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A division by two fundamental different distinctions of IO are being made. Information 
Overload serves as a name for: 

I. An information-intensive environment. 
II. A spectrum of different psychic reactions to the environment. 

As for the supposed domains of activity it is also divided into two basically different categories: 

I. The specific information-intensive environment. 
II. Information overload as a major symtom of modem society. 
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F6RORD 

EN INLEDANDEAMBITION 
Den har uppsatsens inriktning var !Cmgt ifran sjalvklar eller given vid arbetets 
inledning. Fokus har tindrats atskilliga ganger och sticksparen har varit manga. 
Stimulerande har det emellertid varit hela tiden. 

Fran det att jag inledde arbetet med att forsoka fimdera ut en intressant problem
stallning har atskilliga timnesval granskats, och forkastats. 6nskan att vilja 
undersoka nagonting av allmtinnare relevans och betydelse ar val tamligen naturlig. 
Vern vill sent omsider upptacka att den egna verksamheten saknar varje vettig 
mening? Jag lade darfor ned ganska stor moda pa letande e.fter ett iimne som kunde 
vara av intresse bade for mig och forhoppningsvis aven for andra. Det forra malet 
for mitt letande fann jag. Huruvida jag iiven funnit det senare millet ar upp till 
lasaren att avgora. 

Hdr nedanfoljer en kort, och nagot tillrattalagd, beskrivning av hur jag kom.fram 
till det som slutligen blev den har uppsatsens kiirna, namligen begreppet information 
overload (10). 

DET FORKLARANDE PERSPEKTIVET 
Perspektiv ar viktigt. I en tavla utan perspektiv framstar motivet som p/att. Utan det 
historiska perspektivet riskerar dven samtida skeenden te sig som endimensionella. 
Handelser kan framsta som intraffade av slump, som saknande foregaende orsaker. 
Ett enormt tidsperspektiv (10-25 miljarder ar) inom kosmologin mojliggjorde teorin 
om universums fodelse i en "Big Bang". !nom biologin spelar den (evolutions-) 
historiska bakgrunden en fUndamental roll for forstaelsen av nutida former av 
levande organismer. Fossilfynd ordnas e.fter alder och synliggor den process som 
benamns den biologiska evolutionen. 

Men varken evolutionshistoria och rakt inte Big Bang-teorin ar ju tillriickliga for 
att helt forklara manniskans viisen. Till skillnad fran alta andra djur finns det 
namligen for manniskan ytterligare en historisk utveckling, jdmte den biologiska, att 
ta hdnsyn till. !bland kallas denna for den kulturella evolutionen. En traditionellare 
och siikerligen ocksa bekantare benamning ar heft sonika mdnsklighetens historia. 1 

Forhallandet att manniskan sjalv kontinuerligtforandrar sina livsbetingelser och 
att varje tid (och plats) dtirmed har sin specifika kultur gor, anser jag, o.fta den 

1 
I en "miinsklighetens historia" skall ju egentligen bade miinniskans evolutionshistoria och 

hennes kulturella evolution inga om beniimningen skall vara helt riittvisande. En miinsklig
hetens historia som bara redogor for den senare formen av evolution ar diirfor nagot 
missvisande. 

2 
I begreppet kultur avser jag i forsta hand inte vad sam ocksa brukar kallas finkultur utan, 

(forts ... ) 
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historiska forankringen oundganglig. 
Av denna tilltro till perspektivetsforklarande kraft paforeteelser i tillvaron,foljer 

att jag redan fran borjan ansag det vara viktigt att fokusera ett aktuellt problem
omrade pa vilket (bl. a.) ett historiskt perspektiv med for del kunde appliceras. Och, 
.framfor alit, dar detta perspektiv bildade verktyg for djupare analys av den 
undersokta foreteelsen. 

PA JAKT EFTER AKTUELLA PROBLEMOMRADEN AV BADE 
VIDARE- OCH SNA."VT YRKESRELATERAT INTRESSE 
I var tid ar begreppet information, och med den termen relaterade amnessfarer 
fore mal for en intensiv uppmarksamhet fran en mangd olika hall. Samhallet sags 
t. ex. vara under forandring.fran eft industrisamhalle till ett informationssamhalle, 
med det postindustriella samhallet som eft mellanliggande metamorfosstadium 
(!'ENGSTROM 1987, s. 29). Vanligt ar ocksa att karaktarisera information som en 
.framtida nyckelresurs. 3 

Vid sidan av massmediernas livliga intresse for modern informationsteknik {IT) 
har studierna vid bibliotekshogskolan (i Boras) naturligen i mycket rort .fragor 
rorande hantering av stora mangder av information. Till exempel.framstar kodningen 
av dokument, sa att dess huvudsakliga innehall tydliggors, som eft sporsmal av evig 
aktualitet inom biblioteksvarlden. I Birger Hjorlands "Emnerepraesentation og 
informationssogning "fordes exempelvis tanken .fram att varje dokument hade en i 
princip oandlig amnespotenitial (HJORLAND 1993, t. ex. s. 69-79). Det skulle 
darf6r vara upp till indexeraren eller informationsspecialisten att synliggora de 
amnesomraden som for det specifika (specialiserade) biblioteket var relevanta. I 
mina ogon .framstod indexeraren i det perspektivet som en slags shaman som mer 
eller mindre skulle .frammana 6nskade amnensinriktningar ur dokument, aven da 
dessa inte nodvandigtvis hade en uppenbar existens i den enskilda boken. 

Mot denna bakgrund dar informations potentiella varde mer och mer betonas 
samt med tanke pa yrkesrelaterade .fragor rorande dess hantering vacktes aven mitt 
intresse for detta amnesfalt i hogre omfattning an vad som tidigare hade varit fallet. 
Jag beslot darfor att narmare undersoka nagra av informationteknikens domaner i 
forhoppning att dar finna ettfor uppsatsen lampligt problemomrade. 

( .. .forts) 
for att citera NE (1993, band I I, s. 51 1): "Den vida definitionen av kultur som en totalitet 
av en viss populations tankar, hand/in gar och omgivande forhallanden ... " 

3 
Tengstr6m (1987, s. 32-33): 

"Mot den har bakgrunden ar det inte forwinande att man betraktar "information" som 
nyckelresurs (i betydelsen "av$6rande ", inte "knapP," resurs) for framtiden. I ett 
naturvetenskapligt perspektiv jramstar "information ' som viktigare an energi och 
material. I ett nationalekonomiskt perspektiv forefaller "information" vara en viktigare 
produktionsfaktor an jord, kapital el/er arbete. 

Denna syn kommer till uttryck i officiella uttalanden. I ett OECD-dokument fran 1975 
heter det att vi nu bOrjar bevittna "a transition from an ecconomy and technology based 
on energy and material to one based on information ". " 
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Eft potentiellt utvecklingsbart falt tycktes finnas just i spannet mel/an 
uppfattningen om information som ovarderlig resurs och nodvandigheten aft "stuva 
undan" den information som for stunden inte anvandes. Anledningen till del 
paradoxa/a forhallandet kan tyckas bade sjalvklar och trivial: Samhallet av idag ar 
for rik pa information for att det skall vara mojligt att exponera all den samlade 
kunskapen samtidigt, he/a tiden. I nagon mycket avlagsen och hypotetisk forntid 
fanns mahanda alit vad man da visste sam/ad pa en plats, latt tillganglig, eventuellt 
dven personifierad av en vis gubbe eller gumma. 

Invandningen till trots framstod samtidens nodvandighet av sojistikerade 
informationshanteringsstrategier for att den vardefulla kunskapen skall kunna 
atervinnas anda somfascinerande: Kunskapsackumulation ar ju en process i tiden, 
d. v. s. en historisk process. Vidare ar strategier for hur denna ackumulerade 
kunskap skall ordnas for att effektivast kunna anvdndas av bade generellare- och 
strikt yrkesrelaterat intresse. 

En fraga som snarl vacktes var hur val moderna informationsatervinnings- och 
lagringsstrategier var anpassade till var tids enorma och dessutom snabbt vdxande 
kunskapsberg. Fanns det t. ex. tecken pa dysfunktioner mel! an a ena sidan kunskapen 
och a andra sidan de strukturer som syftade till informations bevarande och 
tillgdnglighet? Genom att soka efter tva olika sorters problembeskrivningar i 
litteraturen hoppadesjag bli vdgledd i dennafraga. Vadjagfrdmst sokte efter var: 

1) Skildringar av information som otillgdnglig, och,: 

2) Skildringar av information som alltfor tilllganglig. 

Min tanke var att de tva typerna av beskrivningar var for sig skulle vara tee ken pa 
informationsatervinningsstrategier med bristande anpassning till radande 
informationsstrukturer. Det visade sig att bada sorters skildringar var ganska 
vanliga. 

I denforsta kategorin av litteratur kunde t. ex. enforfattare mena att gatan bakom 
manga av var tids sjukdomar antagligen redan var lost. Men da svaret dessvdrre 
fanns att Ids a i nag on gomd och bortglomd forskningsrapport var losningen dnda 
utom rackha/1. Dokumentet hade m. a. o. forlorats da dess kodning inte omfattade 
alla de innehallsliga aspekterna. 

Litteraturen som ur olika aspekter skildrade information som alltfor tillganglig 
var av en annan karaktar och i mitt tycke dven intressantare. Forfattare kunde t. ex. 
mena att vart samhalle hade blivit sa informationsrikt aft en rad negativa 
konsekvenser uppkommit i dess folje. Till dessa horde t. ex. att viktig eller onskvard 
information ofta gick for/orad i ett allmant forekommande informationsbrus. I 
dagens moderna samhalle radde en negativ informationssituation som vanligen 
kallades for information overload 

Jag beslot aft fordjupa mig i den senare av dessa tva kategorier. Bland andra 
kvaliteer var den aven fantasieggande: Mansklighetens samlade kunskapsmassa, 
modosamt forvarvad och bevarad av forfdderna dnda sedan kulturens gryning, hade 
slutligen blivit sa enorm att den bokstavligen vuxit oss over vara huvuden. En slags 
omvand alkemisk process hade forvandlat var kulturs dyrbara kunskapskapital, var 
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civilisations guld, till overallt forekommande och ofia helt viirdelos information. 

BEGREPPET INFORMATION OVERLOAD 
I information overload tycktes mcmga av informationssamhallets pastadda negativa 
konsekvenser sammanfattas. Da begreppet iiven verkade ha en allman spridning 
syntes enfruktsam utgangspunkt vara att lata miinniskor, t. ex. i intervjuer, beskriva 
sin eventuella information overload Diirigenom trodde jag att en konkretisering av 
fenomenets samtida, situationsspecifika karaktaristika skulle erhallas. Jamte ett 
historiskt perspektiv av foreteelsens utveckling och bakgrundsorsaker skulle kanske 
ny och anviindbar kunskap omfenomenet skapas. Mahiinda var det diirefier till och 
med mojligt aft ge konkretaforslag pa hur situationsspecifik information overload 
kunde elimineras. 

Vid funderande over intervjufragor och malgrupper upptiickte jag emellertid aft 
begreppet information overload inte var sa distinkt i sina inneborder som jag trott 
det vara. Aven i litteraturen fann jag att dess karakttiristika skifiade bl. a. beroende 
pa vi/ken aspekt av informationsamhallet sam behandlades. Om inte foreteelsen 
innehallsliga domiiner var val definerade, hur skulle dQ mina tiinkta intervjuer kunna 
ligga till grundfor slutsatser om situationsspecifik information overload? Plotsligt 
tycktes det uppenbart aft en undersokning endast skulle resultera i en samling 
subjektiva beskrivningar av ringa- eller intet varde. Jag kom diirfor till slutsatsen att 
information overload for niirvarande var for begreppsligt dif.fust for att intervjuer, 
enkiiter 0. dyl. skulle kunna.fylla nagon vettigfunktion. 

INRINGNING AV PROBLEMOMRADE 
Upptiickten av information overloads betydelseglidningar i litteraturen gav 
emellertid uppslaget till vad sam kom att bli foreliggande arbetes huvudiimne: Att 
undersoka begreppets inneborder sa som det skildras i lifteraturen. Med sedan 
information overloads innebord (-er) som en slags skiirningspunkt for olika 
foreteelser i dagens samhiille iir tanken att en dynamisk dialektisk process skall vara 
mojlig: Hur forhaller sig t. ex. information overload till den historiska process vars 
resultat iir det vi kallar for det moderna informationssamhallet? Och, hur skall 
information overload bedomas i ljuset av att formen pa kommunikationen pa ett 
avgorande siift ocksa priiglar vad som kan meddelas? 

TACK 
Jag vill tacka min handledare, Anders Malmsjo, for viirdefull viigledning och 
uppmuntran. A'ven Romulo Enmark och Gunnel Hessler har givit mig viktiga 
synpunkter och rad. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the concept "Information Overload" (IO). It describes the 
intellectual content of the idea as well as its supposed domains of activity. 
Furthermore it problemizes the image of "Information", "Information Society" and 
other concepts related to those phenomenons. 

A division by two fundamental different distinctions of IO are being made. 
Information Overload serves as a name for: 

I. An information-intensive environment. 
II. A spectrum of different psychic reactions to the environment. 

As for the supposed domains of activity it is also divided into two basically different 
categories: 

I. The specific information-intensive environment. 
II. Information overload as a major symtom of modem society. 

One hypothesis proposed is: When a society is overcrowded with information, the 
meaning of specific information tend to be fragmentized to individuals in that 
society. Therefore, it is multiple fragments of multiple meanings that serve as a base 
in those persons interpretations of reality. 



1. 

INLEDNING 

1.1. OMNOTAPPARATEN 
Det kan vara lampligt att redan har kommentera uppsatsens manga ganger omfattande 
nottext. 

Eftersom den bar uppsatsen ar teoretiskt inriktad och da mangden citat ar stor 
firms det i mitt tycke ofta anledning att kommentera (utveckla, spekulera, beHigga 
m.m.) t. ex. ett pastaende eller ett resonemang. For att inte helhetsbilden, den roda 
traden, skall riskera att ga forlorad har jag darfor forlagt en stor del av textmaterialet 
till noterna. Notapparaten anvands med andra ord i huvudsak som ett text
struktureringsverktyg. Darmed hoppas jag att det ar Uittare att overblicka uppsatsens 
innehall an vad som hade varit fallet om notapparaten inte anvants pa angivet vis. 

Av det ovan sagda foljer att nottexten ofta kan vara lika viktig for forstaelsen som 
huvudtexten. Ett vanligt satt att anvanda notapparaten ar att dar forlagga information 
av det kuriosare slaget. Det har alltsa inte varit min avsikt att notapparaten i den har 
uppsatsen skall ha den funktionen. 

1.2. PRESENTATION AV AMNET 
Den har uppsatsen ar koncentrerad kring den foreteelse som vanligen benamns 
information overload (10).1 

Det varden tyske filosofen och sociologen George Simmel (1858-1918) som forst 
dokumenterade existensen av 10. Han beskrev ett fenomen bland storstadsbor vars 
synliga uttryck bl. a. var ett avsiktligt begransade av kontaktytan mot omvarlden for 
att undvika "indiscriminate suggestibility to protect themselves from an overload of 
sensations, which results in an incapacity ... to react to new situations with the 
appropriate energy." (WURMAN 1989 s. 143; NE 1995, band 16, s. 452). Aven den 
amerikanske stadsvetaren Karl Deutsch (f. 1912) hanforde kommunikationsoverflod 
(communication overload) till den moderna storstaden och kallade det for en "disease 
of cities" (KLAPP 1986, s. 6-7; NE 1990, band 4, s. 532). 

I dessa bada pionjarers efterfoljd har det foretagits mangder av undersokningar 
rorande det urbana livets effekter pa det manskliga psyket. Till dessa hor bl. a. 
Stanley Milgrams (MILGRAM 1970) The experience of living in cities som kan 
betraktas som en fortsattare av Simmels och Deutschs studier. 
Emellertid var det framst efter Alvin Tofflers Future shock (1970) och i synnerhet 
efter James Grier Millers Living Systems (1978) som det blev alit vanligare med 

1 
En mer ingaende redogorelse av alternativa begrepp for 10 gors i kapitel 2.2., Val av 

litteratur och aven i Kp. 5, Analys av begreppet information overload. 
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fragor rorande eventuella begransningar i manniskans kognitiva formaga, sarskilt i 
forhallande till var tids alit informationsintensivare miljoer. 

Under senare Ar tycks emellertid intresset for 10-problematiken klingat av. FrAn 
att ha varit en relativt uppmarksammad foreteelse diskuteras IO numera sallan i 
tidskrifter, tidningar och annan massmedia. 

1.3. INFORMATIONSTEKNIK SOM NYTT FOKUS I MASSMEDIA 
v ad som daremot ar i blickpunkten for dessa mediers intresse ar 
informationstekniken (IT) med "den modema" som staende epitet. Med IT som ett 
nytt fokus for massmedia uppfattar jag att en forskjutning i bur vart s.k. kommunika
tionssarnhalle2 beskrivs agt rum. 

FrAn att det tidare varit f6rhallandevis vanligt med diskussioner om problemen 
relaterade till informationsoverflodssarnhallet bar det i mitt tycke skett en i det 
narmaste total kapitulation inf6r alia de forforiska !often som foljt med 
informationsteknikens frammarsch.3 Informationstekniken framstalls alit oftare som 
en slags vasterlandets universalfralsare: 

2 

"Is it fair to refer to overselling the promise of computers and modem 
information and communications handling technologies as an 
'information disaster'? I believe it is. The irony of observing that, of 
all technologies, information technologies have been oversold as a 
panacea to modem society's productivity and competitivness 
problems and failures can scarcely be lost on our policymakers, 
technology manufacturers, information producing and consuming 
institutions, and individual endusers. And yet, we are stilled being 
lulled by the siren song of the technocrats into believing that the 
solution to all of our problems will lie tomorrow morning in opening 
yet another PC box, or shrink-wrapped piece of software. It is not to 
late to strip away the nonsense and hype that surrounds so much of 

Angaende begreppet "kommunikationssamhalle" och aven vad jag uppfattar vara det 
synonyma "informationssamhalle". Jag citerar Tengstroms (1987) beskrivning av de 
varierande inneborder besre~pet "informationssamhalle" kan ha: "De kan vagt beteckna ett 
samhalle dar "informatiOn ' spelar en allt viktigare roll, bl a genom massmediemas 
utveckling. "Informationssamhallet" kan ocksa defineras som ett samhalle, dar mer an 50% 
av arbetskraften ar sysselsatt med olika former av "informationsarbete". Man kan till sist 
aven uppfatta "informationssamhallet" som en konkretisering av det lange bebadade 
"postindustriella samhallet"." (s. 29) 

3 
Hyllningskoren till IT ar forvisso inte helt unison. Sa har beskriver en VD i Electronic 

Industries Association sitt fOrhAllande till E-mail: "I'm spending an hour a day going 
throu~h junk, or using a keyboard to respond to junk, or thinking about junk, or reading 
junk.' (TETZELI 1994). En "management guru', Tom Peters, asikter om informations
natverken citeras i samma artikel: 'Tm concerned that this global cacophony will in fact 
be garbage at the speed of light". Tetzeli (1994) ger sjalv sin syn pa IT: "What makes our 
modem morass even worse is that adding new paths for information is like adding lanes on 
a highway- new traffic quickly fills them up. Even though almost everyone agrees we're 
bombarded with too much information, we're creating more everyday." 
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today's information technology marketing. If we do not, the 
information and information technology disasters will surely lead to 
a more profound kind of ecconomic and social disaster!" (ANDERLA 
1991, s. 15) 

Ert av de stiindigt aterkommande lOftena ar art vi med IT -revolutionen kommer art 
fa en okande tillgang pa information. 

Implicit i sadana pastaenden ligger uppfattningen art man med mer information 
aven blir mer informerad i betydelsen art erhrula kunskap. Det vill saga, med okade 
informationsfloden anses tydligen iiven en okad kunskapstillvaxt automatisk folja. 4 

Darvidlag paminner artitydema en hel del om de under 50- och 60-talen sa vanliga 
forhoppningama om televisionen. Detta medium ville ju manga se som ett viktigt 
redskap fort. ex. folkbildning (MITROFF 1993, s. xii; DONNELLY 1986, s. 15-39). 

1.4. EN POTENTIELL KONFLIKT MELLAN INFORMATION 
OVERLOAD OCH IT-REVOLUTIONEN 

Hur skall egentligen sadana lOften och framtidsprognoser bedomas i perspektivet av 
art Miller (1978) och andra redan pa 1970-talet menade art det modema samhallets 
informationsoverskott, paradoxalt nog, var ett allvarlig hot mot manniskans menings
skapande fdnnaga? Information overload ansags till och med vara ett hot mot hela 
den industrialiserade varlden5 (KLAPP 1982; TOFFLER 1970). 

Derma enorma, samhalleligt paverkande, kraft som tillskrevs IO (t. ex. av 
TOFFLER 1970; MILLER 1978) var en av orsakema till art jag fick lust art narmare 
studera begreppets innehallsliga domaner. 

Med sarskild tanke pa mediemas, i mitt tycke, utbredda ignorans av foreteelsen. 
Samt mot bakgrund av den pagaende IT -revolutionen, med dess pastadda positiva 
konsekvenser for samhiille och individ, syntes det diirfor extra angelaget art ur nagon 
val vald aspekt undersoka begreppet IO. Mahanda ar de forhoppningar som ar knytna 
till den modema informationstekniken lik den hausse som televisionen en gang var 
utsatt for. 

En tanke var art en analys av IO-begreppet aven skulle ge verktyg till mer 
nyanserade omdomen om var tids informationsklimat an vad jag uppfattade vara de 
gangse. 

1.5. ASPEKTER PA INFORMATION OVERLOAD 
Det fmns flera tankbara perspektiv art studera IO fran: I litteraturen ar det vanligt art 
IO t. ex. skildras som en av orsakema till ineffektiv informationshantering inom olika 
yrkessfarer. Det ror sig da oftast om generellare beskrivningar av exempelvis 
modema kontorsmiljoer som oversvammas av information. Med sadana redogorelser 

4 
Forhallandet mellan information och meningsskapande skriver Klapp (1982) om i 

Meaning lag in the information society. 

5 
I Iitteraturen beskrivs information overload ~enomgaende i ett vasterHindskt perspektiv 

darav formuleringen "hot mot hela den industnaliserade varlden". 
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fdljer mestadels aven strategifdrslag pa hur lOs negativa konsekvenser kan minskas 
(t. ex. ALESANDRINI 1992; ROSEN 1991; ROSEN och FRANKELIUS 1991 ; 
LOSEE 1988; TETZELI 1994). Vanligt ar aven att 10 karaktariseras utifran mycket 
specifika verksamhetsomraden. Det kan t. ex. rora sig om huruvida biblioteks
anvandare riskerar att drabbas av IO som en effekt av den s.k. informations
explosionen (RUDD 1986). Databassokningar och IO i form av "for manga tdiffar" 
ar en annan vanlig inriktning i litteraturen. Fenomenet 10 kan aven skildras i 
samband med vad man kallar informationsstress eller teknostress (TETZELI 1994; 
LAGERCRANTZ 1991; ARNETZ 1994; WURMAN 1989). Det finns dessutom ett 
stort urvallitteratur som i begreppet IO lagger vittgaende betydelser t. ex. i termer av 
overgripande samalleligt symtom (KLAPP 1986; TOFFLER 1970; POSTMAN 1984; 
MITROFF 1993; DONNELLY 1986). 

Detar naturligtvis varken mojligt eller ens onskvart att i det har sammanhanget 
beskriva varje tankbar tolkning av begreppet IO. Ej heller anser jag det inte vara 
sarskilt fruktsamt att studera fenomenet ur endast en aspekt, d.v.s vilka uttryck ro tar 

sig i en specifik miljo och situation. 
Vad som daremot ar mer intressant ar att studera fdreteelsen IO i sig: Att ur bade 

de generella och specifika skildringama dra slutsatser om beskrivningamas minsta 
gemensamma namnare. Det vill saga undersoka mojlighetema att ur materialet sluta 
sig till en overgripande definition av 10. 

1.6. UPPSATSENS SYFTE 
Syftet med uppsatsen ar darfdr att: 

1) Beskriva lOs innehallsliga- och verksamhetsspecifika domaner. Det 
vill saga: Klargora vad information overload innebar, vilka dess 
uttryck ar, dess distinktioner o.s.v. Vidare utreda om det over
huvudtaget kan betraktas som ett sjalvstandigt eller enhetligt begrepp. 
Kanske ar det t. ex. lampligare att placera vissa av de fdreteelser som 
vanligtvis brukar karaktariseras som IO inom andra amneskategoriet. 

2) Forsoka problematisera bilden av information och med det 
begreppet relaterade fdreteelser. Till exempel visa hur informations
kana! en, eller formen pa informationen, aven styr innehallet pa 
informationen. 

1.7. MOTIV TILL UPPSATSEN 
Motivet till uppsatsens fdrsta angivna syfte ar helt enkelt att jag anser att det behovs. 
Det ar namligen min erfarenhet att termen I 0 ar valbekant bade bland lekman och 

6 
Jag tanker har narmast pa fenomen som t. ex. informationsstress. Detar tankbart att denna 

foreteelse som ofta benamns 10 lampligare borde klassas in i t. ex. det overgripande 
begreppet yrkesrelaterad stress. 
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informationsproffs men att daremot kunskaper om foreteelsens innehaJ.lsliga domaner 
all tid ar ofullstandiga. En otrevlig vaghet tycks vila over begreppet! 

Detta ar i och for sig ingenting att forvanas over. Mig veterligen existerar inte 
nagra explicita beskrivningar av IO som sjiilvstandig foreteelse. 7 Den 10-relaterade 
litteraturen8 ar dessutom ofta sinsemellan tematiskt vasensskilda. Manga ganger 
kopplas aven IO-termen mer eller mindre diffust samman med foreteelser som 
teknostress eller informationsstress. InnehaJ.lsligt verkar alltsa begreppet spreta at 
flera hall och en analys bedomerjag darfor vara valbehovlig. 
Motiven till det andra angivna syftet ar flera: ForhaJ.landet att vi sags befinna oss i 
en IT-revolution9 vacker, menar jag, ett generellt behov av att forsoka bedoma vidden 
och arten i de f'orandringar denna revolution anses komma att medfora. 
I perspektivet av de forandringar i informationshantering10 som foljer av den modema 
informationsteknikens utveckling framst:Ar 10 fOr mig som varande en faktor av 
central betydelse. Ty i IO-begreppet finns ma.handa verktygen till den problema
tisering av IT somjag tycker saknas i massmediema. 

Om lOs inflytande pa modemt storstadsliv tillnarmelsevis ar sa stor som t. ex. 
Toffler (1970) och Miller (1978) menade ror det sig om en foreteelse som satter sin 
pragel pa bela var kultur. 

1.8. METOD 
Jag kommer att redogora for hur fenomenet skildras i backer, tidskrifter och andra 
informationskiillor med syftet att fran t. ex. de verksamhetsspeciflka skildringarna av 
IO dra slutsatser om lOs generellare karaktaristika. 

Underlag till en fordjupad bild av begreppet information och med det relaterade 
foreteelser ges bl. a. genom tillbakablickar pa tidigare informationstekniska 
forandringar. Tillsammans med egna hypoteser och forklaringsmodeller hoppas jag 
att IO ges en tydligare kontext och att rollen som begreppet spelar darmed lattare kan 
bedomas. 

Pa grund av att min kartlaggning av IO galler begreppets allmanna innehallsliga 

7 
" ... explicita beskrivningar av 10 som sjalvsHindig foreteelse.'' Med detta menar jag 

avsaknaden av beskrivningar av IO-fenomenet i sig. Nar det skrivs om 10 ar det (nastan) 
alltid i ett S.(lecifik sammanhang. Begreppet information overload appliceras genast pa den 
specifika sttuationens informationsmiljo utan att forst lOs begreppsliga domaner anges. 
A vsaknaden av overgripande definitioner av begreppet f'ar som resultat att term en tenderar 
att bli ett slags universalbegrepp som kan anvandas i alia mojliga sammanhang. 

8 
For vidare redogorelser om vadjag menar med 10-litteratur hanvisar jag till Kapitel2.2., 

Val av litteratur. 

9 . 
Nagot som kommer att framga senare 1 uppsatsen men som jag redan nu vill namna ar art 

den bedomning av IT-revolutionens konsekvenser jag anser vara viktig att gora inte i 
huvudsak handlar om de nya tekniska produkterna. Snarare handlar de om de forandringar 
i miingden av tillganglig information som delvis ar en foljd av dessa produkter. 

10 
I hur information lagras och transporteras och exponeras for anvandare. 
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domaner har inte nagra egna studier eller matningar av IO i specifika miljoer varit 
relevanta. 

1. 8 .1. Kommentarer till metoden 
I uppsatsens forord (s. xi~ Begreppet information overload) beskriver jag ett forslag 
pa metod for att analysera IO. Metoden gick ut pa att bl. a. via intervjuer erhalla 
material ur vilket lOs karaktaristika skulle kunna dras. Emellertid forutsatter derma 
metod~ enligt min uppfattning, att IO begreppsligt ar nagorlunda vaidefmerat. Om sa 
inte ar fallet riskerar en intervjuundersokning att endast resultera i ett antal 
berdttelser dar mfumiskor talar om vad de tror IO ar samt hur de sjalva uppfattar sig 
vara drabbade av fenomenet. Darfor kandes det nodvandigt art "ga till kalloma" och 
dar hfunta en definition av 10. Men, aven i lirteraturen fannjag art IO begreppsligt 
var mycket vagt. Denna upptackt genererade metodvalet fOr uppsatsen. 

En mojlig svaghet i foreliggande metod harmed avgransningsfragor art gora. Hur 
avgor man att en viss lirteratur ar relevant och annan lirteratur som inte varande 
relevant for 10-problematiken? Nagra sjalvklara regler for avgransning finns 
naturligtvis inte. Ytterst ar det avgransarens eget omdome som rar Hilla avgorandet. 
Att det harvidlag finns en osakerhetsfaktor av subjektiv natur art beakta bor inte 
fornekas. Detar en av anledningarna till art uppsatsen har ett delkapitel, Kp. 2.2, Val 
av litteratur~ dar lirteraturval relativt ingaende motiveras. 

En annan potentiell svaghet som metoden bar med sig har med 
betydelseglidningar art gora. I uppsatsen refereras det till en ganska stor mangd 
litteratur som bedomts vara 10-relaterad. Nar man handskas med sa mycket lirteratur 
ar en risk att t. ex. subtila betydelseglidningar i texterna inte alltid uppmarksammas. 
Aven ar spelar alltsa det tolkande subjektet en viss roll. I det har fallet galler det 
atergivandet/tolkandet av textemas intellektuella innehall. 
Val medveten om dessa metodologiska vanskligheter har jag anda bedomt den ovan 
angivna metoden~ for narvarande~ vara lampligare an konkurrerande altemativ. 
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2. 

UPPSATSENS UPPLAGGNING 
OCR VAL A V LITTERA TUR 

2.1 . UPPLAGGNING 
Efter detta kapitel foljer: 

Kapitel 3, Rundblickar. Har ges en oversikt av fdreteelser vilka ar relaterade till det 
s.k. infonnationssamhallet och till 10. Genom att beskriva den kontext i vilken IO 
verkar, kantad med mer personliga reflektioner, hoppas jag kunna skapa den 
forforstaelse for fenomenet jag anser vara viktig innan en koncentrering av 10-
problematiken kan ta vid. I kapitlet foretas aven en kortare genomgang av den 
historiska utvecklingen fran den talsprakliga kulturen till den skriftsprakliga samt hur 
denna foriindrade manniskans kognitiva mojligheter. 

Kapitel 4, Begreppet information. For att i mojligaste man undvika terminolgisk 
fOrvirring foljer en genomgang av informationsbegreppet. 

Kapitel5, Analys av begreppet information overload. Har drar jag slutsatser om: lOs 
innehallsliga domiiner, avgransningar gentemot andra begrepp m.m. 

Kapitel 6, Information overload i verkligheten. loom vetenskapshistorien finns i 
huvudsak tva skilda betraktelsesatt vad galler vetenskapemas utveckling: 

1) Det extemalistiska. Har beskrivs t. ex. en vetenskaplig teoris 
fodelse i ett stOrre socialt sammanhang av interagerande fakt
orer.Teorin har en bakgrundshistoria, en plats och andra sarskilda 
forutsattningar. lndividens roll, den enskilde vetenskapsmannen, 
nedtonas till forman for sarnhalleliga rorelser eller tidsandan etc. 

2) Det intemalistiska. I det internalistiska perspektivet stracker sig 
beskrivningen av den vetenskapliga teorin inte langt utover den eller 
de personer som kom pa den. Har ar det alltsa teorin i sig sjalv som ar 
intressant, inte dess eventuella yttre orsaker. Man kan ocksa saga att 
i det extemalistiska betraktelsesattet iir den enskilda teorin eller den 
enskilde vetenskapsmannen en svart punkt11 som liimnas darhiin. I 
stallet ar det den svarta punktens omgivningar som studeras. I det 

11 
Med beteckningen "svart punkt" vill jag g5ra en parallell till den s.k. blackbox-metoden. 

I not 76 redogor jag for inneborden i denna metod. 
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intemalistiska betraktelsesattet kan forfarandet sagas vara det 
motsatta: Teorin, vetenskapsmannen, ar ett ensamt lysande ljus 
omgiven av ett medeltida marker. (BASSALLA 1968; 
FMNGSMYR, Lychnos 1973/74) 

Jag beskriver information overload i tva olika perspektiv som i huvudsak kan indelas 
i de traditionella intemalistiska- respektive det extemalistiska betraktelsesatten. Dock 
ar jag inte nagondera betraktelsesatt i sin ortodoxa definition helt trogen. Min 
externalistiska avdelning har salunda drag av intemalism och min internalistiska 
avdelning har drag av externalism. Orsaken till detta ar att IO ar ett komplext 
fenomen vars utstrackning inte helt later sig inringas av vare sig externalistiska- eller 
intemalistiska Hilt. Uppdelningen fungerar anda sa till vida att den get olika aspekter 
pa fenomenet som annars hade varit svara att tydliggara. Dessutom uppdelar sig 
litteraturen om IO i det vasentligaste i dessa tva kategorier. Avdelningen i kapitel 6 
som har en mer internalistisk profil heter Den speci.fika informationsintensiva miljon. 
Information overload som samhiilleligt symtom ar i sin tur namnet pa avdelningen dar 
det extemalistiska betraktelsesattet dominerar. 

Val av bade det externalistiska- och det intemalistiska kapitlets underrubriker har 
i viss man styrts av Millers (1978) holistiska tearier angaende bl. a. organismer, 
organisationer och samhalle. Men framf6r alit har Neills (1992, s. 99-121) 
genomgang av lOs pastadda karaktaristika och konsekvenser inom olika levnadsfalt 
fatt styra rubriksattning och innehall. 

Kapitel 7, Diskussion och sammanfattning. Har aterknyter jag till material jag 
presenterat i tidigare kapitel samtidigt somjag antyder nagra mojliga slutsatser. 

2.2. VAL AV LITTERATUR 
lnom amnet IO ar mangden primarlitteratur relativt liten. Med primarlitteratur avser 
jag t. ex. backer och tidskrifter som explicit beskriver eller forklararar en 
problemstallning i termer av 10. Exempel pa sadan litteratur ar, Living Systems 
(1978), Overload and Boredom (KLAPP 1986), Inflation ofSymbols (KLAPP 1991), 
Great Information Disasters (ed. HORTON and LEWIS 1991), Survive information 
overload (ALESANDRINI 1992), Dilemmas in the study of information (NEILL 
1992), Surviving Information Overload (TETZELI 1994). 

Den overvagande delen av litteraturen med anknytning till amnet IO kan 
emellertid karaktariseras som sekundar. Med det menar jag litteratur som inte explicit 
anvander sig av begreppet 10 for att t. ex. belysa ett problem. Den sekundara 
litteraturen indelas i sin tur i tre olika kategorier: 

1) Till den f'orsta kategorin vill jag satta litteratur som anvander begrepp som mer 
eller mindre ar synonyma med IO t. ex. svenska motsvarigheter som 
informationsoverflod, informationsflod, informationsstress. Aven engelska begrepp 
som mer direkt anknyter till 10-problematiken faller inom den l6rsta kategorin, t. ex. 
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information glut, communication explosion, communications overload.12 Andra 
exempel pa engelska begrepp som faller inom den forsta kategorin ar t. ex. i:ir det 
overgripande begreppet overload, metaforiska beskrivningar som infobug, 
distinktioner som information input overload och urartade informationsfloden som 
forvandlas till "noise". 

Da det inte existerar en hundraprocentig betydelsekorrelans mellan t. ex. 
informationsoverskott och 10, i:ir en fara med att inkludera en mangd andra begrepp 
i 10 att det i forlangningen Ieder till betydelseglidningar som inte uppmarksammas. 
Detta ar ett problem jag i:ir medveten om, och uppmi:irksam pa. 

Vilka foreteelser och begrepp som skall bestammas vara relaterade till 10-
begreppet i:ir emellertid en fraga som inte helt kan lOsas. Genom uppsatsen ater
kommer jag di:irfor till problematiken med sadana avvagningsfragor. I The impact of 
the information explosion on library users: overload or opportunity (RUDD 1986) 
vill forfattarna satta en mycket skarp grans mellan begreppet 10 och andra besHiktade 
begrepp: 

"The belief that the library users are increasingly beset by the negative 
effects of the information explosion is, in part, the result of a 
conceptual confusion in the use of terms such as "information 
explosion" and ''information overload." These terms are often used 
ambiguously when they should be used to denote quite different 
concepts." (s. 304) 

I den har uppsatsen dar lOs generellare betydelser skall beskrivas och analyseras ar 
det inte mojligt att gora denna distinktion mellan begreppen. Som jag kommer att 
visa senare existerar det dessutom inte nagon oomtvistelig definition av lOY 

2) I den andra kategorin av sekundi:irlitteraturen placerar jag litteratur som varken 
explicit eller implicit anvander 10-terminologin eller med det begreppet beslaktade 
termer. Det ror sig hi:ir om litteratur som forfattare av primarlitteratur (eller 
sekundarlitteratur av forsta kategorien) referar till som berorande 10-problematiken. 
Forfattare som refererar till denna litteratur i:ir bl.a. Neill (1992, s. 100) och Klapp 
(1986, s. 6-8). 

Enligt dessa forfattare ingar I 0 i ett mycket brett sammanhang och di:irf"or knyter 
de an till litteratur som kanske inte har uppenbar relevans vid en hastig blick. 
Exempel pa sadan litteratur i:ir: Future schock (TOFFLER 1970), The third wave 
(TOFFLER 1980), The unreality industry (MITROFF), Megatrender (NAISBITT 

12 
Det finns enormt mlmga terminologiska varianter pa temat information i overflod. 

Begreppen jag namnt ar darfor inte samtliga tanbara. I The impact of the information 
explosion on library users: overload or opportunity? (RUDD 1986) berors problemen med 
den begreppsliga forvirring sam kan bli foljden att anvanda termer med beslaktad betydelse 
sam varandras synanymer. I den texten hamtade jag for ovrigt flera av de alternativa, eller 
beslaktade, termerna till IO. 

13 
Se kapitel4.2. Generella iakktagelser rorande hur information overload beskrivs. 
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1984 ), The confetti generation (DONNELLY 1986). Aven Miller (1978, s. 149-150), 
en av de relativt !a som skriver explicit om 10, ger t. ex. referenser till Toffler (1970) 
trots art denne, som sagt, overhuvudtaget inte anvander sig av begreppet 10. 

3) I en tredje kategori av sekundarlitteraturen satter jag Iitteratur som jag sjalv 
bedomt som relaterad till 10 men som inte referats som 10-relaterad av primar
litteraturforfattarna. Det ror sig har fdrerHidelsevis om texter som tar upp 10 i det 
vidare perspektiv som jag ovan namnt. Vidare motivation av medtagande av denna 
litteratur foljer ocksa i Kp. 5,Analys av begreppet information overload. 

Vid sidan av den ovan angivna litteratur anvander jag naturligtvis aven litteratur 
som ar nodvandig for bakgrundsbeskrivning och fordjupning av 10-problematiken. 

Det bor betonas art uppdelningen i primar- respektive sekundarlitteratur inte har 
med litteraturens trovardighet att gora. Det ror sig alltsa inte om en vardehieararkisk 
uppdelning utan indelningen tjanar som en forsta overblick i vad som finns skrivet 
om amnet. Det traditionella uppdelandet av primar- respektive sekundarlitteratur 
(d.v.s., rangordning efter trovardighetsgrad) har jag inte tyckt vara relevant i den har 
uppsatsen. Vad jag forstar forutsatter det namligen att det finns mer eller mindre 
oomstridda auktoriteter inom det speciella amnesomraden man undersoker. Sa har 
jag inte uppfattat vara fallet med 10.14 

Flera av forfattama tar upp massmediakultur, speciellt tv, men formulerar inte sina 
teser i 10-termer. Mitt val ar att acceptera aven denna litteratur som relaterade till 10-
problematiken. Bland annat fAr det hanvisande fdrfattarnas relativa auktoritet falla 
avgorandet. 

14 . 
Se 4.2. Generella iakktage/ser rorande hur information overload beskrivs och 4.2.1 . 

avsaknad av dejinitioner och auktoriteter for mer information. 
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3. 

RUNDBLICKAR 

3.1. INLEDNING 
Jag har valt att dela upp de foljande delarna i det har inledade kapitlet i 
underrubrikema; lnblick, Utblick, Tillbakablick. Dessa tre block representerar tre 
olika synvinklar pa foreteelser relaterade till information, namligen; 

1) lntrospektion av den egna subjektiva uppfattningen av informations 
varde. 

2) Orientering i var tids informationsrika samhalle. 

3) Kommunikationshistorisk tillbakablick. 

Tillsammans ger de var for sig olika aspekter pa information, 10 och var tids 
kommunikationssamhalle. Millet med dessa delkapitel ar att ge en slags rundblickar 
over foreteelser som 1ir relaterade till informationssamhallet och till 10. Foreteelsen 
roar, vilketjag hoppas kommer att framga, alit for komplex for att lata sig inringas 
med nagra enkla fraser. 

Genom att beskriva den kontext i vilken 10 verkar, kantad med mer personliga 
reflektioner, hoppas jag kunna skapa en viktig fdrfdrstaelse for fenomenet. Dessutom 
lagger jag i detta kapitel faktagrunder till vilka det senare i uppsatsen kommer att 
aterknytas till. 

Jag anser det vara viktigt att klargora de egna utgangspremissema redan har vid 
inledningen. Det 1ir darfor som detta kapitel aven innehaller en beskrivning av de 
personliga biases15 jag ar medveten om, samt gradvist erhallna insikter i begreppet 
information och problemen forenat med 10. Anledningen till detta inslag ar att skapa 
en forstaelse for mitt utgangsperspektiv, men i hogre grad; att skapa en explicit 
definerad asiktsplattfonn for lasaren att utga ifran i sitt eget fdrstaelseskapande. Jag 
delar namligen den uppfattningen att information maste kunna placeras in i storre 
strukturer fOr att bli till kunskap, t. ex. i form av en valgrundad uppfattning. 

Genom att darfdr renodla och kanske till och med overdriva delar av min 
verklighetsuppfattning iar lasaren, forhoppningvis, en struktur av varderingar att ta 

15 . 
NE (1990), band 2, s. 514: "(eng., 'fordom', i sin tur av ett fomfr. biais 'sned'), 

snedvridning." Jag ser naturligtvis inte en "snedvriden" verklighetsuppfattningar som en 
dygd att skryta om. Den ar tvartom oundviklig och finns hos alia manniskor. Individer tolkar 
verkligheten efter sina forutsattningar och erfarenheter. Darfor ar alla verklighets
beskrivningar undantagslOst fargade av det tolkande subjektet. 
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sHillning till. 16 

3.2. INBLICK: REDOGORELSE FOR TIDIGARE 
PREMISSER; V ARLDENS BAST A V ARLD 

Min forsta djupare kontakt med problematiken kring 10 fickjag i och med Patrick 
Wilsons paper Some consequences of information overload and rapid conceptual 
change (1993). Jag hade inte tidigare stott pa nagra texter som pa ett intrangande vis 
tog sig an fragor kring 10. En "prewilsonsk" slutsats var darfor att informations
overflod i kornmunikationssamhallet var ett pseudoproblem. Visserligen var jag 
medveten om att t. ex. tidsaspekten kunde omojligora assimilation av all den 
information som vissa personer p. g. a sin yrkesposition var skyldig att ta del av. 
Men det sag jag sam en tamligen exklusiv situation berorande endast ett fatal 
individer. Den typen av informationsbordor skulle dessutom ganska latt kunna 
oskadliggoras med diverse informationssorteringsmekanismer.17 

Snarare an att erkfulna informationsoverlod sam ett reellt problem betonade jag 
hellre den utbredda forekomsten av vadjag uppfattade vara information underload. 
Med det avsagjag t. ex. den i massmediema sa vanliga informationsformen som bara 
skenbart var informationsinnehallsrika. Bakom informationsraseriet dolde sig 
innehallslig fattigdom och stereotypi. Det till synes rika informationsutbudet tycktes 
generas av fantasilosa informationsmanglare saljande samma vara.18 

16 
Kanske Neil Postman (1989, s. 122) battre kan beskriva vadjag bar forsoker uttrycka: 

"The answer, I believe, can be put in the following way (for which formulation I am 
indebted to my colleague Professor Christine Nystrom): Human beings require stories to 
give meaning to the facts of their existence. I am not talkning here about those specialized 
stories that we call novels, plays, and epic poems. I am talking about the more profound 
stories that people, nations, religions, and disciplines unfold in order to make sense out of 
the world. For example, ever since we can remember, all of us have been telling ourselves 
stories about ourselves, composing life-giving autobiographies of which we are the heroes 
or heroines. If our stories are coherent and plausible and have continuity, they will help us 
to understand why we are here, and what we need to pay attention to and what we may 
ignore. A story provides a structure for our perceptions; only through stories do facts assume 
any meaning whatsoever. " 

A v detta foljer att det inte existerar nagonting sAdant som objektiv kunskap. Kunskap ar 
alltid en del av ett asiktssystem. 

17 
"lnformationssorteringsmekanismer", t. ex. utarbetade sokprofiler i databaser, delegering 

av ansvar, bibliotekarier och sekreterare fungerande som filter mot inforrnationen, storre 
vikt vid muntlig informationsf6rmedling istallet for cirkulerande papers, m.m. 

18 
Med "informationsmanglare" tanker jag framst pa televisonens manga olika varianter 

av debattprogram. Ja$ har uppfattat det vara en klar tendens att produktionen av 
pro~rammen ofta prionteras fore dess innehall. Sa sands (s~des) t. ex. Tv 4s "Svart eller 
vitt' vid ett antal tlllfallen varje vecka, manad efter manad. Amnen avhandlas i ett rasande 
tempo ofta, enligt mitt tyckande, ofta utan varje fordjupning. Denna program form med sin 
forment seriosa profit i vilken samhallsproblem, nyheter o.s.v blir till underhallning villjag 
se som exempel pa stora spridare av redundant information. Orsaken till detta forhcillande 
anser jag vara programformens utspriddhet och dess avsaknad av andra ambitioner an att 
locka tittare. 

13 



Ett likartat forha.llande ansag jag n1dde t. ex. i manga informationsdatabaser: De 
manga traffarna i sokningarna korrelerade bara ytmassigt med en lika stor mangd 
genuint enastaende information. Narmare granskningar visade att det ofta bara rorde 
sig om samma slags information mangfaldigt duplicerad. Metaforiskt beskrivet var 
det som att fraga efter "frukter" och !a ett billass med apelsiner tippat over sig. 
Apelsinen ar visserligen en frukt, men det finns ju sa manga andra. Att forvruda 
mangden av identiska lika informationsbudskap (las, apelsiner) med 
informationsoverflod (His, frukter) var ett vanligt misstag ansag jag. Med andra ord 
var det vanligare med redundant information an med den genuint innehMlsrika.19 

Mitt ovanstaende resonemang till trots finns det ju de facto enorma mangder 
heterogena kunskaper lagrade i de manskliga ku.lturema. Aven om man bortser fran 
det modema informationssamhallets overflod av redundant information kvarstar 
naturligtvis en ooverskadlig kunskapsmassa som modosamt ansamlats i generationer, 
alltifn1n det att manniskan borjade lagra sin kunskap i kodifierad form som t. ex. i 
skrift. 

Information i betydelsen att vara kunskapsbyggstenar var det inte mojligt av att 
fa for mycket av enligt min uppfattning. Nar val informationen inkorporerats i den 
struktur av vetande man tidigare forvarvat var den inte langre en belastning. 20 

Dessutom var dessa byggstenar inte utsatta for den standiga exponering sa som var 
fallet med massmediemas redundanta information. Eftersom det m. a. o. inte 
forekom nagon tvangsmatning av information, eller kunskap, var det inte relevant att 
tala om IO. Information som trots alit cirkulerade i det publika rummet och som inte 
var redundant var det ju for ovrigt latt att ignorera om den inte passade in i den 
tidigare lagda kunskapsstrukturen. 

Information hade i min begreppsvarld en sarstallning. Den var ett bevis pa 
manniskans unika kumulativa kunskapsgenererande formaga. A v den anledningen 
var information i sin mass:ilirekomst blott en positiv bekraftelse pa denna enastaende 
manskliga egenskap. 

Infomlation var pa sa vis aven en produkt bland andra artificiella produkter i den 
manskliga kulturen. Det enorma kunskapsansamlandet, framst i den industrialiserade 
varlden, var ett uttryck for en historisk process vilken innebar att manniskan alltmer 

19 
Vad galler sokning efter information i databassokningar beror visserligen kvaliten pa 

sokresultaten i stor utstrackning pa bur precisa sokfragoma ar. Men att veta bur precis du 
kan vara i en specifik databas forutsatter att du redan bar djupare erfarenbeter av den. Sa ar 
ju inte alltid fallet. For den ol'rofessionelle sokaren i databaser, t. ex. i databasvarden 
DIALOG, villjag pasta att mojhghetema att missa kommandon syftande till att "sniiva in" 
sokomradet iir stora. Resultatet kan bli overflOd av irrelavant och redundant information. 

Klapp (1986, s. 82) menar for ovrigt att aven redundant information ar en slags IO. 

20 
Med att information kan vara belastande avser jag den innebOrdsskapande period i vilken 

information passas in i individens tidigare kunskapslager. Information som inte forankrats 
pa de_tta vis a: per d~finiti~n meningslos oc~ darfor i yiss be~_delse ~-'jobbiga" att b~ra p~, 
att mmnas. C1tatet fran Neil Postman (1989) aterg1ven 1 not 16 ar besliiktad med vad Jag har 
forsokt uttrycka. 
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frigjorde sig fran naturens lagar och diktat. Med medvetandet och den kumulativa 
formagan som grund hade manniskan utvidgat sin ursprungliga natur och skapat sig 
en battre artificiell mansklig natur. Genom alia de ting manniskan genererade, 
information inkluderad, skapades nya verktyg med vars hjalp bon kunde utOka sina 
verklighets- och verksamhetsdomaner. 

De konstgj orda attributen hade kommit att bli en del i den manskliga naturliga 
utrustningen. Genom den standigt pagaende kulturella evolutionen formanskligade 
maooiskan darfor sig sjalv i en oupphorlig process.21 

Den manskliga civilisationens historia var inte enbart en historia om 
kvantitetsokning utan aven en om okad kvalite. Lite tillspetsat kan man uttrycka det 
pa f6ljande vis: I mitt perspektiv var vruje annan historisk epok, over lag, samre an 
den nuvarande bade vad galler materiellt och aven i andra matt pa livskvalite. 
Manskligheten var dessutom p. g. a. av sin natur predestinerad till en annu battre 
framtid. 

Forutom okningen i materiell standard utvidgade nfunligen information, enligt min 
uppfattning, aven manniskans medvetande: Gjorde rent hus med religiOsa- och andra 
vidskepliga nonsensperspektiv pa manskligt liv, avslojade politiska ideologier som 
foraldrade och falska, utOkade sfaren for medmansklighet till att omfatta helajordens 
befolkning, visade pa globala samband rorande t. ex. naturforstoring, gav bevis pa 
miljOfaktorers samband med vissa sjukdomar, avslOjade kungen som naken .. . , o. s. 
v., information gjorde att ingen langre kunde saga ')ag visste inte". 

Med deooa starka tilltro till manniskans formaga och till informations varde ar det 
lattforstaeligt att allt prat om "for mycket information" framstod som nonsens. "Ju 
mer information desto battre!", var snarare min devis! I sjalva verket var det en hel 
verklighetsuppfattning som stod pa spel om jag bedomt IO som varande ett verkligt 
problem: 

"Ogama ger vi helt upp tanken pa att den ackumulerande kunskap 
manskligheten besitter skall kunna gora var varld battre, manniskoma 
friare och lyckligare och var materiella tillvaro rikare. Vi kan leva 
utan Gud, men kan svarligen utharda livet utan tron pa en battre 
framtid. En framtid som vi knappast kan tanka oss utan de verktyg 
den tillkampade vetenskapen satt i var hand." (FIMMERST AD 1995). 

Emellertid tvingade upptackten av ny litteratur fram en omvardering av tidigare 
uppfattningar. Derma menade namligen att IO i sin verkan var mycket mer 
omfattande och genomgripande an vad jag fdrstatt den vara. Till exempel faste 

21 
Zoologen Richard Dawkins (1992) bar skrivit relativt utforligt om kulturell- kontra 

biologisk evolu~lon. Dessa bocker har starkt paverkat min egen uppfattning om manniskan 
och kulturen. Aven Freud (1983) och Nietszche (1980) bar i viss utstrlickning varit 
influerande. Ambjornsson & Elzinga (1987, s. 7) aterger en vlirldsuppfattning som tangerar 
den jag sjlilv forsokt beskriva: "Med en ratione11t uppbyggd vlirldsbild bar manniskan 
kunnat d1stansera sig fran den omgivande viirlden, hon bar fatt naturen i ett sadant 
perspektiv att hon kunnat se monster i den. Vlirldsbilden har blivit ett vapen for befrielse ur 
nOdvandighetens rike. Fran att ha varit behlirskad av sin omgivning kan manniskan komma 
att beblirska den." 
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Wilson (1993) bl. a. uppmarksamheten pa att man mycket val kan vara informerad 
utan att for den skull veta22 och att kretsen av manniskor som var utsatt for IO var 
betydligt storre an vad jag bedomt den vara. 

Wilson bygger ett resonemang om konsekvenserna av att standigt tvingas agera, 
t. ex. fatta beslut, i overflod av information. En slutsats han kommer fram till ar att 
p.g.a. sj~lva myckenheten i informationsutbudet23 tvingas man valja ut viss 
information och darmed vill.ja bort annan. Detta enkla forhallande Ieder, menar han, 
till trender av irrationalism vid informationsinsamlande: 

"Over all, overload produces a pressure towards localism, localism in 
several different dimensions: temporal~-toward favoring the recent 
over the less recent; linguistic~~the local language over others; 
disciplinary~~one's own field as opposed to "foreign" subjects." 
(WILSON 1993, s. 14) 

Detta var naturligtvis oroande nyheter for den borne framstegsoptimisten. Hotades 
det rationalistiska forfarandet24 vid allehanda beslutsprocesser av sin egen grund
forutsattning, information om verkligheten? Logiken i Wilsons resonemang var lika 
enkel och overtygande som forodande for att kunna ignoreras. Det fanns 
uppenbarligen en verklig problematik kring var kulturs enorma informations~ 
genererande som fdrtjanade att studeras narmare.25 

22 
se Kp. 4 for definition av begreppet information. 

23 
Myckenheten i informationsutbudet avser har inte framst massmedias utbud, vilka jag 

karaktariserade som redundanta. Wilson (1993) beskrivning av 10 ror sig mest kring 
forskningsvarldens informationsintensiva miljoer: "William Garvey writes in 
Communication the essence of science that in 1947 the typical scientist was just barely able 
to keep up with the literature of direct relevance to his work, but could not keep up w1th the 
rest of the literature in his dicipline, even that which had possible relevance to his work. 
Thirty years later, in 1977, the typical scientist could keep up with roughly a fifth to a tenth 
of the literature of direct relevance to his work." (WILSON 1993, s. 4). 

24 
Med rationalism avses bar dess mer vardagliga betydelse, dvs att utifran relevant 

information fatta fdmuftiga beslut. 

25 
I detta delkapitel, Utblick: redogorelse for tidigare premisser; viirldens biista viirld, har 

jag forsokt iklada mig rollen som nagot av en teknologisk determinist med en positiv 
forhoppning pa var civilisations utveckling. Jag ville ge rost at en av tva vanliga 
forhallningssatt till teknologi och framsteg. Jamte den positiva synen pa teknologins 
mojligheter att vara till mansklighetens fromma finns den negativa synen som ser 
teknologins utveckling som orsaken till mansklighetens problem. Genom att extrapolera den 
framstegsoptimistiska rollen hoppas jag givit Hisaren en bild att fdrhalla sig till, positivt eller 
negativt. 

I antologin Does technology drive history (red. SMITH, ROE MERRIT och MARX, LEO 
1995) beskrivs de tva trendema av pessimism kontra optimism i fdrballande till teknologin 
ingaende. 
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3.3. UTBLICK: INFORMATION OCH INFORMATIONSTEKNIK 
I MEDIA; NIRVANA ELLER HEL VETE?26 

3.3.1 . Media 
Information och tekniker som formedlar information ar ett omnide som fokuseras alit 
mer av massmedia. Niistan med varje nytt nummer av m1gon av de stora 
morgontidningarna kan man numera lasa om olika aspekter pa IT.27 I televisionen tas 
fcireteelsen upp med allt hogre frekvens med specialinslag i nyhetssiindningar och i 
siirskilda programserier.28 I kolvattnet av produktutveckling och andra foriindringar 
med anknytning till informationsteknik har en ny flora tidskrifter dessutom 
framvuxit.29 Rostlaget iir i dessa ofta hogljudd vad galler ITs framtida roll som 
mansklig undergorare. Inte sa siillan kan man lasa pastaenden i stil med att vi star 
infor en stOrre revolution iin den nar bondesamhiillet overgick till industrisamhiillet 
(Z MAG@ZINE, Nr 1, 1995, s. 18). 

Det ar forvisso inte bara de populara massmediema som anviinder termer som t. 
ex. "inforrnationsrevolution" och "kunskapsexplosion" vid tal om effekterna av nya 
informationstekniken. Aven litteratur av ferment objektivare karaktiir som t. ex. 

26 
"The technological nirvana of being able to work anytime, anyplace, anywhere may 

actually be the personal hell of working anytime, anyplace." (TETZELI 1994) 

27 
En hastig genombladdring av nagra slumpvis valda nummer av SvD och DN gav gav 

foljande rubriktdiffar pa artiklar med anknytning till IT: 
Datum; 950224 DN "Konst~orda mardrommar i den nya varlden", AnaL. 

28 

Valdes'. (om cyberspace) 
SvD "Virtuellt samhalle kan hota kulturen", Nathan Gardels, och; 

"Internet: nu for fler an nordar och (manliga) akademiker", 
Anna Lundevall. 

950225 DN ''Namninsamling via Internet", Roland Gyllander. 
SvD "Autonom, inte automat", OlofPeterson (igen direkt 
anknytning till IT men val till mediapolitik). 

950226 DN Ingenting alls om IT. DN meddelade att de hade krangel med 
tryckpress darfdr foil flera artiklar bort. 

SvD "IT-foretag vill ~a global~ normer: .. politiskt ~oppmote} 
Bryssel skall ge mformatiOnssamhallet en skjuts framat", 
Ylva Nilsson, och; "Manniskan som protesgud: stravan efter 
en symbios ar ett satt att bemastra hotet fran teknologin", Kay 
Glans (om cyberspace) 

950227 DN "Nordbor vet mest om IT-samhallet'', Ingrid Hedstrom, och; 
"IT-buss ska vacka uppmarksamhet", Torbjom Petersson. 

SvD ingen uppgift 
950228 DN "Politiker bjOds pa en skon ny IT~varld", Ingrid Hedstrom 

SvD ingen uppgtft 

Till exempel "Mansson och media" och •'Nova". "Kvallsoppet" hade IT som tema i tre 
pa varandra foljande program (vecka 12, 1995). 

29 
Ett axplock tidskrifter med IT-anknytning: "Z maa@zine", "Halla", "Attack", "Natverk 

& Komunikation", "Mondo", "Wired", "Axcess~, "BIT", "Morph 's", "VR World", 
"Connect", "High Technology Careers Magazine". 
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Encyclopaedia Britannica, nyttjar en liknande tenninologi. 30 

Information skildras som en fristaende resurs av enormt varde. Bland annat tros 
de varldsomfattande natverken av informationsfloden underminera gamla 
auktoriteter, centralistisk styming och framja demokrati (FIMMERSTAD 1995). 
Det verkar inte finnas nagon ande pa de fcirandringar av kvalitativ natur IT
revolutionen kommer medfOra: Vi kommer att tamer information, i fler former an 
tidigare. Multimediatekniken kommer t. ex. i sin fcirlangning med virtual reality 
integrera individ och dater pa ett belt annat satt an tidigare. Gransen mellan verklig 
varld och "skenbar verklighet" kommer att flyta samman. Gransen mellan arbete och 
hem kommer att suddas ut. Granser mellan lander upploses allt mer, vi blir alia 
deltagare i ett globalt infonnationssamhalle. Vi kommer att tamer fritid. Vi kommer 
att bli klokare, eller snarare smartare.31 Livet (det virtuella?) kommer samtidigt bli 
mer underhallande. 32 

3.3.2. IT-revolutionen kontra den industriella revolutionen 
Forutom den gamla vanliga fascinationen fcir ny teknik avslojas i massmedias 
bevakning av informationstekniken m. a. o. aven en stark tilltro till informations 

30 
The New Encyclopaedia Britannica 1987, Vol. 21, macropaedia, s. 552-553, 559. 

31 
Anledningen till attjag goren distinktion mellan klokhet och smarthet iir attjag uppfattat 

en glidning i preferenas i hur manniskor viii tro sig vara. I tidskrifter som behandlar IT ar 
det min uppfattning att man giirna beskriver nya datorer och andra "infoproduker" som 
"smarta" . Denna beteckning har overgatt till att omfatta aven manniskor som pa nagot satt 
har att gora med den moderna informationstekniken. De skildras som smarta snarare an 
kloka eller intelligenta. Jag iir naturligtvis inte ensam om att ha gjort denna iakktagelse. Om 
smarthetens betydelseglidning skriver t. ex. Andrew Ross (1993, s. 94 ): 
"This is how it used to be in a world where people always being warned not to be too smart 
for their own good: smartypants, smartass, smart alecks, the smart set, street smart, smart 
dressers, supersmart, smart kids, get smart, man smart, woman smart, smart cookies don ' t 
crumble, if you're so smart, then ... 

This is the way things are now when people are reminded that they are going to 
outsmarted by virtually everything they come in contact with: smart buildings, smart streets, 
smart cards, smart drugs, smart fluids, smart food, smart bars, smart kitchens, smart docks, 
smart tunnels, smart highways, smart money, smart sensors, smartware, 'smart' weapons, 
smart cars, smart windows, smart yellow pages (everything but smart presidents). 

32 
Forfattare som siar om IT-teknologins konsekvenser for framtiden ar bl. a . 

framtidskonsulten Anders Ewerman (EWERMAN 1993). Framtidsscenarios redogor aven 
Torbjorn Petterson (1994) j artikeln "spannande och skrammande" i vilken bar refererar till 
andra professionella framtidssiare. Enligt John Naisbitt (1994) verkar det inte finnas nagon 
grans for de revolutioner IT kommer att medfdra. Typiskt for denna, enligt mitt tycke, 
upphaussade syn pa IT ar t. ex. nar han lanar ett citat dar sammanknytningen av varldens 
datorer jamfors med ett gudsliknande supermedvetande: "A theologian asked the most 
powerful supercomputer, 'Is there a God? The computer said it lacked the processing power 
to know. It asked to be connected to all the other supercomputers in the world. Still, it was 
not enough power. So the computer was hooked up to all the mainframes in the world, and 
then all the minicomputers, and to all the personal computers. And eventually it was 
cmmected to all the computers in cars, microwaves, VCRs, digital watches and so on. The 
theologian asked for the final time, 'Is there a God?' And the computer replied: 'There is 
now!"' (s. 80) 
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forandrande formaga.33 Det satt som ITs mojligheter beskrivs pa for ibland tankarna 
till den hfuuyckning infOr vetenskap och ingenjorskonst man brukar fOrknippa med 
det viktorianska England. Lat oss jamfora tva citat, ett fran det sena 1800-talet och 
ett fran det sena 1900-talet, for att i det historiska perspektivet mahanda battre kunna 
bedoma storleksordningen av de forandringar IT sags komma att medfOra. Det tOrsta 
citatet ar en slags summering over vad som astakoms under 1800-talet medan det 
andra citatet i huvudsak ror det kommande 2000-talet: 

och: 

"Writing in 1899, James P. Boyd confidently asserted that ''the 
nineteenth century stands out in sublime and encouraging contrast 
with any that has preceded it." "As the legatee of all prior centuries," 
he continued, "it has enlarged and ennobled its bequest to an extent 
unparalleled in history." "Indeed," he concluded, "it may be said that 
along many of the lines of invention and progress which have most 
intimately affected the life and civilization of the world, the 
nineteenth century has achieved triumphs and accomplished wonders 
equal, if not superior, to all other centuries combined."" (SMITH 
1994, s. 7)34 

"V ad kan man likna IT -revolutionen vid, undrar vi avslutningsvis? Ar 
den jamfOrbar med t.ex. uppfinningen av hjulet eller kanske det 
modema industrisamhailets frammarsch pa 1800-talet? Snarare ar den 
att jamfora med forbranningsmotoms tillkomst, tycker Ake 
Andersson. Denna motor skapade det modema natverkssamhallet, och 
knackte den sparbundna trafiken. IT hailer pa att fOrdjupa denna 
process pa alia nivaer i hela samhailet. Ar 2010 kommer en tredjedel 
av den svenska arbetskraften att arbeta med att pa ett eller annat satt 
hantera kunskap och information - alltsa IT-relaterade jobb." 
(THAT'S IT, 95 03 28, s. 4) 

33 
Med IT-teknologin har kanske snarare en sammansmaltning mellan den klassiska 

teknikfascinationen och informationsdyrkan skett. Vi bar val alla vid det bar laget t. ex. stott 
pa nagra av de manga Tv-program som under sandningen har en person stationerad vid en 
datatY.nnin~.f f'cir att pa sa vis halla oss infonnerade om vad som bander pa "natet" (t. ex. 
"KV ALLSOPPET", vecka 12, 1995). Nar inbjudna experters-, glisters- och studiopubliks 
asikter i nagon fraga kategoriskt vacker mindre intresse an de anonyma meddelande som 
fonnedlas pa dataskarmen ar detta om nagot ett tydligt exempel pa denna IT-dyrkan. Sa vitt 
jag vet finns det ingenting som tyder pa att mansklig kommunikation fciradlas genom 
digitalisering och langvaga transporter. Nar man som bam "kommunicerade" pa avstand 
genom att fdrbinda tva platburkar med en staltrad var ju denna fonn av infonnationsutbyte 
betydligt roligare an att sta oga mot oga med sin lekkamrat och diskutera nagon viktig fraga. 
Mycket av IT-kulturen i sitt massmediala uttryck ar desvarre bara en variant pa denna 
bamdomslek. 

34 
Merritt Roe Smith citerar ur James P. Boyds Triumphs and Wonders of the 19th Century 

(1899). 
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A v det senare citatet framgar, trots den forhallandevis modesta tonen, att aven 
forrnellt kompetenta frarntidssiare35 menar att IT kornmer att medfora sa genom
gaende forandringar i den sarnhalleliga strukturen att det ar relevant att tala om en 
revolution. Bada citaten talar om genomgripande forandringar pa det globala planet. 
Darvidlag anses alltsa inte IT -revolutionen ligga efter den industriella revolutionen36 

i dignitet. 
I perspektivet av de enorrna forandringar som verkligen skedde i vastvarlden i och 

med industrialismens genomslag pa 1800-talet blir jarnforelsen med de forandringar 
som sker i var tid extra intressant. Sarskilt med tanke pa att alla vetenskapens frukter 
och all ingenjorskonst inte enbart varit till mansklighetens frornma. 

Om IT verkligen har den genomgripande kraft som sa manga menar ar det da inte 
oundvikligt att aven en mangd negativa konsekvenser foljer i dess slaptag sa som var 
fallet med den industriella revolutionen? 

I kontexten av en pagaende inforrnationsexplosion i hela den industrialiserade 
varlden ar det markligt att IO-problematiken f'ar sa liten uppmarksarnhet. Om det 
bedomdes som ett stort sarnhalleligt problem pa 1970-talet av Miller (1978) och 
andra, varfor ar det sa tyst om foreteelsen nu? Har problemen relaterade till 10 redan 
Iosts? Var kanske 10 i sjalva verket det pseudoproblem somjag tidigare i uppsatsens 
gjort sken av att tro det vara? 

3.3.3. Hypoteser om den relativa avsaknaden av kritiska roster angaende IT 
Ur en synvinkel ar massmediavarldens bristande bevakning av problemen relaterade 
till overflod av information mycket Hittforstaelig. Journalister och annat mediafolk 
har multipla intressen av att standigt frarnhava vikten av fria informationsfloden. 
Forutom att information sags vara "bra" for demokratin existerar det uppenbarligen 
aven andra starka intressen av t. ex. ekonomisk natur. Att ifragasatta var tids 
informationsklimat skulle ju rimligtvis leda till sjalvrannsakan av den egna 
verksarnheten. 

Angaende den forne mediagurun Marshall McLuhans flitiga exponerande i 
massmedia under 1960-talet tar Eriksen (1989) upp mediernas sjalvupptagenhet pa 
ett satt som tangerar den potentiella intressekonflikt jag tycker mig skonja mellan 

35 
Personen vars bedomningar det refereras till i citatet, Ake Andersson, ar chef for 

lnstitutet fOr Framtidstudier i Stockholm. 
Jamfdrelser mellan den industriella revolutionen och IT-revolutionen ar for ovrigt 

mycket vanliga. Till exempel pastar Naisbitt (1994, s. 56): "In the global economic network 
of the 21st century, information technology will drive change just as surely as 
manufacturing drove change in the industrial era." 

36 
Nagot om industrialismens genomgripande forandringar: 

"Den industriella revolutionen innebar en avgorande vandpunkt i samhallsutvecklingen, och 
blev inledningen till modem tillvaxt. I den meningen ar den industriella revolutionen inte 
endast en bestamd historisk process i Storbritannien utan ett generellt giltigt begrepp. 
Forlindringen innebar att att kapital ersatter arbete inom industriproduktionen, att kunskap 
och vetenskap anvands systematiskt, att produktionen inriktas pa masskomsumtion, att 
industrins andel av sysselsattningen okar, att urbaniseringen okar och att nya sociala 
forhallanden skapas." (NE, 1992, band 9, s. 441) 
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mediafolk och vad som anses vara intressant art formedla: 

"Som alia vet ar mediema mer upptagna av sig sjalva an av migot 
annat. Darfor blev McLuhans budskap om mediema tusenfalt forstarkt 
av mediemas egen sjalvupptagenhet. Joumalister och tv-folk solade 
sig i den nya makt som McLuhans teori gav dem och de spelade ut en 
bekyrnrad omsorg om "kulturens ode" som inte var nagot annat an en 
forevandning for art oavh1tligt kunna prata om sig sjalva." 

McLuhans budskap om de nya mediernas makt var positiv. Genom de elektroniska 
mediemas enorma forandrande kraft skulle samhallet :ta en pragel av att vara ett slags 
organiskt kollektiv (ERIKSEN 1989, s. 185). Ert sadant budskap var naturligtvis 
medierna mycket intresserade av att formedla. A v detta foljer rimligtvis att det finns 
amnen som inte ar lika attraktiva art fdrmedla, som t. ex. farhagoma med det 
framvaxande IT -samhallet. 

En annan forklaring till varf6r det numera skrivs sa lite om IO kan vara art 
journalister lever kvar i den naiva vanforestallningen (som jag ikladde mig i 
foregaende delkapitel) art man aldrig kan :ta for mycket information. I sa fall saknar 
den gemene joumalisten de kunskaper som ar nodvandiga for en probleminriktad 
bedomning av IT. 

Fragestallningen om nattransporterad information ar det digitaliserade lyckopiller 
som massmedia verkar vilja fa oss art tro att det ar, eller om det snarare ror sig om 
en potentiell haxbrygd ar alltsa relevant.37 

Under senare tid kan man skonja en trend (foretradelsevis i nordamerikanska 
tidskrifter) som faktiskt borjar behandla ITs negativa aspekter. Sa liknar t ex. Tetzeli 
(1994) modema kontorsmiljoer vid infotrask (infobog). Donald Hall gar (TETZELI 
1994, s. 33) gar sa langt som art pasta: "Information is the enemy both of literature 
and intelligence." 

SAMMANF ATTNING 
Den industrialiserade varlden genomgar en IT -revolution som av aven formellt 
kompetenta individer jamfors med de enorma strukturella forandringar som den 
industriella revolutionen medforde. 

Massmediernas bevakning av IT gar, enligt min uppfattning, ofta i den 
reservationslOsa fortjusningens tecken. Sallan stoter man pa texter som pa nagot 
djupare vis uttrycker betankligheter for den nya tekniken. I stallet framstalls IT som 
en slags framtida universell problemlOsare. 

Derta forhallande kan bero pa art journalister och annat mediafolk drab bats av 

37 
Mitroff (1989), Toffler (1970), Donnelly (1986) och Tetzeli (1994) ar exempel pa 

forfattare som menar att var tids intensiva informationskultur kan ge djupgaende ne~ativa 
konsekvenser for samhalle och individ. Jag tror inte att de skulle tycka att "haxbrygd' ar en 
helt missvisande beteckning pa IT. 
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en barnslig fascination over ITs alia mojligheter och darmed inte upptacker dess 
potentiella negativa konsekvenser. 

Det kan aven bero pa att man i dessa kretsar aldrig ens reflekterat over att mangder 
av information skulle kunna vara till mer skada an gagn. 

Slutligen kan den relativa avsaknaden av kritiska texter om IT vara ett tecken pa en 
inneboende intressekonflikt mellan det journalistiska yrket och fenomenet IO. 

Rimligtvis borde den pagaende informationsexplosion vi idag kan bevittna ha direkta 
konsekvenser for problemen kring 10, d. v. s. om dessa problem inte blott ar skenbara 
eller valdsamt overskattade av Miller (1978) och andra. 

3.3.5. InfOr foljande delkapitel 
I det nasta delkapitlet foretas en historisk tillbakablick pa utvecklingen fran 
informations bevarande i muntliga traditioner till dagens digitaliserade informations
floden. Derma inledningens sista rundblick tydliggor hur kommunikationssystemens 
struktur aven styr innehallet i den ivagsanda informationen. Darmed hoppas jag att 
aven det nara sambandet mellan IT och informationens form synliggors. Den form 
som information ges har i sin tur en avgorande betydelse pa uppkomsten av 10. 

Om man lyckas visa att den modema informationstekniken Ieder till en konstant 
10 i manga miljoer, blir IO i sjalva verket den form som informationen upptrader pa 
i det moderna samhallet. Till foljd av att informationens form praglar sattet som vi 
kan tanka pa formas darfor vAr verklighetsuppfattning efter den fragmentiserande bild 
av varlden som ges i och med IO. Genom de foljande historiskajamforelsema, anser 
jag, att indicium ges pa att sa kan vara fallet. 

3.4. TILLBAKABLICK: HUR INFORMATIONENS FORM PRAGLAR 
TANKESATTET; "THE MEDIUM IS THE MESSAGE"38 

3.4.1. Inledning 

"Nar manniskor tanker och talar i ordlekar, polariteter och kontraster 
och bildar meningar med rytm, vers och rim, sa ar detta rester av 
gamla minnestekniker som med tiden blivit estetiska valmojligheter. 
Hela det kulturella faltet ar ett museum av avtryck fran overgivna 
tekniker som rest gravstenar over sig sjalva i form av estetiska 
monster." (ERIKSEN 1989, s. 13-14) 

Detta delkapitel syftar till att visa pa det nara sambandet mellan sarskilda kulturers 

38 
Aforismen ar hamtad fran Eriksen (1989, s. 188) och myntades ursprungligen av den 

fome kanadensiske medieprofeten Marshall McLuhan. 
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dominerande kommunikationsformer-:39 och vad som kan urtryckas, eller tankas, av 
individer inom de specifika kulturerna.Tankevarlden hos enskilda individer praglas 
pa ert avgorande sart beroende pa om deras kommunikationskultur i huvudsak ar t. 
ex. muntlig eller skriftspniklig (ERIKSEN 1989 f.s.91). Tillspetsat kan derta 
forhallande konkretiseras pa foljande vis: Det var forst i och med overgangen fran 
den talsprakliga kulturen till den skriftsprakliga kulturen i det antika Grekland som 
det var mojligt art utveckla det logiska tankandet i modem bemi:irkelse: 

"Grekerna pa Homeros tid sarte varde pa klicheema, darfor art inte 
bara poeterna utan bela den muntliga noetiska varlden eller 
kunskapsvarlden stodde sig pa en formelartad tankemodell. I en 
talspraklig kultur maste den en gang f6rvarvade kunskapen standigt 
upprepas, annars gar den f6rlorad: fasta, formelartade tankemonster 
var nodvandiga for visdom och effektiv administration. Men pa 
Platons tid (427?-347 f. Kr.) hade en forandring intrart: grekema hade 
sent omsider effektivt tillagnat sig skrivkonsten - nagot som tog flera 
arhundraden efter utvecklandet av det grekiska alfabetet omkring 720-
700 f. Kr. (Havelock 1963, s. 49, som aberopar Rhys Carpenter). Det 
innebar art man inte langre lagrade kunskap med hjalp av 
minnestekniska formler utan med hjalp av skriven text. Derta oppnade 
sinnet for ett mer originellt, mer abstrakt tankande." (ONG 1990, s. 
37) 

Att informationstekniken i en specifik civilisation pa ert genomgaende sart praglar 
vad som kan kommuniceras och darmed bela den kulturens tankevarld ger Postman 
(1987) ert hypotetiskt exempel pa: 

"To take a simple example of what this means, consider the primitive 
technology of smoke signals. While I do not know exactly what 
content was once carried in the smoke signals of American Indians; 
I can safely guess that it did not include philosophical argument. Puffs 
of smoke are insufficiently complex to express ideas on the nature of 
existence, and even if they were not, a Cherokee philosopher would 
run short of either wood or blankets long before he reached his second 
axiom. You cannot use smoke to do philosophy. Its form excludes the 
content." (POSTMAN 1987, s. 7) 

Nar kommunikationens form ar av sa avgorande betydelse for vad som kan 
kommuniceras art aven sa fundamentala tankeverktyg som logiken inte var mojlig 
fore skriftsprakets utvecklande, vacks automatiskt fragan om vilken paverkan var tids 

39 
"Dominerande kommunikationsformer". Enligt Ong (1990) kan de kulturellt bundna 

kommunikationsformema uppdelas i tre overgripande block: talspn\kliga kulturer, 
kirografiska (d.v.s. skriftsprakliga) kulturer samt kulturer dar boktryckpressen utvecklats. 
Eriksen (1989, s. 11) tycks mena att aven overgan~en fran tryckta bocker till elektroniska 
medier innebar en kvalitativ forandring i kommumkationsformen. 
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kommunikationskultur har pa samtidens tankande: Har t. ex. formen ilir 
kommunikation i var tid fOdindrats pa ett sa avgorande satt att en forandring av 
sarnma storleksordning som den fran talspraklig till skriftspraklig kultur ar under 
uppseglande? Medfor IT-revolutionen uppkomsten av en ny form for logiken? 

En mojlig tolkning ar att den modema informationstekniken i huvudsak innebar 
en kvantitativ forandring snarare an den djupgaende kvalitativa forandring sa som var 
fallet vid utvecklandet av skrivkonsten. A v denna iakttagelse skulle darfor slutsatsen 
kunna dras att IT-revolutionen inte kommer att innebara ocksa en medvetande
revolution eftersom IT blatt medfor ett formerande av en informationsspridningsform 
som redan existerar.40 Emellertid kommer jag att i kapitel 7 argumentera for att det 
modema informationssamhallet, i en accelererande takt, medfor sadana okningar av 
infonnationstiitheten att det ar relevant att tala om ocksa en kvalitativ forandring av 
infonnationsspridningsformema. Donnelly (1986, s. 9) karaktiiriserar forandringama 
pa foljande satt: 

"What is so revolutionary about the new electronic media? The new 
media encompass a quantum leap in the ability to store and retrieve 
information; a quantum leap in the availability of mimetic 
entertainment that is readily intemalizable; a quantum leap in services 
that provide controlled, individualized, remote transactions; and a 
quantum leap in speed, to the point of warping our sense of time." 

Nar ett samhalle overlastas med information tenderar den enskilda infonnationens 
mening bli fragmentiserad for enskilda individer. Darfor blir det de multipla 
fragmenten av de multipla meningama den sorts information som tjanar som bas at 
individers verklighetsuppfattningsskapande. 

40 
Med "informationsspridningsform" avser jag har overforing av information via text, bild 

eller ljud. Digitaliserin~en av informationen har inte andrat pa det forhalJandet att dessa 
former for kommunikat10n fortfarande ar de dominerande. Varken multimedia eller t. ex. 
interaktivasokhjalpmedel ser jag som varande vasenskilda fran traditionell mansklig 
kommunikation. I virtual reality-tekniken fmns visserligen en potential till kommunikation 
som inte liknar tidigare existerande former. Emellertid ii.r det osakert om den tekniken 
nagonsin kommer att fA en sadan allman spridning att den forandrar bela samhallens 
kommunikationsformer pa samma satt som var fallet i och med skriftkonstens ufpkomst. 
Dessutom vill ju virtual reality-tekniken per definition efterlikna verkligheten til skillnad 
fran skriftspraket dar informationen ii.r kodifierad. Om virtual reality bar den inneboende 
kraft till t. ex. abstrakt tiinkande som ar fallet med skriftspraket .ii.r alltsa osakert. 
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3.4.2. Karaktaristika for talsprrudiga tanke- och 
uttrycksformer: "Man vet det man minns"41 

Manniskan som biologisk art ar i princip densamma som for 30 000 ar sedan.42 Trots 
att det alltsa inte skett nagon markbar biologisk evolution under den tiden a.r det anda 
uppenbart att homo sapiens i grunden forandrat sina levnadsvillkor sedan jagar- och 
samlarperioden (ERIKSEN 1989, s. 27). Nyhetema i levnadsomstandighetema beror 
framst pa vad som brukar benarnnas den kulturella evolutionen (t. ex. DAWKINS 
1992; RIDLEY 1993).43 

Vid sidan av det ursprungliga biologiska kommunikationssystemet har manniskan 
aven utvecklat renodlade symbolsystem for kommunikation som t. ex. det talade 
spraket och skriftspraket (ERIKSEN 1989, s. 26-27; SJOLANDER 1984, s 11-16). 
Det ar framst Walter J. Ongs banbrytande Muntlig och skriftlig kultur: 
teknologiseringen av ordet (1990) som enligt min uppfattning overtygande visat hur 
manniskans satt att tanka praglas av kommunikationsformema. Sa har skriver han 
(ONG 1990, s. s. 47-48) om vad som karaktariserar den talspraidiga kulturen: 

"Men inte ens med en lyssnare, som kan stimulera och stodja ens 
tanke, kan den egna tankens olika delar bevaras genom minnes
anteckningar. Hur skulle man nagonsin kunna aterkalla i minnet det 
man med sa mycken moda komrnit fram till? Det firms bara ett svar: 
Tank tankar som gar att komma ihag. I en primart talspraklig kultur 
maste man, fOr att losa problemet med att kvarhalla och minnas en 
omsorgsfullt artikulerad tanke, tanka enligt minnestekniska monster, 
utformade fdr att gora en muntlig upprepning mojlig. Tanken maste 
formas enligt starkt rytmiska val avvagda monster, i upprepningar och 
antiteser, i allitterationer och assonanser, i epitetiska och andra 
forinelartade uttryck, i standardiserade ternan (radsfdrsamlingen, 
maltiden, duellen, hjaltens "hjalpare" osv.), i ordsprak som alla hor 
standigt och jamt, sa att de Uitt rinner upp i minnet och som i sig ar 

41 . . 
C1tat fran Ong (1990, s. 46). 

42 
Leakly och Lewin (1979, s. 141 och 168) fdrlagger uppkomsten av manniskan, i sin 

moderna skepnad, till ca 50 000 ar tillbaka i tiden. 

43 
Kulturell evolution fdrtjanar en nagot mer ingaende karaktaristik. Jag citerar darfdr 

Dawkins (1991, s. 217-218): "Most of what is unusual about man can be summed up in one 
word: culture. I use that word not in its snobbish sense, but as a scientist uses it. Cultural 
transmission is analogous to genetic transmission in that, although basically conservative, 
it can give rise to a form of evolution. Geoffrey Chaucer could not hold a conversation with 
a modem Englishman, even though they are lmked to each other by an umbroken chain of 
some twenty generations of Englishmen, each of whom could speak to his immediate 
neighbours m the chain as a son speak to his father. Language seems to 'evolve' by non
genetic means, and at a rate which is orders of magnitude faster than genetic evolution. 
Fashions in dress and diet, cermonies and customs, art and architecture, engineering and 
technology, all evolve in historical time in a way that looks like highly speeded up genetic 
evolution, but has really nothing to do with genetic evolution" 
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fonnulerade enligt monster, som gor att de Hitt kan hallas kvar eller 
snabbt kan framkallas i minnet, eller i m1gon annan minnesteknisk 
form. Tankandet ar har inflatat i flera olika minnessystem. 
Minnestekniska krav bestammer ocksa syntaxen (Havelock 1963, s. 
87-96, 131-132, 294-296). En langre muntlig baserad tanke tenderar, 
aven i en icke versbunden form, att bli hoggradigt rytmisk, ty rytmen 
ar till hjalp for minnet, ocksa fysiologiskt. Jousse (1978) har vi sat pa 
det intima sambandet mellan rytmiska muntliga monster, andning, 
gester och den bilaterala symmetrin hos manniskokroppen i gamla 
arameiska och hellenska tolkningar (targumen), och salunda ocksa i 
de gamla hebreiska textema. / ... I Formler befodrar rytmiserat tal och 
fungerar ocksa som ett slags fristaende minnesstOd av fasta uttryck 
valbekanta for alias oron och munnar. "Om morgon rod, om afton 
dod", "Battre ar gramelse an Ioje, ty av det som gor ansiktet sorgset 
far hjartat val." (Predikaren 7:4) "Den klangande vinrankan", "Den 
stolta eken", "Jaga undan naturen och den atervander i galopp."" 

For att bevara tankar ide talsprakliga kulturerna var man salunda tvungen attforma 
tankama sa att de gick att komma ihag. A v detta foljde alia de rytmiska 
upprepningama, formelartade uttrycken, ordspraken och andra mnemotekniska 
monster,44 som Ong (1990) raknar upp. Men oavsett hur val uppknuten kunskap var 
i formelartade tankemodeller betydde det inte nagonting om den inte var direkt 
anvandbar eller aktuell pa nagot annat vis. I hogre omfattning an i skriftkulturer 
bevarades kunskap i muntliga kulturer beroende pa sitt pragmatiska varde. Minnen 
som inte langre var relevanta lades at sidan och glomdes slutligen bort (ONG 1990, 
s. 60). 

Forhallandet att manskliga hjamor, med sin opalitliga minneskapacitet, var de 
enda platser dar kunskap bevarades praglade informationsutbyten pa ett i alit 
genomsyrande satt. Av det foljde alltsa enligt Ong (1990) bestiimda trender i vad 
kommunikationen inneholl och vilka dess typiska drag var. Andra kannetecken som 
Ong (1990) niimner som utrnarkande for talsprakliga tanke- och uttrycksformer ar att 
det ar: 
1) Additiva snarare an underordnande; 
2) Sammanstallande snarare an analytiska; 
3) Redundanta eller ordrika; 
4) Konservativa eller traditionella; 
5) Nara den manskliga livsvarlden; 
6) Agonistiska;45 

44 
"Mnemotekniska monster", d.v.s. uttryckssatt som underlattar for minnet: rytm, 

upprepningar, formler och bedittarstrukturer. (ERIKSEN 1989, s. 16) 

45 
"Manga om an inte alia talsprakliga kulturer eller med kulturer med rester av 

talspraklighet, uppfattas av manniskor i en skriftlig kultur som ytterst agonistiska (kamp
inriktade) vad galler det verbala framforandet och kanske i annu hogre grad livstilen." (ONG 

(continued ... ) 
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7) Empatetiska och delatagande snarare an objektivt distanserade; 
8) Homeostatiska;46 

9) Situationsbundna snarare an abstrakta ( ONG 1990, s. 49-63) 

SAMMANFA TINING 
TalsprAkliga tanke- och uttrycksformer praglas genomgaende av den manskliga 
hjarnans specifika minnesforutsattningar: I kulturer som ar primart talsprakliga ar 
darfOr all kunskap hart bundet till olika mnemotekniska monster. Da endast tankar 
som gar att komma ihag kan bevaras en langre tid tvingas manniskor stOdja sig pa 
formelartade tankemodeller. 

Pa grund av franvaron av externa minnesbanker, som t. ex. nedskriven text, praglas 
talsprakliga kulturer av att man minns det som har nagon form av relevans. 
Forhallandet att man ar hfuwisad till hjarnans egen minneskapacitet Ieder m. a. o. 
automatiskt till en slags sjalvsanering av innehallet i kunskapen en primart talsprak.lig 
kultur besitter. 

3.4.3. Karaktaristika for skriftliga tanke- och uttrycksformer: Man vet det som fmns 
(lagrat)47 

Skriftkulturen48 ar en mycket sentida foreteelse i fbrhiillande till perioden manniskor 
funnits pajorden. Den forsta kanda skriften daterar sig sa sent som till ca. 3500 f.Kr 
(ONG 1990, s. 1 00).49 Nar den val dok upp skulle dess konsekvenser emellertid bli 
omfattande: 

"Den store paleontologen A Leroi-Gourhan sager att det fonetiska 
alfabetet inte bara var ett nytt redskap for tankandet och ett nytt medel 

( ... continued) 
1990, s. 57) 

46 
"Det innebar att talsprakliga samhallen i hOg grad lever i nuet, dar man uppratthaller en 

jamvikt eller homeostas genom att lagga minnen at sidan som inte langre ar relevanta." 
(ONG 1990, s. 60) 

47 
"Man vet det som finns (lagrat)" 1ir en parafras pa Ongs "Man vet man minns" atergiven 

vid rubrik 3 .3.2. 

48 
I begreppet skriftkultur innefattas har alit fran teckenristningar i sten, till det fonetiska 

skriftsystemet, till Gutenbergsuppfinning att trycka text med rorliga typer pa papper, till var 
tids digitaliserade texter. (ERIKSEN 1989, s. 23-25) 

49 
Ett fortydligande, Ong (1990, s. 100) skriver: "Den forsta skriften, eller det forsta 

verkliga skrivandet, vi kanner till utvecklades hos sumema i Mesopotamien forst omkring 
3soo ar f. Kr. 
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for att lagra information utan en kanal som formade och slipade alit 
som flot igenom det." (ERIKSEN 1989, s. 24) 

och; 

"Utan skrivkonstens existens skulle inte den manskliga hjarnan kunna 
tanka pa det satt som den gor, inte bara da den ar upptagen med att 
skriva, utan mestadels ocksa da den ar i fard med att foga samman 
sina tankar i muntlig form. Mer en nagon annan enskild uppfinning 
har skrivkonsten omformat det manskliga medvetandet." (ONG 1990, 
s. 94-95) 

Som framgar av citaten anses uppkomsten av skrivkonsten och det fonetiska alfabetet 
inneburit en omformning av medvetandet, och aven att en ny form av tankande 
mojliggjordes. Det skrivna ordet materialiserade tankandet i symbolform. Skrivandet 
fungerade som ett slags byggklossar med vilka alit komplexare strukturer kunde 
byggas, fran det mycket enkla till det mycket invecklade. Resultatet blev en 
feedbackeffekt mellan medvetandeniva och komplexiteten i de nedskrivna tankarna. 
Skrivkonsten och det fonetiska alfabetet gjorde mfulniskan intelligentare, atminstone 
i ordets modema betydelser.50 

Eriksen (1989) ger i Budbiirarens overtag - om orden som medium konkretare 
exempel pa nagra av konsekvensema av overgangen fran en primart muntlig kultur 
till en skriftkultur: 

"Ordet gavs en sjalvstandighet till bade lasaren och skrivaren. Det 

50 
Att manniskan blev intelligentare sam en fciljd av spridandet av skriftkulturen ar en 

slutsats jag drar. Ong (1990, s. 203) nojer sig att prata om "utvecklingen av det manskliga 
medvetandet". 

Det kan mahanda uppfattas vara fOnnatet att anse att medlemmar av tidigare kulturer 
sam inte utvecklat sknvkonsten i snitt skulle vara ointelligentare an de sam uppvuxit i 
kulturer dar skrivkonsten ar utbredd. Emellertid menar jag att pastaendet har relevans aven 
om det i viss utstrackning ocksa ar en lek med ord. 

Det finns inte nagon allmiint accepterad metod att mata intelligens. Fragan om intelligens 
i huvudsak ar genetiskt arftlig eller om den ar miljobetingad har varit foremal for olika 
uppfattningar. Numera iir en vanlig asikt att arvet och miljon spelar un~w~ar lika stora roll~r 
(NE 1992, band 9, s. 502-503). Jag delar uppfattnmgen att miiJon spelar roll for 
intelligensen. 

Genom skrivkonstens uppkomst andrades den intellektuella miljon hogst avsevart. For 
att aterigen citera A Leroi-Gourhan innebar den ett "nytt redskap for tiinkandet" (ERIKSEN 
1989, s. 24). Denna miljoforandring innebar, efter vad jag forstar, diirfcir per definition 
forandrade f'orutsattningar for intelligensen. Den mojliggjorde bl. a. abstrakt tiinkade som 
ju iir ett vanligt matt pa intelligens. 

Leken med ord bestar just i forhallandet att intelligens valjs att defineras som t. ex. 
formaga till abstrakt tii.nkande som ju i sin tur forutsatter ett skriftsprAk. Med andra ord ar 
intellligensbegreppet anpassat till formagor som anses vara extra vardefulla i var tid. Man 
kan mycket val tanka sig andra karaktanstika f'cir intelligens. 

Inom parantes kan namnas att den franske molekylarbiologen och.Nobelpristagaren F. 
Jacob karaktariserar de delar av miinniskans hjama som svarar f'cir det logiska tankandet i 
fdrhAllande till de mer ursprungliga delarna pa foljande vis: "Det iir som att aptera en 
jetmotor pa en gammal hastkarra. Det ar inte forvanande att olyckor, svarigheter och 
konflikter kan uppkomma." (RASMUSON 1988, s. 37) 
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sprakliga uttrycket kan leva vidare som dokument lang tid efter det att 
situationen forandrats och skrivaren andrat uppfattning" (ERIKSEN 
1989, s. 18). 

Ong beniimner detta forhallandet som uppkomsten av det "kontextfria spraket''. Det 
innebar att nedskrivna resonemang avskiljdes fran sin forfattare och darfor inte langre 
kunde bestridas pa samma satt som muntligt framforda resonemang (ONG 1990, s. 
94). Ett annat satt att formulera det pA ar att kunskap for forsta gAngen i historien 
kunde betraktas som enfristaende resurs, sarskiljd fran den eller de som en gang 
genererade den. Med andra ord kunde kunskap via skriftspraket fA karaktaren av att 
vara ett ting. Traditionella informationsvagar brots ned som en konsekvens av att 
mediet omstrukturerade och forvandlade fordelningen av social prestige. Bildskriften 
band ihop tingen med orden, men det fonetiska alfabetet klippte av sambandet mellan 
det skrivna ordet och det beskrivna tinget.51 

"Spraket blir ett torg och en mOtesplats, en informationsprocessor som 
formedlar saval mellan skrivande och lasande personer som mellan 
dem och tingen. Spraket blir en budbarare utan att vara en egenskap 
vare sig hos personen, som det talade ordet, eller hos tingen, som 
bildskriften. Forst da har sprAket blivit ett medium, med mediets alia 
kannetecken." (ERIKSEN 1989, s. 24-25) 

Skriftkulturen medforde en enorm utvidgning av det kollektiva minnet. Med 
uppfinningen av boktryckarkonsten forstarktes denna trend, kunskaper spreds och 
demokratiserades ytterligare (ERIKSEN, 1989, s. 27). Det finns ett tydligt samband 
mellan de stora samhalleliga omvalvningarna i och med renassansen och reforma
tionen och uppkomsten av boktryckarkonsten (ERIKSEN 1989, s. 9). 

Nar det kollektiva minnet inte langre var avhangig det egna minnet eller av 
sangare och berattare fdrsvann aven kravet pa det rationella diciplinerandet av minnet 
som tidigare hade varit sa nodvandig. Det var anledningen till att t. ex. Hieronimo 
Squarcifico redan 1477 e.Kr. menade att minnet forstordes av tryckta bocker. 
Samtidigt som det kollektiva minnet i alit hogre omfattning forlades i nedskriven
eller tryckt symbolform minskade den vise mannens och den kloka gummans varde 
som kunskapsbarare (ONG 1990, s. 96). Ett naturligt varde, erfarenheten, friintogs 
darmed i hog utstrackning de miinniskor vars Alder var ett tecken pa att de agde den. 
Kanske var denna forandring en tidig orsak till den s.k. generationsklyftan. Aldre 
miinniskor var inte langre ovarderliga for de yngre da kunskapen, efter skrivkonstens 
uppkomst, aven fanns pa andra stiillen. Boktryckarkonsten medforde, p.g.a. 

51 
"Alfabetet utgjorde sjalva karnan i grekernas rationalitet. Det nya teckensystemet 

avvecklade bildskriftens mytiska och mfmgtydiga associationsbanor och avskiljde det 
rationella fran det irrationella. Den store paleontologen A Leroi-Gourhan sager att det 
fonetiska alfabetet inte bara var ett nytt redskap for tankandet och ett nytt medel for att lagra 
informationer utan en kana] som formade och slipade alit som flot igenom det." (ERIKSEN 
1989, s. 24) 
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almanackornas stora spridning,52 att den enskilde mfumiskan fann sig vara inplacerad 
i en "abstrakt beraknad tid i varje stund i livet." (ONG 1990, s. 114). Om 
utvecklandet av skrivkonsten mojligjorde mer avancerat logiskt- och filosofiskt 
tankande fOrstarkte boktryckartekniken denna trend. Ty: 

"Vad som ar utmarkande for den modema vetenskapen ar foreningen 
av exakt iakttagelse och exakt verbalisering: exakt avfattade 
beskrivningar av noggrant observerade komplexa foremal och 
processer. De noggrant framstallda tekniska bildtrycken (forst trasnitt, 
senare annu mer detaljerade metallgravyrer) gjorde sadana exakta 
verbala beskrivningar mojliga. Det tekniska bildtrycket och den 
tekniska verbaliseringen forstarkte och forbattrade varandra. Den 
hypervisualiserade noetiska varld som darmed skapades var en 
alldeles ny varld." (ONG 1990, s. 147)53 

Genom uppfinnandet av rotationstryckpressen under det tidiga 1800-talet togs nasta 
steg i den accelererande utvecklingen av mojligheterna att sprida information. 
Tillsarnmans med det vaxande telegrafnatet gavs verktygen att bAde masstillverka 
och massprida information i omfattningar som tidigare inte varit mojliga (ERIKSEN 
1989, s. 189). 

SAMMANFATTNING 
Skrivkonsten och det fonetiska alfabetet omformade medvetandet, en ny form av 
tankande mojliggjordes. Manniskan fostrades till en bestamd typ av rationalitet. 

Kunskap kunde i och med skriftspn\kets utvecklande uppfattas som en fristaende 
resurs. 

Tankar blev sja.Ivstandiga bade i forhallande tilllasaren och skrivaren. Spraket blev 
kontextfritt. 

Genom att kunskapen kopplades loss fran de mfumiskor som genererade den och fran 
sangare och bedittare som refererade den, brots de traditionella informationsvagama 
ned. 

Det kollektiva minnet utvidgades enormt. Det personliga minnet var inte 
nodvandigtvis lika oumbarligt som tidigare. Gamla visa man och kvinnor var inte 
langre ovarderliga som kunskapskallor. 

52 
1448 utkom i Tyskland den forsta tryckta almanackan. "De aldre svenska almanackoma 

gav inte bara besked om kalandem utan ocksa om vad som hant och skulle banda." (NE 
1989, band 1, s. 237) 

53 .. 
Aven Eriksson i Denjaustiska manniskan: vetenskapensom europeiskt arv (1991, 

s. 59-62) betonar boktryckarkonstens betydelse for vetenskapemas utveckling. 
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Genom boktryckarkonstens genomslag forstiirktes samtliga trender jag har 
sammanfattat. I och med boktryckarkonstens effekt av informations vidare spridning 
mojligjordes dessutom stora samhalleliga omvalvningar som renassansen och 
reformation en. 

3.5. FRAN BOKTRYCKARKONST TILL ELEKTRONISERING OCH 
DIGIT ALISERING54

: FRAN KUNSKAP TILL INFORMA TION55 

3.5.1 . inledning 
V ar tids tekniska framsteg pa infonnationsomradet, sarnmankopplat med en snabb 
kunskapstillvaxt, ar tva faktorer som bidragit till informationsoverflod i modem 
mening. Det materiella forutsattningama for tillkomsten av informations
overflodssamhallet ar med andra ord inte oklara. De later sig relativt latt beskrivas. 

Emellertid syftar, som jag redan tidigare namnt, detta kapitel till att visa pa det 
nara sambandet mellan sarskilda kulturers dominerande kommunikationsformer och 
vad som kan uttryckas, eller tankas, av individer inom de specifika kulturema. I detta 
delkapitel dar forandringarna fram till dagens infonnationssamhaile skildras ar darfdr 
ambitionen att lagga grunden till en framtida karaktiiristik over hur informations
overflodssamhallet format manniskors satt att tiinka. Har det i och med IO uppstatt 
en sarpdi.glad mentalitet? 

Till skillnad fran de forandringar i satt att tanka som foljde som en effekt av 
overgangen fran den primart talsprakliga kulturen till en skriftspraklig, ar det 
betydligt svarare att dra migra bestamda slutsatser om eventuella medvetande
forandringar till foljd av kunskapers elektronisering och digitalisering. Vi befinner 
oss mitt uppe i IT -revolutionen. Det manga ganger forklarande historiska perspektivet 

54 
Med elektroniseringen och digitaliseringen av information avses utvecklingen fran 

telegrafen, till telefonen, till radio, till televisionen, till datanatverken med informations
databaser och industri- och hemdatorer, m.m. 

55 
Rubriken fick sitt namn efter att jag "sneglat" pa Ongs ( 1990, s. 200-20 I) karakUiristik 

av media, information och mansklig kommunikatton. Den avsiOjar en del om hur kunskap 
teknolo~iserats och gjorts till, eller uppfattas sam, en slags frikopplad "naturresurs". Ett 
langre CJtat ar val befogat: "I var behandling av ordets teknologisering har vi i denna bok 
undvikit termen media (och den nu alltmer sallsynta singularformen medium). Orsaken 
hartill ar att denna term kan ge ett felaktigt intryck av den verbala kommunikationens natur 
och aven av annan mansklig kommunikation. Att tanka sig ett "medium" eller "media" for 
kommunikation antyder att kommunikationen skulle vara en rorledning som transporterar 
enheter av material som kallas "information" fran en plats till en annan. Min hjarna ar en 
lada. Jag plockar fram en bit "infonnation" ur den, ger den en kod (dvs. ger den samma 
storlek och form som det ror den skall passera igenom) och placerar den vid rorets ena an de 
(medium-nagonting mitt emellan tva andra foremal). Fran denna ande av roret forflyttar sig 
"informationen" framat till den andra anden, dar nagon avkodar den (aterger den dess ratta 
storlek och form) och satter in den i sin egen ladliknande behallare, som kallas hjama. 
Denna mod ell har forvisso en dellikheter med mansklig kommunikation, men om vi synar 
den narmare inser vi att likhetema ar mycket sma, och att den forvranger kommunikations
akten till oigenkannlighet. Darav McLuhans forvrangda boktitel: The Medium is the 
Massage (vilket knappast ar detsamma som "message", budskap)." 
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saknas nastan belt. Dock har mer eller mindre samtida tekniska forandringar gett 
upphov till informationstrender som fungerar som indicium pa att det i alia fall skett 
en attitydforandring angaende synen pa kunskap och information. 

3.5.2. Kunskapemas teknologisering och formering 
Det tydligaste draget i utvecklingen av manniskors informationsutbyten ar att den 
genom aren56 kommit att teknologiseras i alit hogre omfattning (t. ex. ONG 1990; 
POSTMAN 1993; ERIKSEN 1989; LITERACY and ORALITY 1991). I sin 
overgripande konsekvens har detta inneburit en vrudsamformering av informationens 
kallor, av informationens lagringsformer och satten att transportera information pa 
(POSTMAN 1993, s. 69).57 Till exempel karaktariserade McLuhan den standiga 
dramatiska okningen av nyhetsmeddelandenas mangd, och hastigheten med vilka de 
fOrmedlades, som en "implosion". Varlden tycktes genom de globla informations
natverken krympa samman till en enda handelsehorisont (ERIKSEN 1990, s. 153). 
Postman beskriver samma fOrhallande med att varlden blivit en global by (global 
village) (POSTMAN 1985, s. 69). 

3.5.3. Konfettiinformation och vardeminskning 
Postman (1993) karaktariserar i Technopoly: the surrender of culture to technology 
mycket kamfullt det senaste arhundradets informationsexplosion: 

"As the twentieth century began, the amount of information available 
through words and pictures grew exponentially. With telegraphy and 
photography leading the way, a new definition of information came 
into being. Here was information that rejected the necessity of 
interconnectedness, proceeded without context, argued for instancy 
against historical continuity, and offered fascination in place of 
complexity and coherence. And then, Western culture gasping for 
breath, the fourth stage of the information revolution occurred, 
broadcasting. And then the fifth, computer technology. Each of these 
brought with it new forms of information, unprecedented amounts of 
it, and increased speeds (if virtual instancy can be increased)." (s . 

56 
"genom aren" ar en medvetet vag tidsangivelse. Till exempel Ong (1991) menar att bela 

mii.nniskans kommunikationshistoria genomgaende handlar om en alit okad teknologisering 
av ordet. Med "genom aren" syftar jag da blott pa de senaste arhundradets (arhundradenas) 
accelererande teknologiseringar av information med telegrafen och rotationstryckpressen 
som tidiga milstolpar. 

57 
Informationens teknologisering ar naturligtvis inte oavhangig andra samhalleliga 

skeenden som t. ex. befolkningsokning och globaliseringen av ekonomin. Emellertid ar det 
i det bar sammanhanget funktionellt att beskriva forhAllandet mellan teknologi och 
information som en isolerad foreteelse. Eventuella samband mellan samhalleliga 
forandringar och uppkomsten av ny teknologi analyseras for ovrigt ingaende i Does 
technology drive history? ( 1994 ). 
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A v citatet framgar att nya tekniker for inforrnationsformedling aterigen givit direkta 
konsekvenser for informationens form. 

Som samlande karaktaristik pa den informationsform som vart arhundrades 
teknologiseringar gett upphov till ar kanske konfettiinformation59 lamplig. Med den 
benamningen avses den kontextlosa, fragmentiserade form av information som enligt 
Postman (1993) kommit att bli sa vanlig i manga medier.60 

Denna konfettisering beror inte enbart pa att de nya teknikema ar sa effektiva att 
fOrmedla information i enorma mangder att den enskilde individen av den 
anledningen missuppfattar inforrnationen som :fragmentiserad. Genom ny teknik har 
informationsmedier uppkommit som till sin inneboende struktur ar sa beskaffad att 
den praglar information till att bli fragmentiserad (POSTMAN 1993).61 Da var tids 
informationsmedier sa fullstandigt genomsyrar samhallet i ovrigt sprider sig darfor 
denna fragmentiserade kunskapsbild till att bli den dominerande. 

Som tidigare namnts uppstod det kontextfria spraket med skriftkuJturen. Med 
elektroniseringen och digitaliseringen av informationen vill jag pasta art aven den 

58 
Av citatet framgar inte att Postman (1993, s. 61-68) menar att den moderna 

informationsrevolutionens tidigare steg ar: I) Tryckpressen. Uppfinningen som skapade den 
forsta reella informationsexplosionen 2) Telegrafen och nyhetstidningar, och; 3) Den 
grafiska revolutionen. Det vill saga uppkomsten av ett massutbud av bilder framst orsakat 
av fotografins utvecklande. 

59 
Min benamning "konfettinformation" ar en avsiktlig parafras pa Donnellys (1986) 

"confetti generation". 

60 
Postman (1993, s. 70): "All ofthis has called into being a new world. I have referred to 

it elsewhere as a peek-a-boo world, where now this event, now that, pops into view for a 
moment, then vanishes again.' ' 

61 
Postmans Technopoly: the surrender of culture to technology (1993) har som 

genomgaende tes att varje tids verktyg formar verklighetsuppfattningen hos de manniskor 
som anvander dem. Logiken i Postmans resonemang kan mahanda tyckas dunkel. Det har 
citatet hoppas jag skall klarna bilden nagot: "Our understanding of what is real is different. 
Which is another way of saying that embedded in every tool is an ideological bias, a 
predisposition to construct the world as one thing rather than another, to value one thing 
over another, to amplify one sense or skill or attitude more loudly than another. 

This is what Marshall McLuhan meant by his famous aphorism "The medium is the 
message" This is what Marx meant when he said, "Technolo~ discloses man's mode of 
dealing with nature" and creates the "conditions of intercourse' by which we relate to each 
other. It is what Wittgenstein meant when, in referring to our most fundamental technology, 
he said that language is not mearly a vehicle of thought but also the driver." (POSTMAN 
1993, s. 13-14) 
Och· 

"The telegraph and the penny press changed what we once meant by "information" . 
Television changes what we once meant by the terms "political debate", "news", and "public 
opinion". The computer changes "information" once again. Writing changed what we once 
meant by "truth" and "law"; printing changed them again, and now television and the 
computer change them once more." (POSTMAN 1993, s. 8) 
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rumsligt kontexlosa informationen62 uppkom. Forhallandet kan omformuleras pa 
fOljande vis: Frikopplingen av kunskap fran sin k~Ula innebar ett fdrtingligade av 
denna. Kunskap eller information kom darfdr att bli alit mer produktlik. 
Den forbattrade effektiviteten med vilken information kunde produceras, spridas och 
lagras, som en fdljd av den okande teknologiseringen, medfdrde att informationens 
eventuella funktionella varde63 inte langre var av avgorande intresse. 

Om skriftkulturen gjorde kunskap till en produkt, rattfardigade den rationella 
tekniken uppkomsten av informationsprodukter med ringa eller inget varde. Darfdr 
kunde information bli en konsumtionsvara och en billig forstroelse. 
Ett annat perspektiv att betrakta den teknologistyrda forandringen av informations 
existensvillkor ar att likt hiimta analogier fran den ekonomiska varlden och mena att 
informations varde blivit utsatt for inflation: 

"In a world seemingly deluged with blab, chatter, trivia, advertising, 
junk mail, bad news, and other irrelevant or unwelcome messages, it 
is hardly surprising that a low value should be attached to 
information, indicated by such things as paperbacks thrown away on 
trains, students complaining of study loads and contemptuous of 
books, falling value of university degrees, tons of ephemeral literature 
unread the day after printed, degree-mill diplomas, and discounting 
expressions (blurb, sales talk, commercial, baffiegab, jargon, rhetoric, 
hokum, hype, garbage) applied to information rather as one might 
speak of inflated or counterfeit money. In such a flood, people are 
seen to be inundated by information which is useless, meaningless, 
filled with hype, or sterile and redundant. As information becomes 
thus inflated, we pay less attention to it, feel bored by it, discount it 
as hype, and so on." (Klapp 1991, s. 1 71) 

62 
"Rumsligt kontextlos information" uppstod med de modema mediema. Med 

karakHiristiken avser jag mediemas satt att producera och, ofta utan egentlig anledning, 
inform era om handelser runt om i varlden. Detta satt att konsumera nyheter blev mojlig forst 
i och med uppfinnandet av rotationstryckpressen och utbyggandet av telegrafnatet. Med 
elektronisermgen och digitaliseringen av informationen har den rumsligt kontextlosa 
informationen blivit alit patagligare. 

63 
Angaende inneborden av "informations funktionella varde". Vid varje tidigare form av 

mansklig kommunikation bar ramama for kostnadema av informationens lagring eller 
spridning varit fOrhallandevis snava. I de primtirt muntliga kulturema satte bl.a. det 
mtinskliga minnet effektivt en grans for hur mycket kunskap kulturen kunde besitta. Det 
begransade minnet gav alltsa en slags kunskapsekonomi. Darfor skedde en automatiskt 
bortselektering av de kunskaper som inte var relevanta. 

I skriftkulturen (d.v.s innan boktryckarkonsten) var texter mycket exklusiva saker. Att 
kopiera skrifter var modosamt och dyrbart. Det ar en anledning till att inte vad som heist 
skrevs ned for bevarande at eftervarlden. 

Den okandet teknologiseringen av ordet har eliminerat de tidigare grundema till varfOr 
information selekterades. Information behover darfdr inte langre ha en orsak att existera. 
Den behover inte langre ha ett funktionellt varde. 
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3.5.4. Den drabbande informationen 
F orutom att information i moderna medier bar konfettikaraktar och att dess varde ar 
utsatt for inflation, avslOjar de kaotiska inforrnationslandskapen som Postman (1993) 
och Klapp (1991) malar upp ytterligare en forandring som inforrnationens 
teknologisering medfort. Namligen att information numera drab bar individer snarare 
an att vara eftersokt. Information oses over individer i tron att den darmed f'ar nagon 
(positiv) effekt. 

Bakom den modema inforrnationskakafonin avslOjar sig sAlunda en marklig attityd 
till bur information fungerar. Namligen den att ivagsand information automatiskt 
innebar att den ocksa blir uppfattad, d.v.s., att den blir kognitivt behandlad.64 Dervin 
(1981, s. 74) beskriver denna installning till informationsformedling pa foljande vis: 

"At root, behind all these assumptions, is a core assumption dealing 
with the nature of information, that information can be dumped into 
people's heads as if people's heads were empty buckets. To make this 
assumption it must be assumed that information is a thing rather than 
a construction, that it exists independently of observers and has a 
inherent, correct, absolute, and isomorphic relationship to the reality 
it describes." 

Detta tillvagagangssatt att "skjuta information pa mottagarna likt en kula" (Neill 
1992, s.4 )65 ser jag som ett numera maladapativt beteende, harstammande fran en tid 
nar information delvis p.g.a. sin sallsynthet alltid var vardefull.66 Emellertid bart. ex. 
televisionen och datanaten inneburit att information bar forandrats bade till sin 
karaktar och omfattning att denna informationsspridningsstrategi inte Hingre fungerar. 

Redan sa tidigt som vid slutet pa fdrsta varldskriget, menar Miller (1978 s. 147), 
att det blivit alit vanligare med "information input overload" som en konsekvens av 
ny teknologi och kunskapstillvaxt. 

"Information has become a form of garbage, not only incapable of 
answering the most fundamental human questions but barely useful 
in providing coherent direction to the solution of even mundane 

M_ . 
And a fram till telegrafens intrade som informationsmedium menar Postman ( 1993 s. 65-

67) att det naturligen nog fanns ett samband mellan information, slutledningar och 
anvandbarhet ("information, reason, and usefulness"). Numera exponeras individer for en 
informationstyp som inte ar formad att nodvandigtvis vara anvandbar men som trots detta 
presenteras som om den vore det. 

65 
Citatet ar ham tat fran Neill ( 1992), emellertid harstammar resonemanget fran Dervin 

( 1977) efter vad jag kan forsta. 

66 
For att aterknyta till not 56 sa tillverkades tidigare inte information som inte ansags ha 

ett adaptivt varde. Var tids nyhetsunderhallning existerande inte fore tryckpressen och de 
moderna kvalls- och dagstidningarna. (POSTMAN 1993, s. 56-70) 
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problems". (POSTMAN 1993, s. 69-70) 

SAMMANF A TTNING 
Fran och med det senaste arhundradet (arhundradena) har kunskapemas 
teknologisering blivit alit mer genomgripande. 

De tydligaste konkreta konsekvensema av teknologiseringen ar en vAldsam formering 
av kalloma till information, i altemativ att lagra information och satten som 
information kan transporteras pa. 

Telegrafen, den modema dagstidningen, elektroniseringen och digitaliseringen av 
information har medfort att information fran varldens alia delar fardas med ljudets 
(ljusets) hastighet. Varlden har krympt samman till en informationskakafonisk global 
by. 

Uppkomsten av den rumsligt kontexlosa informationen kan ses som en konsekvens 
av den rationella informationsteknikens effektivitet. Information har forvandlats fran 
att tidigare innehMla ingredienser som t. ex. kontextualitet och komplexitet till att bli 
konfettiartad, fragmentiserad. 

Samtidigt med informations forvandling fran potentiell kunskap till 
informationskonfetti har naturligen aven vardet av information genomgatt en 
delvalvering. Information har, i forhMlande till forna tider, blivit migot av en slit och 
slangvara. 

Information har forvandlats fran att ha varit nagonting exklusivt och vardefullt till att 
bli nagonting som allmanheten drab bas av, ungefarligen pa samma vis som man 
drabbas av forkylningsvirus. 

3.6. AVSLUTANDE ORD 
Harmed avslutas mitt utblickskapitel. Forhoppningsvis har jag lyckas visa pa det 
komplexa sambanden mellan t. ex. information, informationskanal och teknolog
iseringen av information. 

Informationsrevolutionen antas forandra samhallet i lika hog omfattning som en 
gang den industriella revolutionen. Om 10 kan anses som varande en av var tids 
dominerande informationsformer f'ar ju detta konsekvenser for uttrycksformema i 
bela var kultur. Kanske sk:ulle det da vara mojligt att tala om t. ex. en 10-mentalitet 
som en foljd av ITs genomslag. 

36 



:;; 

~ 
~ 

~ 
~ 

4. 

BEGREPPET INFORMATION 

4.1. BESKRIVNING AV INFORMATIONSBEGREPPET 
DA uppsatsen behandlar f6reteelsen information overload ar det nodvandigt att 
redogora aven for de definitioner pa informationsbegreppet som florerar i den 
litteratur jag undersokt. 

En vanlig uppfattning ar att man med information menar nagon form av 
substantiellt meddelande, ett budskap. En stor del av den litteratur jag refererar till 
anvander emellertid informationsbegreppet i betydelser med mycket storre 
omfattning an sa. I den kan t. ex. alit fran ljusen vid overgangsstallen, skrikande barn 
och vasnande faxar, till vanliga konventionella texter beskrivas i termer av 
information (LAGERCRANTZ 1991; MILLER 1978, s. 149). I det har 
sammanhanget tycker jag Marian Ginmans (1987, s. 3) definition av informations
begreppet ger en bra forestallning om dess innehallsliga domaner: 

"I detta arbete skall vi utga fran tankegangen att kunskap ar 
grundsubstansen i vart vetande (alit fran trivialt och populart till 
vetenskap pa hogsta niva) och informationen dess kommunicerbara 
form (GINMAN, 1983, 12-13). Man kunde aven saga att kunskapen 
ar den intellektuella basresursen som utnyttjas, modifieras och 
tidsanpassas via information, som inkorporeras i det gamla 
kunskapslagret." 

Nationalencyklopedins (NE) definition uppfattar jag vara konventionellare i sin 
beskrivning av vad for slags foreteelser som kan innefattas i begreppet information. 
Citatets tva sista meningar lamnar emellertid en dorr oppen for den sortens 
informations signaler den har uppsatsen behandlar i stor omfattning: 

"information (lat. informa'tio, av info'rmo 'utbilda, 'undervisa', eg. 'ge 
form at nagot'), generell beteckning for det meningsfulla innehallet 
som overfors vid kommunikation i olika former. En strikt grans 
mellan information och kunskap ar svar att dra. Information innebar 
att nagon far kannedom om migonting ("blir informerad"). Den kan 
ses som en nodvandig men ej tillracklig forutsattning for kunskap i 
betydelsen djupare insikt. Information kan uppfattas som en viss 
mangd fakta, upplysningar eller underrattelser. Termen syftar da pa 
sjalva meddelandet, dvs. det inneha.Il som f6rmedlas."(NE, 1992, band 
9, s. 454) 
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Om man bortser fnm de abstraherande beskrivningama av information67 i vilka 
information kan tolkas som agande en sjalvstandig existens oberoende av ett 
mottagande subjekt, d.v.s. en manniska.68 Blir en slutsats som kan dras fran de bada 
citaten att information helt ar beroende av manniskans f6rmaga till f6mimmelser. En 
vidare slutsats blir darfor att varje :fOmimmelse har potentialiteten av att ocksa vara 
information. Det ar mottagaren som avgor hur :fOrnimmelsens skall klassas: "one 
man's music is another's noise" (KLAPP 1982, s. 62). 

Med den abstraherande synen pa information som sjalvstandiga meningsbarande 
entiteter kompliceras informationlmottagarf6rhatlandet. I den definitionen av 
informationen kan aven vad som uppfattas som "brus" av en mottagare anda havdas 
ha en objektiv status av att vara information (KLAPP 1982, s. 62-64). Aven denna 
syn pa information uppfattar jag vara vanlig i den litteratur som behandlar IO. 

V ar gransen mellan "meddelande" och "information" gar ar f6r mig holjt i dunkel. 
Foljande citat ger intrycket av att ett meddelande ar precis samma sak som Ginman 
(1987) definerar som information. Man kan vidare fa uppfattningen att information 
som sjalvstandigt existerande entiteter inte existerar utan att det da istallet kallas f6r 
meddelande: 

"We define a message as information made available to an 
organization or individual who may, in turn, choose to examine, 
ignore, memorize, or discard the information. Messages may be in any 
form or transmitted through any mediwn; the only restriction we will 
place upon a message is that it have feature values which are available 
to facilitate a decision by the recipient to examine or not examine the 
message's full text." (LOSEE, Jr. 1989, s. 180). 

Detar uppenbart att "information", "meddelande" m.m. ar nagot av begreppsliga 
gungflyn som man, metaforiskt, fullstandigt kan ga ned sig i. 

Jag har inte uppfattat att IO-litteraturen gar en distinktion mellan "meddelande" 
och "information" utan att den karaktariserar bada dessa entiteter som information. 
Det finns ingen anledning f6r mig att avika fran detta f6rfarande. A ven i de kapitel 
dar mitt f6rhallande tilllitteraturen ar sjalvstandigare kommer jag salunda anvanda 
termen information ide betydelser jag angivit. 

Begreppet "kommunikation" anvander jag inte i migon exklusiv betydelse. Snarare 
f'ar det fungera som ett varieringsaltemativ t. ex. mellan "informationssamhiille" och 
"kommunikationssamhiille". Med andra ord anvander jag oftast "kommtu1ikation" 
som synonym till "information". Emellertid signalerar begreppet kommunikation ofta 
att det ror sig om ett 6msesidigt informationsutbyte mellan tva eller flera parter 

67 
Det ar framst den fcirsta meningen i citatet fran NE och det mesta i citatet fran Ginman 

som jag anser vara abstraherande beskrivningar av informationsbegreppet. 

68 
Dervin (1977 s. 20) uppmarksammar det "traditionella antagandet" att information kan 

ha en sjalvstiindig existens: "The core assumption [of the tradition] is that information exists 
independent of human action and that its value lies in describing reality,". 
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(dialog). "Information" for daremot snarare tankama till "envagskommunikation". 
I texten kan det darf6r aven forekomma attjag t. ex. valt "kommunikation" framfor 
"information" just av de ska.I jag angett69

. 

Det finns manga altemativa satt att karaktarisera begreppet information. 
Tengstrom (1987, s. 86) nlimner t. ex. att begreppet anviinds som vetenskaplig term 
i ett 30-tal olika arnnen med varierande definition. Nagon karaktaristik giltig i alia 
sammanhang later sig m. a. o. inte goras. Jag instammer salunda med Brinnens (1993, 
s. 49) slutsats att information ar en " ... svarforklarlig foreteelse vars betydelse och 
innebord vaxlar beroende pa situationen.". 

Vad man emellertid bor ha i atanke ar att begreppet har, for att citera Tengstrom 
(1987, s. 86-87): 

" ... en bedraglig dubbelbetydelse (bortsett fran att ordet ocksa 
betecknar sjalva handlingen att overfora en viss miingd fakta och 
forestallningar). "Information" betecknar namligen dels nagot som 
minskar mottagarens osakerhet, dels nagot som okar mottagarens 
kunskap. I forsta fallet kan ordet med fordel ersattas av synonymen 
"upplysning". Information om tagtider minskar min osakerhet Gag 
kan omedelbart fatta beslut om avresa). Att erhalla en upplysning ar 
en mentalt sett enkel procedur. Att tillagna sig "information" i den 
andra meningen (=potentiell kunskap) ar en mycket mer komplex 
mental process." 

Lagg marke till att i NEs definition av information gors en atskillnad (om an nagot 
tveksam) mellan information och kunskap. I citatet ovan framgar att Tengstrom 
(1987) menar att de tva begreppen ofta anvands synonymt i vardagsspraket. Aven har 
finns alltsa olikheter betraffande vad som Uiggs i begreppet. Till aUt detta tillkommer 
att den moderna informationsteknikens alit stOrre sociala inflytande ar medfort att 
begreppets innehallsliga domiiner dessutom ar utsatt for utvidgning (TENGSTROM 
1987, s. 87). 

SAMMANF A TTNING 
Den enskilde individens subjektiva uppfattning av en fornimmelse, eller 
fomirnmelser, kan klassas som information. 

Information kan aven betraktas som agande en sja.Ivstiindig existens. I den senare 
definitionen blir en av konsekvensema att en individ kan exponeras for information 
utan att for den skull "bli informerad" eller ens igenkanna det yttre stimulit som 
information. Med denna senare definition kan information vara alltifran ett allmiint 
media- eller storstadsbrus till enskilda och mycket precisa budskap. 

69 
"Orden "infonnation" och "kommunikation" anvands ibland som synonymer och ibland 

som ord med olika innebOrd. Bada orden kommer fran latinet. "Infonnare" betyder "bilda", 
"undervisa", "andligen dana". "Communicare" betyder "gora gemensam"." (BJORKLUND 
1993,s.4) 
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I vardagslag kan begreppet innebara att nag on blir "upplyst". Det kan ocksa betyda 
att nagon genomgar en besvarlig tolkningsprocedur och darmed erhaller "kunskap". 

Det finns andra mojliga satt definiera begreppet information pa. 

Betydelsen som laggs i begreppet information har under senare ar utvidgats. 
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5. 

ANAL YS A V BEGREPPET 
INFORMATION OVERLOAD 

5.1. GENERELLA IAKTTAGELSER RORANDE HUR 
INFORMATION OVERLOAD BESKRIVS 

5 .1.1. A vsaknad av definitioner och auktoriteter 
Att defmiera 10 pa ett entydigt satt uppfattar jag till och med vara vanskligare an vad 
som var fallet med begreppet information. Till att borja med ar ju IO sammansatt av 
"overload" ochjust "information". Vagheter, dubbelbetydelser m.m. som begreppet 
information dras med kanju diirfor formodas ga igen aven i den sammansatta termen 
10. 

En stor del av 10-litteraturen kan dessutom karaktariseras som lidande av en 
kronisk brist pa fokusering av foreteelsens innehallsliga domaner. Det ar med andra 
ord mycket svart att fran text till text fa en klar bild av vad 10 egentligen ar. Sa 
disparata kan beskrivningama av 10 vara. Man kan fa intrycket att termen 10 och 
andra beslaktade termer manga ganger f'ar fungera som en slags avstjalpningsplatser 
for allehanda foreteelser som man annars inte vet hur de skall beniimnas. 

Det firms inga helt och allmant vedertagna definitioner pa 10. Dess betydelser 
skiftar beroende pa vilken litteratur man konsulterar. Termen appliceras pa alit fran 
t. ex. den enskilde individens subjektiva upplevelser till generella samhalleliga 
trender. Om nagon, eller nagra, av dessa betydelser skall ha foretrade ar oklart. Nagra 
sjalvklara auktoriteter i iimnet finns darfor heller inte. 
Enskilda f6rfattare kan visserligen sagas ha relativ auktoritet inom sarskilda aspekter 
av 10-fenomenet. Till exempel undersoker Miller (1978, s. 121-202) ''information 
input overload" hos levande system (living systems). Det ror sig har om psykologiska 
undersokningar gallande forhallandet hur okande frekvens av inkommande 
information forandrar ett systems formaga att processera informationen och 
omvandla den till nagon form av rationell output. Kliniska undersokningar av den har 
typen tenderar emellertid att ge en karaktaristik av matmetoden och dess 
begransningar snarare an av fenomenet som ar foremal for undersokningen. Detta 
forhallande praglar i viss omfattning aven Milllers undersokning av 10. Detar en 
anledning till art Millers, och andras, artifiCiellt uppkomna beskrivning av 10 inte 
fungerar som overgripande definition av fenomenet.70 

70 
Mary Jo Rudd och Joel Rudd (1986), som ar inriktade pa biblioteksanvandarbeteenden, 

karaktariserar Millers metod att behandla 10-problematiken sa har: "The early experiments 
discussed above were influential not only because of their overload findings, but because 
they set the pattern for most of the research to follow. They did so by borrowing an 
extremely mechanical view of information and information processing from the classic 

(continued ... ) 
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Iselin ( 1989, s. 163) ar ett annat exempel pa en mycket situationsspecifik 
genererad definition av IO som heller inte gar att anvanda som generell karaktaristik 
av foreteelsen: 

"Psychologists have found that as the number of cues provided to a 
decision maker increases beyond approximately "1 0 items of 
information" decision performance gradually falls. This has become 
known as the information overload effect."71 

Styrkan, och svagheten, med Iselins definition ar att den ror en mycket speciell 
verksamhetssfar, beslutsfattandet. I likhet med Miller (1978) ar dessutom slutsatserna 
om IO grundade pa isolerade psykologiska experiment. Vilket sambandet ar mellan 
i derma situationsbundna IO och de former av IO som upptrader i verkligheten ar 
oklart. Nagra sarskilda skal till varfor begreppet IO exklusivt skall kanneteckna den 
har sortens laboratorieforsok har jag inte lyckas upptacka. Fragan om vilken, eller 
vilkas, beskrivning av IO som skall ha foretrade kvarstar salunda. 

Aven bland de forfattare som kan betraktas som relativa auktoriteter inom IO, t. 
ex. Miller och Iselin, forekommer kopplingar till IO-begreppet som kan synas bade 
subjektiva och godtyckliga. Till exempel gor Klapp (1986) som ende forfattare en 
sammankoppling av IO med leda (boredom). 

Svarighetema att finna precisare beskrivningar av IO, med generell giltighet, 
forvanade mig eftersom begreppet anvandes ganska frekvent i en mangd 
sammanhang. Kanske beror detta forhallande pa att fa manniskor har egna 
erfarenheter av IO. Men da det modema informationssamhallet nastan forutsatter 
existensen av IO skrivs det anda en del om det. Detar mahanda anledningen till att 
IO med sjalvklarhet tilldelades ett eget kapitel i Dilemmas in the study of 
iriformation: exploring the boundaries of informations science (NEILL 1992) 
och att fdrfattaren tydligen forst senare kom underfund med att han sjalv aldrig 
upplevt IO och att han inte heller kande nagra som gjort det (NEILL 1992, s. 100). 

( ... continued) 
information theory of electrical engineering. This view presents information processing 
systems as passive receivers of information, unable to cantrall or affect input levels. In this 
conceptuahzation, people, as information processors, are seen primarily as having "limited 
channel capacity". (s. 305) 

71 
"Iselin referar i citatet till: S.C. Streufert, Effects of Information relevance on decision 

making in complex environments, Memory and Cognition 3 (1973) 224-228; H.M.; 
Schroder, M.J. Driver and S. Streufert, Human Information Processing (Holt, Rinehart & 
Winston, New York, 1967); S. Streufert, Complexity and complex decision making, Journal 
ofExperimental Social Psychology 6 (1970) 494-509; S. Streufert, Success and response 
rate in complex decision making, Journal of Experimental Social Psychology 8 (1972) 3 89-
403; S. Streufert and S.C. Streufert, The effect of conceptual structure, failure and success 
on attribution of causality and interpersonal attitudes, Journal of Personality and Social 
Psychology 11 (1969) 138-147; S.C. Streufert, Cognitive complexity: a review, Technical 
Report No. 2 (Purdue University, 1972). 
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5 .1.2. Osakerhet om begreppets inneborder inom informationsvetenskapen 
I informationsvetenskapligt relaterad litteratur kan man stota pa begreppet utan att 
det darefter sker nagon namnvard utveckling av amnet. Exempel pa det 
forfaringssattet anser jag Kochens Information and Society (1983) vara. Trots att 10 
dar till och med har en egen rubriksatt avdelning Himnas amnet nastan genast. Den 
och liknande artiklar uppfattar jag som ett tecken pa en utbredd osakerhet om lOs 
innehrul och utstrackning aven inom informationsvetenskapliga kretsar. 

Ett annat tee ken pa osakerhet vad galler I Os begreppsliga domaner kan t. ex. aven 
Neills (1992, s. 99-122) genomgang av 10-litteratur tolkas vara. Bockema han referar 
till harstamrnar fran ett brett spektrum amnesfalt, blott ett :Iatal av dessa har som 
huvudtema begreppet IO. Forutom att IO-faltet ar vidstrackt signalerar spektrumet 
av litteraturreferenser att lOs granser ar oklara aven for informationsvetenskapare. 

5 .1.3. Information overload, en modeterm och statusattribut 
Vad som vidare forsvarar inringningen av lOs begreppsliga domaner ar att termen i 
vissa sammanhang verkar vara nagot av ett modeord. Tendenser till detta forhrulande 
har jag redan tidigare uppmarksammat. 

Information overload skildras (jamte det prestigefyllda magsaret kan man 
fOrmoda) som en akomma drabbande t. ex. den hart arbetande foretagsledaren till 
foljd av den ansvarsfyllda positionen. Att kunna visa att man arbetar under IO tycks 
darfor i vissa sammanhang fungera som ett slags statusattribut. Barbara Ehrenreich 
(1995, s. 568) verkar vara inne pa samma linje da hon skriver: 

"It's not only women, of course; for both sexes, busyness has become 
an important insignia of upper-middle-class status. Nobody, these 
days, admits to having a hobby," 

Forhallande att IO ar ett statusattribut ser jag alltsa som ytterligare en anledning till 
att tidskrifter gama kan naruna begreppet utan att pa nagot djupare vis analysera 
problemet. Information overload ingar med andra ord i ett begreppsutbud som har 
statusmervarde och som av den anledningen f'ar uppmarksamhet. Det ar en anledning, 
menar jag, till varfor begreppet regelbundet tas upp, foretradelsevis i tidskrifter med 
nagon form av IT-profil och i dagspress.72 Detta utesluter naturligtvis inte att 10 kan 
vara ett reellt problem som det kan finnas anledning att diskutera aven i massmedia. 

Anvandning av information och informationsrelaterade entiteter som olika former 
av attribut ar for ovrigt nagonting som bl.a. Martha Feldman och James March ( 1981) 
behandlar i Information in Organizations as signal and symbol. 

72 
Att IT o.ch med be¥reppet .. relat~~ade fo.reteelser v~r~lige~ fungerar som fait for 

statusmarkenngar framgar med onskvard tydhghet t. ex. 1 tldsknften Datavarlden (Nr. 9 
1994, s. 35-37) som angnar dyrbara sidor med att beskriva vad som tillfalligtvis rakar vara 
"inne": "Statusprylen nummer ett ar inte langre yuppienallen, utan en liten barbar dator med 
fargskann ... " 
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5. 1.4. Sammanblandning av nutidsrorhallanden och hypotetisk framtid 
Annu ett forhallande som komplicerar bilden av 10 ar dess attraktionskraft pa 
forfattare med Higgning at science fiction- och futuristbeskrivningar. I denna litteratur 
finns det ofta slutsatser om nutiden och framtiden sam visserligen kan ha visst 
faktaunderstod. Emellertid ar metoden att fran nutida fdrhrulanden snabbt overga till 
att spekulera och dra slutsatser om framtiden mycket osaker. Framtiden ar en 
hypotes. Problem uppstar nar man vill avgora vardet av framtidscenarios av den har 
typen. V ar gransen gar mellan fakta och fantasi ar inte alltid skonjbar: 

"They are not based on experience or structured observation: The 
defense, of course, is that these events and circumstances will take 
place in the future and, therefore, cannot be empirical in the strict 
sense. / .. ./The problem of most so called concrete speculation about 
the future of consumer communications is that it is presented as a 
series of headlines, alternately heralding success and failure as new 
technologies and business are born and encounter reality. The effect 
is a dialectic of "everything is possible/nothing is probably" that robs 
our imaginations af any factual grounding. The result is fantasy:" 
(DONNELLY 1986, s. 5-6) 

Exempel pa litteratur sam ger 10 mycket langtgaende konsekvenser av science 
fiction- eller futuristliknande natur art. ex. Future schock (TOFFLER 1970), The 
third wave (TOFFLER 1980), The unreality industry: the deliberate manufacturing 
of falsehood and what it is doing to our lives (MITROFF 1993), Megatrender: tio 
nya inriktningar som omvandlar vara liv (NAISBITT 1984). 

Information overload ar intimt fdrbunden med den moderna informationstekniken. 
Digitaliseringen av information har grunden fdrandrat fdrutsattningama fdr 
informationshanteringens mojligheter. En vanlig och valgrundad gissning ar att det 
ar annu stOrre fdrandringar att vanta i framtiden73

• I tidningar och tidskrifter beskrivs 
darfdr IT nastan genomgaende i ett framtidsperspektiv. Detta far konsekvenser aven 
i beskrivningen av 10. Forutom den mer renodlade sciencefictionlitteraturen har alltsa 
aven den ovriga popularare litteraturen ett framatblickande perspektiv, manga ganger 
pa bekostnad av nyktrare analyser av samtidens 10 kan man fdrmoda. 

Med andra ord, pa grund av den potential den moderna IT -tekniken faktiskt 
besitter rader en allman upphetsning bland de sam skriver om den. Detta fdrhallande 
gor det svarare att bedoma ITs varde och darmed i hog ornfattning aven lOs verkliga 
roll i dagens samhalle:74 

73 
Se kapite13.3,Utblick: Information och IT i media- nirvana eller helvete?, for fylligare 

redogorelse av IT-revolutionen 

74 
Ett exempel pa en, i mitt tycke, ganska absurd pendling mellan den nutida 

informationstekniken och extrema science fiction perspektiv fciretar Kay Glans i en artikel 
i SvD (950226). I form av en slags bisarr hybridvariant av det larda kaseriet och 
skonlitterara futuristiska utsvii.vningar ger han lii.saren hastiga inblickar i informations
teknologin samtidigt som han refererar till den litteratur som garna drojer vid det fantastiska. 

(continued ... ) 
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"Buffed to the patina of science fiction, they provoke interest, 
tantalize inquisitive minds, agitate both protectionist lobbies and 
would-be regulators, stimulate entrepreneurial imaginations, and build 
consumer expectations. Almost every magazine we read carries 
articles on the profusion of products and services promised by the new 
electronics. This is today' s frontier, the one place besides space 
exploration - where we do not seem to be faced by limits." 
(DONNELLY 1986, s. 2). 

5.1.5. Information overload, ett administrativt och tekniskt problem 
Den 10-litteratur man Hittast stater pa via popuHi.rare tidskrifter ar dock den som 
beskriver 10 som ett problem frfunst av teknisk natur, och att tekniken samtidigt ar 
problemets lOsning. Det handlar om att tfunja alia de nya tekniska apparatema som 
spottar ut information for att pa sa vis kuva 10. Det specifika for denna litteratur ar 
art den, snarare an att ga igenom vad 10 egentligen ar, gAr direkt pa tankta lOsningar 
av pro blemet. Ex em pel pa sad an litteratur ar Alesandrini 1992; Rosen 199 I ; Tetzeli 
1994. 

5 .2. INFORMATION OVERLOADS INNEBORDER 
Vad man trots allt kan extrahera ur IO-litteraturen ar att termen ar namngivande at 
i huvudsak tva sorters vasensskilda fenomen: 

1) Termen IO anvands som namn pa en yttre informationsintensiv miljo. 

2) Termen anvands ocksa som namn pa enskilda individers psykiska 
reaktion pa denna yttre miljo. 

Trots att de tva olika huvudpreciseringama egentligen beror olika amnesfalt ar de 

( ... continued) 
Forvirringen iir total: "I en del avseenden ar det befogat att se oss som ett slags robotar. VArt 
nervsystem. har genoll? komm~ni~.ati<?nstekn~~og!;n b~ivit global. Atsk~.lliga av de fardighe!er 
som Jegat ttll grund for tron pa manmskans sarstallnmg kan numera overtas av teknologm. 
En alit storre del av vara minnen finns i databaser. Programmen for att oversatta olika sprAk 
blir allt battre. / .. ./ Snart finns det kanske mojligheter att odla organ for transplantation och 
designa manniskor. / .. ./De okade kontaktytoma mot omvarlden medfor att vi pa olika satt 
forsoker skydda oss mot intellektuell och emotionell overretning. Atskilligt av tioens cynism 
och rAhet kan forstis som en fortjockad bud av detta slag. / . ./ En forskare lyckas genom att 
integrera genteknik och datorteknologi skapa intelligenta celler, som kan tanka sjalva. Han 
injicerar dem i sin kropp, och snart tar dessa intelligenta celler over och sprider sig som en 
epidemi over den nordamerikanska kontinenten. / .. ./ Vi ar, menar Kevin Kelly, en av 
forgrundsfigurema i den amerikanska datorkulturen, in~et annat an "machines with an 
attitude". / .. ./ Det finns flera drivkrafter bakom mytens aterkomst i den hogteknologiska 
varlden. Scott Bukatman har i "Terminal Identity" (1993) pekat pa att 
cyberspaceupplevelsen ligger nar animismens tro pa att medvetandet kan losgora sig fran 
kroppen. -Till detta kommer den annu starkare tendensen att besjala teknologin och gora den 
till ett supersubjekt, som gar det mojligt att overbrygga klyftan mellan manniskan och 
hennes hjalpredskap. Teknologins myttska dimension utlovar mtegration och forsoning, och 
kanske ocksa en ny ordning bakom kaos." . 
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naturligtvis samtidigt intimt forbundna med varandra. Utan det yttre IO existerar inte 
det inre och vice versa. 

Litteraturen som behandlar informationsoverflod gor emellertid forvanande nog 
sallan en explicit atskillnad mellan de tva olika formema av 10. I stallet blandas ofta 
de tva betydelsema med varandra utan att det anges, eller ens verkar vara medvetet, 
att det ror sig om tva olika fenomen. 

Ett intressant forhallande iir ocksa att IO alltid anses vara sammankopplad med 
den modema storstadens manga informationskallor. Det betyder i sa fall att det fanns 
en tidpunkt nar inte 10 existerade, d. v. s. fore uppkomsten av den moderna 
storstaden. 

Vidare beskrivs foreteelsen i litteraturen jag funnit genomgaende i ett 
vasterHindskt perspektiv. Detar den accelererande informationsexplosion som fran 
slutet pa forsta varldskriget med alit hogre frekvens orsakar IO (t. ex. MILLER 1978, 
s. 147; MILGRAM 1970). 

Mycket av den av mig granskade litteraturen, sarskilt den av mer vetenskaplig 
karaktar, gor en distinktion mellan "information input overload" (IIO) och 
"information output overload" (100). Anledningen till att jag avstar fran att anvanda 
dessa istallet for mina egna begrepp iir att jag i mojligaste man vill undvika 
terminologisk forvirring. Innebordema av IIO och IOO kan tyckas tiirnligen 
sjalvklara. Emellertid skiftar dess betydelser beroende pa litteratur man konsulterar. 
Information input overload kan visserligen anvandas i en betydelse som iir identisk 
med min definition av yttre IO. Vad som jag dock uppfattat vara vanligare ar att 
begreppet anvands niir det ror sig om kliniska experiment av individers reaktioner pa 
en noga kontrollerad informationsmiljo. Detta betyder att information input overload 
i des sa situationer ar precist doserad och samtidigt fullstandigt artificiell. 75 

Information output ar i det har sammanhanget hur val f6rsokspersonen lOser de 
problem han ar satt att gora. Ju mer "inputen" okar ju samre blir "outputen" och ju 
hogre blir "overloaden" (RUDD 1989; MILLER 1978, s. 150-151 ). 

Nar man i den har litteraturen diirfor behandlar information output overload iir det 
nastan alltid i forhallande till en given mangd input information. Denna 
prestandainriktade form av information output gor begreppet mindre lampligt att 
anvanda niir t. ex. diffusare inre 10-symtom beskrivs. Miller (1978) med adepter som 
t. ex. Bergstrom (1995) ser jag som framtradande representanter for denna variant av 
"black-box-metodik".76 

75 
Sa har kommenterar Rudd (1986, s. 305) de psykologiska overloadexperiment som jag 

karaktiiriserar som artificiella: "The early experiments discussed above were influential not 
only because of their overload findings, but because they set the pattern for most of the 
research to follow. They did so by borrowing an extremely mechanical view of information 
and information processing from the classic information theory of electrical engineering. 
This view presents information processing systems as passive receivers of information, 
unable to controll or affect input levels. In this conceptualization, people, as information 
processors, are seen primarily as having " limited channel capacity' . 

76 
Angaende den s.k. "black-box-metodiken" citerar jag NE (1990, band 3, s. 21) fOr att 

narmare fdrklara begreppet: ", indirekt metod att kartHigga processer som inte kan studeras 
direkt. I t. ex. naturvetenskaplig forskning maste ibland ett komplext system betraktas som 

(continued ... ) 
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For att atervanda till de av mig gjorda tva distinktionema av lOs inneborder. Dessa 
skildras pa ett mycket malande satt i Alesandrini (1992, s. 13) genom ett citat fran 
en foretagschef: 

"The volume of information is staggering in the analytical business. 
I often feel as if I'm drinking from a fire hose. I try to be selective, to 
delegate research and read only articles by journalists and 
academicians I know are credible. I won't spend more than 30 
minutes with news magazine, and limit my newspaper reading to 
news, business, and sports. But from 5 P.M. to 7 P.M., after 
everybody else has gone home, I'm usually still here wading through 
stacks of paper. When I'm finished at the end of the day, I know there 
are dozens of interesting things I never got to. It's very frustating." 

Den yttre formen av IO ar i det har specifika fallet hela den informationsintensiva 
miljon som chefen dagligen mater och som han pa grund av sin position ar tvungen 
att intellektuellt bearbeta. Den inre formen av IO ar frustationen av att varken ha tid 
eller kapacitet att assimilera all information. Som vi kan se ar denna, som jag 
uppfattar som, mycket typiska IO-situation vasenskild fran de beskrivningar av 
"information input overload" och "information output overload" som jag redogjort 
fOr ovan. Med input/output-terminologin missar man diffusare psykiska effekter som 
t. ex. informationsstress som ju maste vara av vital betydelse nar man skall 
karaktarisera I 0. 

Forutom de tva klart urskiljbara IO-innebordema (inre- och yttre IO) finns andra, 
inte Iika klart uttryckta betydelser. Det ror sig mera om tendenser i 10-litteratur och 
jag vill darfor inte placera dem bland de tva innebordemajag anser vara fastlagda. 

En mojlig tredje betydelse, beslaktad med de tva ovriga, ar viss litteraturs tendens 
till hybridisering av de tva 10-formema till ett slags "super IO". Denna superstruktur 
ar oklar till sin karaktar men jag anser den har slaktskap med svardefinerade begrepp 
som "tidsanda" eller "samhallsklimat". Klapp (1986) lankar exempelvis 10 till en i 
samhallet genomgripande leda (boredom). Pa sa vis fungerar ledan som en slags 
superstruktur i samhallet, narvarande pa varje niva och i varje sammanhang: 

och; 

"Along with all this information came a less comfortable feeling that 
it was not making more sense - even with help of computers - than it 
had before. The modem world was in a crisis of meaning, that one 
need only mention names like Kafka, Sartre, Beckett, and Eliot to 
demonstrate." (s.8) 

( ... continued) 
en "svart lada", en black box. For att narmare studera systemet anviinder man metoder dar 
insignaler ("stimuli" till systemet") varieras och utsignaler (reaktioner eller "responser") 
samtidigt registreras. Genom analys av forhallandet mellan in- och utsignal kan olika 
egenskaper has systemet och dess delar bestammas." 
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"A strange cloud hangs over modem life. At first it was not noticed; 
now it is thicker than ever. It embarrasses claims that the quality of 
life is getting better. It reduces commitment to work. It is thickest in 
cities where there are the most varieties, pleasures, and opportunities. 
Like smog, it spreads to all sorts of places it is not supposed to be. 
The most common name for this cloud is boredom." (s. 11-12) 

Det handlar alltsa om en glidning fran t. ex. modema informationsintensiva miljoer 
och individers reaktioner pa dessa till, skildringar av genomgripande samhruleliga 
konsekvenser. Betiink bara Klapps suggestiva metaforer med ett alit tatare molntiicke 
och en smog som triinger in overallt. Att ledan, eller melankolin, ar nagot ett 
genomgaende tema i hela den vasterliindska historien verkar dock inte ha slagit 
Klapp. Denna akomma har ju Ia.tt tjiina som syndrom for den desillusionerade 
miinniskan iinda sedan antikens dagar 
(t. ex. NE 1994, band 13, s. 221-222). 

Emellertid ar det i sadana skildringar som Klapps (1986) jag anser att super IO 
synliggors. Andra super IO kan t. ex. vara hypoteser om framtida IO och dess 
forvaxling med nutidens forhrulanden. Gemensamt for litteratur dar jag tycker denna 
variant av IO kommer till uttryck ar att distinktionen mellan yttre- och inre IO ar mer 
upp!Ost iin i nagon annan litteratur. Detta beror antagligen pa att denna litteratur 
skildrar IO som jagupplosande och fragmentiserande av verklighetsuppfattningen. 
Om jaget blir alltmer fragmentiserat kan det tyckas vara mindre relevant att tala om 
inre 10. Yttre miljo och inre reaktion flyter da samman i ett enda stort 
informationsoverflodssymtom, ett super 10. Forutom Klapp (1986) ar Mitroff (1993 ), 
Donnelly (1986) och Toffler (1970) exempel pa litteratur dar jag anser att ett slags 
super IO skildras. 

En mojlig fjarde betydelse kan anas i litteraturen.77 Den ar dock svarare att 
karaktarisera och ge ett lampligt namn iin vad som var fallet med super IO. Genom 
en kort reflektion over forutsattningama bakom inre- och yttre IO synliggors iinda 
denna fjarde innebord av IO som viss litteratur for fram. 

Inre IO drabbas man av som en konsekvens av en allfor pMrestande yttre 
informationsrik miljo. I detta ligger atminstone implicit att det ar aktivt intellektuellt 
arbete som orsakar denna IO. Det kant. ex. rora sig om en vardaglig beslutssituation 
dar antalet altemativa val ar alltfor overvrudigande, eller det kan ocksa vara R&D
chefens vadande genom ett hav av irrelevant information for att forsoka finna det som 
ar relevant. Det ar rimligt att anta att det maste handla om ett aktivt bearbetande av 
information for att det skall vara relevant att tala om inre IO som konsekvens. 
Relativt vanligt rorekommande ar emellertid litteratur som beskriver IO i termer av 
t. ex. allmiin uppgivenhet infor en kravande arbetssituation. Trots att det i den nastan 
alltid ges konkreta exempel pa den miingd informationskallor t. ex. ett modemt 
kontor innehar, ar det snarare blotta tanken pa all denna information iin sjalva 
bearbetandet av den som skildras som mentaltjobbig, som 10. 

77 
Nar jag anvander begrepp som "ana", "tendens", "trender" o.s.v., vid beskrivning av ett 

siirskilt innehall i litteraturen ar det for att markera att det ror sig om mina slutsatser om 
detta innehall och inte nagonting som litteraturens f6rfattare medvetet redogor for. 
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Trots alit verkar det m. a. o. vara mojligt att drabbas av ett slags overloadsymtom 
som inte 1ir generat av ettfaktiskt bearbetande av information. I vilket fall som heist 
beskrivs fenomenet i litteraturen som anknytet till 10: 

"Det 1ir det som ger baksmallan. Sadan mangd med information som 
vi idag moter kan vi inte smalta. I skillnaden mellan det vi tror att vi 
bor forsta och det vi faktiskt begriper uppstar stress. I och med 
stressen kan vi missa viktig information. Vi agnar oss t ex bara at 
information inom omraden vi redan kanner till (tunnelseende) och 
orkar inte ta in nya. Vi blir okansliga for omvarlden och klagar over 
att vi inte hanger med i utvecklingen. Vi har druigt samvete for alia 
olasta tidningar och vi frustreras av att inte kunna anvanda de fina 
apparatemas samtliga tekniska finesser. Under trycket fran alia 
budskap stressas vi av att varken kunna valja information eller varja 
oss mot mangden, enligt B G Wennersten pa Wennersten 
InfoNetwork i Stockholm." (LAGERCRANTZ 1991). 

Stressen som Lagercrantz beskriver kan sakerligen ha sitt ursprung i det overflod av 
information manniskor maste orientera sig i. Men dess fordjupning genom 
deprimerande tankar om olasta tidningar och komplicerade tekniska apparater har 
napppeligen varken med yttre- eller inre 10 att gora. Snarare verkar det rora det sig 
om en totallivssituation som 1ir mentalt anstrangande. Det verkar med andra ord vara 
sa att 10 far fungera som en overgripande forklaringsmodell for ett slags samtida 
mentalt klimat. Aven har verkar man alltsa kunna se tendenser till super 10. 

I inledningen till delkapitlet 5.1 Generella iakktagelser rorande hur information 
overload beskrivs namner jag att det inte firms nagra sjalvklara auktoriteter i 1irnnet 
och inte heller nagra omstridda definitioner av foreteelsen. Problemen som dessa 
forhallanden medfor blir ater aktuella vid bedomning om hur den ovan beskrivna 
teknostressen eller det mentala klimatet skall klassas. Valet star emellan att antingen 
utvidga 10-definitionen eller ocksa bestamma att dessa fenomen inte 1ir relaterade till 
10. 

Problemen med det forsta alternativet 1ir valkant: genom att fylla ett begrepp med 
en mangd betydelser blir samtidigt begreppet mindre anvandbart. Nar 10 satts som 
etikett pa ett otal samhallsforeteelser riskerar darfor begreppet att minska i 
forklarande kraft. Genom att ges dignitet av att kunna forklara, eller beteckna, snart 
sagt varje informationssamhalleligt problem riskerar IO bli ett IT-kulturens 
flogiston78

• Problemet med det andra altemativet 1ir man riskerar att snava av 
begreppet till att bara vara relevant vid mycket speciella situationer. Saar ju fallet 
med t. ex. Millers (1978) och Bergstroms (1995) anvandning av begreppet dar IO ar 
nagonting som uppstar i noga kontrollerade experiment. Att karaktarisera 10 blir med 
andra ord en balansglmg mel/an det mycket specifika och det alltfor generella. 

Atminstone tills vidare f'ar teknostress i nagon bemarkelse bedommas vara 

78 
"Flogiston, ett hypotetiskt amne sam under flogistonperioden troddes inga i alia 

brannbara funnen." (NE 1991, band 6, s. 394). 
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forbundet med intellektuell verksamhet (eller krav pa intellektuell verksamhet) i 
informationsintensiva milj oer: 

"Teknostress ar ett snabbt vaxande problem inom informations
teknologiska foretag. Teknostress ar ett resultat av dalig anpassning 
av maskin- och programvara till anvandarens kompetens och 
fdrvantningar. Teknostress drabbar bade foretag, individ ochkund." 
(ARNETZ 1994). 

Vi f'ar konstatera att fenomenet existerar och darmed maste ha relevans vid forsok att 
karaktarisera 10. Det gar m. a. o. inte att avfarda fenomenet t. ex. som "psyko
somatiskt flum". Emellertid ar de oklart om fenomenet fdrtjanar en sarskild 10-
de:finition. Mahanda ar det mojligt att integrera fenomenet i den kategori jag valt att 
kalla super 10. Utan att vidare bestiimma hur denna 10-relaterade teknostress skall 
rangordnas Himnar jag nu tills vidare funnet. Jag noterar dess existens och 
aterkommer till den i Kp. 7. Da behandlas fenomenet visserligen ur en nagot 
annorlunda aspekt. 

5.2 .1. Om sekundarlitteraturens relevans 
Jag anser nu attjag tydliggjort vilka entiteter 10-begreppet innehaller. Genom de tva 
overgripande definitionema av 10, och med kunskapen om alit vad informations
begreppet kan innehalla ar det nu mojligt att ocksa visa varfdr den av mig benfunnda 
sekundarlitteraturen har en given plats vid alit resonemang om lOs domaner. Till 
exempel skriver Toffler (1973, s. 225):79 

"Vi kan definera framtidschock som det fysiska och psykologiska 
lidande, som harror ur en overbelastning av manniskoorganismens 
anpassningssystem och dess beslutsfattningsprocess. Enklare uttryckt 
ar framtidschock manniskans reaktion pa overstimulans. Olika 
manniskor reagerar pa olika satt for framtidschock. Symptomen 
varierar aven efter sjukdomens stadium och intensitet. Dessa symtom 
stracker sig hela vagen fran angslan, fientlighet till hjalpsam 
auktoritet, och skenbart meningslost vrud, till fysisk sjukdom, 
depression och apati. Offren uppvisar ofta oberakneliga svangningar 
i intresse och livsstil, foljda av ett fdrsok att "krypa in i sina skal" 
genom socialt, intellektuellt och kanslomassigt tillbakadragande. De 
kanner sig standigt plagade och forsoker desperat reducera antalet 
beslut de maste fatta." 

Genom den av mig gjorda distinktionen mellan psykisk reaktion och yttre 
informationsrik miljo tydliggors att Toffier (1973) beskriver samma fdreteelser. Vad 
jag benamner som inre 10 kallar han "framtidsschock". Den yttre formen av 10 ar det 
enorma utbud av informationsstimuli utifran vilken individen maste skapa sig en 

79 
Jag citerar bar en svensk utgava av det 1970 utkommna originalet Future shock. 
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mening, fatta beslut. Citatet fran Toffler ar bara ett exempel pa sekundarlitteratur dar 
begreppet IO inte anvands men dar det anda iir uppenbart att det handlar om samma 
foreteelse. Till exempel talar Postman(t. ex. 1993, s. 70) om en "peek-a-boo world" 
uppenbarligen beskrivande fenomen identiska, eller mycket niira beslaktade, med min 
definition av IO. Donnelly (1986) beskriver "the confetti generation" i termer som 
iir mycket lika de med vilka IO beskrivs, o.s.v. Klapp (1986) goren upprakning av 
beteckningar han bedomer vara relaterade till sin version av 10: 

"Along with all this information came a less comfortable feeling that 
it was not making more sense - even with help of computers - than it 
had before. The modern world was in a crisis of meaning, that one 
need only mention names like Kafka, Sartre, Beckett, and Eliot to 
demonstrate. The crisis has been called by many names - alienation, 
existensial despair, absurdity, disenchantment, legitimation crisis, 
identity problem, anomie, sensate culture, counterculture, future 
schock, end of ideology, false consciousness, to mention a few. T.S. 
Elliot linked this crisis with information when he asked in "The 
Rock," where is the wisdom lost in knowledge and where is the 
knowledge lost in information?" (s. 8) 

A v citatet fran Klapp (1986) kan man :ta intrycket av att hela modernistiska rorelsen 
i sjalva verket genererades av IO. Att ge en rorandrad infonnationssituation en sadan 
overgripande roll for sarnhallsklimatet kan tyckas bade absurt och komiskt. Men, om 
Kp. 3.4, Til/bakblick, ger en nagorlunda korrekt bild av hur informationens form 
praglar sattet att tanka menar jag att det kan finnas anledning till djupare eftertanke. 

5.2.2. Normal infonnationsrik miljo kontra overflod av information 
Om det numera iir nagorlunda klargjort vilka entiteter 10-begreppet innehaller ar det 
fortfarande holjt i dunkel t. ex. hur massivt informationsflodet behover vara for att 
man skall kunna tala om ett yttre I 0. 

I litteraturen iir det ytterligt svart att finna nagra fastlagda och pruitliga 
sifferuppgifter pa den fragan. Ofta refereras det till undersokningsresultat som visar 
pa korrelansen mellan "input niva" pa informationen och "outputen": 

"It has been found repeatedly that as the information input rate 
increases so does the output rate, until a certain channel capacity is 
reached. Then the output levels off at that rate. Finally as the 
information input rate continues to rise, there is a market decrease in 
output rate accompanied by a confusional state." (MILLER 1978, s. 
150-151) 

Emellertid ar det tydligt att aven bar styr undersokningsform i hog grad ocksa 
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resultatet av undersokningen. so Samtidigt finns det dessutom andra undersokningar 
som delvis motsager ovan citerade slutsatser (RUDD 1986, s. 305). Till yttermera 
visso varierar, foga forvanande, taligheten mot yttre IO mycket mellan individer 
(MILLER 1978, s. 151-152). Ett forhallande som aven gailer den inre IO. 

Det begransade vardet av manga kliniska undersokningar har jag visserligen 
papekat tidigare. En sadan konstaterar emellertid att hur vai man klarar att prestera 
i informationsintensiva miljoer beror pA vilken installning man har till situationen: 

" ... the possible output rate is dependent on the living system's 
emotional reactions." (BERGSTROM 1995). 

Det ar lattforstaeligt att faktorer som emotionella reaktioner spelar en stor roll vad 
galler tAlighet mot yttre IO. Vad som daremot ar mer forvanande ar att en veten
skaplig undersokning forst sa sent som ar 1995 upptacker motivationens betydelse 
for prestationsformagan. 

Vi tvingas konstatera att nagra riktvarden pa informationsmangd eller frekvens 
inte ar mojliga art ange. Vad jag kan bedoma finns det helt enkelt inga palitliga 
verktyg for andamalet. Om Bergstroms (1995) undersokning ar signifikativ for 
forskningsfaltet lar sadana verktyg dessutom droja. 

5 .2.3. Om inre information overloads uttryck 
Detar inte mojligt att avgora vad som skall betraktas som en normal reaktion pa 
intensiva informationsfloden, och vad som kan klassas som "akta" inre IO. Det finns 
helt enkelt inte nagon beskriven standardreaktion pa yttre IO. 

I litteraturen talas det omsom om trotthet och stress (Lagercrantz 1991), omsom 
om apati och leda (KLAPP 1978), omsom om desorientering och fragmentisering av 
verklighetsuppfattningen (TOFFLER 1970; DONNELLY 1986; MITROFF 1993), 
omsom om sankt prestationsformaga (BERNIER 1978), m.m. Som jag dessutom 
papekade i kapitel 5 .2.1 Om sekundarlitteraturens relevans menar ju Klapp ( 1986) 
att IO och samhalleliga rorelsen som modernismen ar intimt forbundna med varandra. 

Vi far konstatera art det inre IOs uttryck inte ar exklusiva utan forekommer vid 
manga andra psykiska (stress-) tillstAnd. Detta forhallande ar en orsak till varfor det 
ar svart att sarskilja ovrig arbetsrelaterad psykisk stress frAn psykiska reaktioner 
exklusivt genererade av informationsoverflod. Hur skiljer man pa psykisk stress, t. 
ex. som en foljd av prestations eller prestigekrav, frAn 10? Rimligtvis upptrader 
foreteelsema ofta i samma miljoer. En inte alltfor djarv slutsats blir darfor att det 

80 
Kommentar till pastaendet undersokningsformen styr resultatet: Vadjag framst ar kritisk 

till i undersokningar av typen som t. ex. Miller (1978) foretar ar att undersoknings
personerna ar sarta art utfora intellektuellt arbete i tester besHiktade med de man utfor pa 
t. ex. stridsflygarkandidater. Man skall alltsa efter basta formaga Iosa uppgifterna anda till 
informationsstimulina blir sa rafrestande att man blir fullstandigt forvirrad. Men denna 
situation liknar ju ingen norma infonnationshanteringssituation, mojligtvis med undantag 
av just stridsflygarens! Detar svart att tanka sig art nagon i informationsmtensiva yrken som 
pressar sig lika hart intellektuellt som t. ex. en idrottsman pressar sig fysiskt under en 
tavling. Darfor praglas resultatet av undersokningens premisser, namligen maximal 
prestation i maximalt informationsintensiv miljo. 
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hellre skylls pa IO an att t. ex. den egna kanslan av otillracklighet offentligen 
blottlaggs. Forutom att detta kan innebara att mycken yrkesrelaterad stress ofortjant 
sk:ylls pa 10, innebar situationen aven betydande svarigheter att sarskilja genuint inre 
IO frAn t. ex. mera placebogenererade reaktioner.81 

SAMMANF A TTNING 
I litteraturen framstar lOs begreppsliga domaner som bade mycket vida och oklara. 

Det ges inte m1gra generella, allmangiltiga karaktaristika av fenomenet. 

Vanligtvis skildras 10 i situationer som ar mycket situationsspecifika. Detta f'ar 
foljden att beskrivningen av IO ofta tar en subjektiv pragling. 

Det finns dessutom anledning att misstanka att termen stundtals tar fungera som en 
avstjalpningsplats for en rad foreteelser som av olika anledningar uppfattas som 
svarare att beskriva i andra tenner. Till exempel ar det rimligt att anta att 10 ibland 
far fungera som en slags syndabock da de egentliga orsakerna till 
t. ex. psykisk stress ar socialt kansligare att yppa. Exempelvis formodar jag att 
prestations- och prestigeangest ar nagonting man i manga sammanhang talar tyst om. 

Vad man emellertid kan sluta sig till ar att information overload ar narnnet bade pa 
specifika infonnationsintensiva yttre miljoer och de individuella psykiska reak
tionema pa dessa miljoer. Distinktionen kan tyckas trivial. Emellertid gors denna 
atskillnad inte explicit i den litteratur jag konsulterat. Avsaknaden av precisare 
angivelser av vilken av de tva foreteelsema som beskrivs bidrar naturligtvis till en 
okad begreppsforrvirring. 

Information overload skildras genomgaende i ett vasterlandskt perspektiv. Det ar ett 
modemt storstadsproblem som blivit alit vanligare under 1900-talet. 

Var gransema gar mellan normal yttre informationsrniljo och yttre IO ar inte 
definerat. 

Likasa ar inte gransen mellan inre IO och normal psykisk reaktion pa en 
infom1ationsmiljo klarlagd. Dessa entiteter ar mycket oklara. Det finns visserligen 
angivna siffror pa forhallandet mellan information input overload och information 
output. Dessvarre ar resultaten och slutsatsema av undersokningama sinsemellan 
motstridiga. Dessutorn ar denna form av · input/output-undersokningar utforda i 
infonnationsmiljoer som inte alls efterliknar tankbara "normala" informations-

81 
Angaende "placebogenererade reaktioner": Med det avser jag t. ex. den kansla av 

uppgivenhet redan infdr blotta tanken pa sin dagliga infonnationsbOrda. I mitt citat fran 
Lagercrantz ( 1991) tycker jae; en sad an uppgivenhet kommer till uttryck. Alltsa genererar 
tanken pa infonnationshantenng en inre IO-liknande effekt, d.v.s. tankandet fungerar som 
ett slags negativt verkande placebo. 
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hanteringssituationer (Rudd 1986). 82 

Det finns inget standardsymtom pa inre 10. Tydligen kan det rora sig fran alit till 
trotthet, f6rvirring, apati och verklighetsfragmentisering. 

82 
Angaende psykologiska experiment som inte efterliknar normala informationsmiljoer. 

Jag ser det som mycket typiskt att Miller liknar normalt rnodernt liv med austronauters 
(MILLER 1978, s. 148)! Kan man tanka sig en mer artificiell situation an deras? Med en 
sadan grundsyn verkar varje forsok att gora rimliga beskrivningar av IO-problematiken 
domd att misslyckas. 

54 



. 

~ 

-

~ 

!i 

-: 

~ • 

6. 

INFORMATION OVERLOAD I 
VERKLIGHETEN 

6.1. INDELNING AV INFORMATION 
OVERLOADS VERKSAMHETSF AL T 

A vsikten med det har kapitlet ar att tydliggora verksamhetsdomanerna in om vilka I 0 
beskrivs. Som framgar, t. ex. av detta arbetes inneha.llsforteckning eller fran 
beskrivningen av uppsatsens uppHiggning, ar inte foljande kapitel uppdelad efter den 
yttre och inre formen av 10 som jag tidigare uppmarksammat. Distinktionen mellan 
de tva olika betydelsema ar forvisso viktig. Emellertid anser jag en annan uppdelning 
fortsattningsvis vara lampligare med tanke pa foreliggande kapitels syfte. 

I f6regaende kapitel handlade det om att i mojligaste man dejinera lOs 
innehallsliga domaner. I det har kapitlet ar tanken att strukturera- och ge exempel pa 
lOs verksamhetsdomaner. For den intentionen har jag funnit foljande indelnings
kategorier vara lampliga: 

1) Specifik informationsintensiv miljo. 

2) Information overload som samhalleligt symtom. 

Inom dessa tva domaner faller namligen huvudparten av litteraturen som beskriver 
10. 

I nagon omfattning aterspeglar de tva domanerna den tidigare iakttagelsen att 10 
bade kan karaktarisera en yttre miljo och en inre reaktion: Den forsta kategorin ar 
:framst koncentrerad kring lOs yttre karaktaristika, d.v.s. pa foremalen som genererar 
information. Den andra kategorin behandlar i huvudsak mentala konsekvenser av 
informationsintensiva miljoer. 

Uppdelningen i de tva kategoriema sammanfaller dessutom med vad jag i kapitel 
2.1., Upplaggning, karaktariserade som ett internalistiskt- respektive ett 
externalistiskt beskrivningssatt: Den forsta kategorin har mer av vad jag vill 
kanneteckna som ett internalistiskt satt att beskriva 10. Med det menar jag att fokus 
ar pa den specifika milj on och pa de apparater som genererar (yttre) I 0. Perspektiv
seende och tankar om t. ex. informationssamhallets utveckling och konsekvenser i 
stort ar har sallsynta. Den andra kategorin liknar mer det externalistiska sattet att 
besk:riva en foreteelse. Information overload forbinds salunda med andra samhalleliga 
trender, t. ex. kan beskrivningar av enskilda individers reaktioner pa 10 ga over i 
slutsatser om generellare framtida sociala konsekvenser. 

Vad som ytterligare kan sagas sarskilja de tva kategoriema ar att: Litteratur som 
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hor till den forsta kate gorin har i huvudsak en pragmatiskt inriktning. Det vill saga, 
I 0 ses som skapande onodigt arbete och hotande foretags konkurrenskraft. 
Litteraturen i denna kategori handlar darfor om att komma till ratta med dessa 
specifikt yrkesrelaterade problem. Den andra kategorin, 10 som samhalleligt symtom, 
saknar ofta helt den problemlOsande ambitionen. Har ar tonen istallet pessimistisk 
och aven deterministisk over mojlighetema att andra den riktning som det modema 
vasterlandska samhallet har tagit; Informationsoverflodssamhallet forsamrar stadigt 
livskvaliteen, framtiden ter sig outhardlig. 

Annu en sarskiljning som kan goras mellan de tva kategoriema ar att de beskriver 
olika livssHirer. Den forsta kategorin ar helt relaterad till yrkeslivet. I den litteraturen 
rooter vi beskrivningar av manniskor i sina yrkesroller som t. ex. forskare, 
foretagsledare och bibliotekarier. Sruunda ar det det professionella livets miljoer som 
skildras i den kategorin. I den andra kategorin ror det sig mer om skildringar av vad 
jag vill benamna som det existensiella livet. Med det menar jag mer eller mindre 
filosofiska betraktelser over manniskans totala livssituation. 
I de foljande tva delkapitel ges ytterligare karaktaristika av respektive kategori jamte 
konkreta exempel. 

6.1.1. Den specifika informationsintensiva miljon 
Somjag ovan namnt ar IO inom kategori den speci.fika informationsintensiva miljon 
en foreteelse vars existens helt ses hanga samman med det professionella livet. Det 
ar i yrket man mOter 10. Information overload forsamrar t. ex. foretagens 
konkurrenskraft och omojliggor den traditionella forskarrollen.83 Darfor anses 
strategier behovas for att minska 10. 

Har nedan foljer ett urval om fyra citat som var for sig fungerar som representanter 
for vad jag kallar den specifika informationsintensiva miljon. Med textutdragen 
menar jag att gemensamma karaktaristika inom denna IO-kategori framtrader. 
Sruunda ar textema typiska exempel pa beskrivningar av denna kategoris 10, trots att 
dear hamtade fran lite olika verksamhetsfarer: 

1) FrAn tidskriften Kemisk tidskrift 
"Nyhetsflodet ar enormt, och detta i kombination med det stora 
forvantningama gor att en sallsynt rik flora av informationsk~Ulor 
vuxit upp, alltifrAn allmanna tidskrifter till nyhetsbrev, specialiserade 
pat ex vissa teknikornraden, tillampningar, hjalptekniker, branscher 
eller andra dimensioner av biotekniken sasom samarbetsavtal, patent 

83 . 
Den traditionella bilden av forskning ar att processen ar kumulativ, d. v. s. kunskap 

byggs pa tidigare lagd kunskap. Detta forfarande ar inte langre mojligt enligt Bernier (1978, 
s. 447): "The saying, "Science builds on earlier research", is no longer true because 
researchers can no longer read a substantial part of the earlier relevant results [24-31]. 
Problem number one (reading overload) has come about because the scientific paper has 
imperceptibly through the last century become an anachronism for which adequate 
surrogates have not appeared. Collections of scientific l'apers are now called upon to 
perform functions for which they were never designed; t.e. to supply conveniently and 
rapidly all relevant, organized data, conclusions, etc. A single paper can, of course provide 
data, etc. fairly conveniently, rapidly and accurately. It is the large number of papers and 
their surrogates, their scatter, and their wordage that bring about problem number one. 
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eller juridik. / .. ./ Databaser haller pa att etablera sig som det snabbaste 
och effektivaste sattet att halla sig informerad om vad som sker i 
teknik och affarer. / .. ./ En rationell informationshantering ar ett 
fOrtraffligt konkurrensmedel, inte bara for a:ffarsman utan ocksa for 
tekniker och forskare. / .. ./ I en bransch som bioteknik, ... ar det 
nodvandigt att betrakta information som en resurs som maste hanteras 
lika rationellt som pengar eller andra resurser." (ROSEN 1991, s. 32-
34) 

2) Fran tidskriften Ledarskap. 
"Problemet idag ar inte bristen pa information. Istallet ar det 
informationsoverflodet som skapar problem for foretagsledningen. 
Ingen hinner langre vara ordentligt uppdaterad. "Information 
overload" ar en realitet. Att kunna strukturera - och valja bort -
information blir alit viktigare. Ratt information - och det snabbt - bar 
blivit en konkurrenasfordel. / .. ./ - Ett fullandat EIS-system 
("Executive Information Systems",forfns. anm.) skall innehalla bade 
rykten och skvaller, menar dock Jan Soderlund. Dit ar det dock langt 
kvar. For Jan Soderlund ar anda EIS ett nytt satt att presentera 
information. Det overgripande malet ar bela tiden att fa ut maximal 
information ur minimal data. Pa kortast mojliga tid." (LITTORIN 
1990, s. 54-57) 

3) Fran tidskriften Information Processing & Management 
"Reading overload and lack of cogency of technical communication, 
major causes of cultural lag, can be overcome by existing techniques 
that are economically attractive if value to organizations is taken into 
account; and that must not be postponed if value to civilization is 
considered. These techniques involve the selective dissemination of 
indexed surrogates that include: data, abstracts, and Terse and 
Ultraterse Literatures." (BERNIER 1978, s. 445) 

4) Fran boken Survive information overload: the seven best ways to manage your 
workload by seeing the big picture. 

"The explosive growth of information coupled with outdated time 
management practices has caused information overload in many 
managers and other whitecollar workers. Productivity has suffered -
manufacturing productivity grew nearly 1 ,500 percent faster than 
white-collar productivity in the past decade - 4.1 percent a year versus 
0.28 percent, respectively. The majority of Americans feel under 
pressure to get everything done that they need to do."/ .. ./ 1. The most 
important thing you can do is to synthesize details by adopting a 
Master Control System or converting your current time management 
organizer to an MCS. That means you should funnel all important 
data through the MCS and relate details to major cetegories. 2. 
Underscore your priorities to make sure what's really important. 
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Rather than make lists, you're better off if you map your goals and 
priorities by categories. 3. Reduce excess paperwork by eliminating 
it whenever possible and converting to electronic paper. 4. The way 
to survive is to view the big picture by teaming with others or using 
technology (I originaltexten iir vagarna att rninska 10 uppdelade i sju 
punkter. Hiir aterges alltsa endast :fyra av dessa, forfns anm.) 
(ALESANDRINI 1992, s. vii-viii) 

I samtliga citat skildras 10 som forsamrande ett foretags- eller en organisations 
funktion. Det ekonomiska viirdet av rationell informationshantering betonas i alia 
citaten. Sarntliga fyra citat anger dessutom metoder och tekniker fOr att minska 10: 
Rosen (1991) nfunner databasen. Littorin (1990) rnenar att ett EIS-system iir en 
rationelllOsning pa informationsprob1em. Bernier (1978) nfunner selektiv delgivning 
av indexerade dokumentsurrogat. Alesandrini (1992) menar att informationen maste 
kanaliseras genom ett Master Control System. Hon anger diirefter sju punkter som 
tillsamrnans skall rninska I 0. 

I tre av de fyra citaten beskrivs informationsoverflodets kallor relativt ingaende. 
Tre av de :fyra citaten beskriver ocksa IO som mycket situationsspecifik: Rosen 
(1991) behandlar 10 inorn det biotekniska ornradet. Littorin (1990) beskriver denIO 
som moter foretagsledare. Alesandrini (1992) skildrar foretagsledares- och 
tjanstemans 10. Endast Bernier (1978) antyder ett bredare perspektiv med " ... value 
to civilization". 

Rosen ( 1991) jamstaller vikten av ratio nell bantering av information med andra 
( traditionellare) resurser. Han gar till och med sa langt att han j amstaller vikten av det 
rationella forfarandet med pengar inom fOretagsvarlden med en rationell 
informationshantering. 84 Alesandrini (1992) gor en direkt jamforelse mellan materiell 
fabrikation (industriproduktion) och intellektuellt arbete (foretagsledar-/tjanste
mannaarbete ). Orsaken till att det intellektuella arbetets produktion inte okat i samma 
omfattning som den materiella produktionen menas del vis bero pa 10. 

Trots att overflod av information erkanns som ett generellt problem inom manga 
yrkesbefattningar menar jag att citaten rojer, det jag kallar, en internalistiskt syn pa 
IO: Ka!loma till IO iir manga, men arenan dar IO uppstar ar forhrulandevis liten och 
specifik. Man kan fa intrycket att 10 ar en slags historielos "handelse", som en 
plotsligt upptackt skonhetsflack pa vaggen i ett rum. Den snava kontext inom vilken 
lOs uttryck skildras diskriminerar automatiskt varje komplexare analys av 
fenomenets forutsattningar och utveckling. 

A vsaknaden av djupare kontextuella analyser av 10 inom denna kategori iir inte 
nodvandigtvis ett tecken pa bristande insikter om fenomenets eventuella vidare 
utstrackning i det sarnhalleliga rummet. bet kan mycket val vara sa att andra 
beskrivningar av 10 an de rent situationsspecifika inte anses som funktionella. Ty 
som jag har redan tidigare namnt ar 10-litteraturen inom denna kategori 
probleminriktad. Av den anledningen kan man formoda att varje karaktaristik av 10 
som inte ar strikt bunden till den kontext dar de konkreta problemen finns framstAr 

84 . • d I . A · c · Pengar betraktas, antar Ja~, av manga som en u hmata resursen. tt mtormatlon av 
Rosen ( 1991) pa satt och vis hkstalls med dem ar vart att sarskilt notera. 
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som irrelevant. Beskrivningar av t. ex. lOs bakgrundshistoria, utveckling- och framtid 
maste darfcir anses sakna funktionellt varde for det problem 10 skapar i den specifika 
arbetsmiljon . 

Vetenskapsmannen skildras i det traditionella intemalistiska betraktelsesattet som 
" ... ett ensamt lysande ljus omgiven av ett medeltida morker". 85 Jag anser att jag har 
visat att sattet att beskriva 10 i kategori Den specifika informationsintensiva miijon 
har klara gemensamma slaktdrag med hur t. ex. den enskilde vetenskapsmannen 
beskrivs i den traditionella intemalistiska formen av vetenskapshistoria. 

6.1.2. Information overload som samhillleligt symtom 
Det bar delkapitlet avser att ge mer ingaende och konkretare beskrivningar av 
innehallet i den litteratur, eller delar av litteratur,86 som skildrar IO i en vidare kontext 
an den strikt yrkesrelaterade. 

Kategorin Information som samhiilleligt symtom ar av sjalvklara skat ett betydligt 
stOrre amnesfalt an den foregAende kategorin: Den kan stracka sig alit ifrAn 
beskrivningar av enskilda individers reaktioner pA det modema samtida komrnunika
tionssamhallet till orwellska och huxelianska87 scenarion pA framtiden (t. ex. 
MITROFF 1993; POSTMAN 1985; TOFFLER 1973). 

ForhAllandet medfor bl. a. att det 1ir omojligt att, som i fOregAende delkapitel, via 
textexempel ge en heltackande karaktaristik over denna kategoris skildringar av 10. 
Till exempel beskrivs IO i kategorin Information som samhiilleligt symtom ofta i en 

85 
I kapitel 2.1 Upplaggning namner jag de tva inom vetenskapshistorien skilda 

betraktelsesiitten vad galler vetenskapernas utveckling. For behandighetens skull aterger jag 
hiir det avsnittet: "1) Det externalistiska. Har beskrivs t. ex. en sarskild vetenskaplig teoris 
fodelse i ett st6rre socialt sammanhang av interagerande faktorer.Teorin har en 
bakgrundshistoria, en plats och andra sarskilda forutsattningar. Individens roll, den enskilde 
vetenskapsmannen, nedtonas till forman for "samhallelliga rorelser" eller "tidsandan"; 
2) Det internalistiska. I det internalistiska perspektivet stracker sig beskrivningen av den 
vetenskaJ.>liga teorin inte langt utover den eller de personer som kom paden. Har ar det alltsa 
teorin i stg sjalv samar intressant, inte dess eventuella yttre orsaker. 

Man kan ocksa saga art i det externalistiska betraktelsesattet iir den enskilda teorin eller 
den enskilde vetenskapsmannen en "svart punkt" sam lamnas darhan. I stiillet ar det den 
svarta punktens omgivningar sam studeras. I det internalistiska betraktelsesattet kan 
forfarandet sagas vara det motsatta: teorin, vetenskapsm~nnen, iir ett ensamt lysande ljus 
omgiven av ett medeltida morker. (BASSALLA 1968; FRANGSMYR, Lychnos 1973/74)." 

86 
Fa skildringar av 10 redo~or med konsekvens t. ex. for IO enbart sam en isolerad 

yrkesspeciftk fOreteelse. Vanhgt art. ex. att pendla mellan kontorets nya informations
spottande maskiner och den egna uppgivenheten infor de orimliga krav de medfor. Miller 
(1978) pendlar t.ex. mellan redogorelser for psykologiska experiment och mycket vida 
slutsatser om IO som sarnhallsfOreteelse. 

87 
"Mediet ger ass en stiindig strom av kontextlosa informationer. Sjalva mediet forhindrar 

koncentration och uppmuntrar till forstroelse, havdar Postman. Huvudtesen formuleras som 
ett pastaende om att det inte var Orwell (1984) utan Huxley (Brave New World) som fick 
ratt i sin framtidsvision om vastvarlden. Det sam har sk.ett ar inte att Storebror ser ass utan 
att vi funnit en Storebror sam vi oavlatligt kan stirra pa. Var frihet hotas inte utifran av onda 
makter som vill kontrollera oss och overvaka oss mot var vilja. Vi har sjalva upphavt var 
frihet genom att lata oss underhftiJas av fdrdummande teknologier." (ERIKSEN 1989, s. 
200) 
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historisk kontext: Information overload ar en konsekvens av en historisk utveckling, 
snabbt accelererande i och med boktryckarkonsten och vars effekter blivit aUt 
patagligare i dagens informationssamhtUle (MILLER 1978, s. 131, 147-148; ONG 
1990; ERIKSEN 1989; KLAPP 1986). Da IO aven beskrivs som en 
samhallsforeteelse med enorma konsekvenser for enskilda individer, behandlar den 
sortens 10-litteraturen ocksa fragor om t. ex. journalisters och massmedias ansvar, 
hur 10 paverkar politiken m.m. Dessutom ar det inom denna kategori mycket svart 
att avgransa IO fran andra sarnhalleliga fenomen och foreteelser. Risken for 
betydelseglidningar ar ocksa stor, nagot som jag redan vid ett flertal tillfallen noterat. 

Beskrivningen av IO som sarnhalleligt symptom blir diirfOr oundvikligen mer 
skissartad (men samtidigt aven mer komplex) an vad som var fallet med 
karaktiiristiken av IO i den specifika informationsintensiva miljon. Applicerandet av 
det extemalistiska beskrivningsattet paden har kategorin ar i det har sammanhanget 
ett satt att ordna de pa ytan sa disparata beskrivningama av 10. 
Med det extemalistiska perspektivet i vetenskapshistorien nedtonas individens roll 
-den enskilde vetenskapsmannen- till forman for "sarnhalleliga rorelser", "tidsandan" 
etc. En konsekvens av den extemalistiska forklaringsmodellen uppfattar jag vara att 
man inte med sakerhet kan havda att en specifik sarnhallelig understrom inte kan ha 
inverkat pa uppkomsten av t. ex. en vetenskaplig teori: 

" ... :vetenskapliga upptackter Jigger sa att saga 1 luften." 
(AMBJORNSON 1987, s. 364?8 

Exakt vilka bestandsdelar denna "luft" hade vid en given tid och plats kan emellertid 
i efterhand vara mycket svart att otvetydigt klarlagga. 

I teorin kan varje samtida ( och aven historiska) foreteelse spela en storre eller 
mindre roll vid forklarandet varfor en sarskild vetenskapsman, i en sarskild tid 
konstruerade en sarskild teori. Darfor kan man stota pa beskrivningar som mer eller 
mindre forsoker rekonstruera hela den tid som t. ex. Charles Darwin levde i for att pa 
sa satt forklara varfor teorin om evolution genom naturligt urval uppkom just i den 
tiden, med just den specifika (t. ex. ideologiska-) pragling teorin anses ha. 89 

Insikten att orsakssamband kan vara extremt komplexa ar alltsa anledningen till 
att man i den intemalistiska historieskrivningen lagger sa stor vikt i att rekonstruera 

88 
Ett langre citat fran Ambjorsson (1987) aterges i foljande not. 

89 
Jag anser att Ambjorsson och Elzinga (1987) i Tradition och revolution: Huvuddrag i 

det europeiska tankadets historia mycket tydligt nyttjar en extemalistisk forklaringsmodell 
for beskrivandet av vetenskapemas utveckling. Har foljer ett exempel: "Den idehistoriska 
situationen under en viss tid ar ett invecklat nat av givande och tagande; ofta uttrycker sig 
en viss metodik, en viss instiillning samtidigt inom en vidare sektor av ett samhallets ideliv: 
vetenskapliga upptiickter Jigger sa att saga i luften. Den metodik och instiillning som 
praglade det slutande 1800-talets ideliv var evolutionismen. Detta forde den allmanna 
samhallsdebatten in pa historiska fragestallningar. Inom biologin hade det forflutna visat sig 
vara nyckeln till forstaelsen av nuet. Forhallandet maste vara detsamma niir det gallde 
samhiillet, menade man." (s. 364) 
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specifika miljoer, tider, forutsattningar o. s. v. Av derta foljer automatiskt 
avgransningsproblem vid avgorande av vilka samhalleliga trender som skall 
bestammas haft inflytande vid en specifik vetenskaplig upptackt och vilka trender 
som antas ha spelat en underordnad roll. 

A vgransningsproblem av liknande natur stAr aven jag infer da skildringarna av IO 
inom denna kategori Iiknar det traditionella externalistiska sattet art tolka och forklara 
ert fenomen. Jag kommer art fokusera kring nagra forfartare med relativ auktoritet90 

inom amnet for art pa sa vis ge en bild av hur IO som sarnhalleligt symtom mer 
konkret kan te sig. 

6.1.2.1. hur informationskalloma och deras inflytande beskrivs 
Miller (1978) ger manga exempel pa informationskallor som kan orsaka 10. Enligt 
honom ar det relevant att likna modemt vardagligt (storstads-) liv med den 
informationsintensiva miljo som astronauter och kosmonauter utsattes for. Pa samma 
satt som en kollaps av den enskilde astronautens prestandaformaga hotas om 
informationstrycket blir for stort, kan aven privatpersonen drabbas av liknande 
funktionsstomingar vad galler formagan att processera information: 

"Critical situations in space flight may overload an astronaut or 
cosmonaut, forcing a simultaneous response to information from 
multiple dial readings, signal lights, auditory messages, and other 
sensory inputs. As a result of this overload, the astronaut may be 
unable to process information adequately, and a serious breakdown in 
performance can result. These points of overload should be considered 
in designing the equipment and communication facilities for space 
flight. Also the optimal strategies for using the different adjustment 
processes to information input overload available in the situation 
should be investegated quantitatively. In everyday life we see similar 
phenomena. For example, voters i West Virginia are faced with 
information overload every time they vote. It is not exactly an 
overload from an excessive information input rate because the voter 
is not forced to read the ballot at given number of words or bits per 
minute. But it is an overload in the total number of names which must 
be processed and in the decisions which must be made within the 
limited period oftime a voter is in the voting booth" (s. 148-149). 

Kallor som skapar sarnhalleliga informationsmiljoer jamforbara med astronautens ar 
t. ex. den finstilta texten pa forsakringskontrakt, tidningar, magasin, brev, reklam
kampanjer, telefonsamtal, radio och television, musik, konversationer, foreHisningar, 
konferenser och sammankomster, skrappost Gunk mail) (MILLER 1978, s. 149). Det 
ar alltsa informationsintensiva miljoer av den har typen som exponerar individer med 
informationsstimulti i en omfartning som Miller menar kan leda till inre IO med 
nedsart kognitiv f6rmaga som foljd. Till och med skrikande bebisar, gapande bam 
och vasnande (noisy) ungdomar som spelar popmusik pii hog volym anges som 

90 
angaende begreppet "relativ auktoritet" se kp. 2.2., Val av litteratur 
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potentiella kallor till IO (s. 149). 
Aven om Miller (1978) ger flera konkreta exempel pa IO"genererande 

informationskallor ar det viktigt att konstatera att enskilda kallors karaktaristiska 
egenskaper inte anses vara av avgorande betydelse vid uppkomsten av 10. Snarare 
betonar Miller det forodande i informationkii/lornas massverkan. Det ar m. a. o. var 
tids enorma inforrnationutbud,91 gama med sarskild betoning pa massmedia, som 
skapar inforrnationsoverflod och 10. Darfor kan informationskallor som var for sig 
ar harmlosa tillsammans bli den extralast som tar var kognitiva apparatur att drab bas 
aviO. 

I den inforrnationsintensiva miljo som modemt (stads") liv innebar maste darfor 
konsekvensen bli att i princip vilken informationssignal som heist kan fungera som 
utlOsare av (inre) 10. 

Miller verkar emellertid inte mena att blatt den passiva exponeringen av 
information ensamt racker far att ge en IO-reaktion. lndividen maste aktivt och i ett 
bestamt syfte agera i infomationsmiljon. Det maste med andra ord foreligga nagon 
form av informationsbehov. Det ar detta fdrhallande som gor var tids enorrna 
inforrnationsflode sa forodande. Den exponerar individen for en mangd valaltemativ 
aven da modestare beslut skall fattas. Istallet som material for orientering och 
kunskap fungerar information i sin massverkan som verklighetsfragmentiserande: 

"This extensive information flow presents a person today with many 
more realistic alternatives for action among which to decide than in 
the past./ .. ./ There is much more change and novelty, more unfamiliar 
and unpredictable relationships and events, in individual experience 
in any metropolitan area today than in cultures of the past or in the 
rural and agrarian nontechnological cultures still existent. The result 
of this excess stress, which seems to go beyond the adjustment 

91 
Angaende var tids "enom1a informationsutbud". Lite statistik pa vad informations

explosionen innebar f6ljer har: "Companies bought computers - and shipments of office 
paper have risen 51% smce 1983. Want to get out of the office to escape the paperwork? 
Forget it. Since 1987 we've added over 130 million receptacles. Americans now possess 
148,6 million E-mail addresses, cellular phones, pagers, fax machines, voice mailboxes, and 
answering machines- up 365% from 40,7 million in 1987. Throw in 170 million standard
issue telephones, up from 143 million, and you've got the full picture ofwhat we'll dub the 
Infobu~: a pervasive, invasive information infrastructure that Js as much a part of our lives 
as rehgion was for medieval serfs." (TETZELI 1994); "Bara genom att lasa ett 
sondagsexemplar av en star rikstidning rooter de fler mediebudskap an vad medelsvensken 
gjorde under hela sitt liv pa 1600-talet. Inforrnationsmangden f6r de anstiillda inom ett 
normalt verkstadsf6retag pa cirka 1000 personer okar med 20-25 procent arligen, eller 
fordubblas snart vart fjarde ar. Och Stockholmarna, t ex, rooter fran det att de vaknar till 
dess att de gar och Jagger sig mellan 1600 och 2000 mediebudskap- inklusive gront ljus pa 
gatan och elektronremsan pa Arlandabussen. Medvetet eller omedevetet registrerar de endast 
mellan 60 och 70 stycken av dessa, alltsa hogst 3,5 procent." (LAGERCRANTZ 1991); 
"Roughly 1.6 trillion pieces of paper circulate through U.S. offices annually. Office paper 
is growing twice as fast as the gross national product. The average worker has 36 hour's 
worth of work stacked up on hts or her desk and only 90 minutes to handle it. 15 billion 
faxes will be sent this year from U.S. fax machines. The total soars to 60 billion if you count 
faxes issued by computers. 12.4 million people are sending 1.2 billion message via 
electronic mail each year, up 3000 percent in 10 years." (ALESANDRINI 1992) 
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resources of most of us in the technological society of today, is 
labeled "future schock" by Toffler (see page 166). The first signs of 
this are fatigue followed by a confusional state, subjective distortion 
of reality, and disorientation, followed by apathy and lassitude." 
(MILLER 1978, s. 149) 

Som jag tidigare papekat baserar Miller (1978) sina slutsatser pa experiment 
foretagna i laboratoriemiljo. Detta faktum hindrar honom uppenbarligen inte att aven 
dra slutsatser om lOs konsekvenser i det vardagliga livet. 

Sedan Millers Living Systems (1978) har en mangd nya informationsspridande 
apparater sett dagens ljus. Till exempel kan telefaxen och hemdatom namnas. Jag 
anser det inte vara en alltfor djarv slutsats att aven dessa apparater skulle inkluderas 
av Miller som stora informationsoveflodsgenererare om Living Systems hade varit av 
farskare datum. 92 

Klapps (1982; 1986; 1991) beskrivningar av lOs kallor paminner mycket om 
Millers (1978). Aterigen ar det de modema livets otamjda informationskakafoni som 
utmalas som framsta syndabock. I likhet med Miller (1978) ger Klapp (1991, s. 170-
180) flera exempel pa informationskallor som bidrar till IO. Da dessa exemplen inte 
ar artskiljda fran de ovrigajag tidigare angivit behover de inte uppraknas har. Det kan 
dock namnas att Klapp (1991) namner joumalister som sarskilt skyldiga till det 
allmanna samhalleliga informations()ver.flodet da det ju ingar i deras existensvillkor 
att producera ett antal ord varje dag, aven om det inte har ''hant" nagonting: 

"No newspapers has yet had the nerve to say, "Nothing today, 
folks"."(KLAPP 1991 , s. 170). 

Klapp (1982;1986;1991) verkar mena att man mycket val kan drabbas av IO utan att 
for den skull ha ett medvetet infom1ationsbehov. Snarare betonar han lOs uppkomst 
som en foljd av den mangd och hastighet som information formedlas pa: Det ar for 
mycket och det kommer for snabbt fOr mottagaren skall kunna behandla 
informationen utan medfoljande distraktion, stress, okat antal fel, forlust av mening, 
eller andra kostnader som gor informationen mindre vard (KLAPP 1991, s. 174). 
Mangden och intensiteten i infonnations.flodet gor att aven information relevant for 
den enskilde personen latt missas: 

"Perfectly good information becomes a glut, in amount and rate of 
production beyond any person's time and ability to digest, even with 
the help of information-processing systems." (KLAPP 1991 , s. 170). 

92 
Inom parantes och som tiWigg till Millers (1978) uppriikning av infonnationskallor kan 

Lagercrantz ( 1991) pastaende att aven ljuset vid overgangsstallen och den elektroniska 
infonnationsremsan namnas som potentiella kallor till informationsstress. 

Problemen med sadana nyheter i hur informationers sprids patalas alit oftare i nyare 
litteratur. Bland andra har Tetzeli (1994), Alesandrmi (1992), Donnelly (1986) 
uppmarksammat dessa i samband med informationsoverflod. 

63 



Dessa och andra fOrhAllande skapar den moderna informationskakafonin och ger ett 
totalt informationsutbud som pendlar mellan den alltfor redundanta och den alltfor 
variationsrika informationen. Bada dessa extremer ger overloadeffekter: 

"The loss of value is now called loss of meaning because of overload 
of information in which there is too much redundancy and noice." 
(KLAPP 1991, s. 173). 

Miller (1978) nfunner bl. a. verklighetsfragmentisering som en foljd av informations
overflod. Aven Klapp (1986) menar att IO paverkar personligheten pa ett genom
gripande satt: 

"A strange cloud hangs over modern life. At first it was not noticed; 
now it is thicker than ever. It embarrasses claims that the quality of 
life is getting better. It reduces commitment to work. It is thickest in 
cities where there are the most varieties, pleasures, and opportunities. 
Like smog, it spreads to all sorts of places it is not supposed to be. 
The most common name for this cloud is boredom." (KLAPP 1986, 
s. 11-12) 

Om leda kan sagas vara en dominerande kansla i dagens samhalle menar alltsa Klapp 
att den har sin orsak och fOrklaring i IO. 

I lil<het med Miller (1978) menar aven Klapp att information i sin massverkan ger 
den paradoxala foljden att verkligheten fOr individen ter sig allt mer fragmentiserad. 
Djupare forstaelse, mening, tar lang tid att forvarva och omojliggors p. g. a. den 
hetsiga informationskulturen som standigt pockar pa uppmarksamhet. Han liknar 
forhallandet med ett pussel: 

"One way to conceive the overload of information and slowness of 
making sense is by the following metaphor. Suppose one is seated at 
a table fitting pieces of a gigantic jigsaw puzzle. From a funnel 
overhead, pieces are pouring onto the table faster than one can fit 
them. Most of the pieces do not match, indeed, they do not at all 
belong to the same puzzle. In this metaphor, the pices of the puzzle 
represent facts, perhaps never found. The irregularity and confusion 
in the heap of pieces, impeding fmding a fit, might be called the noise 
ofthe puzzle." (KLAPP 1991, s. 175) 

Processen fran det blotta absorberandet av information till dess syntetisering i storre 
helheter ar alltsa varken automatisk eller ens lattuppnadd enligt Klapp (1982, s. 58):93 

93 
"Orrin Klapp (1982) complained that meaning took much longer to "make" than the 

absorbing of "mere information". As he explained, "Meaning, being subjective, and 
referring to synthetic or holistic properties that cannot be reduced to the sum of parts, might 
be called a higher sort of information that does not come easily, let alone inevitably, from 
a growing heap of mere infonnation" (p. 58). Donnelly (1986) expanded the issue in his own 

(continued ... ) 
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"Events burst upon us with staggering rapidity. A dozen mind
boggling moral dilemmas might be presented in the evning news. 
What is the meaning of these events? We get a few minutes to ponder 
one question before the next one comes on. Do these provisional 
decisions coalesce into well-grounded positions and ultimately 
character and wisdom? Or is it more likely that the large questions 
remain unsettled, and we go on to new ones, dissatisfied with what we 
know, no wiser than before?". (KLAPP 1986, s. 1 05) 

Det ar med andra ord inte enbart mangden information som skapar den har typen av 
information overload utan aven fdrmedlingssatt och innehall ger den dess karaktar
istika. Toffler (1981, s. 176) menar att vi lever i en blip kultur (blip culture). Han 
pastar att individen i samhallet far okade svarigheter att se storre sammanhang nar 
den standiga overskoljningen av informationsfragment sinsemellan ofta ar 
motsagelsefulla eller orelaterade. Gamla varderingar rycks upp utan att ersattas med 
annat an brottsstycken av en verklighetsuppfattning, tillvaron ter sig ter sig alltmer 
kalejdoskopiskt fdranderlig. Dmmelly ( 1986) liknar informations fragmentisering 
med konfetti. 

Parallellt med utvecklingen fran information som meningsskapande entiteter till 
dess massfdrekomst och degradering till "blippar" har, enligt Klapp (1986), naturligt 
nog aven dess marginella varde minskat. Han liknar informationens vardeminskning 
med valutainflation: 

"the more there was of it, the less it seemed to "buy" in meaning." (s. 
9) 

Trots att jag har redovisat blott ett fatal av de fdrfattare som ur olika aspekter 
behandlar eventuella konsekvenser av informationsoverflod anser jag att vis sa trender 
ar skonjbara. Den overgripande trenden ar, menar jag, den externalism i hur 10 
beskrivs: Information overloads mojliga betydelser och verkningar ar extremt 
utstrackta. Mer eller mindre vruje negativ trend i det moderna informationssamhallet 
kan fOrklaras i termer av 10 p. g. a. det extemalistiska fdrhallningssattet. Det finns 
med andra ord ingen absolut ande pa mojliga konsekvenser av informationsoverflod. 
Det finns heller ingen ande pa de informationskallor som kan bidraga till 10 (t. ex. 
skrikande bebisar, se Miller 1978, s. 149). 10-begreppet f'ar darfdr dignitet av att vara 
ett slags universalbegrepp, fdrklarande alit fran moderna folksjukdomar som standig 
trotthet till den vasterlandska civilisationens slutgiltiga sammanbrott. 

Begreppsliga verktyg behovs for att kunna bedoma forandringar som det 

( ... continued) 
way: / .. ./ 

Toffler (1980) didn't place such an information overload experience in the future: 
"Consensus shatters," he wrote. "On a personal level, we are all besieged and blitzed by 
fragments of imagery, contradictory or unrelated, that shake up our old ideas and come 
shootin~ at us in the form of broken or disembodied 'blips'. We live, in fact, in a 'blip 
culture'' J:p. 181). I suppose Donnely (1986) would say, "It's bad now, but it'll be worse 
later."" (NEILL, 1992, s. 101) 
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framvaxande informationssamhallet medf6r. Men, det kan konstateras att 10-
begreppet i sin extemalistiska skepnad inte fungerar som ett sadant begreppsligt 
verktyg. Da 10 ges rollen som forklarande begrepp av universiell verkningskraft 
minskar samtidigt det funktionella vardet pa forklaringen. 

SAMMANF ATTNING 
Huvudparten av litteraturen som beskriver 10 faller inom foljande kategorier: 

1) Specifik informationsintensiv miljo 
2) Information overload som samhillleligt symtom 

De tva kategoriema sammanfaller med vad jag karaktariserar som ett intemalistiskt
respektive ett extemalistiskt beskrivningssatt. 

Den forsta kategorin ar framst koncentrerad kring lOs yttre karaktaristika, 
d. v. s. pa foremalen som genererar information. Den andra kategorin behandlar i 
huvudsak mentala konsekvenser av informationsintensiva miljoer. 

Det ar framst det professionella livets miljoer som skildras i den specifika 
informationsintensiva miljon. I den andra kategorin ror det sig mer om skildringar av 
det existensiella livet. Detta far som foljd att litteratur som hor till den forsta 
kategorin i huvudsak har en pragmatiskt inriktning. Litteraturen i derma kategori 
handlar om att komma till ratta med dessa specifikt yrkesrelaterade problem. Den 
andra kate gorin, 10 som samhalleligt symtom, saknar ofta helt den problemlosande 
ambitionen. 

A vsaknaden av djupare kontextuella analyser av 10 i kate gorin specifik 
informationsintensiv miljo ar inte nodvandigtvis ett tecken pa bristande insikter om 
fenomenets eventuella vidare utstrackning i det samhalleliga rummet. 10-litteraturen 
inom derma kategori ar probleminriktad. Av den anledningen kan man formoda att 
varje karaktaristik av IO som inte ar strikt bunden till den kontext dar de konkreta 
problemen firms framstar som irrelevant. 

Kategorin Information som samhalleligt symtom ar ett betydligt storre funnesfalt. Den 
kan stracka sig allt i fran beskrivningar av enskilda individers reaktioner pa det 
modema samtida kommunikationssamhallet till orwellska och huxelianska scenarion 
pa framtiden. Representanter inom omradet ar t. ex. : 

1) Miller. Han jamfor modemt vardagligt (storstads-) liv med den informations
intensiva miljo som astronauter utsattes for. Pa samma satt som en kollaps av den 
enskilde astronautens prestandaformaga hotas om informationstrycket blir for stort, 
kan aven privatpersonen drab bas av liknande funktionsstorningar vad galler formagan 
att processera information. Det ar informationskalloma i sin massverkan som 
genererar 10. 
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2) Klapp. Det ar miingden och intensiteten i dagens informationsfloden som Ieder till 
att information av relevans missas. 

Den modema informationskakafonin ger ett totalt informationsutbud som pendlar 
mellan den alltfor redundanta och den alltfor variationsrik informationen. Bada dessa 
extremer ger overloadeffekter. I likhet med t. ex. Miller, Toffler och Donnelly anser 
iiven Klapp att information i sin massverkan bl. a. :tar foljden att verkligheten ter sig 
alit mer fragmentiserad. Klapp menar aven att var tida samhalle genomsyras av leda 
och att denna leda har sin grund i 10. 

3) Toffler. Vi lever enligt honom i en blip kultur (blip culture). Individen i samhallet 
f'ar allt okade svangheter att se storre sammanhang nar de informationsfragment som 
vi standigt overskoljs av sinsemellan ofta ar motsagelsefulla eller orelaterade. Gamla 
varderingar rycks upp utan att ersattas med annat an brottsstycken av en 
verklighetsuppfattning. 

Information overloads mojliga effekter inom kategorin Information overload som 
samhiilleligt symtom ar extremt utstrackt. Mer eller mindre varje negativ trend i det 
modema informationssamhallet kan forklaras i termer av IO. Detta beror pa att man 
inom denna kategori anlagger, vad jag kallar, ett extemalistiskt beskrivningssatt. Det 
finns ingen iinde pa de informationskallor som kan bidraga till 10. Information 
overloadbegreppet har dignitet av att vara ett slags universalbegrepp, fork.larande allt 
fnm modema folksjukdomar som stiindig trotthet till den vasterliindska 
civilisationens slutgiltiga sammanbrott. 

Begreppsliga verktyg behovs for att kunna bedoma forandringar som det 
framvaxande informationssamhallet medfor. 10-begreppet i sin extemalistiska 
skepnad formar dock inte leverera dessa verktyg. Samtidigt framstar I 0 i den 
specifika informationsintensiva miljon som alltfor situationspraglad for att fungera 
som bas at generellare slutsatser om 10. 
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DISKUSSION OCH 
SAMMANF ATTNING 

7.1. INLEDNING 
Intentionen med detta avslutande kapitel ar att diskutera, och aven att i m\gon man 
sammanfatta, de somjag menar vara uppsatsens karnfn\gor. 
I Kp. 1.6. anges uppsatsens syfte vara att: 

1) Beskriva lOs innehMlsliga- och verksamhetsspecifika domaner. 

2) Problematisera bilden av information och med det begreppet relaterade 
foreteelser. 

A ven om bada dessa syften redan uppnatts, fmns det skill att vi dare kommentera och 
diskutera nagra av de tidigare redovisade forhallanden vilka t. ex. problematiserar 
bilden av information och av 10. Trots foregaende kapitels slutsatser, art. ex. fragan 
om lOs roll i det franwaxande informationssamhallet annu inte ar helt fardig
ventilerad enligt min uppfattning. En bakgrundsorsak till denna uppsats inriktning har 
ju varit den IT-revolution som vi i var tid kan bevittna. Det finns, menar jag, ett 
generellt behov av att forsoka bedoma vidden och arten i de forandringar denna 
revolution kan komma att medfora. 

7.2. SLUTORD OM BEGREPPET INFORMATION 
OVERLOADS INNEHALLSLIGA DOMANER 

Jag har i uppsatsen fdrsokt fanga in lOs innehallsliga betydelser utifnln nagra 
grundlaggande kategoriindelningar: Den forsta indelningen i hur begreppet skildras 
i litteraturen gjorde jag mellan de som beskriver 10 som ett inre mentalt til/stand, och 
de som skildrar 10 som en yttre informationsintensiv miljo. Sarskiljningen i en inre 
och yttre form av IO kan tyckas banal. Men, markligt nog gors detta inte explicit i 
den litteratur jag konsulterat. Om inte de granskade begreppens innehallsliga 
domaner ar noggrant definerade, hur skall man da kunna skilja en fdrteelse fran en 
annan? For att kunna tala om mlgonting sa ar det rimligtvis en fordel om man kanner 
till hur dess begreppsliga bestandsdelar ar definerade. 

En andra indelning av 10-begreppet rorde fenomenets beskrivna verksamhets
omraden. Jag upptackte att skildringarna av 10 delade upp sig i huvudsak tva 
verksamhetsfalt. Det forsta typen av skildringar beskrev 10 i en mycket specifik 
informationsintensiv miljo. Har var det det professionella livets 10 som skildrades. 
Denna litteratur uppeholl sig i huvudsak kring maskiner som generade 10. Att minska 
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10 skulle innebara battre konkurrenskraft, hogre profit m. m. Den andra typen av 
skildring lade i begreppet IO mycket vidare betydelser. I de skildringarna ledde IO 
till foljder som kan sammanfattas som ett a/lmant samtida til/stand, ett mentalt 
klimat. Litteraturen som karaktariserade 10 utifran dessa och liknande aspekter 
placerade jag i kategorin 10 som samha/leligt symtom. 

En tredje indelning gjordes genom att klassa IO-litteraturen som i huvudsak 
externalistisk respektive internalistisk i sattet som fenomenet beskrevs pa. Jag fann 
namligen att dessa vetenskapshistoriska begrepp var ganska lampliga vid en 
grovindelning av typer av 10-Iitteratur. 

De tre grundliiggande kategoriindelningama korrelerar till viss del med varandra. 
Detta forhallande gor det mojligt att indela IO-litteraturen i tva huvudavdelningar, 
namligen: 

Information overload 1 

Information overload skildras 
som en fran miinniskan externt 
existerande foreteelse. Fenomenet 
anses genereras framst av diverse 
maskiner som t. ex. dator, fax, 
telefon. 

Fenomenet beskrivs i mycket 
specifika informationsintensiva 
miljoer, roretradelsevis inom 
yrkeslivet. 

Information overload beskrivs i 
en mycket snav kontext, som ett 
enda situationsspecifik nu. Till 
sin karaktar menar jag dessa 
skildringar diirfor Iiknar den 
historieskrivningsmetoden som 
vanligtvis kallas for den 
internalistiska 

Information overload 2 

Foreteelsen ar ett psykiskt tillstand. 
Information overload tar sig sadana 
uttryck som t. ex. trotthet, leda, 
verklighetsfragmentisering. 

Information overload skildras i termer 
av allt fran enskilda manniskors 
subjektiva upplevelser till ett allmant 
samhalleligt klimat. 

Uti fran begreppet I 0 forklaras en 
mangd samhalleliga foreteelser. Snart 
sagt vru:je negativ trend i det modema 
IT -samhallet kan forklaras som I 0 . 
Denna oandlighet i forklaringskraft 
menar jag liknar den 
historieskrivningsmetod som 
vanligtvis kallas for den 
externalistiska. 

Denna overgripande indelning ar av nodvandighet en ganska grov schematisering. I 
verkligheten ar naturligtvis ofta IO-skildringama betydligt mindre overskadliga. Men, 
jag menar anda att schemat bildar ett monster som ganska val karaktariserar 10-
litteraturens dominerande huvudgrupper. 94 

Hur ar det da med mojligheten till en enhetlig definition av IO? Jag anser det vara 

94 
Begreppet 10 anvands aven, som jag papekat tidigare; i helt andra sammanhang. 
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mindre troligt att litteraturens beskrivningar av IO gar att schematisera ytterligare. En 
vag ar darfor att utga t. ex. fran mina tre presenterade kategoriindelningar ( eller den 
schematiska indelningen i tva huvudgrupper) och darefter definera vilken av de 
mojliga 10-innebordema man anvander sig av. Genom kategoriindelningen menar 
jag namligen att en grundlaggande analys av begreppets innehrulsliga domaner gjorts. 
Den mojliggor salunda att lattare definera vad som avses vid tal om IO. 

Ett konstaterande som bl. a. Postman (1993 s. 65-67) gor ar att individer numera 
exponeras for en informationstyp som inte ar formad att nodvandigtvis vara 
anvandbar, men som trots detta presenteras som om den vore det. I var tid (ung. fran 
telegrafens intrade) har m. a. o. information som saknar funktionellt varde 
uppkommit. Mahanda ar en sadan funktionsaspekt pa information nagot som skulle 
kunna tillforas IO-begreppet for att ytterligare karaktarisera detta. 

7.3. INFORMATION KONTRA KUNSKAP I IT-SAMHALLET 
Bland andra forandringar innebar IT -revolutionen en okad tillgang pa information. 
I sadana konstateranden ligger ofta implicit asikten att det med informationstillvaxten 
aven foljer en kunskapstillvaxt. Emellertid ar inte den process som gor kunskap av 
information automatiskt. Som Tengstrom (1987, s. 86-87) papekar ar 
kunskapstillagnande en komplex mental process medan det att bli informerad kan 
liknas vid med att bli "upplyst", t. ex. om tagtider.95 

A v det ovan sagda verkar slutsatsen kunna dras att mangden information som inte 
processeras mentalt (av enskilda individer) okar i och med IT-samhallets vaxande 
informationsmangder. Vi skapar m. a. o. ett samhalleligt rum dar mangden 
information stadigt fonneras men dar fdrmagan att ta till sig denna information inte 
forbattrats i nagon dokumenterad omfattning. Orsaken till detta forhrulande skulle 
vara att kunskapsskapandet ar en tidskravande- och ibland aven en mentalt arbetssam 
process, medan informationsspridande med de nya teknikerna gjorts mycket 
lattvindig. 

Kan man av denna enkla relation dra slutsatser om eventuella foljder for enskilda 
personer, utan att hamna i "det oandligt expanderande konsekvensemas trask" som 
IO i sin extemalistiska skepnad tenderar att gora? Rimligen kan man forestalla sig tre 
mojliga bemotanden vid informationsexponering: 

1) Informationen processeras inte alls. Antingen genom aktiv 
ignorering eller att den inte ens uppfattas. 

2) Informationen uppfattas som relevant och behandlas kognitivt 
(personen bearbetar aktivt informationen i en meningsskapande 
process). 

95 
Har det fraga om en traditionellare defintion av begreppen "information" respektive 

"kunskap". I Kp. 4, Begreppet information foretas en allmannare genom~an~ av begreppet 
"information". Till exempel patalas det faktum att "information" respekttve 'kunskap' allt 
oftare ges synonyma innebOrder. I diskusssionen ovan ansluter jag mig m. a. o. till de som 
menar att det existerar en kvalitativ -kognitiv- skillnad mellan "infonnation" och "kunskap". 
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3) Information uppfattas delvis, processeras del vis. Har ror det sig inte 
sa mycket om ett aktivt, frivilligt, inhamtande av information utan 
snarare om en situationsstyrd drabbande information. 

Om enskilda personers informationsbemotanden kan grovindelas i de tre angivna 
kategoriema blir en slutsats att: Mangden av delvis (eller inte ails) processerad 
information hos enskilda individer blir storre i takt med att mangden av information 
i det samhalleliga rummet okar. 

Om information (i olika former) vidare fungerar som kunskapsbyggstenar och i 
sin forlangning aven ligger till grund for skapandet av verklighetsuppfattningar, kan 
dessutom foljande hypotes formuleras: 

"Nar ett samhalle overlastas med information tenderar den enskilda 
informationens mening bli fragmentiserad for enskilda individer. 
Darfor blir det de multipla fragmenten av de multipla menirtgama den 
sorts information som tjanar som bas at individers verklighets
uppfattningsskapande. "96 

Utifran de faktorer som finns redovisade synes det alltsa som om var tids massflode 
av information verkligen skulle kunna bidra till trender av verklighetsfragmentisering 
hos enskilda manniskor i det informationssamhallet. Att man i den vasterlandska 
kulturen av i dag ofta stater pa (konst-) yttringar som ur olika aspekter behandlar just 
tillvarons fragmentisering ar kanske inte bara en slump. 

Att havda att uttryck for verklighetsfragmentisering enbart skulle hero pa 
skillnaden mellan informationsmangd och form.agan att processera densamma vore 
emellertid att dra en forhastad slutsats. De finns naturligtvis en mangd andra 
skeenden i samhallet som formar var verklighetsuppfattning. Vad har t. ex. inte 
sekulariseringen, de stora politiska ideologiemas dod, gentekniken m.m. inneburit for 
enskilda manniskors verklighets- och sjalvuppfattning? I det lite langre perspektivet97 

framstar ju dessutom utvecklingen av informationstekniken som oantastligt 
kunskapsbeframjande under en mycket lang period. Denna faktiska kunskapsokning 
har ocksa i sig varit normupplOsande. Kunskap har ju som bekant en forodande effekt 
t. ex. pa gamla dogmer och tabun. Och manga av de tidigare fundamenten for 
verklighetsuppfattningar har enligt min uppfattning bestatt i just dogmer, politiska 
som religiosa. 

Sa, hur skall man egentligen avgora vilken samhallelig foreteelse som spelar en 
dominerande roll i manniskors verklighetsskapandet? Antagligen ar det aldrig blott 

96 
Detta ar citat fran sista stycket i Kp. 3.4.1. Jag aterknyter harmed alltsa till ett pastaende 

jag gjort tidigare i uppsatsen. 

97 
Vad galler det langre tidsperspektivet hanvisar jag bar till den genomgang av 

infonnationsteknikens intlytande jag redovisar fran och med Kp. 3.4., Tillbakablick. Betank 
t. ex. boktryckarkonstens framvaxt och dess intlytande pa den allmanna kunskapsnivan hos 
en befolkning. 
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en enda foreteelse som har det avgorande inflytandet for alia manniskor i ett socialt 
sammanhang. Med andra ord later sig fragan nappeligen besvaras. 

Emellertid har jag fran ett antal givna premisser forsokt fora, trots det ovan sagda, 
ett logiskt resonemang kring en m<>jlig konsekvens av det framvaxande informations
sarnhallet. V erklighetsfragmentisering, i nagon bemarkelse och omfattning, antyds 
kunna vara en foljd av ett overmatt98 av information. 
Trots att lOs inneMllsliga domaner i litteraturen framstar som disparata ar ett ofta 
aterkommande tema just verklighetsfragmentisering. Min hypotes om eventuella 
effekter av informationssamhallet tangerar salunda vissa 10-skildringar utan att nagot 
futurist- eller sciencefictionperspektiv behover anHiggas. Dar 10-skildringarna manga 
ganger tenderar stanna vid '1ust so stories" har jag har forsokt resonera kring den 
eventuella verklighetsfragmentiseringens inre orsaker och dynamik. 

7.4. INFORMATIONSTEKNIKENS INFL YTANDE 
OVER INFORMATIONENS INNEHALL 

Med start i Kp. 3.4., Tillbakablick, foretas en kortare expose 6ver hur olika tiders 
informationsformedlingsteknik praglat formen, och aven innehallet pa den 
:ilirmedlade informationen. Den framsta poangen med de delkapitlen var att visa hur 
IT kan ha ett dominerade inflytande pa sattet att tanka. 

Genomgangen utmynnade i fragan huruvida IT -revolutionen och den eventuella 
existensen av 10 forandrat forhallandena for hur information formedlas: Har formen 
for kommunikation i var tid andrats pa ett sa avgorande satt att en forandring av 
samma storleksordning som den fran talspraklig till skriftspraklig kultur ar under 
uppseglande? Medfor IT -revolutionen uppkomsten av en "ny logik"? 

Jag har ovan konstaterat att var tids pagaende IT-revolution medfor ett 
samhalleligt okat tillflode av information. Och, dar en stor del av denna information 
inte ails, eller bara delvis kognitivt processeras (med en trend av verklighets
fragmentisering som eventuell foljd). Om den iakttagelsen fors samman med vad som 
redovisades i delkapitlen om hur informationens form praglar tankesattet, kan en 
hypotes om var tids dominerande kommunikationsformer konstrueras: I en milj<> som 
ar informationsfylld99 uppfattas sallan en enskild informations hela mening av dar 
agerande individer. Snarare blir fragment av en mening resultatet av en ofullstandig 
kognitiv process. Ny information pockar pa uppmarksamhet och distraherar intresset 
for den gamla. Det fragmentariska informationsinsamlandet tenderar darfor att bli 
norm snarare an undantag. Som en overgripande konsekvens av hela den 
informationsfyllda miljon blir det darfor de multipla fragmenten av de multipla 

98 
"overnuitt av information". Nagon exakt angivelse pa vad som ar "overmatt" kan bar inte 

ges. Defmitionen maste bli ungefarlig d. v. s.: ett overmatt innebar en storre mangd an vad 
an manniska med genomsnittlig intellektuell kapacitet formar att kognitivt behandla pa ett 
utforligare satt. 

99 
Med en "informationsfylld" miljo tanker jag mig en plats (t. ex. ett samhalle, arbetsplats) 

dar ny information hela tiden "dyker upp" och dar gammal information tenderar att 
"cirkulera". Detar alltsa en informationsintensiv plats i vilken man inte nodvandigtvis maste 
aktivt bearbeta (all) information for att t. ex. losa en arbetsuppgift. 
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meningarna som ger var tids kommunikationsform dess karaktiir. 
I tidigare IT-revolutioner har det varit informationsmediet i sig som mojliggjort 

nya tankesatt, en forandrad logik. Till exempel medforde ju overgangen fran en i 
huvudsak talspraklighet till en skriftsprak.lighet att det kollektiva manskliga minnet 
expanerade enormt i och med den nya lagringsmojligheten att koda tankar i skrift. De 
formelartade minnestekniker som tidigare helt praglade tankeinnehal.let kunde 
ersattas av ett flexiblare logiskt tankande (set. ex. Kp. 3.4.1lnledning). Med var tids 
IT -revolution vill jag pasta att det kanske inte ar sa mycket informationsmediet i sig 
(elektronisering och digitalisering av information) som dess (mass-) uttryck som 
praglar vart satt att tanka. 

Jag menar art det ar tankbart att en kvalitativ forandring av informationsmedierna 
har intraffaUintraffar i och med var tids IT -revolution. Men, denna kvalitativa 
fdrandring ar ert resultat av en kvantitativ informationsokning av en omfattning utan 
motstycke i mansklighetens historia. Den kvalitativa fdrandringen som var tids IT
revolutionen innebar bestfrr alltsa framst i dess kvantitativa uttryck i det samhillleliga 
rummet. 

Vad blir da reslutatet av en miljo/kultur dar information ar nagonting som alltid 
ar narvarande utan att nodvandigtvis vara eftersokt? I tidigare perioder har det ju inte 
ens funnits nagot sadant som en fran manniskor frikopplad, drabbande, information. 
Informations bevarande var alltid betydligt besvarligare och kostsammare an vad den 
ar i var tid. Endast den informationen som ur olika aspekter ansags vardefull 
bevarades. I var tid ar kostnaden for informations- bevarandet och spridande ofta 
forsumbar. Detta ger konsekvenser for informationens innehall i vart informations
samhalle. 

I en miljo dar det inte fmns tid att ta till sig all tillganglig, narvarande, information 
blir det darfor nodvandigt art sovra, d. v. s. om det foreligger ett specifikt 
informationsbehov. En mojlig foljd av denna situation ar att information som 
overgripande massforeteelse genomgar en relativ vardeminskning. A v detta kan man 
rimligen aven fdrvanta sig en relativ okning av misstron mot informations innehall. 
Da informationsbegreppet i var tid ar nara lankat till kunskapsbegreppet finns det 
dessutom anledning att befara samhalleliga trender av varderelativism.100 

DarfOr ar det alltsa inte bara ra det viset att information kommit att bli ett slags 
oonskat modemt skrap (garbage) som bl. a. Postman (1993, s. 69-70) menar. 
Uppkomsten av denna, somjag kallar, rumsligt kontexlosa iriformation medf'dr i det 
langre perspektivet aven konsekvenser for synen pa kunskapen enligt min 
uppfattning. 

I uppsatsens forord spekulerade jag om den moderna informationstekniken hade 
satt igang en slags omvand alkemisk process i vilken var civilisations guld, 
kunskapen, var pa vag att forvandlas till . overallt fdrekommande och ofta helt 

IOO I ett citat som aterges i sin helhet i Kp. 3.3.2., IT-revolutionen kontra den industrie/la 
revolutionen, tydligors denna manga steglosa overgang fran tal om "information"till 
"kunskap" och vice versa: "Ar 2010 kommer en tredjedel av den svenska arbetskraften att 
arbeta med att pa ett eller annat siitt hantera kunskap och information- alltsa IT-relaterade 
jobb." (That's IT 95 03 28, s. 4) 
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vardelOs information. Fn1nsett den metaforiska dramatiken ar det min uppfattning att 
jag har visat att denna spekulation atminstone rymmer nagra kom av sanning. 

7.5. OMFRAMTIDEN 
Begreppet information overload fungerar inte i sin nuvarande skepnad som ett 
bedomningsverktyg av t. ex. ITRrevolutionen. Men, med det historiska perspektivet 
pa informationstekniker, uppkomsten av den rumsligt kontexlOsa informationen m. 
m. tycker jag det framgatt att begreppet borde kunna ha en central plats vid framtida 
studier av sarskilda foreteelser i informationssamhallet. 
Jag bedomer salunda IORproblematiken som varande relevant men efterlyser 
samtidigt utvecklandet av metoder som kan ge anvandbara matt pa I 0. Dock framstar 
de matt som erhalls t. ex. via kliniska experiment ( t. ex, Miller 1978; Bergstrom 
1995) for mig bade som foraldrade och i princip aven obrukbara. Det ar for mig 
uppenbart att det ar verklighetens eventuella IO som maste studeras och dras 
slutssatser om. Kanske ar man da hanvisad till det relativt snava sammanhang som 
den specifika informationsintensiva miljon vanligtvis utgor. De skildringarna av den 
sortens IO drojer ju garna vid det rationella i att minska IO da det antas hoja t. ex. ett 
foretags effektivitet och konkurrenskraft. Jag tror att det framover aven kan bli 
aktuellt med informationssaneringsatgarder som motiveras t. ex. i tenner av 
folkhalsoskal. 

7.6 AVSLUTANDEORD 
I Kp. 3.4.1, Inledning, aterger jag ett stycke ur Postman (1987, s. 7). Dar ges ett 
hypotetiskt exempel pa hur mediumet som fonnedlar information aven paverkar 
innehallet i den formedlade informationen. Det belysande fallet gallde indianers 
roksignaler. En slutsats var att det exempelvis inte gick att utova filosofiska 
diskussioner i det mediumet. Mediets form utesluter namligen information med 
komplexare innehall. I exemplet ar filt och eldrok den teknik som mojliggor 
kommunikation over langre avstand, information kodas till rokpuffar. Som 
infonnationskanal kan roksignalering bildligt beskrivas som trang. Blott enkla 
infonnationsutbyten kan passera igenom. 

I Kp. 4, Begreppet information, namns mojligheten att betrakta information som 
havande en sjalvstandig existens, d. v. s. utan nodvandig narvaro av tolkande subjekt. 
Ur det perspektivet erbjuder roksignalering synnerligen sma mojligheter for 
information att bevaras. Nar rokpuffarna loses upp i lufthavet upphor ju aven den 
information de bar att existera. Om roksignalering darfor hade varit det enda sattet 
att ilinnedla information pa (forutom det talade sprAket och kroppssprAket) skulle 
allltsa ingen information frikopplad fran manniskan existera annat an under en 
mycket begransad period. I det har resonemanget om mediets betydelse for 
informationens sjalvstandiga fortlevnad, ar mahanda en mojlig liknelse att 
karaktarisera rokpuffssignalering som ntiringsfattig fOr information. Mediet tillater 
inte informationen att leva vidare s. a. s. pa egen hand. Med samma metaforik ar var 
tids infonnationsteknik a sin sida mycket ntiringsrik for information: Mediet erbjuder 
mycket goda mojligheter for information att besta. Information lagras latt i extema 
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minnen, infonnationskanalerna ar manga. 
Alit sedan manniskan borjade lagra information i stenristningar, i skrift, i tryckta 

bocker o. s. v. har information i var kultur ansamlats i allt stOrre mangder. I var tid 
harden moderna IT-revolutionen mojliggjort att samhallet i dag kan genomsyras av 
dessa genom arhundradena ackumulerade informationsmangder. Resultatet betecknas 
av manga som ett informationssamhalle. Hur skall vi egentligen se pa, och bedoma, 
detta moderna informationssamhalle? I uppsatsen har jag presenterat material, dragit 
slutsatser m. m., med avsikten att ge en annan bild an den jag uppfattar vara den 
positiva gangse. 

Med grund i resonemangen jag fort i detta sista delkapitel vill jag avslutningsvis 
gora en liknelse mellan ITs effekt pa information med den som en naringslOsning har 
for en bak:teriekultur: En bakteriekoloni pa ett objektglas i en sockerlosning 
fonnligen exploderar i antal nya individer. Den moderna informationstekniken har 
inneburit expanderingsmojligheter for information som i mitt tycke liknar den form 
av explosiv tillvaxt som bakteriekolonin ar utsatt fOr. Vi kan enligt min uppfattning 
i var tid bevittna en infonnationstillvaxt och infonnationstillganglighet i en 
omfattning som inneburit aven en kvalitativ forandring i hur information nar ut i 
samhallet. Uppkomsten av denna informationskultur101 ar i ett historisk perspektiv 
helt unik. Darfor menar jag att 10-begreppet har en given plats aven i framtida 
diskussioner om informationssamhallet och med det begreppet relaterade tenner. 

101 
"Informationskultur" har har en innebOrd analog med bakteriekultur. 
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POSTSKRIPTUM 
Mahanda jinns det /as are som efter/yser en utforligare uppstallning av de s/utsatser 
som dragits under arbetets gang. Kanskeforvtintar sig nagra tiven enfullstandigare 
syntes av de ideer som forts .fram i uppsatsen. Det tir mojligt att det dramatiska 
konjliktperspektiv som stundtals malats upp mellan IT-samhtillet och 10 vtickt en 
forvtintan pa att en losning av problemet s/utligen skall presenteras. 

Emellertid aktar jag mig noga fran att forsoka dra slutsatser av mer overgripande 
karakttir. Risken for att dessa i efterhand kan upptackas ha varit forhastade anser jag 
vara stor. Dessutom, aft anviinda en upplaggning dar for slag pa ett problems losning 
i det narmaste rutinmtissigt levereras i slutet tycker jag vore att underskatta 
problematiken kring 10. 
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Hogskolan 
i Boras 

HogskoJan i Boras ar en nation ell hOgskola. Studenter kom
mer fran hela Iandet fOr att studera hll.r. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges in om 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi 

H5gskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung linnu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av Mgskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
hiiradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Bonis sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshOgskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hOgskolomas nya frihet bar bibliotekarieutbild
ningar inrlittats liven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poling inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Gmeborgs universitet. 

lnstitutionen biblioteksMgskolan 
- --

Hogskolan i Borcis 
Biblioteket 
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