjuka eller på semester. Informanterna tog också del av 
mötesprotokoll från olika avdelningsmöten. Vid somliga tillfällen hade de möjlighet att prova 
på att använda sig av olika databaser, på vilka den intranätansvarige hade för avsikt att 
abonnera. Annan information var material som berörde vilka regler som gällde för fjärrlån 
och katalogisering och av en tidskriftskatalog som fanns tillgänglig på intranätet. De tog 
också del av bilder från personalfester och utställningar som hade ägt rum inom biblioteket 
samt av olika interna skämt.  

8.5.2 Hur upplever informanterna i deras yrkesroll intranät som verktyg i informations-
försörjning?  
Min undersökning visade att högskolebibliotekets intranät hade medfört förändringar i infor-
manternas informationsförsörjning. Genom den information som publicerades på intranätet 
hade informanterna fått tillgång till mera information än tidigare. Samtidigt hade de ålagts ett 
större ansvar för att själva söka efter den information de behövde. Informanterna såg det inte 
som något problem att på intranätet själva söka och finna information. Detta kan delvis 
förklaras med, att de hade god högskoleutbildning, god tillgång till datorer och vana vid att 
arbeta med datorer. De var positiva till att ha en informationskanal som endast biblioteks-
personalen hade tillgång till. Intranätet upplevdes som demokratiserande därigenom, att all 
personal inom biblioteksorganisationen fick ta del av informationen. Ingen kunde säga sig 
inte ha fått den.  

Att informanterna valde att söka efter information från andra informationskällor för att täcka 
sina informationsbehov berodde på, att de ansåg det vara tidskrävande och krångligt att söka 
efter den på intranätet. Häri ligger en tydlig motsägelse, eftersom de samtidigt menade att det 
inte var några problem med att där finna information.  Samtliga informanter upplevde det 
svårt att söka efter den. Svårigheten berodde på intranätets struktur. Det var svårt att veta 
vilka sökord de skulle använda sig av i sökmotorn och den navigeringsguide, som fanns 
tillgänglig, gav inte någon hjälp. Faktorer, som hade inverkan på informanternas val av 
informationskällor, var, hur mycket tid de hade till förfogande, hurudan förtrogenhet de hade 
med de aktuella källorna, informationskällornas lättillgänglighet och informanternas tidigare 
framgång och bekvämlighet med de aktuella informationkällorna. 
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8.5.3 Vilka för- och nackdelar upplever informanterna att intranät har fört med sig i 
deras yrkesroll?  
 
Min undersökning visade, att den intranätansvarige hade önskemål om, att en så stor del som 
möjligt av den information som berörde informanterna och övrig bibliotekspersonal skulle 
finnas tillgänglig på intranätet. Informanterna upplevde detta både positivt och negativt. Till 
det positiva hörde, att de, när de så önskade, kunde komma åt den information som publi-
cerades på intranätet, om de bara hade tillgång till en dator med Internet-uppkoppling. Det var 
värdefullt att ha en informationskanal som endast bibliotekspersonalen hade tillgång till.  
Intranät sågs som en naturlig källa att söka information ur.  
 
Till det negativa hörde, att informanterna upplevde det svårt att på intranätet söka och finna 
den information som de behövde. Att de fann det svårt att finna informationen hade att göra 
med den mängd information som där fanns tillgänglig. De hade inte fått någon utbildning och 
hade därför inte tillräckliga kunskaper i hur de skulle använda sig av de funktioner som fanns 
tillgängliga på intranätet. Rollkonflikterna bestod i, att de kände till bibliotekschefens och 
deras kollegors önskemål om att de skulle använda sig av den information, som publicerades 
på intranätet. Ändå använde de sig av andra informationskällor, sådana som bättre motsvarade 
deras informationsbehov.  
 
I likhet med vad som framkom i Cullheds undersökning, kunde jag konstatera, att det inte 
hade gjorts någon utvärdering av informanternas informationsbehov på intranätet. 
Informanterna hade inte fått någon information, om vad den intranätansvarige ville, att de 
skulle använda intranätet till eller vilka funktioner som där fanns tillgängliga. De hade heller 
inte undervisats om hur dessa funktioner skulle användas. Även om det fanns flera problem 
med intranät var informanterna nöjda med dess innehåll och såg inga akuta behov av 
förändringar.  
 
Cullheds undersökning visade, att de flesta intranäten vid högskole- och universitets-
biblioteken användes som rena informationskanaler.78 Enligt min tolkning befinner sig 
Högskolebibliotekets intranät i utvecklingsfas två. Det är på väg att bli ett integrerat arbets-
verktyg i bibliotekariernas arbete. Om det i högre utsträckning hade baserats på användarnas 
faktiska behov, skulle det enligt min mening nu ha potential för att bli ett effektivt och an-
vändbart verktyg i deras arbete. 

8.6 Framtida forskning  
 
När det gäller den fortsatta diskussionen om intranät, vore det intressant att gå vidare med en 
kartläggning av intranäten vid de svenska högskole- och universitetsbiblioteken. Fokus skulle 
då läggas på dess innehåll och bibliotekariernas användning av det i deras arbete. Andra 
frågor som vore intressanta att arbeta vidare med är vilken form av information som 
publiceras på intranäten och vilka tjänster som där tillhandahålls. I vilken utvecklingsfas 
befinner sig intranäten? Har bibliotekarierna möjlighet att kommunicera och diskutera med 
varandra på intranätet? Det vore också intressant att undersöka dels hur bibliotekscheferna vill 
att bibliotekarierna skall använda sig av intranäten och dels hur bibliotekarierna faktiskt 
använder sig av dem. Härigenom skulle man eventuellt få bättre kunskaper om hur man skulle 
kunna utveckla intranäten så att de både motsvarade biblioteksledningars förväntningar och 
blev effektiva arbetsverktyg i bibliotekariernas arbete.  

                                                 
78 Cullhed (1994). s. 6.  



 49 

9. Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en fallstudie och kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer undersöka, hur en grupp bibliotekarier vid ett högskolebibliotek upplevde och 
använde sig av intranät i deras arbete. Mina frågeställningar var följande: 
 
1. Hur ser de informationsbehov ut som leder till att bibliotekarierna använder sig av intranät  
    i deras yrkesroll? 
 
2. Hur upplever bibliotekarierna i deras yrkesroll intranät som verktyg  
    i informationsförsörjning?  
 
3. Vilka för- och nackdelar upplever bibliotekarierna att intranät har fört med sig i deras  
     yrkesroll?   
 
Undersökningen omfattade intervjuer med fem bibliotekarier och den intranätansvarige. Jag 
avsåg att utifrån ett nätverksurval undersöka, hur faktorer som intervjupersonernas ålder och 
yrkesroller påverkade deras intranätanvändande. Jag ville tolka det empiriska materialet och 
valde därför att använda mig av en modell, som byggde på den så kallade rollteorin. Modellen 
hade utarbetats av Gloria J. Leckie, Karen E. Pettigrew och Christian Sylvain. Den utgick 
från, att professionella i deras arbete spelade flera olika roller. Det grundläggande antagandet 
var, att de roller, med tillhörande arbetsuppgifter, som de professionella tog sig an i deras 
dagliga arbete, föranledde speciella informationsbehov. Dessa i sin tur ledde till 
informationsökningsprocesser. Informationssökningen påverkades i hög grad av ett antal 
samspelande faktorer, som kunde ha inverkan på resultatet. Min avsikt med rollindelningen 
var, att den skulle fungera som redskap för analys av de upplevelser en grupp bibliotekarier 
hade vid användandet av intranät i deras arbete.  
 
Undersökningen visade dock, att ålder och yrkesroller hade endast liten inverkan på 
informanternas intranätanvändande. Hur mycket de kom att använda sig av intranätet verkade 
mera bero på deras eget intresse. På grund av det outtalade kravet från bibliotekschefen, att de 
skulle ta del av den information som publicerades på intranätet, hade en rad rollkonflikter 
uppkommit. Informanterna kände, att de inte kunde motsvara förväntningarna om ett effektivt 
användande av intranätet. De hade inte fått någon utbildning i handhavandet av ett intranät. 
Därför använde de sig till viss del hellre av andra informationskällor för att finna den 
information de behövde.  Mängden information på intranätet gjorde, att de inte hann ta del av 
allt som publicerades där.  
 
Informationsbehov uppkom som en följd av arbetets föränderliga karaktär ständigt i 
bibliotekariernas arbete. Informanterna tillfredställde sina informationsbehov genom att 
använda sig av ett flertal informationskanaler, som Internet, e-post och deras kollegor. 
Intranätet sågs som ett komplement till övriga informationkanaler. Vilken informationskälla  
de valde att använda sig av berodde på vilken information de behövde eller vilken situation de 
befann sig i.  
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Informanternas informationsbehov på intranätet var förutsägbara och regelbundna. De an-
vände sig nästan dagligen av intranätet för att hålla sig informerade om vad som hände inom 
biblioteksorganisationen. Därvid använde de sig av intranätet främst som en informations-
kanal. Särskilt uppskattad var kalenderfunktionen. Informanterna kunde där se vem som hade 
ansvar för referensarbetet och vilka kollegor som var på semester, var sjuka eller av någon 
annan anledning var borta från arbetet. De tog också del av olika former av meddelanden, 
mötesprotokoll från olika avdelningsmöten och referat från fortbildningskurser och 
tjänsteresor som deras kollegor hade varit på. Intranätet användes även när informanterna ville 
ta del av information om vilka regler som gällde för fjärrlån eller katalogisering och om en 
tidskriftskatalog som fanns tillgänglig på intranät. Vid somliga tillfällen publicerades det 
bilder på olika arrangemang som hade ägt rum inom biblioteket och från olika personalfester. 
Emellanåt publicerades det även olika interna skämt.  
 
Ett antagande från min sida var att ålder och yrkesroll skulle ha en inverkan på informanternas 
intranätanvändande. Hur mycket de använde sig av intranätet verkade mera bero på eget 
intresse. Den avvikelse som fanns i informanternas yrkesroll när det gällde intranätan-
vändandet var att det fanns en informant som använde sig av en tidskriftsdatabas som fanns 
tillgänglig på intranätet.   
 
Intranätet hade inneburit flera förändringar för informanternas informationsförsörjning. 
Genom att informationen publicerades på intranätet fick informanterna ett större ansvar för att 
själva söka och finna den information som de behövde. Samtidig upplevde de, att det var bra, 
att det fanns en informationskanal, som endast bibliotekspersonalen hade tillgång till. Att 
informationen publicerades på intranätet hade stärkt demokratin. Samtliga medlemmar av 
bibliotekspersonalen fick tillgång till informationen och ingen kunde påstå sig inte ha fått 
möjlighet att ta del av den. De hade dessutom möjligheter att på intranätet publicera egen 
information. Intervjuerna visade, att informanterna var nöjda med intranätets innehåll men 
ansåg, att strukturen kunde vara bättre. Den sökmotor och den navigeringsguide som skulle 
underlätta informationssökningen på intranätet gav inte den hjälp som informanterna önskade.   
 
Intranätet hade inverkat både positivt och negativt på bibliotekariernas arbete. Det användes 
nästan dagligen och informanterna ansåg sig vara nöjda med dess innehåll. Dock hade det 
uppkommit en rad rollkonflikter och skuldkänslor. Informanterna visste, att bibliotekschefen 
och kollegorna förväntade sig, att de skulle använda sig av intranätet för att finna den 
information de behövde. Ändå använde de sig av andra informationskällor, eftersom dessa 
bättre motsvarade deras informationsbehov. En förklarande faktor var därvidlag, att de 
upplevde svårigheter med att finna informationen på intranätet. Vidare upplevde de sig inte ha 
tillräckliga kunskaper för att söka efter information där. Ytterligare en viktig faktor var, att de 
inte orkade ta del av all den sammantagna informationen som publicerades på intranätet. 

Min undersökning visar att högskolebibliotekets intranät har ambition att bli ett integrerat 
arbetsverktyg. Om det i högre utsträckning baseras på informanternas faktiska behov, tror jag, 
att intranätet har potential för att bli ett effektivt och användbart verktyg i bibliotekariernas 
arbete.  
 
Det är min förhoppning, att resultaten från min undersökning skall kunna utgöra underlag för 
diskussion, om hur intranäten vid andra högskole- och universitetsbibliotek upplevs och 
används bland bibliotekarier i deras arbete. Härigenom kan man få värdefull kunskap om hur 
intranäten generellt kan utvecklas till att bli  integrerade och användbara verktyg för bibliote-
karierna i deras arbetsdag.  
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Bilaga 1  
 
Intervjumanual  
 
Presentation av mig själv, min undersökning och hur resultatet kommer att 
presenteras.  
 
Praktiska frågor: Bandspelare, transkribering och anonymitet.  
 
Inledande frågor  
 
1. Tidigare utbildning  
 
2. Hur länge har du varit anställd vid biblioteket?  
 
3. Vad arbetar du med? (Funktion och arbetsmoment) 
 
Informationsbehov  
 
4. Vilka former av informationsbehov leder till att du söker efter  
     information i ditt arbete?  
 
5. Hur inhämtar du den information du behöver för ditt arbete?  
 
6. Använder du olika informationskanaler för olika behov? (Kollegor, chefer, intranät,  
    möten, e-post, tryckt eller otryckt material) 
 
7. I vilken utsträckning använder du dig av den information som finns att tillgå på intranätet? 
    (Enkla, konkreta problem/fakta sökning och/eller komplexa problem).  
 
8.  Vilken typ av information söker du på intranätet?  
 
9.  Använder du dig av informationen på intranätet i ditt arbete? På vilket sätt?  
 
10. I vilka sammanhang söker du efter information på intranätet?  
 
11. Hur ofta använder du dig av intranätet?  
 
Användarvänlighet  
 
12. Är det svårt att finna den information du söker på intranätet? På vilket sätt?  
 
13. Anser du att informationen på intranätet är aktuell och uppdaterad?  
 
14. Har du tillräckligt med kunskaper för att söka efter information på intranätet?  
 
15. Vad anser du om intranätets utformning? (användarvänlig, enkelhet, tydlighet)  
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Tillförlitlighet  
 
16. Anser du att informationen på intranätet är tillförlitlig?  
 
17. Vilka är intranätets för- och nackdelar? 
 
18. Är den text som presenteras på intranätet lätt att förstå?  
 
Utbildning  
 
19. Har du fått någon utbildning/introduktion i hur intranätet fungerar?  
 
20. Vad anser du om intranätets egna hjälpmedel för att finna informationen? (Sökfunktion,  
      hjälpmanualer).  
 
Förändringar  
 
21. Nämn några förändringar du vill göra för att göra intranätet bättre?  
 
22. Finns det information på intranätet som du finner irrelevant?  
 
23. Finns det någon ytterligare information som du vill ha tillgång till på  
      intranätet?  
 
Kommunikation  
 
24. Har du någon möjlighet att kommunicera med kollegorna via ett  
      diskussionsforum på intranätet.  
 
Övrigt   
 
25. Finns det något som du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  
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Bilaga 2  
 
Intervjumanual till den intranätansvarige för intranät  
 
1. När infördes intranätet?  
 
2. Finns det ett allmänt syfte med intranätets utformning och funktion?  
 
3. Vilka har tillgång till intranätet?  
 
4.  Gjordes en behovsanalys innan ni implmenterade intranätet?  
 
5. Vad innehåller intranätet?  Finns där för mycket? Saknas något? (aktualitet, relevans  
     och pålitlighet?  
 
6.  Vilka funktioner har intranätet? (sökmotor, e-post, diskussionsforum).  
 
7.   Finns det möjligheter att framföra önskemål?  
 
8.   Har ni några planer på att utveckla intranätet? I så fall hur?  
 
9.   Vilka krav/önskemål har du på/med intranätet i framtiden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


