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Förord 
 
Denna uppsats utgör den större delen i det magisterprojekt som genomfördes på utbildningen 
Kultur, samhälle, mediegestaltning under ht 2001 och vt 2002. Då hela vår utbildning präglats av 
projektarbetet som arbetsform och ständiga försök att integrera vetenskapligt arbete och 
skrivande med medialt produktionsarbete, vill vi se även magisterarbetet som ett integrerat 
projekt. Vi har alltså skrivit denna uppsats och producerat en medial gestaltning inom ramen för 
magisteråret. Uppsats och produktion rör liknande ämnen och frågor, och har producerats 
parallellt och överlappar varandra gällande innehåll och fokus. 
 
Vi skulle vilja tacka personalen på informationsavdelningen vid Linköpings universitet, för att de 
intresserat ställt upp och medverkat i detta projekt. Vi tackar även alla övriga intervjupersoner för 
deras tid och uppmärksamhet. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Gunilla Petersson 
för hennes konstruktiva kritik gällande uppsatsskrivandet. 
 
 
 
 
Emma Moberg och Charlotte Perhammar 
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Inledning 
 
Information eller marknadsföring, var går egentligen gränsen? Har orden samma innebörd idag 
som för några decennier sedan? Vem definierar vad som är vad, författaren eller läsaren?  
 
Samhället influeras mer och mer av marknadstänkande, även områden som tidigare varit 
”skyddade” från dess påverkan. Offentliga instanser konkurrerar idag med varandra, men även 
med näringslivet. Detta kan bidra till att informationen alltmer börjar likna reklamens retorik. I 
det så kallade informationssamhället sägs tekniken och informationen vara de viktigaste 
beståndsdelarna. Mängden av information är näst intill oändlig och behärskar man tekniken går 
det att få information om det mesta. Företag, organisationer, privatpersoner – alla är vi näst intill 
beroende av den nya tekniken. Med denna har även förutsättningarna för kommunikation 
förändrats, mellan individer, mellan företagen och deras kunder, och mellan myndigheter och 
medborgare. Internet är ett exempel på ett effektivt redskap för förmedling av information. 
Kanalen har fått stor genomslagskraft, vilket ställer nya krav på företag och organisationer – syns 
man inte på Internet så finns man inte. 
 
När vi inledde detta projekt kretsade våra diskussioner kring begrepp som just Internet och 
information och hur dessa förhåller sig till varandra. Som studenter kom vi att relatera till vårt 
eget universitet och vi funderade över vem som ligger bakom den information som presenteras 
på webbsidan. Detta ledde intresset vidare mot begreppet informationsspridning, och utgjorde 
också en avgränsning, då vi valde att inte ta upp andra företeelser på Internet med mer 
kommersiell eller individbaserad prägel, exempelvis e-handel eller chatt. Begreppet 
informationsspridning i relation till en offentlig instans som universitetet ger också upphov till 
funderingar kring hur begreppen information och marknadsföring förhåller sig till varandra. Hur 
arbetar man på informationsavdelningen vid Linköpings universitet med dessa begrepp? Vi vill 
med denna uppsats lyfta fram universiteten som viktiga delar av det offentliga Sverige och den 
problematik som kan uppstå när man ställs inför förändringar vad gäller informationsspridning i 
relation till ny teknik och samhällsutveckling. 
 
Redan tidigt hade vi alltså en tanke om att vi ville ägna uppsatsen åt ämnet offentlig information, 
och till följd av våra kontakter inom både Linköpings kommun och universitetet, planerade vi att 
inkludera dessa båda offentliga instanser i vårt projekt. Vi avsatte drygt tre veckor att dagligen 
befinna oss på universitetets informationsavdelning respektive kommunens rekryterings-
avdelning, för att skaffa oss den nödvändiga inblicken i verksamheten vid de båda instanserna 
och för att kunna dra slutsatser angående dessas informationsarbete. Redan efter någon vecka 
kände vi att det skulle bli svårt att inkludera både kommun och universitet i vårt projekt, i och 
med att ämnet skulle bli alldeles för brett och därmed riskera att bli av en mer ytlig karaktär. Vi 
valde därför att enbart koncentrera studien till universitetet och dess informationsavdelning, och 
tillbringade den återstående tiden av förstudien där.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Med vårt magisterprojekt har vi haft avsikten att uppmärksamma vad som sker då nya 
samhälleliga förändringar, i form av en omfattande teknikutveckling i kombination med en 
ökande konkurrens och internationalisering, möter en traditionell verksamhet – i det här fallet 
informationsavdelningen vid Linköpings universitet.  Samtidigt ville vi vara med och bidra till en 
eventuell förändring av universitetets internetbaserade informationsspridning. I en intervjustudie 
med både producent- och användarperspektiv har vi studerat verksamheten, men även vilken 
respons som finns från användarna av universitetets webbplats. Båda dessa perspektiv tas upp i 
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uppsatsen, dock med fokus på producentperspektivet. Vår medieproduktion har möjliggjorts med 
hjälp av svaren i användarundersökningen, och produktionen fokuserar på vad som skulle kunna 
förbättras när det gäller spridningen av basinformation om Linköpings universitet på Internet. 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är alltså att beskriva och analysera informations-
spridningen på en offentlig instans – informationsavdelningen på Linköpings universitet 
– med fokus på Internet som exempel på kommunikationskanal. 
 
Frågeställningar producentperspektiv: 

- Vilken bild av Linköpings universitet vill man på informationsavdelningen sprida, och hur 
åstadkommer man detta? 

- Hur ser man på informationsavdelningen på sin egen verksamhet och på begreppen 
kunskap och information? 

- Hur nyttjar man Internet i sin informationsspridning? 
 

Användarperspektiv: 
- Vilken bild har interna och externa intressenter av Linköpings universitet?  
- Vilka behov finns av övergripande information om Linköpings universitet? 

 

Tidigare forskning 
 
Vi har valt att använda oss av teorier från flera olika forskningsområden, delvis för att det inte 
finns särskilt mycket forskning kring vårt ämnesområde. Därför har vi valt att kombinera 
ämnesområden som samhällsvetenskap och företagsekonomi med kultur- och 
samhällsvetenskaplig forskning kring Internet, samt olika former av utredningar, för att hitta en 
grund att stå på för vår egen undersökning. 
 
Fokus för den här uppsatsen kan beskrivas som den ibland fina gränsen mellan begreppen 
information och marknadsföring, och dessa begrepps betydelse för offentlig verksamhet. 
Forskning kring spridning av samhällelig information verkar vara begränsad till statens offentliga 
utredningar och beskrivningar av hur ”god samhällsinformation” ser ut. Dessa är dock främst 
fokuserad på kommuner och myndigheter, och rör sällan universiteten, vilka också bör ses som 
en del av det offentliga Sverige. Begreppet marknadsföring är ett stort område inom den 
företagsekonomiska forskningen och används främst till att undersöka företagens ekonomiska 
läge och kanske inte vanligtvis som vi valt att använda teorierna, nämligen till att studera 
samhällsoffentlig verksamhet.  
 
Begreppet information innefattas i många olika kunskapsområden av relativt olika art. Dels finns 
det tekniska områden som databehandling och informatik. Det finns emellertid även andra 
områden som studerar informationen som begrepp, som Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Cybernetik (studier av kommunikation med och styrning av komplexa tekniska system), 
Informationsdesign (flervetenskapligt ämne som tar utgångspunkt i informationsflödet från sändare 
till mottagare och analyserar kommunikationsprocessen) och Medie- och kommunikationsvetenskap. 
Det sistnämnda är ett samlande namn för det som vid svenska universitet och högskolor tidigare 
benämndes som informationskunskap, massmediekunskap, informationsteknik eller 
masskommunikationsforskning. 
 
Vi har valt ett utgångsperspektiv i den samhällsvetenskapliga forskningen för att rama in studien, 
medan företagsekonomiska teorier och medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier 
fungerar som fördjupning. Vid Bibliotekshögskolan i Borås kan man finna examensuppsatser där 
intresset riktats åt liknande områden som i denna uppsats (exempelvis magisteruppsatsen 
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Framtidsvisioner och kompetenskrav – en studie av det offentliga samhällets syn på informationssamhället och dess 
kunskapskrav på informationsförmedlaren, av Hans Blomqvist1). Även på Mitthögskolan och på 
Göteborgs universitet, på institutionerna för medie- och kommunikationsvetenskap eller liknande 
finns uppsatser med liknande intressen (exempelvis Att utvärdera webbplatser av Annika 
Klemming2,  Vad säger informationsstrategierna? av Magne Fredriksson och Annika Wadelius3 och 
Internet som mediekanal av Christin Borg och Malin Nordin4). 
 
Forskning kring Internet har ännu inte hunnit få ordentligt genomslag. Det finns en uppsjö av 
handböcker, exempelvis om hur man kan bidra genom att skapa egna sidor. Det finns också 
förhållandevis mycket skrivet om hur företagen kan använda Internet för sin ekonomiska 
vinnings skull och om elektronisk handel på Internet. Inom den kulturvetenskapliga forskningen 
har man först nyligen börjat studera Internet på sociok ulturell nivå, exempelvis hur så kallade 
”communities” och chattning fungerar. Flera forskare på Tema kommunikation, respektive Tema 
teknik och social förändring på Linköpings universitet har exempelvis intresserat sig för dessa 
fenomen. Jenny Sundén disputerar inom en snar framtid med avhandlingen som behandlar 
”communities” och fenomenet ”MUDs”. Anders Hector har skrivit avhandlingen What´s the Use? 
Internet and Information Behaviour in Everyday life5, vilken behandlar hur information och Internet 
används i vardagen – hur människor söker efter information och vilka processer och beteenden 
som kan relateras till detta. Mer övergripande forskning om Internet har också så sakteliga börjat 
dyka upp. Exempelvis har forskaren James Slevin skrivit boken Internet and Society, som behandlar 
Internets plats i samhället, ekonomin, politiken och kulturen (andra mer övergripande teorier om 
informationens roll i samhället tas upp i vår teoridel). 
 
Till skillnad från tidigare dokumenterad forskning om Internet, har vi fokuserat på producenterna 
av information, då detta inte uppmärksammats i någon högre grad tidigare. Begreppen 
information / marknadsföring i samband med offentliga samhällsinstitutioner har inte heller 
problematiserats i någon större omfattning. Den forskning som tidigare bedrivits med 
användarna i fokus, har ofta haft ett socio-kulturellt perspektiv, vilket inte är fallet här. Vår 
underordnade undersökning med användarperspektiv kan emellertid snarare betraktas som en 
responsstudie än en egentlig användarundersökning. 
  
Uppsatsens disposition 
 
Under Metod och metodreflektion tas upp hur undersökningen har genomförts – vilka 
metoder som använts och varför – och vilka avgränsningar som gjorts. 
 
Den teoretiska ramen – Kunskap, marknadsföring och teknik i informationssamhället - 
utgörs av sex kapitel där rubrikerna anger vad de behandlar, vilka är följande: Informationssamhälle 
eller nätverkssamhälle, Kunskap, information och kommunikation, Strategiska begrepp inom marknadsföring, 
Samhällsinformation samt Internet och nya medier. Teorikapitlet avslutas med en Teoretisk 
sammanfattning.  
                                                 
1 Blomqvist, Hans (1999), Framtidsvisioner och kompetenskrav – en studie av det offentliga samhällets syn på informationssamhället 
och dess kunskapskrav på informationsförmedlaren. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan 
i Borås. 
2 Klemming, Annika (2000), Att utvärdera webbplatser. D-uppsats, Institutionen för journalistik och 
masskommunikation, Göteborgs universitet. 
3 Fredriksson, Magne och Wadelius, Annika (1998), Vad säger informationsstrategierna? . C-uppsats, Institutionen för 
medie- och kommunikationsvetenskap, Mitthögskolan. 
4 Borg, Christin och Nordin, Malin (2000), Internet som mediekanal. C-uppsats, Institutionen för medie- och 
kommunikationsvetenskap, Mitthögskolan. 
5 Hector, Anders (2001), What´s the Use? Internet and Information Behaviour in Everyday life.Tema Teknik och social 
förändring, Linköpings universitet.  
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Analysen – Informationsverksamhet av idag – är uppdelad i fyra avsnitt. Under rubriken 
Informationsavdelningen vid Linköpings universitet beskrivs arbetet på informationsavdelningen, vilket 
delvis grundar sig på policydokument och verksamhetsplaner. Under rubriken Bilden av universitetet 
– identitet och image analyseras vilken bild som kommuniceras, samt hur denna uppfattas. Synen på 
verksamheten tar upp problematiken kring begrepp som information, kunskap och marknadsföring, 
och hur detta påverkar verksamheten vid informationsavdelningen. För att undersöka hur man 
ser på Internet som arbetsredskap, samt vilken respons denna informationsspridning får, avslutas 
analysen med kapitlet Internet som informationsspridare.  
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion – Universitetet i 
informationssamhället – mot bakgrund av det teoretiska ramverket. 
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Metod och metodreflektion 
 
Detta magisterprojekt bör ses som ett integrerat projekt, eftersom vi genomgående har gjort 
undersökningen med tanke på både uppsats och medieproduktion, och resultaten av studien 
presenteras delvis i uppsatsen och delvis i produktionen. Vi har valt att ta upp både ett 
producentperspektiv och ett användarperspektiv i projektet och från början var båda dessa fokus 
för uppsatsen. Fokus har dock senare förflyttats till producentperspektivet, men 
användarperspektivet tas ändå upp som belysande exempel på vilken respons verksamheten får. 
Vi ser informationsavdelningen som producenter av information och de externa intressenter vi 
valt att intervjua som användare av medieinnehållet.  
 
Vi har avgränsat oss gällande informationskanalen, vilket innebär att vi i användarperspektivet 
inriktar oss på Internet, det vill säga Linköpings universitets webbplats. Vi har i vår undersökning 
varit intresserade av mer allmän basinformation om offentliga instanser och har därför valt att 
avgränsa oss till den del av Linköpings universitets webbplats som rör presentationen av 
universitetet, historik med mera. Denna del går under benämningen Presentation, och vi valde att 
koncentrera oss på denna till följd av vår frågeställning som rör bilden av universitetet, hur den 
skapas och tas emot. Våra och informationsavdelningens intressen har alltså gått att sammanföra 
i detta projekt – de kände sig osäkra på och till viss del missnöjda med universitetets 
presentationssidor, och vi var intresserade av informationsarbete i stort, och särskilt i relation till 
Internet. Att informationsavdelningen fungerat både som informanter och som ”uppdragsgivare” 
i vår studie kan ha färgat vår analys av verksamheten. De kritiska inslagen kan därför omedvetet 
ha tonats ner en aning. 
 
Undersökningens upplägg 
 
Som metod för vår undersökning valde vi en kvalitativ intervjustudie, då vi ansåg att det skulle ge 
ett djupare material att utgå ifrån. Dessutom gav det möjligheten att i viss mån kunna 
individualisera frågorna beroende på person, samt att ställa följdfrågor. Vi har sammanlagt 
genomfört 30 intervjuer. Intervjuerna med producentperspektivet syftar till att belysa 
frågeställningarna som handlar om hur man på informationsavdelningen ser på sin verksamhet 
och vilken bild man vill sprida av universitet, samt hur man arbetar med Internet. Intervjuerna 
med de externa intressenterna, användarperspektivet, är alltså inte fokus för uppsatsen men 
används för att belysa hur olika människor uppfattar universitet och hur mediekanalen Internet 
används. Dessa resultat presenteras delvis i uppsatsen, men har mestadels använts till 
medieproduktionen.  
 
Den empiri som intervjuerna utmynnat i har analyserats och jämförts med de teoretiska begrepp 
vi valt för att få en ytterligare dimension och en bättre förståelse. Begrepp som information, 
kommunikation och marknadsföring var na turliga att ta upp i intervjuer och i teori för att kunna 
belysa hur verksamheten vid en informationsavdelning kan se ut. Samtliga intervjuer hade snarare 
karaktären av samtal än utfrågning, med en i förväg sammanställd mall som stöd, vilken var 
modifierad efter intervjupersonens position (se bilaga). Intervjuerna spelades in på band och 
skrevs ut inom några dagar. Några regelrätta transkriptioner utfördes inte, men vi skrev i princip 
ordagrant ut vad intervjuare och intervjuperson sagt under intervjun. Vi utförde hälften av 
intervjuerna var, men den första intervjun fungerade som ”pilotintervju” då vi båda deltog. De 
första kontakterna med personerna skedde i slutet av november och början av december och i 
stort sätt alla intervjuer genomfördes under december och januari månad. 
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Producentperspektiv 
 
Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer för att undersöka vilka förhållningssätt som finns på 
informationsavdelningen till verksamheten, kunskaps- och informationsbegreppet, samt den bild 
man sänder ut av universitetet. Intervjuerna gjordes med fem anställda vid 
informationsavdelningen under en tidsperiod av två dagar. De intervjuade valdes ut med 
hänseende till sin yrkesroll – två stycken arbetar som informatörer, två är redaktörer och en 
person arbetar med mer övergripande arbetsuppgifter. Samma intervjumall användes till dessa 
fem intervjuer, men mallen modifierades beroende av person, följdfrågor, personens 
yrkessituation med mera. Intervjuerna till detta producentperspektiv varade mellan 45 minuter 
och 1 timme och 15 minuter.  
 
I producentperspektivet har intervjupersonerna setts som informanter som ger uttryck för sina 
förhållningssätt till begreppen kunskap, information, kommunikation, sin verksamhet och bilden 
av universitetet. De får emellertid även representera de förhållningssätt som finns till 
verksamheten på arbetsplatsen i stort.  
 
De teoretiska definitionerna av begreppen har fungerat som hjälpmedel för jämförelse, för att se 
vilka förhållningssätt som finns till dessa begrepp på informationsavdelningen. Den teoretiska 
ramen som rör marknadsföring och Internet som medium har fungerat som ett stöd i vår analys 
och något att jämföra förhållningssätten med. 
 
Användarperspektiv 
 
Även användarperspektivet studerades med hjälp av en intervjuundersökning. Genom 
diskussioner, delvis med informationsavdelningen, utkristalliserades olika målgrupper till 
övergripande information om universitet. Vi delade in de presumtiva användarna i fem 
huvudsakliga kategorier och i varje grupp fanns fem personer som fick representera (i alla 
grupper utom en) sin yrkesroll. De första fyra grupperna som skapades var representanter från 
näringslivet, journalistkåren, Linköpings kommun samt prefekter på universitetet, varav de  
senare även fick representera ett mer internt användarperspektiv. Vi valde även att göra intervjuer 
med fem stycken studenter / presumtiva studenter, även om de enligt informationsavdelningen 
inte är den huvudsakliga målgruppen för basinformation, för att se om intresse fanns. Vi valde att 
begränsa oss till ett antal av fem personer per grupp, då vi ansåg detta vara ett minimum för att 
utgöra en grupp. Detta gjorde också att personerna kunde få representera något mer än bara sig 
själva, vilket dock inte innebär att vi försökt teckna en generell bild av de förhållningssätt som 
finns inom intervjukategorin. Däremot anser vi att vår undersökning kan visa på tendenser vad 
gäller uppfattningar och åsikter.  
 
Intervjupersonerna i de fyra huvudsakliga målgrupperna valdes ut med anledning av sin 
yrkessituation. Urvalet vad gäller representanterna från näringslivet hade en viss koppling till det 
företag de arbetar på, men även vilken yrkesroll de har. En förutsättning var dessutom att 
företagen har någon anknytning till, eller intresse av, Linköpings universitet, och flera av 
företagen ingår dessutom i något eller flera av de regionala nätverk som bildats i Östergötland 
(där även Linköpings universitet är medlem) i syfte att stimulera rekrytering till regionen 
(nätverket Speja) eller i marknadsföringssyfte (Marknadsbolaget i Linköping). De personer som 
valdes ut arbetar med informationsfrågor på sitt företag i egenskap av informatörer, 
informationschefer, kommunikatörer et cetera.  
 
Representanterna från Linköpings kommun arbetar med liknande frågor, information och 
rekrytering, men även med marknadsföring av kommunen och av staden, vilket motiverar deras 
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intresse för Linköpings universitet. De journalister vi valt att intervjua kommer huvudsakligen 
från lokala medier, tidningar och TV. Undantaget är en journalist från en större facktidning, efter 
önskemål om detta från informationsavdelningen. Vi valde även att intervjua fem prefekter som 
genom sin position har användning av, och intresse för, mer övergripande information om 
Linköpings universitet. Gruppen med studenter och presumtiva studenter borde kanske utgjort 
varsin grupp eftersom behoven rimligen skiljer sig något åt. På grund av det stora antalet 
intervjuer i övrigt, valde vi emellertid att skapa en gemensam grupp av dessa kategorier.  
 
Intervjuerna i detta användarperspektiv varade mellan 20 och 40 minuter och var relativt 
strukturerade. Genom användarperspektivet ville vi undersöka eventuella mönster och tendenser 
i användningen av webbplatsen och av de så kallade Presentationssidorna i synnerhet, samt vilka 
bilder och tankar man har om Linköpings universitet. I användarperspektivet har 
intervjupersonerna setts som representanter för sin yrkesroll där empirin består av deras 
berättande om sin användning av Internet och av information om LiU. 
 
Reflektion 
 
I kontakten med informanterna har vi presenterat oss som magisterstudenter, men vi har också 
nämnt att projektet är ett samarbete med informationsavdelningen på LiU. Detta kan ha 
underlättat kontakter med vissa personer på grund av en välvilja att hjälpa till. Det kan också 
emellertid tänka sig ha färgat informanternas svar i syfte att upprätthålla bra relationer mellan 
företagen, kommunen och universitet i regionen. Det verkar dock som om vårt urval av grupper 
och personer var lyckat då resultaten visade på skillnader mellan grupperna. 
 
I vår undersökning valde vi, med något undantag, ett lokalt perspektiv. Det skulle varit intressant 
att intervjua människor från andra delar av landet för att se vad de vet om Linköpings universitet 
och vilka behov som finns av övergripande information. Vår användarundersökning skulle med 
fördel kunna kompletteras med en mer kvantitativ undersökning och då med ett mer 
rikstäckande urval. Vi diskuterade till en början möjligheten att utföra en sådan, men ansåg att det 
skulle vara mer intressant att mer gå på djupet gällande våra intressen och frågor. Ett lokalt 
perspektiv gjorde det även möjligt att träffa intervjupersonerna personligen.  
 
Vi har valt att göra våra intervjupersoner så anonyma som möjligt, eftersom den enskildes 
uttalanden i detta fall inte kan betraktas som av vikt. Vi har därför kategoriserat våra grupper med 
bokstäver för grupp och siffra för person – informationsavdelningen blir IN 1-5, 
näringslivsgruppen blir NÄ, kommuntjänstmännen blir KO, journalisterna blir JO, prefekterna 
blir PR och studenterna blir STU. 
 
Det empiriska materialet från intervjuerna med informationsavdelningen har analyserats utifrån 
de teman vi valt att presentera analysen under vilka i sin tur grundar sig på våra frågeställningar. 
Vi har undersökt våra informanters synsätt och förhållningssätt till begrepp och verksamhet och 
sökt urskilja skillnader och likheter. Intervjuerna med användarperspektiv har analyserats grupp 
för grupp och utifrån de viktigaste frågeställningarna för projektet, då vi sökt urskilja om det 
finns några genomgående likheter i svaren inom gruppen och i relation till övriga grupper.  
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Kunskap, marknadsföring och teknik i 
informationssamhället – teoretisk ram 
 
I denna teoretiska del av uppsatsen har vi valt att ta upp övergripande teorier om dagens samhälle 
som fungerar som inramning och sätter vår studie i ett sammanhang. Andra begrepp som är 
centrala för detta samhälle, och för vår undersökning, är kunskap, information och 
kommunikation och strategiska begrepp inom marknadsföring. Dessutom tas upp vad 
samhällsinformation innebär, samt teorier om Internet som medium.  
 
Informationssamhälle eller nätverksamhälle 
 
På många olika arenor talas det om någonting i dagens samhälle som skulle skilja sig från 
industrisamhället eller ”det postindustriella samhället”. Det nya samhället går ofta under epitetet 
”informationssamhälle” eller ”kunskapssamhälle”, eller i vissa fall till och med ”nätverksamhälle” 
eller ”IT-samhälle”. Många menar att de senaste årens tekniska utveckling har förändrat vårt 
västerländska samhälle i den grad att man nu kan tala om något ”nytt”. Det finns dock de som 
inte håller med. I detta avsnitt tar vi upp olika synsätt på dagens samhälle, vilka också ramar in 
vår studie.  
 

Ett informationssamhälle karaktäriseras av en allmänt ökad kunskapsproduktion, ett ökat beroende av 
tillgång på information, ny informationsteknologi och framväxten av en särskild informationssektor i 
ekonomin. Informationen är i detta samhälle en maktresurs.6 

 
Detta är nationalencyklopedins definition av informationssamhället, och visst kan man nöja sig 
med en sådan definition. Som nämnts finns emellertid många olika aktörer på de arenor där 
begreppet (eller liknande begrepp) florerat. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är 
kanske det största namnet Manuel Castells (professor i sociologi vid University of California), 
som ägnat en hel volym innehållande tre band, åt denna nya tid han kallar ”informationsåldern” 
och det nya samhället eller ”nätverksamhället”.  7 Många andra forskare har gått vidare med dessa 
begrepp, vissa i hans fotspår, andra med nya teorier. Holländaren Jan van Dijk (professor vid 
University of Utrecht, faculty of Social Sciences) ifrågasätter Castells synsätt och den svenske 
forskaren Emin Tengström får representera ett mer kritiskt och pessimistiskt synsätt8. Begreppet 
informationssamhälle dyker även upp i andra sammanhang, exempelvis i populärlitteraturen där 
”IT-gurun” Christer Sturmark skrivit boken Renässansmänniskans återkomst om det nya samhället, 
och i officiella samhällsdiskussioner från regerings- och riksdagshåll. Även om man i IT-
kommissionens betänkande från 1994 inte tar upp just begreppet informationssamhälle så 
betonar man de stora förändringar som skett i samhällets uppbyggnad och i människors 
levnadsvillkor, och man ser den ökande internationaliseringen och informationsteknologins 
genombrott som särskilt betydande omständigheter.9  
 
Informationellt nätverksamhälle eller postindustriellt massamhälle 
 
Manuel Castells redogör i sin bok ”Nätverksamhällets framväxt” (första bandet i serien 
”Informationsåldern – ekonomi, samhälle och kultur”) för sina teorier kring den ekonomiska och 

                                                 
6 Nationalencyklopedin, band 9 
7 Castells, Manuel (1996), Informationsåldern – ekonomi, samhälle och kultur 
8 van Dijk, Jan (1999), The Network Society och Tengström Emin (1998), Hur förändras våra livsvillkor- en kritisk betraktelse 
av K -samhället, IT-samhället och kunskapssamhället  
9 SOU 1994:118 Vingar åt människans förmåga, Betänkande av IT-kommissionen 
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sociala dynamiken i dagens samhälle, teorier som framhäver de konsekvenser 
informationstekniken har på den moderna världen.10  
 
Utgångspunkten för Castells teorier är att dagens globala ekonomi kännetecknas av ett flöde av 
information, kapital och kulturell kommunikation. Termen informationssamhälle är egentligen 
inte rätt att använda när det gäller Castells definition av dagens samhälle. Han menar visserligen 
att termen informationssamhälle betonar informationens roll i samhället, men att informationen 
alltid varit avgörande för alla samhällen. Castells gör därför en åtskillnad mellan 
informationssamhälle och informationellt samhälle, där det senare utgör formen för en 
samhällsorganisation där ”alstring, behandling och överföring av information blir grundkälla för 
produktivitet och makt, på grund av nya tekniska villkor” i det nya samhället.11 
 
Castells använder emellertid också ett annat begrepp – nätverkssamhälle – för att beteckna den tid 
vi lever i som något nytt, något som skiljer dagens samhälle från till exempel det ”postindustriella 
samhället”. Han skriver: ”Det är en historisk tendens i informationsåldern att dominerande 
funktioner och processer organiseras som nätverk”. Det viktigaste i Castells teori är att 
nätverksformen av social organisation fått hjälp av den nya informationsteknologin för att tränga 
igenom och expandera i hela samhällsstrukturen.12 
 
Ett nätverk definieras av Castells som ett antal förenade noder. Det finns politiska nätverk, 
personliga nätverk, professionella nätverk, medienätverk, organisatoriska nätverk, 
företagarnätverk med mera, men Castells tar mestadels upp organisatoriska nätverk, vilket också 
är mest intressant här, och nätverk inom företagsvärlden. Globaliseringen av marknader och den 
tekniska förändringen tvingar företagen att hela tiden hålla sig uppdaterade med information om 
processer och produkter, menar Castells. Han citerar Dieter Ernst, som menar att detta är de 
viktigaste orsakerna bakom nätverkens framväxt. Castells lånar även Ernsts olika typer av 
nätverk; leverantörsnätverk, producentnätverk, kundnätverk, normkoalitioner och nätverk för 
tekniskt samarbete. Kundnätverket är företagens förbindelser med distributörer, kring 
marknadföringskanaler med mera.13 
 
Castells är genomgående en visionär som ser på det som händer idag som något stort och 
omvälvande, något nytt, och kallar det till och med ”den informationsteknologiska revolutionen”. 
Han menar att kärnan i denna omvandling utgörs av tekniken för behandling och förmedling av 
information.14 Det som utmärker den pågånde tekniska revolutionen är, menar Castells, inte 
kunskapens och informationens centrala ställning utan att denna kunskap och information 
appliceras på ”kunskapsalstrande och informationsbehandlande eller informationsöverförande 
instrument”, det vill säga datorer.15 
 
Det finns vissa saker som förenar Manuel Castells och professor Jan van Dijk, men mycket skiljer 
dem också åt. Det som förenar van Dijk och Castells är det faktum att de båda använder sig av 
beteckningen nätverksamhälle, förutom att de båda skrivit större tvärvenskapliga verk i försök att 
täcka in förändringarna i dagens samhälle och det faktum att Van Dijk läst Castells. När Castells 
framstår som visionären verkar van Dijk som den som tar ner visionerna på jorden, mycket på 
grund av att han även tar upp en del negativa aspekter som informationsöverflöd och andra 
konsekvenser. När Castells utgår från ett ”postindustriellt” samhälle som förvandlas till ett 

                                                 
10 Castells, Manuel (1996), Informationsåldern - ekonomi, samhälle och kultur: Nätverksamhällets framväxt.   
11 Ibid s 30 
12 Ibid s 471 
13 Ibid s 199 ff 
14 Ibid s 42 f 
15 Ibid s 44 



 14

informationellt nätverksamhälle och ser en långsiktig teknikutveckling i anslutning till detta, ser 
van Dijk det hela i ett något kortare historiskt perspektiv. Han talar om utvecklingen från ett 
massamhälle (mass society) till ett nätverksamhälle och en teknikutveckling från traditionella 
massmedier till nya medier.16  
 
Över huvud taget fokuserar van Dijk mer på medierna, en utveckling från massmedia till mer 
interaktiva medier, än vad Castells gör. Den senare ser mer till globalisering, företagsallianser och 
andra större strukturförändringar. Det kortare historiska perspektivet van Dijk intar när det gäller 
teknik- och medieutvecklingen överensstämmer dock inte riktigt med hans beskrivning av 
förändringar i det omgivande samhället. Massamhället är en term som, menar van Dijk, betecknar 
det samhälle som utvecklades under den industriella revolutionen. Van Dijk menar emellertid att 
vi fortfarande till viss del lever i massamhället, ett samhälle där kommunikation ansikte mot 
ansikte sakteliga har kompletterats med massmedierad kommunikation, för att upprätthålla och 
skapa ordning i det komplexa postindustriella samhälle vi har skapat och som är en del i 
massamhället. Ett nätverksamhälle håller nu på att växa fram17.  
 
Van Dijk beskriver helt enkelt utvecklingen i fler led och för att sammanfatta det hela utifrån 
hans teorier: industrisamhälle eller massamhälle utvecklas, delvis med hjälp av medieutvecklingen, 
till ett postindustriellt samhälle, vilket nu håller på att förändras till ett nätverksamhälle. Alltså 
använder Castells och van Dijk samma begrepp – postindustriellt samhälle – men van Dijk menar 
att detta postindustriella samhälle fortfarande är en del av massamhället. Castells menar däremot 
att vi faktiskt redan lever i nätverksamhället. Van Dijk menar att grunden i nätverksamhället 
egentligen inte är nätverken i sig utan de individer, hushåll, grupper och organisationer som är 
sammanlänkade av dess nätverk. Han menar att han inte vill gå så långt som Castells och hävda 
att nätverken i sig har blivit grundstenarna i samhället.  
 
Informationssamhälle i Sverige 
 
Den svenske forskaren Emin Tengström har skrivit böckerna Myten om informationssamhället och 
Hur förändras våra livsvillkor – en kritisk betraktelse över K-samhället, IT-samhället och kunskapssamhället, i 
vilka han ifrågasätter informationssamhällets existens. Han menar nämligen att det var en 
framtidsbild under 90-talet, skapad i syfte att underlätta agerandet för vissa intressen i samhället. 
Bakom framväxten av denna myt såg han tillverkarna och försäljarna av den nya 
informationstekniken och spridare av den var medierna, som sett sig som nyckelpersoner i den 
dagliga förmedlingen av information. Tengström ifrågasätter ordet information och dess laddning 
och menar att han gärna skulle slippa diskussioner om ”informationens samhälleliga betydelse”. 
Han menar att grunden för våra liv och för samhället inte är hanteringen av information, utan 
omfattningen och relevansen av den kunskap som vi människor har.18  
 
Myten om informationssamhället har på senare tid fått konkurrens av en annan föreställning 
kallad kunskapssamhället, menar Tengström. Han accepterar detta begrepp då det används 
medvetet för att betona att det är kunskapen, inte informationen, som är den avgörande resursen 
för framtiden. Tengström menar dock att uttrycket spelat ut sin roll i ett försök att utforma en 
vision för det svenska samhället i en tid av stora omställningar.19 Här har Tengström kanske en 
poäng, men han förklarar aldrig riktigt varför han inte tycker att det existerar ett 

                                                 
16 van Dijk, Jan (1999), The Network Society - social aspects of new media, s 23 ff 
17 Ibid s 23 f 
18 Tengström, Emin (1998), Hur förändras våra livsvillkor – en kritisk betraktelse av K- samhället, IT-samhället och 
kunsksapssamhället, s 87 f 
19 Ibid s 88 f 
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kunskapssamhälle, ett informationssamhälle eller ett IT-samhälle. Han ser ”en tid av stora 
omställningar”, men inte vad det betyder.  
 
Teknik och samhällsutveckling 
 
De flesta av tidigare nämnda teoretiker menar att de senaste årens eller decenniernas utveckling, 
när det gäller bland annat teknologi och medieteknik, på ett eller annat sätt har att göra med 
förändringar i samhället. Men är det tekniken som påverkat samhället att bli mer 
informationaliserat och globaliserat, eller är det samhällsutvecklingen som skapat behov av 
tekniken? Påståendet att tekniken driver på samhällsutvecklingen kallas technology push, medan 
påståendet att det är samhället som drar i den tekniska utvecklingen kallas technology pull.20 Detta 
avsnitt är en introduktion till senare kapitel som tar upp hur tekniken och framför allt medierna 
och Internet påverkar företag och andra instanser. 
 
Först och främst, anser van Dijk, är det fel att tro att nya teknologier uppkommer helt plötsligt. 
Det är snarare en kombination eller utveckling av tidigare teknik.21 Han menar också att det dock 
uppstått ett ökande krav på tele-, data- och masskommunikationsteknologier de senaste 
decennierna. Detta ska då bero på ökande levnadsstandard, ökande komplexitet i organisationer 
och produktion av information som gynnar sig själv.22  
 
Castells menar att nya sociala former och processer inte uppstår till följd av teknisk förändring, 
men tekniken är samhället och kan inte förstås utan denna. Tekniken bestämmer inte samhället, 
den förkroppsligar den, menar Castells. Men samhället bestämmer inte heller den tekniska 
förnyelsen, det utnyttjar den. Detta innebär att tekniken och samhället befinner sig i ett samspel 
med varandra.23 
 
Att informationsteknologin ses som en nyckelfaktor i dagens samhälle, är något som Emin 
Tengström ställer sig kritisk till. Han menar nämligen att detta innebär att man ser tekniken som 
skapare av historisk förändring, vilket han inte kan ställa upp på. Istället menar Tengström att 
grupper av mänskliga aktörer påverkar utformningen och användningen av ny teknik. Han ser 
också med oro på hur informationsteknologin blir föremål för mystifiering.24 Frågan är väl om 
teknikens centrala ställning måste innebära att den i sig är skapare av historiskt förändring? Vi 
människor har visserligen skapat tekniken men sedan har den gjorts oumbärlig för oss. 
 
Ett annat sätt att se det är att den tekniska utvecklingen svarar mot behovet av den allt större 
kontroll som behövs för att hantera det allt mer komplexa samhället. Det innebär att 
informationssamhället inte är en produkt av datorernas uppkomst, snarare att datatekniken är ett 
svar på de problem som uppstår när vi försöker bemästra ”den svällande administrationen”.25 
 
Grunden för de resonemang som Castells, Tengström och van Dijk med flera bygger sina teorier 
på, är begrepp som kunskap, information och kommunikation. Dessa begrepp har visserligen 
alltid varit essentiella i människans samhällsbyggande, men med teknikens hjälp har de fått nya 
innebörder och kunnat inta nya positioner. Information och kunskap har kommit att bli viktiga 
delar i de flesta sektorer i samhället, och kan idag till och med betraktas som handelsvaror. 

                                                 
20 Johansson, Magnus (1993), Informationssamhällets rötter ur ett svensk perspektiv.  I: Ingelstam, Lars och Sturesson 
Lennart (1993), Brus över landet, s 64  
21 Van Dijk, Jan (1999) s 5 
22 Ibid s 49 
23 Castells, Manuel (1996) s 18 f 
24 Tengström, Emin (1998) s 98 
25 Johansson, Magnus (1993) s 71 ff 
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Kunskap, information och kommunikation 
 
Under denna rubrik tar vi upp tre begrepp som florerar i diskussionen kring digitala medier och 
samhällsutvecklingen och som också är centrala för vår studie. Vi försöker med några teoretikers 
hjälp reda ut hur skillnaderna mellan kunskap, information och kommunikation kan beskrivas. 
 
Kunskap som begrepp 
 
Det kan sägas finnas vissa förhållningssätt till begreppet kunskap som här representeras av både 
utländska och svenska forskare. De svenska forskarna Magnus Karlsson och Thomas Achen 
menar att kunskap i vid bemärkelse kan definieras som påståenden om natur eller samhälle som i 
någon mening kan betraktas som sanna, rätta eller rimliga. Kunskap ska dessutom förstås som 
individens sociala kompetens att tolka verkligheten och ge grund för handlingar som är relevanta 
utifrån denna tolkning.26  
 
Manuel Castells använder sig av Daniel Bells definition av kunskap som ”ett komplex av 
organiserande utsagor om fakta eller idéer som presenterar en övervägd bedömning eller ett 
experimentellt resultat förmedlat till andra genom något kommunikationsmedium i någon 
systematisk form”27. Detta skiljer sig från synsättet ovan och skulle kanske lika gärna kunna vara 
definitionen på information, att kunskap är något man har inom sig medan information har 
innebörden att bli förmedlat på något sätt. 
 
Forskaren Jan Sjögren tar upp några vidare aspekter eller begrepp relaterade till kunskapen, som 
att det kan sägas finnas både teoretisk kunskap och praktisk kunskap. Teoretisk kunskap innebär 
då att på goda grunder vara övertygad om att något förhåller sig på ett viss sätt.28 Praktisk 
kunskap, menar Sjögren, är att ”veta” hur något utföres eller åstadkommes. Dessutom kan det 
sägas finnas en tyst, implicit kunskap – kunskap som vi idag av flera skäl inte har formulerat med 
ord – och en personlig kunskap som knyter samman människans individuella biologiska natur 
med kulturen, vilket utvidgar människans möjligheter att skapa och förstå.29 Denna personliga 
kunskap liknar Karlsson & Achens samt Johannessons vidare aspekt, när de menar att kunskap är 
något människan behöver för att tolka sin verklighet. 
 
Information – förmedling av fakta och upplysningar  
 
I nationalencyklopedin anges att information är en generell betydelse för det meningsfulla 
innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Man menar också att det är svårt att dra 
en strikt gräns mellan information och kunskap. Informationen ses som en nödvändig men 
otillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen ”djupare insikt”. Information kan uppfattas 
som en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. Termen syftar då till själva 
meddelandet, det vill säga det innehåll som förmedlas. Ofta görs en skillnad mellan information 
som i princip har krav på sig att vara objektiv eller saklig, exempelvis nyhetsförmedling och 
konsumentupplysning, och en subjektiv information som syftar till att övertala eller påverka, 
exempelvis propaganda och reklam. All information kan dock innebära någon form av påverkan 
på mottagaren, till exempel ökad kunskap. Information kan därmed även uppfattas som resultatet 
av ett meddelande, och informationen sägas uppstå först när ett meddelande tolkas av 

                                                 
26 Karlsson, Magnus och Achen, Thomas (1993), ”Teorier om kunskapen i det nya samhället - Debatten mellan det 
moderna och det postmoderna ”I Ingelstam, Lars och Sturesson, Lennart (red), Brus över landet  s 272 
27 Castells, Manuell (1996) s 30 
28 Sjögren, Jan (1993), ”På tal om det tysta” I Ingelstam, Lars och Sturesson, Lennart (red), Brus över landet  s 303 ff 
29 Ibid s 303 ff 
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mottagaren.30 Detta skulle förmodligen även van Dijk instämma i, eftersom han menar att 
information utgörs av data eller signaler som har tolkats av någon.31  
 
Manuel Castells menar kort och gott att information är data som organiserats och 
kommunicerats.32 Det är som tidigare nämnts svårt att se skillnaden mellan Castells 
kunskapsbegrepp och hans informationsbegrepp. I boken Information i informationsåldern menar 
forskaren Rune Pettersson att ordet information kan syfta på (1) själva meddelandet – det 
meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former, (2) överföringen av en viss 
mängd fakta eller föreställningar (förloppet från en avsändare till en mottagare), eller (3) den 
innebörd som en mottagare lägger i data, det vill säga tolkningen av mottagna data.33 När 
mottagaren tagit informationen till sig kan det kanske också handla om att skapa sig kunskap om 
det aktuella, om informationen är tillräcklig för en djupare insikt om detta. 

 
Van Dijk tar upp en Pyramid of Information Processing för att förklara sambandet mellan kunskap och 
information. I digitaliseringsprocessen produceras databitar eller ”ettor och nollor”. Dessa 
databitar kan bli data eller figurer, bokstäver eller andra tecken. Människan är sedan kapabel att 
tolka och översätta dessa data till information. En relativt liten del av informationen har betydelse 
i förlängningen – det vi kallar kunskap (kunskap består enligt van Dijk av fakta och 
orsaksrelationer som förklarar hur saker och ting fungerar). Den sista delen av pyramiden 
innehåller det vi kallar visdom – djupare erfarenheter och förklaringar från olika typer av kunskap 
satt i en kontext och över tid.34 
 
Om man ska sammanfatta innebörden av skillnaderna mellan kunskap och information så kan 
kunskap vara något man har inom sig och som hjälper till att förstå saker runtomkring eller 
                                                 
30 Nationalencyklopedin band 9, s 454 
31 van Dijk, Jan (1999) s 182 
32 Castells, Manuell (1996) s 30 
33 Pettersson, Rune (1998), Information i informationsåldern, s 7 
34 van Dijk, Jan (1999) s 186 



 18

påståenden som kan betraktas som sanna, riktiga eller rätta, medan information är sådana data 
som strukturerats och förmedlats till andra. Men måste verkligen data och fakta tolkas för att vara 
information? En broschyr har exempelvis ett innehåll vare sig någon läser den eller ej. 
 
Kommunikation – utbyte av mening 
 
Kommunikation är ett stort och vitt begrepp, och det kan sägas finnas många olika typer, 
exempelvis interpersonell kommunikation (minst två personer och deras utbyte med varandra), 
gruppkommunikation och masskommunikation.35 En traditionell definition av begreppet är en 
överföring av meddelanden från en sändare till en mottagare med viss effekt. Denna variant har  
emellertid kritiserats för att vara en alltför förenklad förklaring till begreppet. På senare år har 
man snarare betonat processen av utbyte av mening varigenom meddelanden tolkas, vilket leder 
till olika typer av förståelse.36 Detta synsätt kan man se hos exempelvis van Dijk, som menar att 
kommunikation är överföringen av information från en sändare till en mottagare, där sändaren är 
medveten om mottagaren och där den sociala överföringsprocessen och utbytet av information är 
i fokus. Kommunikation förutsätter information, då överföringen av signaler ska förstås som 
konstruktioner av delade meningar av människor som tolkar signalerna i sin sociala kontext, 
menar van Dijk.37  
 
Överför man begreppen information och kommunikation till vinstdrivande verksamheter, 
tenderar de att hamna inom det marknadskommunikativa området. De motsvaras då av begrepp 
av mer strategisk karaktär. 
 
Strategiska begrepp inom marknadsföring 
 
En av våra frågeställningar rör vilken bild som sprids av Linköpings universitet, vilket väcker 
tankar angående huruvida man kan marknadsföra en offentlig institution. I följande avsnitt 
utreder vi därför begrepp som berör yttre och inre påverkansprocesser i och med 
informationsförmedling i en organisation. Eftersom det alltmer ökande behovet av 
marknadsföring inte enbart gäller företag som ägnar sig åt varuproduktion, utan även företag 
inom tjänstesektorn, exempelvis universitet, kommer vi här att försöka redogöra för några av 
nyckelbegreppen, såsom konkurrens och globalisering. Vi kommer även att gå in på området som 
behandlar begrepp som varumärke, identitet och image. 
 
En hårdnande konkurrens 
 
Konkurrens har alltid varit ett nyckelbegrepp inom den marknadsekonomiska sektorn. Man är 
sällan helt ensam om att erbjuda en viss produkt eller tjänst, utan måste i stället söka inom den 
egna verksamheten för att hitta det essentiella, det som ändå gör att man kan framstå som ett 
bättre alternativ till andra inom samma bransch. 
 
Även om konkurrensbegreppet knappast är någon ny företeelse kan man inte undgå att 
konstatera att det inom så gott som alla områden har skett en alltmer hårdnande konkurrens. En 
av de största anledningarna till detta är onekligen den omfattande så kallade globalisering som tog 
en enorm fart under 1900-talets sista år. Jan Treffner och David Gajland hänvisar i Varumärket 
som värdeskapare detta till den avreglering av finansmarknaden som skedde vid samma tidpunkt38. 

                                                 
35 Falkheimer, Jesper (2001), Medier och kommunikation – en introduktion  s 20 ff 
36 Ibid s 20 ff 
37 van Dijk, Jan (1999) s 182 
38 Treffner, Jan och Gajland, David (2001), Varumärket som värdeskapare, s 149 
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När tullrestriktioner och andra inhemska regleringar tas bort ökar förutsättningarna för företag 
att etablera sig i flera länder och därmed kunna erbjuda sina produkter eller tjänster på samma 
villkor som de inhemska företagen. Konkurrenssituationen ökar därmed och företagen hamnar 
inför situationen att tvingas gå på djupet med att fastställa vad det egentligen är man har att 
erbjuda sin omvärld. 
 
Varumärke – ett strategiskt konkurrensmedel 
 
Varumärket (eng brand), är något som intimt förknippas med företag och deras marknadsföring. I 
sin doktorsavhandling som behandlar varumärket som strategiskt konkurrensmedel, menar Frans 
Melin att varumärket inte minst är av stor vikt när det kommer till att skapa, eller fastställa, 
företagets identitet, vad företaget egentligen står för. Varumärket kommer då att få symbolisera allt 
som innesluts av företaget, alltifrån synsätt och värderingar till produktkvalitet och prisbild. När 
dagens varu- och tjänsteutbud framstår som oerhört svåröverskådligt och det är svårt att finna sin 
”unika” position, är varumärket ett alternativ – ett försök till mer uthålligt konkurrensmedel.39 
 
Särskilt viktigt med ett väl underbyggt varumärke är det kanske inom de så kallade 
kunskapsföretagen, där man snarare erbjuder tjänster än konkreta varor. En affärsidé i form av en 
produkt kan patenteras, medan det är svårare att skydda en idé på ett kunskapsföretag. En stark 
företagsidentitet i form av ett starkt varumärke blir därför ett oerhört viktigt medel att skydda 
företagets unika profil.40 Det svenska begreppet varumärke har emellertid kommit att bli alltför 
brett och innefattar egentligen flera olika betydelser. I antologin The Expressive Organization gör 
Kevin Lane Keller i stället en uppdelning i det så kallade Corporate brand och Product brand41. Det 
senare begreppet är här det som kan sägas vara i närmast anknytning till den konkreta produkten 
eller tjänsten, och skulle kunna översättas med (produkt-)märke. Mer intressant känns dock det 
som ligger under begreppet Corporate brand, som kan likställas med (företags-)märke eller 
företagsidentitet. Detta uttryck blir därmed mycket mer komplext och abstrakt – både ur ett 
producent- och konsumentperspektiv. Hur kan man egentligen fastställa ett företags hela 
identitet, och vad ligger egentligen i begreppet varumärke? 
 
Om man utgår från att varumärkets primära funktion är att fungera som ett strategiskt 
konkurrensmedel, kan det sägas att en förutsättning är att det ska ha förmågan att skapa värde 
både för producent och konsument. Tanken är alltså att den värdeskapande processen ska pågå 
parallellt i medvetandet både internt och externt.42 Melin beskriver den varumärkesuppbyggande 
processen som en syntes av vetenskap och konst. Han menar att det handlar om en process som i 
grunden är vetenskapligt baserad, men som även kräver ett konstnärligt, impressionistiskt uttryck 
för att på ett framgångsrikt sätt kunna väcka känslor hos sin omgivning. Att jämföra en 
ekonomisk process med konstnärskap kan emellertid tyckas vara en aning överdrivet. Visserligen 
krävs mer än ett ekonomiskt sinne för att vara framgångsrik inom affärsvärlden, men det handlar 
förmodligen mer om någon form av naturlig fallenhet eller kreativ ådra än konstnärlig 
impressionism. 
 
Själva grundorsaken till att man är så mån om att företaget ska ha ett starkt varumärke kan rent 
krasst sägas vara att det ska underlätta för det inströmmande kassaflödet, vilket skulle vara 
avsevärt mindre utan varumärkets existens. Detta kanske kan kännas som ett relativt självklart 

                                                 
39 Melin, Frans (1997), Varumärket som strategiskt kommunikationsmedel: om konsten att bygga upp starka varumärken, s 8 
40 Treffner, Jan och Gajland, David (2001) s 22 f 
41 Lane Keller, Kevin (2000), ”Building and Managing Corporate Brand Equity”,  I: Schultz m fl (red), The Expressive 
Organization , s 115 ff 
42 Melin, Frans (1997) s 277 



 20

faktum, till skillnad från det område som berör hur man skapar detta starka varumärke.43 Grunden 
för en försäljningssituation, antingen det handlar om en vara eller tjänst, är att det föreligger ett 
behov av denna. Varumärkets uppgift blir därför att signalera ett budskap som upplevs kunna 
tillfredsställa detta behov44. Treffner menar att ”ju starkare varumärket förmedlar ett budskap 
som motsvarar konsumentens behov, och ju starkare budskapet är att vår produkt är den som 
med marginal bäst fyller detta behov, desto större sannolikhet för att fler kommer att köpa 
produkten”.45 Frågan man kan ställa sig är för det första vad som ligger i begreppet behov. Är det 
inte så att det – förutom de rent livsuppehållande behoven – endast är frågan om konstruerade 
behov. Typiskt för marknadsföringens område är att framställa sin produkt eller tjänst som om 
den är nödvändlig för fortlevnaden. Ofta verkar det emellertid som om det hela handlar om en 
effektiv retorik eller övertalningsförmåga – ett ämnesområde som vi dock inte ämnar fördjupa 
oss i här. 
 
Om man emellertid bortser från vad som döljer sig bakom behovsbegreppet är det ett faktum att 
marknadsföring är effektivt ur försäljningssynpunkt. Treffner & Gajland betonar dock att 
förutsättningen för att skapa värde i varumärket inte bara är att utlova produktens förträfflighet, 
men att verka för att den också lever upp till dessa löften46. Man kan nästan misstänka att en 
överdriven marknadsföring kan få en oväntat stark motsatt reaktion, där inte enbart den specifika 
varan bojkottas, utan samtliga varor associerade med det aktuella varumärket. Förmodligen gäller 
då omvänt att om en produkt upplevs positivt, skapas ett mervärde åt andra produkter med 
samma varumärkesnamn. Detta blir därmed ett exempel på hur känslig marknaden är vad gäller 
trender för varumärken. Ur ett konsumentperspektiv kan man inte se varje produkt som just en 
enskild produkt, utan alla bildar en enhet och är intimt förknippade till följd av varumärket som 
en gemensam nämnare. 
 
Identitet – grunden för varumärket 
 
Grunden för ett starkt varumärke förutsätter att man inom företaget undersöker och fastställer 
sin identitet, sin profil. Exempelvis kan detta ske genom att man kommer fram till ett antal 
kärnvärden man vill säga sig representera – ett antal företagsspecifika resurser, utifrån vilka man 
kan skaffa en konkurrenskraftig strategi47. Melin hänvisar till Barneys tre klassificeringar angående 
förutsättningar för en produkts konkurrenskraft – värdefull, unik och svårimiterad. Uppfyller man 
dessa krav, eller helst flera i kombination, menar Barney att man har goda förutsättningar att 
skapa ett starkt varumärke48. 
 
Treffner menar att företagsidentiteten är ett mycket vidare begrepp än varumärket, i och med att 
den ska adressera sitt budskap till ett större fält, som kan indelas i fyra kategorier – medarbetare, 
potentiella medarbetare, leverantörer och borgenärer49. Det som gör det hela än mer komplicerat 
är att de adresserade behoven ska anpassas beroende på målgrupp, exempelvis finansiell styrka i 
form av löneutbetalning mot de anställda, prestige mot leverantörer, samt mental tillfredsställelse 
mot kunden50. 
 
Forskaren Majken Schultz och hennes medförfattare använder sig av olika teoretiker i sin 
redovisning av den uppdelning som ofta görs av företagsidentiteten i de två kategorierna Corporate 
                                                 
43 Treffner, Jan och Gajland, David (2001) s 34 
44 Ibid s 42 f 
45 Ibid s 43 
46 Ibid s 43 
47 Melin, Frans (1997) s 326 
48 Ibid s 113 
49 Treffner, Jan och Gajland, David (2001) s 76 
50 Ibid s 76 ff 
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Identity respektive Organizational Identity (för att inte förskjuta begreppens betydelser, väljer vi här 
att använda de engelska uttrycken)51. Begreppet Corporate Identity hamnar någonstans inom det 
mer konkreta marknadsföringsområdet. Det handlar här därför mer om att utåt sett klargöra vad 
företaget står för, vad man producerar, samt vilka visioner man har52. Organizational Identity 
handlar, som begreppet antyder, mer om ett utifrån-och-in-perspektiv, det vill säga vad 
organisationens medlemmar anser sin egen verksamhet bestå av. Känslan av den sociala, men 
även den individuella identiteten, spelar här en avgörande roll. Schultz citerar Dutton, Dukerich 
och Harquail, vilka definierar Organizational Identification som ”the degree to which a member 
defines him och herself by the same attributes that he or she believes define the organization”53. I 
den ideala situationen handlar det alltså om att medarbetaren känner sig om en naturlig del av 
företaget, känner att han eller hon kan stå för det budskap som man förmedlar utåt, samt ha en 
välgrundad känsla för varumärket och vara en del i uppbyggandet av detta. I praktiken kan man 
genom att undersöka hur man refererar till sin arbetsplats relativt lätt se en medarbetares 
inställning till denna. Pronomen som vi och oss visar klart på känslan av delaktighet i företagets 
identitet eller företagsanda, medan refereranden som de och dem kan betraktas som tydliga 
avståndsmarkörer. 
 
En slutsats av ovanstående resonemang kring Organizational och Corporate Identity är att det 
borde vara en viktig angelägenhet för varje företags ledning att sträva efter att få dessa två att 
smälta samman för att kunna säga sig ha lyckats att skapa en grundläggande identitet för företaget 
att vila på. Detta måste –  inte helt oväntat – vara något oerhört komplext och svåruppnåeligt, 
inte minst eftersom skapandet av en identitet är svårt att kontrollera och styra. Den yttre 
profileringen, the Corporate Identity, förefaller visserligen något mindre abstrakt, eftersom 
dagens media erbjuder stora möjligheter att nå ut till allmänheten med sitt budskap. Genom att 
”plantera” sina budskap i form av annonser och andra reklamformer i olika media, kan man till 
viss del kontrollera omvärldens uppfattningar, dock endast i begränsad omfattning, eftersom 
tolkningar alltid hänger samman med personliga erfarenheter och uppfattningar. Vad gäller the 
Organizational Identity måste det vara näst intill omöjligt att skapa en gemensam 
företagsplattform av uppfattningar, vilka delas av samtliga anställda. Visserligen finns det en 
begränsad möjlighet att förstärka de positiva värderingar som råder, men i realiteten existerar 
troligen negativa omdömen inom de flesta företag, vilka är beroende av individuella uppfattningar 
och erfarenheter, som kan ligga långt tillbaka i tiden. Dessa är fömodligen i så fall svåra att ersätta 
med rakt motsatta värderingar, och i det fall där det är en möjlighet, handlar det om en lång 
tidsperiod. 
 
Image – ett utifrånperspektiv 
 
Image är ett annat begrepp som ofta tas upp i sammanhang där det pratas om olika 
framställningssätt. Det som skiljer image-begreppet från identitetsbegreppet, och som ofta 
felaktigt blandas samman, är att medan företagsidentitet främst syftar till ett internt, perspektiv, är 
image ett externt, utifrån-sett perspektiv. Här ligger fokus helt på hur man uppfattas av sin 
omvärld.54 Dock är det därför inte mindre viktigt för företagets identitetsprocess. Omvärldens 
uppfattningar kan säkert fungera som ett ”bollplank”, med möjlighet att göra jämförelser mellan 

                                                 
51 Schultz, Majken m fl (2000), “Introduction: Why the Expressive Organization?”. I: Schultz m fl (red), The 
Expressive Organization, Oxford University Press, Oxford, s 12 ff 
52 Ibid s 13 
53 Ibid s 15 
54 Ibid s 23 
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det som Schultz benämner som ”the self” – ett inifrån-perspektiv – och ett utifrån-perspektiv: 
”this self can be considered from both the position of the self and the position of the other”55. 
 
Identitetsbegreppet fungerar därmed som en grund och är relativt tätt förknippad med 
företagsimagen, eftersom dessa är högst beroende av varandra. Man förstår därmed hur viktigt 
det är för ett företag att ha en väl utvecklad företagsidentitet, för att öka förutsättningarna för en 
positiv image eller ett välgrundat gott rykte (eng reputation). Schultz menar emellertid att 
sambandet mellan identity och image är relativt outforskat och att de olika identitetsprocesserna, 
vilka benämns som ”the black box”, måste öppnas upp och studeras mer ingående inom ramen 
för marknads- och kommunikationsstudier.56  
 
Målet med identitetsskapandet inom företaget, samt den image detta ger upphov till externt, är 
givetvis att de båda ska sammanfalla. Melin menar att varumärkets image ska bli en spegelbild av 
varumärkets identitet och att det därför är viktigt att med jämna mellanrum genomföra så kallade 
imageundersökningar, där man fastställer konsumenternas, leverantörernas och medias 
uppfattningar. Detta är enligt Melin en förutsättning för att kunna påverka och influera den 
uppfattade imagen i önskad riktning. Kanske upptäcker man i dessa undersökningar att det råder 
ett allvarligt glapp mellan varumärkesidentitet och -image – något som tvingar fram åtgärder 
inom varumärkeskommunikationen, eller till och med en total ompositionering.57 Att hamna i en 
situation som denna förefaller vara varje företagslednings mardröm. En grundläggande 
förändring i företagets varumärkesstrategi, eller ompositionering, är en tidsödande och 
kostnadskrävande uppgift, och då finns ändå inga garantier för att lösa problemet. Man förstår 
lätt hur viktigt den kontinuerliga diskussionen är – både vad gäller arbetsplatsens anställda – men 
även lyhördheten utåt och kontakten med kunder och olika media. I det långa loppet är denna 
”varumärkesvård” säkerligen långt mer kostnadseffektiv än att tvingas till kraftiga och tidsödande 
åtgärder när den oönskade bilden redan är ett faktum.  
 
Christensen och Cheney (Communication Studies, University of Montana-Missoula, respektive 
the Department of Marketing, University of Southern Denmark) ställer sig starkt kritiska till de 
metoder som går under benämningen marknadsrelaterad kommunikation, det vill säga 
marknadsföring. Man menar att termen kommunikation trots allt förutsätter någon form av 
interaktion, något det allt som oftast inte är frågan om här. I stället använder man uttrycket 
corporate self-absorption och menar att den marknadsföring många företag ägnar sig åt inte 
representerar annat än självuppfyllande verksamhet. Det som hamnar under området för 
identitetsarbete är enligt Christensen och Cheney inget annat än rituella handlingar, upprepningar 
av något i grunden självklart, och som omvärlden knappast har intresse av att ta del av. 
Budskapen är snarare meta-budskap, vilka kommunicerar genom sin blotta existens, och är mer 
till för sändaren än det är för mottagaren – ”Communication is existence”.58Via olika 
mediekanaler, exempelvis tidningar, TV och Internet, menar företag sig kommunicera med 
marknaden, men Christensen och Cheney beskriver detta som auto-kommunikation, och endast 
ett sätt att forma och bekräfta sin egen identitet och företagskultur. Omvärlden fungerar snarare 
som en spegel än en publik, och man benämner fenomenet som narcissism och corporate vanity 
snarare än marknadsföring.59 

                                                 
55 Schultz, Majken m fl (2000), “Introduction: Why the Expressive Organization?”. I: Schultz m fl (red), The 
Expressive Organization, s 23 
56 Ibid s 22 
57 Melin, Frans (1997) s 318 
58 Christensen, Lars Thöger och Cheney, George (2000), “Self-Absorption and Self-Seduction in the Corporate 
Identity Game”. I: Schultz m fl (red), The Expressive Organization, s 250 ff 
59 Ibid s 250 ff 
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Samhällsinformation 
 
Informationen sägs vara central i dagens samhälle, så även för det offentliga Sverige. Det 
demokratiska samhället karaktäriseras ofta av begrepp som öppenhet och insyn och det ligger 
ofta på den offentliga förvaltningen att informera om sin verksamhet och främja öppenheten. 
Det fria ordet och åsiktsbildningen, samt medborgarnas rätt att sända ut och mottaga 
information, utgör en väsentlig del i den demokratiska samhällsordningen. Vi ser universitetet 
som en del i en offentlig sektor och som en samhällsinstitution.  
 
Offentlighetsprincipen ska främja en fri och öppen samhällsdebatt och möjliggöra en 
medborgerlig insyn i myndigheters verksamhet. Det kan sägas finnas olika sorters 
samhällsinformation, vilken kan delas in i tre grupper; information som ska tillhandahållas 
avgiftsfritt, eftersom den omfattas av den så kallade serviceskyldigheten, information som ska 
lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, samt information som överhuvudtaget inte ska lämnas ut 
på grund av sekretess eller skydd för personlig integritet.60 Informationstekniken och kunskapen 
sägs ha blivit drivande krafter i samhället, vilket till stor del baseras på informationshantering. 
Regeringens Informationsteknologi-kommission skriver i sitt betänkande att IT skapar nya 
möjligheter för individ och samhälle att kommunicera och samarbeta.61 En ökad användning av 
informationsteknologi får emellertid inte leda till att vissa grupper ställs utanför. IT kan alltså 
innebära både ett hot och möjligheter – ett viktigt redskap för insyn, delaktighet och service är 
också ett hot för dem som inte har möjlighet att använda IT.62  
 
Man kan vidare sortera in de informationsmål som idag kan sägas finnas för offentliga instanser: 
 

- Att främja demokratin och förklara förvaltningens plats i den svenska folkstyrelsen 
- Att underlätta för medborgarna att ta del av förmåner, rättigheter och uppfylla sina 

skyldigheter 
- Att påverka attityder och beteenden som förvaltningen ska verka för (offentliga sektorn 

ska traditionellt vara restriktiv med attitydspåverkan som bara ska förekomma i frågor där 
det finns stor enighet såsom folkhälsoarbete och dylikt) 

- Att profilera förvaltningen genom att lyfta fram deras särart, kompetens och 
verksamhetsidé 

- Att aktivt marknadsföra tjänster som förvaltningen tillhandahåller i konkurrens med 
andra aktörer63 

 
Informationsteknologin kan sägas ge förbättrade möjligheter att sprida samhällsinformation och 
bättre marknadsföringsmöjligheter. IT-kommissionen skriver exempelvis att samtliga universitet 
och högskolor ska utnyttja informationsteknologi för att främja utbildning och forskning inom 
alla discipliner. Man menar också att en bättre informationsförsörjning ska stärka företagens 
effektivitet och konkurrenskraft och att nätverk och databaser ska utvecklas för att företagen ska 
få tillgång till bland annat universitetens forskningsresultat. Man menar att kontakter mellan 
näringsliv och universitet måste främjas och att former av nätverksbyggande kan utnyttjas med 
hjälp av informationsteknologin64 – detta i enlighet med universitetens ”tredje uppdrag” som går 
ut på att fungera som neutral plattform för kommunikation och debatt mellan vetenskap, 
samhälle, industri och näringsliv. Det är universitetens ansvar att informera om sin verksamhet, 
                                                 
60 Hammarstedt, Per (1999), Myndighetsinformation i informationssamhället: en studie om myndigheters rättsliga stöd för 
informationsspridning med hjälp av IT, s 11 f 
61 SOU 1994:118 Vingar åt människans förmåga, Betänkande av IT-kommissionen, s 6 
62 Det offentliga Sverige på Internet : WWW för informationsspridning. Rapport, s 12 
63 Det offentliga Sverige på Internet : WWW för informationsspridning. Handbok, s 7 
64 SOU 1994:118, s 9, 18 f 
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om utbildning och forskning, för att underlätta för människor att komma i kontakt med högre 
studier och för att göra forskningsresultaten tillgängliga för en större publik.  
 
Information som konkurrensinstrument 
 
Ursprungligen var informationen ett ”instrument för härskarna att hålla själarna på mattan eller i 
herrens tukt och förmaning”, skriver Tom Westergård i antologin Offentlig information som 
konkurrens och kvalitetsinstrument. Sedan blev samhällsinformationen en saklig och öppen sådan, och 
skulle öka förtroendet för beslutsfattare och tjänstemän, menar Westergård. De flesta var ense 
om att informationen inte kunde, eller skulle vara, en verksamhet relaterad till marknadsföring.  
 
Westergård menar att det idag handlar om att kunna hävda den offentliga sektorns 
konkurrenskraft inför den tilltagande privatiseringen. Den europeiska utvecklingen tvingar 
regionerna att marknadsföra sig själva och undanröja fördomar och missuppfattningar angående 
regionens utvecklingspotential, både inom och utom sitt eget land. Uppkomsten av en mer 
marknadsanpassad information berodde på att man ville kunna använda ”reklamens medel” i 
frågor som det rådde stor politisk enighet om i landet, såsom rattonykterhet och 
barnmisshandel.65 
 
Axel Targama menar, i sin del av antologin nämnd ovan, att diskussionen under sjuttiotalet var 
präglad av ”nyvänsterns uppsving” och betonade rättvisa och samhällsansvar. Men under 
åttiotalet förändrades det politiskt klimatet och de nyliberala strömningarna gav en tro på 
marknadsmekanismer.66 Genom att skapa förutsättningar för konkurrens inom den offentliga 
sektorn skulle man kunna uppnå en ökad effektivitet, menar Targama. Kommersiella producenter 
påstås ofta skapa behov, men Targama menar att det är riktigare att påstå att de försöker 
kanalisera grundläggande behov i en riktning som gör deras produkter eller tjänster intressanta. 
Marknaden när det gäller offentliga verksamheter består istället av medborgare som har behov 
eller önskemål om något område.67 
 
Informatörsrollen i offentliga verksamheter har, menar Axel Targama, inneburit en förskjutning 
från arbete med mer neutral kommunikation till marknadsföring av den egna organisationen eller 
dess tjänster. Informationen syftar i många fall till att ge alla medborgare samma möjligheter att ta 
del av servicen, eller att hävda sina rättigheter. Samhället har där ingen anledning att propagera 
för ökat serviceutnyttjande. Det finns emellertid offentlig verksamhet där det är önskvärt att fler 
medborgare tar del av servicen, till exempel bibliotek och museer, då det ter sig naturligt att inte 
bara ge en korrekt och neutral beskrivning av förutsättningarna. Det ligger då i samhällets intresse 
att propagera för servicen, vilket då innebär en marknadsföringsuppgift, vilket kanske kan sägas 
även gälla för universiteten. Targama menar dock att det inte är fråga om någon stor artskillnad 
mellan offentlig informationsverksamhet och marknadsföring, utan snarare om en ”glidande skala 
mellan ytterligheterna”. Offentliga verksamheter måste skapa en speciell relation till kundkretsen 
och hitta informationskanaler och språkbruk som passar organisationens förutsättningar och 
strategi.68 Detta beror förstås på vad man lägger i begrepp som information och marknadsföring, 
och vilket förhållningssätt som finns till den egna informationsverksamhetens syften, en 
problematik som tas upp senare i vår analys. 
 

                                                 
65 Westergård, Tom (1995), ”Håll informationsbegreppen under kontroll” I: Björkroth, Göran (red), Offentlig 
information som konkurrens och kvalitetsinstrument: marknadsorientering i offentlig sektor: överlever den nordiska modellen?, s 13 ff 
66 Targama, Axel (1995), ”Marknadseknomiska synätt i den offentliga sektorn” I: Björkroth, Göran (red), Offentlig 
information som konkurrens och kvalitetsinstrument: marknadsorientering i offentlig sektor: överlever den nordiska modellen?,  s 34 
67 Ibid s 34 ff 
68 Ibid s 43 f 
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Viss informationsverksamhet kan karaktäriseras som ”informationsbyrå-verksamhet” med 
kunskaper inom trycksaksproduktion med mera, menar Henrik Fock, författare till ännu en del i 
tidigare nämnda antologi. En annan kompetens är den ”etiske journalistens”, vars 
informationsverksamhet grundar sig på en journalistsyn där man betraktar organisationen och 
omvärlden utifrån vad man själv uppfattar vara ett objektivt perspektiv. Den tredje kompetensen 
inom informationsarbetet idag är, enligt Fock, ledningens strategiska information vad avser mål 
och strategier för en effektiv kommunikation.69  
 
Internet och nya medier 
 
Teknikutvecklingen har under de senaste decennierna varit omfattande och snabbt föränderlig, 
men de senaste åren har informationsteknologin gjort intåg i många människors liv och arbete. 
Datorer och tillgång till Internet är idag självklara hos många. Detta stycke tar upp vad Internet 
kan vara som informationskanal eller medium och vad det kan innebära för företagen och andra 
instanser.  
 
Masskommunikation och massmedier 
 
Traditionella medier såsom radio, TV och tidningar brukar som bekant även benämnas 
massmedier. I sin traditionella betydelse brukar masskommunikationen karaktäriseras av 
egenskaper som offentlig, indirekt, samtidig och enkelriktad. Begreppet massa har dock på senare 
år kritiserats, att det helt enkelt inte finns något att kalla massa och att kommunikationen inte 
utgörs av en enkelriktad process från sändare till en mottagare.70 
 
Van Dijk menar i likhet med detta att alla definitioner av masskommunikation inkluderar tre 
karaktäristika; det är publikt, går mestadels envägs och når en stor publik. Van Dijk menar dock 
att det ofta går att observera mindre publiker till medieinslag, till exempel till vissa radiokanaler 
eller program på TV, och att ”massifikationen” minskar. Att publiken uppstår i nya former kan 
innebära en reduktion av massan, men det kan också innebära en mer allmän och större publik i 
och med en ökande globalisering av medieutbudet.71 
 
Även JB Thompson menar, begreppet massmedia till trots, att radio, TV och tidningar ofta har 
en relativt liten och specialiserad publik. Thompson menar också att masskommunikationen ofta 
har en ”spricka” mellan sändare och mottagare eftersom mottagaren inte kan göra så mycket för 
att bidra till eller förändra innehållet. Detta beror enligt honom på att sändaren i en massmedial 
kommunikation ofta är en organisation eller institution med mycket inflytande.72 
 
Begreppet massa involverar ofta en syn på publiken som en passiv mottagare. Men behöver det 
nödvändigtvis vara så, kan man inte tala om massmedier men med en syn på publiken som 
användare snarare än mottagare? Överlag har fokus i forskningen flyttats från resonemang om 
effekter till att betrakta mottagaren som deltagare i en process.73 Antalet kanaler och 
samhällsutvecklingen i stort kan sägas ha brutit ner den forna masspubliken och ersatt den med 
små segment, där alla tar del att det utbud som intresserar dem mest. Genom att den tekniska 

                                                 
69 Fock, Henrik  (1995), ”Nytt informationssystem som instrument att stödja värdeskapandet och säkra kvaliteten”. I: 
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utvecklingen blir mer individuellt anpassad och publikerna allt mer fragmentiserade skapas större 
skillnader i människors medieval.74  
 
Internet som medium 
 
En relativt uppenbar egenskap som skiljer Internet från andra medier är att det är tillgängligt 
dygnet runt och att det är globalt. Men finns det några andra essentiella skillnader mellan 
traditionella massmedier och nya medier / Internet (med nya medier i övrigt menas exempelvis 
cd-rom-produktioner, digital / interaktiv TV et cetera)? Van Dijk menar att nyare medier innehar 
en dualitet, i betydelsen att de kan vara både massmedier och interpersonella medier. De är 
individualiserande, baserade på interaktion mellan människa och dator, men även exempel på 
media som används kollektivt i och med att datorerna är sammanbundna i nätverk.75 
 
Van Dijk menar också att idén om en enad publik blir ifrågasatt i och med Internet, där en 
mosaik av olika publika sfärer överlappar varandra och gränserna mellan traditionella medier och 
nya medier suddas ut, exempelvis i och med tidningar och TV som refererar till webbsidor.76 
 
Castells tar i sin bok The Internet Galaxy upp två synsätt på Internets intåg i vår värld. Å ena sidan 
talas det om nya mönster av social interaktion, till exempel i och med virtuella ”communities”. Å 
andra sidan menar kritiker av Internet att mediet leder till social isolation, försämring av social 
kommunikation, familjeliv och kommunikation ansikte mot ansikte.77 Detta är emellertid något 
som mediet är för ungt för att man ska veta något säkert om.  
 
Internet ses ofta som ett medium som karaktäriseras av frihet, men också av demokrati. Politisk 
information kan bli lättillgänglig och interaktiviteten gör det möjligt för medborgaren att uttrycka 
sin åsikt eller komma i kontakt med makthavare.78 Även van Dijk tar upp denna problematik. 
Han menar att nya medier möjliggör välinformerade invånare, anställda och konsumenter och en 
möjlighet att ha en mer direkt kommunikation med institutioner och makthavare, vilket skulle 
kunna stärka demokratin. Men å andra sidan finns en risk för ökad kontroll ”uppifrån” och 
därmed ett hot mot demokratin, att friheten inte ökar utan blir mindre på grund av det intrång i 
privatlivet som Internet kan åstadkomma för de alltid och överallt registrerade invånarna.79 Även 
Emin Tengström är inne på samma spår. Han menar att det i diskussionen om 
informationsteknologi finns en oro att den nya tekniken ska hota individens integritet och 
handlingsfrihet. Han ställer emellertid frågan om det största hotet kommer från den politiska eller 
från en ekonomiska maktsfären. IT har inom näringslivet kommit till användning inte minst för 
effektiv kundbearbetning.80 
 
Organisationer, företag och Internet 
 
De flesta organisationer och företag har förstått vikten av att finnas på webben, skriver Peter 
Jakobsson, författare till boken Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. De kan utnyttja 
Internet strategiskt och utveckla sina affärer –  deras närvaro fungerar som informationskanal och 
marknadsförare. Fler och fler företag utnyttjar Internet för kommunikation, relationsbyggande 
och elektronisk handel. För att Internet ska ge påtagliga fördelar får det emellertid inte ses som 
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ett påklistrat komplement till traditionella informationskanaler och marknadsföringsåtgärder.81 
Det räcker med andra ord inte att finnas på nätet, man måste göra något bra av närvaron också. 
 
Internet ger företagen möjlighet att presentera sig för varje kund och att anpassa erbjudanden till 
dessa. Det blir möjligt att föra en dialog med kunderna, menar Jakobsson. Passiva företag har ingen 
närvaro på webben. Reaktiva företag har inrättat en webbplats, men mest för att alla andra har det, 
och ser Internet som ett medel för att föra ut information, inte att skapa en dialog med kunder. 
Aktiva företag föregriper däremot kundernas behov och utnyttjar alla möjligheter att tillföra 
värde.82 
 
James Slevin (professor vid universitet i Amsterdam) skriver att marknadsbaserade organisationer 
och företag går från en slags massmarknadsföring till att se sina kunder som dynamiska grupper 
av individer snarare än marknadssegment. Även han tar upp att många fortfarande ser Internet 
som en alternativ informationskanal snarare än att involvera nya sätt att interagera på.83 Jakobsson 
tar upp några allmänna riktlinjer för ”framgångsrik marknadskommunikation på webben”84:  
 

- Utgå från målgruppens och individens beteende och karaktäristika 
- Identifiera vad som tillför ett värde, som inte bara skapar ett besök utan även återbesök  
- Kommunicera med variation 

 
Det är emellertid inte alla som är odelat positiva till nya mediers inverkan på företagandet. Emin 
Tengström ser informationsteknologin som ett defensivt vapen i händerna på företagsledare, 
snarare än som en offensiv teknologi för ett expanderande näringsliv. Konkurrensen på många 
marknader kommer att öka ytterligare och företagen kan inte avstå från informationsteknologin 
för att inte slås ut i konkurrensen, skriver Tengström. Han menar också att IT är ett maktmedel i 
händerna på starka kommersiella intressen i kampen om konsumenternas tid, intresse och 
pengar.85 
 
Interaktivitet och hypertext 
 
Van Dijk och Castells är eniga om att Internets och nya mediers egenskaper utgör viktiga element 
för fortsatt utveckling av medierna. Castells menar att de mest innovativa tankesätten i 
informationsåldern är byggda kring den så kallade hypertexten. Van Dijk kallar det nya för en 
”kommunikationsrevolution” där begreppen integration och interaktion står i centrum. Tele-, 
data- och masskommunikation integreras tack vare infrastruktur, och överföring och hantering av 
information.86 Castells definierar integration som ”the combining of artistic forms and technology 
into a hybrid of expression”.87 Ordet interaktivitet används ofta i samband med Internet och nya 
medier.88 Castells definierar interaktivitet som ”the ability of the user to manipulate and effect her 
experience of media directly, and to communicate with others through media.”89 
 
Van Dijk menar att ordet interaktivitet ofta används felaktigt. Han tar upp olika nivåer av 
interaktivitet för att reda ut begreppet, vilka också bestämmer kvaliteten på interaktiviteten; 
interaktivitet mellan människor, mellan människor och media eller maskiner / datorer, mellan 
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människor med hjälp av media, samt mellan maskiner. Interaktivitet mellan människor är den 
mest elementära nivån och utgör möjligheten att åstadkomma två-sidig kommunikation med 
möjligheten att agera och reagera. Van Dijk menar att elektronisk mail är ett exempel på detta. 
Han menar också att telefonsamtalet är ett bra exempel på interaktivitet mellan människor med 
hjälp av media, då det handlar om att kunna vara med och kontrollera innehållet i interaktionen. 
Han menar också att vissa nyare medier endast fungerar som en slags ”svarar-maskin”, där den e-
mail-adress att svara till blir det enda sättet att påverka. Även när det gäller andra nya medier, som 
interaktiva tidningar och TV, har användaren väldigt lite kontroll över innehållet, interagerar inte 
utan väljer snarare från innehållet och reagerar.90 
 
I diskussionen om Internet och nya medier nämns också ofta begreppen hypertext och 
hypermedia. Hypertext kan sägas vara en icke-linjär text eller textmängd som består av mindre 
textelement som är länkade till varandra på sätt att läsaren själv kan välja läsvägar mellan dem.91 
Castells definierar hypermedia som ”the linking of separate media elements to one another to 
create a trail of personal association”.92 
 
Skillnader och likheter – Internet och massmedier 
 
Jesper Falkheimer skriver i Medier och kommunikation – en introduktion att Internet inte är ett 
massmedium på samma sätt som press, radio och TV. Egentligen passar Internet lika bra bredvid 
telefonen eller faxen. Som medium utmanar Internet de tidigare gränserna mellan olika former av 
kommunikation (masskommunikation, gruppkommunikation och interpersonell 
kommunikation). Internet används både som offentlig och privat, tvåvägs och envägs 
kommunikation, menar Falkheimer. Forskaren Johan Fornäs vänder sig mot att interaktivitet ofta 
framhålls som Internets styrka, och menar att i princip alla medier är interaktiva. De inbjuder 
användaren till aktivitet som innebär en interaktion, dels mellan mediet och dess användare, och 
dels mellan de olika människor som binds samman genom ”kommunikationsteknikens 
mediering”.93 Att se mottagaren som användare som tolkar och använder medieinnehållet i 
förhållande till sig själv och sin sociala kontext, är det emellertid verkligen samma sak som att det 
uppstår kommunikation eller interaktivitet mellan mediet och människan? 
 
James Slevin menar att en skillnad mellan massmedier och Internet är att Internetanvändaren 
också kan bli producent av information, och att interaktiviteten ger större chans att göra sin röst 
hörd eller påverka kommunikationsprocessen. Dock varierar graden av interaktivitet och 
påverkan mycket beroende vilket område på Internet det gäller. En vanlig hemsida måste 
internetanvändaren aktivt besöka för att ta del av informationen. Dock finns en ganska liten 
möjlighet till feedback, ofta finns bara en e-mailadress som användaren kan svara till.94 
Interaktiviteten är i och för sig relativt liten, men kanske handlar det inte om att kunna påverka 
vad som står eller finns där, utan att påverka vad man vill läsa eller ta del av? Genom att klicka 
runt gör man hela tiden val som styr vilken information man får ta del av. Å andra sidan kan detta 
sägas ske även i och med TV-tittande, där antalet kanaler ofta är stort. Ser man emellertid det hela 
i ett vidare perspektiv, gör Internet det lättare att faktiskt påverka eller göra sin röst hörd, i 
exempelvis chat-rum, diverse forum för debatt  och så vidare. Slevin ser dock en likhet mellan 
viss massmedia och delar av utbudet på Internet, att böcker, tidningar, radio och TV har vissa 
likheter med traditionella hemsidor.  
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Kan man slutligen se Internet som ett medium då det finns såna stora variationer på innehåll, 
karaktär, interaktivitet och form? Kanske bör man kasta gamla definitioner som massmedier och 
masskommunikation och våga påstå att Internet är något nytt, en blandning av allt gammalt som 
med nya inslag blir till något helt annat. 
 
Teoretisk sammanfattning 
 
När det gäller beskrivningar av dagens samhälle nämns ofta ökad kunskapsproduktion, ett ökat 
beroende av tillgång på information, ny informationsteknologi och framväxten av en särskild 
informationssektor i ekonomin.95 Detta samhälle, ofta kallat informationssamhälle, har inneburit 
strukturella förändringar, även i människans levnadsvillkor. Orsaker till dessa förändringar kan 
vara informationsteknologins genombrott, medieutvecklingen och en ökad internationalisering.96 
Begreppen information och kunskap sägs vara centrala, eller kanske snarare överföring och 
behandling av kunskap och information med hjälp av nya tekniker. Information kan definieras 
som en viss mängd fakta eller upplysningar, det innehåll som förmedlas, till skillnad från kunskap 
som kan förstås som något människan har inom sig och som hjälper henne att förstå sin omvärld. 
Ofta görs en skillnad mellan information som i princip har krav på sig att vara neutral och sådan 
som syftar till övertalning eller påverkan.97 
 
Informationssamhället benämns även ibland nätverksamhälle, och globaliseringen av marknader 
och den tekniska utvecklingen har frambringat nätverket som social och strukturell organisation. 98 
Castells beskriver utvecklingen som att det postindustriella samhället redan har blivit till ett 
informationellt nätverksamhälle, där nätverken är grunden i samhällsstrukturen. Van Dijk menar 
också att ett industriellt samhälle blivit postindustriellt samhälle, men att detta idag snarare håller 
på att utvecklas till ett nätverksamhälle, där individer, grupper och organisationer knyts samman 
av nätverk. Det är också intressant att se van Dijks fokus på mediernas utveckling. Kanske är det 
nya medier som förändrar vårt sätt att kommunicera och i förlängningen även samhället? 
 
Är det i så fall tekniken som påverkat samhället att bli mer informationaliserat och globaliserat 
(technology push) eller är det samhällsutvecklingen som skapat behov av tekniken (technology pull)?99 
Castells menar att nya sociala former och processer inte uppstår som följd av teknisk 
utveckling.100 Har då Internets intåg inte förändrat vårt sätt att söka information och 
kommunicera? Van Dijk menar att det uppstått ett ökat krav på tele- data- och 
masskommunikationsteknologier under de senaste decennierna.101 Beror inte detta emellertid på 
den tidigare teknikens inverkan på mängden producerad information som måste behandlas? 
Tengström vill inte se tekniken som skapare av historisk förändring, utan menar att det är 
grupper av mänskliga aktörer som påverkar utformningen och användningen av ny teknik.102 
Någon står alltid bakom tekniken, producenter och andra intressenter, som framställer den som 
behövlig och till och med nödvändig för oss. 
 
Medie- och teknikutvecklingen har de senaste åren mest inneburit ett fokus på digitala medier – 
Internet, data- och telekommunikation. Vad innebär dessa för oss människor, för företag och 
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organisationer i dagens samhälle? Van Dijk menar att nyare medier innehar en dualitet som 
innebär att de kan vara både interpersonella medier och masskommunikativa medier på en och 
samma gång. Som medium utmanar Internet gränserna mellan olika former av kommunikation.103 
Internet karaktäriseras ofta av frihet och demokrati då information blir lättillgänglig och 
interaktiviteten kan möjliggöra en bättre kontakt mellan beslutstagare och medborgare. Det finns 
emellertid också risk för ökad kontroll och hot mot demokratin. Frågan är om detta kommer från 
den politiska eller kommersiella sfären.104 
 
Fler och fler företag etablerar sig på Internet och informationsteknologin har överhuvudtaget 
kommit till användning för effektiv kundbearbetning inom näringslivet.105 För att Internet ska ge 
påtagliga fördelar för ett företag får det inte ses som ett påklistrat komplement; många ser 
fortfarande Internet som en alternativ informationskanal.106 Internet gör det möjligt att föra en 
dialog med kunden, att tillämpa en relationsmarknadsföring där man ser kunderna som 
dynamiska grupper av individer snarare än marknadssegment, som ofta i traditionell 
massmarknadsföring. Begreppet interaktivitet sägs vara Internets utmärkande drag och största 
fördel. Interaktiviteten handlar om att kunna vara med och kontrollera innehållet i interaktionen, 
men när det gäller många medier, även de digitala, har användaren relativt lite kontroll över 
innehållet, hon interagerar inte utan väljer snarare från innehållet och reagerar.107 
 
Inom många områden av samhället har det på senare tid skett en hårdnande konkurrens, till stor 
del på grund av den omfattande globaliseringen. Detta kan delvis bero på att vissa 
tullrestriktioner och inhemska regleringar tagits bort, vilket öppnar gränserna och möjliggör en 
ökad internationalisering.108 Alternativa konkurrensmedel måste användas då varu- och 
tjänsteutbudet blir oöverskådligt och varumärket kan vara ett sätt att finna sin unika position, vilket 
kan sägas vara extra viktigt då man inte har specifika produkter att patentera utan istället en 
verksamhet att profilera.109 Varumärkets funktion är att skapa värde för både konsument och 
producent och grunden för ett starkt varumärke är att man inom företaget undersöker och 
fastställer sin identitet. Detta kan ske genom att formulera specifika kärnvärden, vilka man vill säga 
sig representera. Konkurrenskraftens förutsättningar kan relateras till begreppen värdefull, unik och 
svårimiterad.110 Då företagsidentiteten främst syftar till ett internt perspektiv är image ett externt, 
utifrån-sett perspektiv. Målet med identitetsskapandet inom företaget eller organisationen, samt 
den image detta ger upphov till är att dessa båda ska sammanfalla.  
 
Informationsspridningen är viktig för företagens verksamheter, men idag även för det offentliga 
Sverige. Det ligger även ofta på den offentliga förvaltningen att främja öppenhet och informera 
om sin verksamhet. Då universiteten är statliga myndigheter ligger det i det ”tredje uppdraget” att 
informera om utbildning och forskning för att underlätta för människor att studera vidare och för 
att göra forskningsresultaten mer allmänt kända. Tidigare betraktades informationen inte som en 
verksamhet som kunde vara relaterad till marknadsföring, men idag kan det handla om att kunna 
hävda den offentliga sektorns konkurrenskraft inför en tilltagande privatisering. Globaliseringen 
och konkurrensen tenderar även att medföra en ökad marknadsföring av hela regioner, och 
genom att skapa bättre förutsättningar för konkurrens inom den offentliga sektorn kan man 
uppnå en ökad effektivisering.111 
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Informatörsrollen i offentliga verksamheter har, på grund av den förändrade synen på offentlig 
information, ställts inför en förändring från mer neutral informationsspridning till 
marknadsföring. Det finns också offentlig verksamhet som det är önskvärt att fler medborgare 
uppmärksammar, och då det är av intresse att propagera för servicen, vilket innebär en 
marknadsföringsuppgift.112 Inom informationsverksamhet finns vanligtvis flera olika 
kompetenser, rent praktiska uppgifter med medieproduktion, en journalistisk tradition där man 
ofta betraktar organisationen och omvärlden från ett mer objektivt perspektiv och slutligen den 
strategiska informationen ledningen ofta framhåller.113  
 
Universiteten är statliga myndigheter och viktiga delar i samhället, med sin förmedling och 
generering av kunskap. Vilket plats har universitetet i informationssamhället och hur har 
förändringarna med ökad internationalisering och ökad konkurrens påverkat universitetets 
informationsspridning? Vår analys av verksamheten på informationsavdelningen vid Linköpings 
universitet tar även upp vilken bild man sprider av universitetet och varför, samt hur denna 
uppfattas utifrån. Även hur man tar till sig förändringar i medieutvecklingen, hur man arbetar 
med Internet som medium, är intressant att studera. 
 
 
 
 
 

                                                 
112 Targama, Axel (1995) s 43 
113 Fock, Henrik (1995) s 73 
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Informationsverksamhet av idag – resultat och analys  
 
Resultat- och analyskapitlet inleds med ett avsnitt som behandlar verksamheten på 
informationsavdelningen vid Linköpings universitet. Utifrån policydokument och 
verksamhetsplaner ges en nödvändig inblick i informationsavdelningens arbete. Efter detta är 
analysen uppdelad i tre teman, vilka har genererats ur intervjumaterialet och fokuserar på 
frågeställningarna. Det första temat tar upp vilken bild man på informationsavdelningen vill 
sprida av universitetet, samt huruvida man lyckats med sina ansträngningar, med andra ord – vad 
har externa intressenter för bild av universitetet? Nästa tema behandlar hur man på 
informationsavdelningen ser på sin verksamhet, och vilken betydelse kunskaps- och 
informationsbegreppen kan få i detta sammanhang. Det sista temat tar upp hur man på 
informationsavdelningen ser på Internet som medium och som informationskanal, samt vilka 
behov som finns av informationen ur ett användarperspektiv. 
 
Informationsavdelningen vid Linköpings universitet 
 
Linköpings universitets informationsavdelning består av 12 anställda, vilka är uppdelade i olika 
ansvarsområden. I verksamhetsplanen som utarbetas varje nytt kalenderår beskriver man sitt 
huvudsakliga uppdrag: 
 

Informationsavdelningen ska genom ett strategiskt informationsarbete stärka bilden av ett 
dynamiskt universitet, präglat av hög vetenskaplig kvalitet, tvärtänkande, pedagogiskt 
nyskapande och en nära dialog med det omgivande samhället 114 

 
De två ansvarsområdena man är uppdelade i är ett redaktionellt, med journalistisk grund – samt 
ett av mer kommunikations- och marknadsrelaterad karaktär. Den redaktionella verksamheten tar 
sin konkreta form i Lite Nytt, som är universitetets personaltidning, alumnimagasinet L-
magasin115, samt pressmeddelanden och nyhetsförmedling. Den mer marknadsinriktade 
avdelningens huvudsakliga arbete kretsar kring studentrekrytering i olika former. Viktiga kanaler 
för denna är primärt utbildningskatalogerna, som utkommer årligen, men alltmer resurser läggs 
även på universitetswebben, som blivit ett verktyg av betydande dignitet. Budskapet förs även ut 
genom så kallad missionering, där studenter vid Linköpings universitet återvänder till 
gymnasieskolor i sina hemstäder för att aktivt informera om Linköpings universitets utbildningar. 
Man deltar även på olika nationella mässor som anordnas varje år, exempelvis i Stockholm, 
Göteborg och Piteå. En ny satsning under benämningen Öppet universitet gjordes i februari, och 
ersatte därmed de tidigare så kallade bussningarna, LiTH-dagen och Campus Open. Samtliga 
aktiviteter kompletteras med en aktiv kontakt med media och en viss annonsering. Dessutom 
fastställs varje år ett antal projekt av mer riktad karaktär för att gynna ett visst område, 
exempelvis ”Fler män till lärarutbildning”, ”Quintek – kvinnor och teknik” och ”Teknik-åttan”. 
Förutom det redaktionella arbetet och rekryteringsarbetet bedriver man ett nära samarbete med 
rektor och universitetsledning och ingår dessutom i nätverk med kommun och näringsliv. 
 
Informationens karaktär beskrivs i Informationspolicyn som en ”strategisk verksamhet med 
uppgift att främja universitetets möjligheter att nå sina verksamhetsmål på både kort och lång 
sikt”, och att den ska vara ”saklig samt målgruppsanpassad ifråga om innehåll, form, språk och 
tillgänglighet” – den ska alltså baseras på användarens behov och intressen. Man betonar även 
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den öppenhet som informationen ska präglas av, samt att utformningen av densamma ska 
inbjuda till kommunikation, en dialog med användaren.116  
 
Vad gäller extern information anger man att den ska bidra till att öka förtroendet för 
universitetet, a tt sprida en positiv bild hos allmänheten, med särskild uppmärksamhet åt dem som 
”har eller kan komma att få en egen relation till universitetets verksamhet”. Den interna 
informationen betonar funktionen av alla med anknytning till universitetet som ”ambassadörer” 
eller ”vidareinformatörer”, vilket ska göras möjligt genom att kontinuerligt föra vidare den 
”kultur” och de värden som universitetet representerar.117 
 
I informationsavdelningens verksamhetsplan gör man även en distinktion mellan kategorierna 
information och marknadsföring. Informationsbegreppet beskrivs då mer som en ”saklig 
redovisning”, och marknadsföringen som en ”aktiv övertalning”. Man betonar emellertid att man 
är medveten om att det är frågan om en flytande gräns, vilket motiverar att i stället använda 
begreppet integrerad kommunikation. Benämningen fungerar då som övergripande för information 
och marknadsföring och innebär att man i grunden ägnar sig åt den myndighetsinformation man 
har i uppdrag att sprida, men med hjälp av den kunskap om verktyg som reklam och 
marknadsföring utvecklat.118 
 
På rekryteringssidan har man utvecklat en särskild kommunikationsplan, där policies kring 
studentrekrytering redovisas. Där uppmanas det i tydliga ordalag att Linköpings universitet bör 
sträva efter en ökad profilering och varumärkesvård. Man hänvisar till att samverkan mellan de 
olika informationskanalerna gynnar igenkänningseffekten på ett konstnadseffektivt sätt. 
Profileringen ska då ta form i en budskapsplattform med för universitetet gemensamma riktlinjer. 
Betonandet av tvärvetenskap och samverkan över ämnesgränser är kanske det främsta av dessa så 
kallade kärnvärden, men även kvalitet och nytänkande, samhälls- och näringslivskontakter, samt 
entreprenörsanda bör användas som kännetecknande för Linköpings universitet. 
 
Bilden av universitetet – identitet och image 
 
Att sprida en bild av Linköpings universitet, helst med positiva förtecken, kan idag anses vara 
förutsättning för att locka studenter. I följande avsnitt diskuteras olika begrepp som används i 
verksamheten, olika vägar och metoder för att nå ut till allmänheten, samt vilken bild man 
egentligen har av universitetet. Underlaget för diskussionen är de intervjuer som utförts med 
anställda på informationsavdelningen (producentperspektiv), och övriga målgruppsintressenter 
(användarperspektiv). 
 
Producentperspektiv 
 
Begrepp som varumärke, profilering och image uppfattas ofta som starkt värdeladdade. Varumärke är 
traditionellt ett begrepp som rent konkret betecknar en produkts märke, men under senare tid har 
betydelsen kommit att vidgas och mer innefatta allt vad ett företag står för – bland annat synsätt 
och värderingar. På informationsavdelningen är man generellt sett inte speciellt förtjust i 
begreppet, förmodligen eftersom det fortfarande är nära kopplat till produkter och därmed 
kommersialism. Flera menar att begreppet är en aning missvisande, eftersom det inte är varor 
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som produceras, utan att det används i brist på bättre uttryck och mest kan ses som en 
populärterm119. Någon menar att det är olämpligt eftersom det ger associationer till försäljning:  
 

…du kallar det för marknadsföring, men vi säljer inte kaviar och inte senap, vi säljer 
utbildningar, eller säljer är inte ett bra ord, vi informerar om våra utbildningar120 

 
Här handlar det återigen om den ofta fina gränsen mellan information och marknadsföring. Om 
man utgår ifrån att marknadsföring innebär att försöka skapa ett behov hos omvärlden, kan man 
– åtminstone vad gäller rekryteringsområdet på informationsavdelningen – se universitetet som 
ett varumärke och utbildningarna som produkter. Det måste ligga ett syfte i att ägna sin tid åt att 
informera om alla utbildningar, att påverka i en viss riktning – i det här fallet att locka studenter 
att välja att läsa vid Linköpings universitet. Det verkar många gånger handla om vilket begrepp 
man använder på sin verksamhet, mer än vad det i praktiken innebär. Kanske är det så att det 
inom den journalistiska traditionen finns en extra känslighet mot termer som traditionellt 
förknippas med det kommersiella området, eftersom man i sitt yrke ofta strävar efter objektivitet? 
 
Hur arbetar man då med att stärka bilden av Linköpings universitet? Konkret sker arbetet via 
information / marknadsföring / journalistik – begrepp som även dessa kan ses som värdeladdade. På 
informationsavdelningen är man högst medveten  om detta och man har diskuterat om man inte 
helt bör förkasta dem och i stället börja tala om en integrerad kommunikation121. Grundidén med 
denna integrerade kommunikation är då att man inte längre ska tala om den traditionella 
uppdelningen enligt ovan, utan i stället införa nya och mindre värdeladdade begrepp på sin 
verksamhet. Information skulle då kunna ersättas med saklighet, marknadsföring med profilering, 
och journalistik med öppenhet. Dessutom bör man sträva efter att föra ut en enhetlig information 
om universitetet oavsett informationskanal, det vill säga att studenter och anställda – de så kallade 
vidareinformatörerna – kommunicerar samma bild av LiU. Det man kan fråga sig i detta 
sammanhang är emellertid om detta begreppsbyte i praktiken inte egentligen innebär ännu ett 
steg i riktningen mot ett ökat marknadskommunikativt tänkande. Det är väl knappast så att den 
gemensamma bilden som ska föras ut även ska innehålla negativa aspekter av Linköpings 
universitet?  
 
Enligt universitetets kommunikationsplan är förutsättningen för ett starkt varumärke en tydlig 
profilering i form av en budskapsplattform med ett antal så kallade kärnvärden som kan anses 
representera LiU på ett passande sätt. När Linköpings universitet bildades 1975 fanns det få 
utbildningsinstanser på högskole- eller universitetsnivå. Intentionerna från LiUs sida var 
emellertid aldrig att försöka konkurrera med de andra universiteten i exempelvis Lund och 
Uppsala, utan att skapa en egen identitet, att ”sticka ut” från de andra. Redan på ett tidigt stadium 
satte tvärvetenskaperna sin prägel på organisationen, då man grundade så kallade 
storinstitutioner, vilket innebar att olika typer av institutioner samlades under samma tak – något 
unikt vid denna tidpunkt.122 Universitetet har därför traditionellt sett sig som föregångare för 
tvärvetenskap och samverkan över ämnesgränser, både inom utbildning och forskning, och väljer 
att betona detta tillsammans med andra nyckelord som kvalitet, nytänkande, entreprenörsanda, samt 
omfattande samhälls- och näringslivskontakter.  
 
Hur vill man på informationsavdelningen då gå tillväga i sin strategiska informationsspridning 
och förmedlande av en gemensam bild av LiU? Idag arbetar man inte i så stor utsträckning direkt 
mot olika grupper, med undantag för studenter, utan mer indirekt. Med detta avses att man ser 
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alla med någon anknytning till universitetet som så kallade vidareinformatörer, eftersom det i 
själva verket är de som till största delen sprider bilden av universitetet. Tanken med 
vidareinformatörer känns intressant ur flera aspekter, inte minst för att det är något som man ofta 
förbiser i samband med traditionell marknadsföring. I första hand verkar det som om man när 
det talas om olika former av reklam, är mestadels fokuserad på direktreklam i form av 
medieannonsering eller så kallade events av något slag. Att man i stället uppmärksammar vikten 
av vidareinformatörer kan anses som nytänkande inom marknadskommunikationsområdet och 
kan kanske vara ett resultat av att man på en informationsavdelning inte enbart är fokuserad på 
reklam och marknadsföring utan även strävar mot en mer neutral informationsspridning.  
 
Att arbeta med begrepp som vidareinformatörer är emellertid oerhört komplext, inte minst 
beroende på att det inte är frågan om några punktinsatser på kort tid, utan ett ständigt pågående 
och dessutom krävande arbete. På ett informationsmöte presenterades ett försök till modell över 
de huvudsakliga vidareinformatörerna. 
 
 

LiU Anställda Studenter Alumner

 
 
Denna kompletterades med en lista över LiUs huvudsakliga intressenter: 
 

- Blivande studenter 
- Skola 
- Arbetsgivare 
- Finansiärer (myndigheter, råd, stiftelser, företag) 
- Partners (inom projekt, kompetenscentra) 
- Beslutsfattare 
- Akademin (kollegor) 
- Kunskapsbrukare (användare som inte är partners) 
- Opinionsbildare (media, fackförbund) 
- ”Ägare” (riksdag, regering, departement) 
 

Avsikten med dessa kommunikationsmodeller är att tydliggöra vilka målgrupper man arbetar 
gentemot, både direkt och indirekt. Att konkretisera på detta sätt är en viktig uppgift för 
universitetets informationsavdelning. Universitetets målgrupp är abstrakt och svåröverskådlig, 
och allt annat än homogen. Visserligen har man informationspolicies och kommunikationsplaner 
som riktlinjer, men dessa tenderar många gånger att undvika konkretisering, och är därför öppna 
för ett flertal tolkningar. Att strukturera upp målgruppen i modeller är ett steg i rätt riktning, och 
kanske borde man vidareutveckla och specificera ännu mer, då i förhållande till 
informationskanal. Målgruppen för utbildningskataloger, L-magasin och gymnasiemagasinet 
TrampoLin är exempelvis relativt olika. Detta skulle kunna underlätta produktionen än mer, 
eftersom det då skulle möjliggöra att arbeta mer riktat mot en specifik målgrupp. Samtidigt 
innebär detta ännu ett steg i riktning mot ett marknadstänkande, eftersom man då har för avsikt 
att anpassa budskapet för informationskanalen till den aktuella målgruppen, i stället för att på en 
så neutral nivå som möjligt informera om olika frågor. Kanske kan detta bli problematiskt och en 
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fråga för skilda åsikter, bland annat på grund av att det har framkommit att man använder sig av 
olika sätt att skriva, där vissa är mer målgruppsinriktade än andra. 
 
Att de så kallade vidareinformatörerna utgör en av de främsta marknadsförarna för LiU verkar inte 
råda någon tvekan om på informationsavdelningen. Däremot medger man själva att det finns 
stora brister vad gäller kartläggningen om vilken bild vidareinformatörerna själva sprider 
 

…vi sitter som på toppen av ett isberg, vi har ju vår horisont och vi vet ju vilket universitet 
vi sprider, men det vi har noll koll på är ju vad som sägs ute på fältet, 3 000 anställda och 
21 000 studenter, och dom är ju oerhört viktiga vidareinformatörer. Vad sprider dom för 
bild av universitetet? Det är ju minst lika viktigt123 

 
En metod för att kartlägga vilken bild man sprider, både externt och internt, är så kallad omvärlds- 
respektive invärldsanalys. Denna analys innebär en omfattande undersökning av uppfattningar och 
förhållningssätt till en företeelse – i det här fallet Linköpings universitet. En av de anställda på 
informationsavdelningen uttrycker en önskan om en sådan åtgärd, för att få en tydligare 
uppfattning om vad ”den stora allmänheten” associerar med LiU, eftersom det skulle underlätta 
för den strategiska kommunikationsprocessen och marknadsföringen i stort. 
 

…en invärldsanalys där man går in i organisationen och tar reda på vad folk associerar till 
universitetet, hur ser man på sin arbetsplats, studenterna också givetvis, och försöker hitta 
gemensamma nämnare, det är ju egentligen så som man måste utkristallisera kärnvärdena, 
i att hitta – vad är det folk pratar om när dom pratar om sitt universitet?124 

 
Intressant är att fundera kring den fortsatta användningen av kärnvärden i samband med 
Linköpings universitets marknadskommunikation. Kommer det även i framtiden att fungera att 
ange nyckelord som tvärvetenskap eller nytänkande, ska man söka andra framträdande epitet, 
eller ska man helt enkelt satsa på att fylla innebörden i kärnvärdena så att de kan fortsätta att vara 
representativa för LiU? När högskolan blev universitet var man relativt ensamma om den 
tvärvetenskapliga profilen flera utbildningar och forskningsområden byggde på. Idag är läget 
annorlunda i och med att ett flertal högskolor och universitet tillkommit, vilka inte heller de har 
som målsättning att konkurrera med de traditionella universiteten. I stället formar man sina egna 
profiler i och med de lika typerna av utbildningar och utifrån olika kärnvärden. Flera av dessa nya 
utbildningsinstitutioner har utbildningar som bygger på den tvärvetenskapliga genren, eftersom 
det kan ses som en utbildningsform ”i tiden”. Om LiU använder sig av detta kärnvärde även i 
framtiden kan det tänkas ha tappat lite av sin ”tyngd”. Ett exempel på ett kärnvärde som inte 
används i samband med LiU i samma utsträckning längre är IT-universitet. Även om detta inte är 
något som uttryckligen sagts i någon av intervjuerna, kan man misstänka att det förmodligen kan 
ha att göra med den negativa laddning begreppet IT kommit att få under senare år, när denna 
bransch drabbats av motgångar och begreppet IT fått en mer negativ klang än förut. Kanske kan 
det även handla om att man kommit fram till att Linköpings universitet trots allt inte är så 
framstående inom detta område att man kan använda begreppet IT-universitet i sin 
marknadsföring. Det kan även tänkas att andra universitet har anammat detta begrepp, vilket gör 
att det förlorar sin unika stämpel. 
 
Användarperspektiv 
 
Hur uppfattas Linköpings universitet av de externa intressenterna? En majoritet av journalisterna, 
näringslivsföreträdarna och kommuntjänstemännen, anger tvärvetenskap som karaktäristiskt för 
Linköpings universitet. Detta kan förmodligen ha flera förklaringar – antingen är det verkligen så 
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att Linköpings universitet är framträdande inom det tvärvetenskapliga området med forskningen 
vid Tema-institutionerna och utbildningar som Industriell ekonomi, Kognitionsvetenskap och Kultur, 
samhälle, mediegestaltning. Det kan emellertid även handla om en lyckad marknadsföring, ett 
upprepande av Linköpings universitet i kombination med tvärvetenskap över lång tid, vilket gett 
effekt i form av associationer. 
 
Inom gruppen för kommuntjänstemän kan det sägas framträda störst överensstämmelse mellan 
universitetets profilering och den uppfattade imagen. Här nämner man samtliga kärnvärden utan 
att anlägga personliga perspektiv eller associationer. Linköpings universitet bedriver ett nära 
samarbete med kommunen och från detta håll är man i högsta grad medvetna om att universitetet 
innehar en betydande plats för Linköpings kommun, och något som många i första hand 
förknippar med staden. Man är troligen även från kommunens sida mån om att marknadsföra 
universitetet på ett framgångsrikt sätt och betonar därför kärnvärdena. Även representanter från 
näringslivet håller sig mestadels inom ramarna för kärnvärdena när man associerar kring 
Linköpings universitet, och samma gäller för det interna perspektivet, det vill säga prefekterna vid 
de olika institutionerna. Vad gäller den senare kategorin så är det föga förvånansvärt att man 
betonar kärnvärdena. Man är förmodligen införstådd med vikten av en tydlig profilering och 
bekant med riktlinjerna från universitetsledningen och de olika policydokumenten. Inom 
kategorin näringsliv så är det något mer svåranalyserat. Flera har visserligen personliga 
erfarenheter av utbildningar vid LiU, men det kan lika gärna vara ett resultat av en lyckad 
marknadsföring där budskapen gått fram.  
 
Den grupp som skiljer sig markant från de övriga är emellertid studenter / presumtiva studenter, 
där ingen nämner vare sig begreppen tvärvetenskap, näringslivskontakter eller nytänkande. I 
stället är majoriteten av det som omnämns av mer personlig och högst konkret karaktär. Exempel 
på detta är ”tråkiga byggnader”, ”tråkigt område”, ”overaller”, ”stort”, ”vuxet” och ”bra 
lärarutbildning och dataingenjörsutbildning”.125 Särskilt vanligt är denna typen av uttalanden hos 
de presumtiva studenterna. Att det är frågan om relativt unga personer i student-kategorin, kan 
vara en förklaring till de lite mer vardagliga och konkreta uttalandena. Dessutom är det 
förmodligen av avgörande betydelse att de intervjuade inom denna grupp har någon anknytning 
till Linköping. Man har då haft möjligheten att skaffa sig andra bilder av, och uppfattningar om, 
universitetet. De kärnvärden som presenteras i olika media, utbildningskataloger eller vid de så 
kallade missionärsbesöken känns då kanske inte särskilt angelägna att ta till sig. Ur ett mer 
rikstäckande perspektiv kanske resultaten blivit helt annorlunda, eftersom man då förmodligen är 
mer hänvisad till mer indirekta källor, där man ofta bygger presentationen av universitetet på de 
aktuella kärnvärdena. En annan förklaring kan emellertid vara att abstrakta begrepp inte är det 
som avgör vid val av utbildning och universitet. Har man nyligen tagit studenten från gymnasiet 
och ska för första gången stå på egna ben, kanske man förutom den aktuella utbildningen är 
intresserad av mer konkreta och praktiska saker, exempelvis bostadssituationen, studentliv eller 
nöjesliv. 
 
Synen på verksamheten 
 
På informationsavdelningen vid Linköpings universitet har man, som tidigare nämnts, valt att 
arbeta genom en uppdelning – om än av överlappande karaktär – i en redaktionell avdelning, som 
arbetar mer åt det informationsnära området, och en rekryteringsavdelning, som använder sig av 
mer marknadsinriktade metoder. Hur ser man på begrepp som information och marknadsföring 
och hur avspeglar sig detta på verksamheten? 
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Om man endast gör en teoretisk tolkning av de båda begreppen information och marknadsföring, 
syftar information till att presentera en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. Detta 
innebär även att avsändaren bör sträva efter objektivitet eller neutralitet i så stor utsträckning som 
möjligt. Grunden för marknadsföring är i stället att framställa något på ett fördelaktigt sätt, för att 
på så vis framkalla någon form av reaktion hos mottagaren. Som medel använder man här olika 
retoriska stilgrepp, exempelvis övertalning, med målet att skapa ett behov för målgruppen, vilket 
den aktuella produkten kan fylla. Sändaren har alltså egna intressen av att skapa denna reaktion, 
och man kan därför tala om en anpassad, eller styrd information.  
 
Information vs marknadsföring 
 
Från informationsavdelningens håll finns en medvetenhet om de olika arbetsformerna, och 
konflikten dessa kan föra med sig. I verksamhetsplanen gör man klart att det finns vissa 
motsättningar vad gäller uppdraget att producera saklig information, som ändå ska locka nya 
studenter. Samtliga av de intervjuade uttrycker relativt tydligt sin ståndpunkt i frågan om 
universitetets verksamhet i första hand är att informera eller marknadsföra sina utbildningar, 
forskning et cetera. Det är kanske inte heller särskilt förvånande att åsikterna har tydlig koppling 
till det arbetsområde man tillhör. De som tillhör den mer redaktionella arbetsgruppen, med 
uppgift att producera alumnimagasinet L-magasin, personaltidningen Lite Nytt, samt 
pressmeddelanden och webbnyheter, poängterar vikten av att sträva efter objektivitet – att 
presentera en trovärdig och därmed mer balanserad bild av universitetet. Samtidigt är man 
medveten om det ökande marknadstrycket och kravet på att skapa en positiv bild av Linköpings 
universitet, men det är ofta tydligt att det finns ett mer eller mindre underförstått motstånd mot 
marknadsföringstänkandet: 
 

På grund av min bakgrund, eftersom jag har jobbat som journalist, så tycker jag att det ska 
vara information, men i och för sig, information eller marknadsföring, det ställer jag upp på, 
men kalla det bara marknadsföring om det finns täckning i verkligheten – att man inte ljuger 
– eller påstår något som inte går att verifiera126 

 
På rekryteringssidan kan man urskilja en något annan tolkning av innebörden av begreppet 
informationsspridning: 
 

Man ska ta upp bra och dåligt för att komma sanningen närmare om universitetet. Men i 
en kort folder exempelvis, som ska ge en övergripande bild, finns inte plats för något 
negativt. [Jag] ser det som ett mellanting om man ska informera även om negativa saker 
eller göra reklam för universitetet.127 

 
Förmodligen är det ett flertal faktorer som styr inställningen till begreppen marknadsföring / 
information i koppling till Linköpings universitet. Inte minst viktig är säkerligen 
utbildningsbakgrunden. Den journalistiska traditionen tenderar att sträva efter den objektiva och 
oberoende informationen, och är tänkt att vara någon form av ”redskap i demokratins tjänst”. 
Spänningen som ligger inom det journalistiska området är dessutom blandningen mellan nyheter 
av positiv och negativ art. Det faktum att det är fullt tillåtet, och ofta till och med kan ses som 
något positivt att belysa negativa aspekter av samhället, bidrar säkert till den ofta negativa synen 
på marknadskommunikativt tänkande, som präglas av subjektivitet.  
 
I den aktuella verksamhetsplanen finns instruktioner om hur man ska lägga upp sin verksamhet. 
Där klargörs att både informationen och marknadsföringen ska finnas med naturligt i 
informationsavdelningens verksamheter. För bara några få år sedan fanns förmodligen dessa 
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distinktioner mellan begreppen inte ens med i verksamhetsplanen, eftersom det då inte utgjorde 
en så viktig fråga att den behövde klargöras i något policydokument. Även om det finns en 
uppdelning i arbetet verkar det emellertid finnas en legitimerad syn på informationens roll. 
Informationspolicyn tar upp hur arbetet ska bedrivas i en uppdelning mellan de olika områdena. 
Hur informationen ska behandlas eller hur man bör se på informationen i sig preciseras 
emellertid inte. Synen på informationen som den uttrycks i policydokumenten behöver inte 
nödvändigtvis motsvara hela informationsavdelningens syn på begreppet information. 
Informationen beskrivs i policyn som en ”strategisk verksamhet”, ett direktiv som mestadels kan 
sägas gälla den del av informationsavdelningen som arbetar med studentrekrytering och därmed 
kan sägas ha ett mer marknadsinriktat tänkande.  
 
Att helt plötsligt börja agera efter marknadskommunikativa riktlinjer är säkert ingen lätt 
omställning för den som arbetat inom journalistikens område i större delen av sitt 
arbetsverksamma liv. Kanske är det rent av en generationsfråga huruvida man anser att en 
informationsavdelnings huvudsak är att informera allmänheten om, respektive marknadsföra, 
universitetets olika utbildningar? Detta skulle i så fall kunna vara en bidragande orsak till de skilda 
uppfattningarna, eftersom det är frågan om en relativt hög medelålder bland 
informationsavdelningens anställda. 
 
En av representanterna för informationsavdelningen pekar på betydelsen av 
universitetsledningens ståndpunkt i frågan. Personen menar att det är mycket upp till ledningen 
att styra målet med informationsavdelningens verksamhet. Som läget är nu, är man mån om en 
kraftig profilering av universitetet, eftersom det handlar om att hävda sig mot andra universitet i 
fråga om rekrytering av studenter, lärare och inte minst forskningsanslag. Det har till om med 
yttrats önskningar uppifrån om att benämna informationsavdelningen som marknadsavdelning – 
något som fått skarp kritik – inte minst från redaktionshållet.128 
 
Information och trovärdighet 
 
Begreppet trovärdighet är något som yttras av så gott som samtliga av intervjupersonerna, med 
innebörden att man är mån om att informationen ska sträva efter att vara just trovärdig. Frågan är 
då vad man lägger in i begreppet, som kan sägas vara allt annat än entydigt. Grundläggande för 
uttrycket är att de fakta som presenteras ska bygga på absoluta sanningar. Själva begreppet torde 
inte skapa några större motsättningar men däremot vilka vägar man väljer för att åstadkomma 
denna trovärdighet. Karaktäristiskt och traditionellt för journalistiken är att ofta fokusera på olika 
missförhållanden i samhället, vilka lyfts fram i ljuset. Eftersom journalismens forum är, eller i alla 
fall bör vara, olika mer eller mindre neutrala media, är detta kanske inte särskilt problematiskt, 
eftersom man där vanligtvis inte har egna intressen i frågorna. Läget är något annorlunda vad 
gäller universitetets informationsavdelning, eftersom det där är frågan om att granska den egna 
verksamheten inifrån. Detta kan säkert stundtals vara känsligt, inte minst med tanke på det nära 
samarbetet med rektor och universitetsledning, vilka som redan nämnt är måna om att sprida en 
positiv anda i samband med Linköpings universitet. Den redaktionella delen av 
informationsavdelningen har emellertid verkat vara de som starkast betonar vikten av 
trovärdighet i sin information. I begreppet lägger man då att man för att skapa en grundläggande 
trovärdighet inte bara kan sprida en positiv bild av Linköpings universitet, utan att man även 
belysa de negativa saker som kan framkomma vad gäller exempelvis kvaliteten på utbildningar, 
studiemiljöer eller dylikt. Inom rekryteringsavdelningen talar man även där om trovärdighet som 
ett viktigt begrepp, men man kan här misstänka att man inte lägger samma innebörd i ordet. Att 
inte påstå saker man inte har grund för, att inte ange falska uppgifter, kan även det bidra till att 
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uppnå trovärdighetsstämpeln. Frågan är emellertid om detta inte handlar mer om vilket urval av 
information man gör. Ingen kan väl klandras för att tala osanning för att ha undvikit att ta med 
delar av informationen, så länge det som presenteras är sanning. I de ofta förekommande 
diskussionerna kring trovärdighets- och öppenhetsbegreppen är emellertid alla överens om att de 
är nyckelord för informationsavdelningens verksamhet. 
 
Forumets betydelse 
 
I intervjuerna framkommer åsikter angående betydelsen av det forum som informationen 
presenteras i. Man menar att det i nyhetsförmedling kan finnas större utrymme för att ta upp 
även negativa saker, medan det i exempelvis en kortare folder inte ges något sådant utrymme.129 
 
I personaltidningen Lite Nytt och till viss del alumnimagasinet L-magasin, ligger nivån för 
acceptans högre än de andra informationskanalerna. Här kan man, om än i begränsad omfattning, 
även ta upp nyheter av mer negativ karaktär, allt enligt den journalistiskt kritiskt granskande 
traditionen. Forum som utbildningskataloger, webb eller gymnasiemagasinet TrampoLin, samtliga 
med syfte att rekrytera studenter, kan sägas befinna sig på rakt motsatt sida av gränsdragningen – 
där finns inget utrymme över huvud taget för att belysa universitetets eventuella baksidor. Detta 
är heller kanske inte speciellt anmärkningsvärt, eftersom de nämnda forumen kan ses som i 
högsta grad inriktade på marknadsföring. Ska man presentera universitetet övergripande och på 
ett begränsat utrymme för en publik som dessutom kommer i kontakt med detta för första 
gången, är det desto viktigare att måla upp en fördelaktig bild av universitetet som 
utbildningsinstans. En personaltidning riktar sig däremot till en publik som sedan länge är 
bekanta med sin arbetsplats, och som förmodligen hunnit skaffa sig egna uppfattningar. 
Genomslaget av mer negativ nyhetsförmedling blir då förmodligen inte så omfattande, eftersom 
de egna erfarenheterna kan ge ett mer balanserat och nyanserat perspektiv. Anhängarna av den 
mer journalistiska traditionen kan därför sägas ”ha råd” att kritiskt granska universitetets 
verksamhet på ett helt annat sätt än rekryteringssidan. Där har man enligt den så kallade 
kommunikationsplanen som högsta prioritet att rekrytera studenter, och det naturliga blir då att 
satsa på en mer positiv övergripande bild. 
 
Som redan nämnts så är man vid informationsavdelningen medvetna om de olika 
uppfattningarna kring informationsbegreppet och hur man ska arbeta med det i praktiken. Det 
verkar dock oftast inte som om det hela utgör någon omfattande problematik, och en person 
menar till och med att frågan för med sig en form av positiv spänning, som kan anses gynnsamt 
för avdelningens arbete.130 Kanske kan det alltså till och med vara positivt att på en arbetsplats ha 
två ”motpoler” som i ett nära samarbete kan granska varandras verksamheter och ge värdefulla 
synpunkter 
 
Kunskapens och informationens betydelse 
 
Begreppen kunskap, information och kommunikation är svåra att reda ut innebörden hos, inte 
minst med tanke på de individuella associationer den för med sig. Vilka förhållningssätt finns 
kring begreppen information och kunskap och vad är egentligen skillnaden mellan dessa begrepp? 
De två uppdelningarna i arbetet tycks bottna i en syn på begreppen information och 
marknadsföring. Intervjupersonerna verkar vara relativt eniga när det gäller hur man ser på 
kunskapsbegreppet, och även vad information är. Däremot går uppfattningarna isär när det gäller 
vad det innebär att informera och hur informationen kan yttra sig. 
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Kunskap tycker jag kan vara så mycket, men kunskap kan ju givetvis vara ämneskunskap, att man är 
duktig på något ämne, insatt. Men kunskap är också att man har kunskap om sig själv och därmed kan 
förhålla sig på ett bra sätt till sin omgivning.131 

  
Detta förhållningssätt till kunskapsbegreppet kan jämföras med vad som tidigare beskrivits som 
teoretisk kunskap, att man på goda grunder kan vara övertygad om att saker och ting förhåller sig 
på ett visst sätt. Citatet visar också på ytterligare en dimension av begreppet, något som tidigare 
beskrivits som kunskap om individens sociala kompetens att tolka verkligheten. Kunskap kan 
alltså vara något som finns hos individen. Citatet ”informationen är i sin enklaste form 
förmodligen databitar”, visar på ett synsätt som innebär att informationen, till skillnad från 
kunskapen, cirkulerar mer fritt.132 Flera intervjupersoner låter oss förstå att information är mer 
”avsändaraktig”, det vill säga att informationen måste struktureras och förmedlas. 
 
Tillsammans kan dessa synsätt jämföras med van Dijks pyramidmodell. Databitar blir till 
information i människans strukturering av dessa och av mottagarens översättande av dem till 
något förståeligt. Informationen är tolkade data och en förutsättning för kunskap, men 
kunskapen blir inte till förrän informationen verkligen ”landat” hos personen.  
 
Ovanstående visar på en relativt enhetlig definition av begreppet kunskap och den rent konkreta 
förklaringen av information. Däremot skiljer sig förhållningssätten då det gäller en vidare 
dimension av begreppet information och vad det innebär att informera: 
 

…så fort du ska börja prata om information där du ska tolka något, där du ska beskriva någonting, så 
kommer ju sändarens egna värderingar, hur man fyller den med ord och värden…Jag tror inte att det 
kan vara objektivt, lika sällan som nyhetsförmedling kan vara objektiv133 

 
Ofta görs en skillnad mellan information som har krav på sig att vara saklig eller objektiv och 
sådan som syftar till att övertala. All information kan innebära en form av påverkan på 
mottagaren, om inte annat i form av ökad kunskap.  
 
Vissa menar emellertid att man på informationsavdelningen strävar efter just objektiv information 
och spridningen av denna. Inte helt förvånande är det då att de två olika synsätten och 
arbetsformerna står i relation till varandra. Inom den redaktionella delen av 
informationsavdelningen strävar man efter en mer neutral och objektiv informationsspridning om 
universitetet. Arbetar man däremot med rekrytering, är det troligare att man ser informationen 
som ett redskap med möjlighet till anpassning och styrning, för att ”synas på en konkurrensutsatt 
marknad”134. Dessa skillnader i förhållningssätt kan, som tidigare nämnts, bero på utbildning och 
bakgrund, men förmodligen även på tradition och förändring i samhällsklimat. Enligt tradition 
ska samhällsinformationen vara restriktiv med attitydspåverkan och främja till öppenhet och 
insyn. Idag, då konkurrensen blivit hårdare, har detta synsätt emellertid blivit ifrågasatt.  
 
För att överbrygga denna klyfta har man till viss del börjat tala om en integrerad kommunikation 
då man menar att områdena marknadsföring och information kan sägas växa ihop135. Vad innebär 
då kommunikationen jämfört med information? På informationsavdelningen verkar det vara 
genomgående accepterat att kommunikationsbegreppet innebär en relation och en interaktion 
mellan två eller flera parter. Någon menar dock att skillnaderna mellan information och 
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kommunikation ofta överdrivs och att de egentligen inte är så stora, att informationen också kan 
vara kommunikativ då det ofta finns en sändare och en mottagare136. Men behövs det inte mer än 
så för att kommunikation ska uppstå? Intervjupersonernas synsätt på begreppet kommunikation 
liknar i stort den idag vanliga definitionen, att processen av utbyte av mening är i viktig för 
kommunikation. Kanske tyder dessa något tvetydiga uttalanden på att man vill tona ner 
skillnaderna mellan information och marknadsanpassad kommunikation och att det egentligen 
handlar att utforma informationen så att förutsättningarna för kommunikation kan förbättras? 
 
En person menade att information är neutral, till skillnad från marknadskommunikation som blir 
mer komplex. Exempelvis använder man olika magasin för olika målgrupper och ”flashigare” 
broschyrer.137 Utgår man från definitionen att kommunikation kräver en relation låter detta lite 
för enkelt. Kan man verkligen uppnå en interaktion med sina intressenter bara genom att 
använda mer attraktivt material? Begreppet marknadskommunikation har så smått börjat ersätta 
marknadsföringsbegreppet, eftersom det senare ofta ger associationer till reklam. Frågan är 
emellertid om man över huvud taget kan tala om en marknadskommunikation, eftersom denna 
kräver en interaktion med kunderna – något som bland andra Christensen och Cheney 
poängterar.138 Det torde – åtminstone med traditionella marknadsförings-kanaler – vara svårt att 
uppnå denna relation.  
 
Internet som informationsspridare 
 
Från att under hela sitt yrkesverksamma liv ha arbetat med trycksaker som främsta 
informationskanal, har man på de flesta företag och organisationer de senaste åren fått ett nytt 
medium att arbeta med. På informationsavdelningen vid LiU har man arbetat med en svensk och 
en engelsk webb under några år139. Vad innebär detta för de anställda och för universitetets 
information och marknadsföring? Har man lyckats med sina ansträngningar? Vilka behov och 
intressen finns egentligen av övergripande information om Linköpings universitet?  
 
Informationsavdelningens arbete med Internet 
 
Internet kan ses som en möjlighet till förändring eller som en svårighet att anpassa sig till. Citatet 
”Jag tycker det är en helt ny värld och det har förändrat min och andras situation radikalt” visar 
på att skillnaden mellan att arbeta med Internet och tryckta medier är uppenbart stor.140 Det är 
ovant att arbeta med nätet och man är fortfarande i en anpassningsfas. Samtidigt har man tilltro 
till Internet, men man är osäker på dess plats i framtiden. Detta är förmodligen en relativt vanlig 
undran. Innehåll, form och tjänster på Internet har utvecklats oerhört på bara några år och ingen 
vet hur fortsättningen ser ut. 
 
Den första hemsidan för Linköpings universitet publicerades i mitten på 1990-talet. Den 
viktigaste informationskanalen för studieinformation är och har alltid varit utbildningskatalogen, 
men de senaste åren är Internet den kanal som utvecklats starkast. En undersökning visar att det 
1997 var 12 % av studenterna som använde nätet som informationskälla, medan det förra året 
(2001) var 12 % som inte hade använt Internet som källa för information, vilket visar hur snabbt 
mediet vuxit i betydelse141. Självklart har en ökning av internetanvändningen rent allmänt störst 
betydelse, att söka information via Internet är, åtminstone i en yngre generation, en självklarhet 
                                                 
136 Intervju m IN2 
137 Intervju m IN3 
138 Christensen, Lars Thöger och Cheney, George (2000) s 250 ff 
139 se www.liu.se 
140 Intervju m IN3 
141 Intervju m IN1 
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idag. På informationsavdelningen har man emellertid även arbetat medvetet med den del som 
behandlar utbildningarna, för att den ska passa blivande studenter. Samtidigt marknadsförs 
webbadressen på mycket annat tryckt material142. 
 
På informationsavdelningen menar man att exempelvis nyhets- och personaltidningen Lite Nytt 
har minskat i betydelse sedan Internets introducerande, eller snarare blivit enbart en 
personaltidning mer inriktad på debatt och mindre på nyheter. Nyheterna hamnar numera istället 
på hemsidan. En intervjuperson menar att informationen fortfarande är koncentrerad kring 
trycksaksproduktion, och att man i stället borde utgå från webben, låta denna utgöra basen och 
sedan arbeta vidare därifrån. Citatet ”idag känns det mest att det inte är integrerat i deras [vissa 
medarbetare på informationsavdelningen] arbetssätt, det är mest en extra arbetsuppgift, man gör 
det sist”, beskriver denna problematik i arbetet med Internet och avsaknad av resurser.143 Om 
detta fenomen skriver även Peter Jakobsson, som menar att Internet inte får ses som ett påklistrat 
komplement till traditionella informationskanaler om det ska ge påtagliga fördelar.144 
 
Mediet är emellertid ännu ungt och det tar förmodligen tid innan man på en arbetplats lär sig att 
använda det i informationssyfte. På informationsavdelningen är man medveten om vad som 
behöver göras, och har visioner om vad detta skulle kunna vara. Man är också medveten om vissa 
brister, som att forskningsinformationen på Internet måste bli bättre och att man inte vet så 
mycket om användarna. Mycket handlar dock om resurser. En enda person har ett övergripande 
ansvar för, och arbetar endast med, Internet. Utöver denne finns ansvariga för 
utbildningswebben och presentationssidorna, men dessa arbetar också med liknande information 
i övriga medier. För att kunna arbeta mer utförligt med Internet och kunna utnyttja dess 
möjligheter skulle det kanske behövas en webbredaktion som bara intresserar sig för, och har 
kunskap om, detta medium?  
 
Något som man bör arbeta mer med är att främja interaktionen med läsaren. Citat som ”vi jobbar 
med att skapa en relation till besökarna, att ge något till dem och att vi kan ha en form av dialog, 
till exempel i form av en webbpanel” visar att  man vill göra något mer av webben145. Det är 
kanske emellertid lättare sagt än gjort? Det finns också visioner kring att göra något som 
utbildningsfördjupning på webben med upplevelsen i centrum, som att låta besökaren få ta del av 
labbar och föreläsningar via bild och ljud.  
 
Man har redan inlett försök att utnyttja interaktiviteten, exempelvis genom så kallade student-
chatt, då studenter vid universitetet vid vissa tidpunkter chattar med intresserade och nyfikna 
presumtiva studenter, vilket är ett intressant och viktigt inslag. Man använder sig visserligen av 
avancerade tekniska lösningar (exempelvis tentamensanmälan och adressändring via webben), 
men den största delen av universitets hemsida består av text och i viss mån lite bilder. Internet 
utmärks ofta av att det kan vara en blandning av många andra medier och flera intervjupersoner i 
användarsperspektivet menar att man skulle kunna utnyttja mer bild, ljud och video för att göra 
webben mer levande.  
 
Informationsavdelningen svarar för mer allmän information om Linköpings universitet på 
webben (det vill säga presentation med historik, allmän presentation, organisation, regelverk och 
policies med mera), utbildningsinformation, (utbildningswebben innehåller mer kortfattad 
information om utbildningarna vid LiU, söker man mer utförlig sådan får man söka sig till 
institutionen och utbildningens egen hemsida), samt forskningsinformation. Man har på 

                                                 
142 Intervju m IN1 
143 Intervju m IN5 
144 Jakobsson, Peter (1998) s 17 ff 
145 Intervju m IN1 
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informationsavdelningen alltså ansvaret för den övergripande strukturen och formen på 
universitetets hemsida. En intervjuperson menar att man skulle kunna ha mycket mer 
information, men att man inte är ”informationssäkrade”, då institutionerna har ansvaret för 
mycket av det som presenteras om deras utbildningar146. På informationsavdelningen arbetar man 
för närvarande med att åtminstone få fram en gemensam fasad på universitetets hemsida. Det 
handlar om form men också om att försöka få en gemensam struktur så att besökaren ska känna 
igen sig.147 
 
Hemsidan på Internet fungerar ofta som en marknadsföringskanal och är ansiktet utåt på 
Internet. Det sägs ofta att ett företags eller en organisations marknadsförings- eller 
informationsmaterial tillsammans ska spegla en bestämd och medveten bild av avsändaren. En 
gemensam bild utåt, en yttre fasad, är därför viktig för Linköpings universitet. En av de anställda 
på informationsavdelningen menar dock att det är strukturen snarare än formen som är det 
viktiga när det gäller Internet. Personen menar att det inte är med informationen eller med 
webben man profilerar sig utan med verksamheten. Detta är ytterligare exempel på de olika 
synsätt på verksamheten som analyserats tidigare angående marknadsföring och / eller mer 
objektiv informationsspridning. 
 
Som det ser ut idag finns en ”allmän målgrupp” för basinformation om universitetet. På 
informationsavdelningen har man relativt liten kunskap om användarna, men det finns tankar om 
vad som skulle kunna göras i framtiden. Internet är ett offentligt, men även ett personligt 
medium med möjligheter till individualitet. Kanske är det när det gäller Internet lättare att anpassa 
sitt budskap och innehåll till den man vill nå, än när det gäller andra medier? ”Vi går mer emot 
att, om ett par år till exempel, kan man komma till en sida där man kan logga in som olika 
målgrupper så att alla har sin egen sida, lite mer anpassat”, är ett citat som visar på detta och som 
också visar på ett sätt att göra sidan mer interaktiv och individualiserad.148  
 
Hur förhåller sig Internet egentligen till den övriga  verksamheten? ”När vi pratar om kvalitet så 
ska det ju synas på webbsidorna också” menar en person149. Citatet ”ibland har vi ju pratat om ett 
IT-universitet men det kan man ju inte i det här sammanhanget”, visar att det finns vissa saker 
som man inte är riktigt nöjd med.150 Även om hemsidan ibland kan tyckas sakna interaktiva 
element och spänning, arbetar man på ett sätt lite annorlunda med webben än med övriga medier. 
Ett exempel är texterna, som i och för sig i många fall är omskrivningar och förkortningar av 
texter i tryckt format. Man visar emellertid ändå på en medvetenhet och textskrivning för nätet: 
 

…läsaren på nätet är otrogen, hoppar mycket i texten och är otåliga. Reglerna för texter på webben 
som mer rubriker och kortare texter är inte alltid tillämpade. Varje avsnitt i texten måste vara 
självgående, rubrikerna får ej vara missvisande och texten måste överhuvudtaget vara mer rakt på sak 
och mer koncis151 

 
Kanske kan man se Linköpings universitet som en ”reaktiv” organisation som använder Internet 
som ett medel för att föra ut information, inte för att skapa dialog med användarna (även om det 
är målsättningen)152.  I Jakobssons riktlinjer för framgångsrik kommunikation på webben framstår 
den första – utgå från målgruppens och individens beteende – som den kanske viktigaste. På 

                                                 
146 Intervju m IN1 
147 Intervju m IN5 
148 Intervju m IN5 
149 Intervju m IN1 
150 Intervju m IN1 
151 Intervju m IN3 
152 jämför Jakobsson, Peter (1998) s 33 
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informationsavdelningen visar man på en vilja att göra detta, men har svårigheter att genomföra 
detta i brist på resurser, vana och eventuellt även kunskap om mediet. 
 
Användning av och respons på webbaserad basinformation 
 
Har man på informationsavdelningen lyckats med sina ansträngningar att göra en informativ, 
intressant och spännande webb? Vad kan göras bättre och vilka intryck får människor av 
Linköpings universitets hemsida? Som tidigare nämnts har man på informationsavdelningen 
relativt liten kunskap om användare och målgrupper till basinformation om universitetet. Det 
huvudsakliga målgruppen för information om Linköpings universitet är självklart kommande 
studenter, men är dessa även intresserade av övergripande basinformation? I våra intervjuer med 
användarperspektiv intervjuade vi fem journalister, kommuntjänstemän, representanter från 
näringslivet, prefekter på universitetet och studenter, för att se vad dessa hade att säga om sina 
intressen och behov av informationen och om LiUs hemsida. 
 
De journalister som intervjuats för denna studie arbetar, med ett undantag, i Östergötland. Detta 
kan förklara att man oftast inte är ute efter basinformation, då man redan är relativt insatt i vad 
universitet står för. Man är i stället främst intresserad av ny forskning och att hitta personer att 
kontakta, men självklart också intresserade av nyhetsbevakning och information i olika frågor. 
Därför är det viktigt för journalisten att sidan är enkel att hitta på och för deras del passar 
Linköpings universitets hemsidas upplägg och utseende. 
 
Både Linköpings kommun och Linköpings universitet ingår i flera regionala nätverk och har 
därför intressen för och samarbete med varandra. (nätverk för rekrytering – Speja, och för 
marknadsföring – Marknadsbolaget). Kommuntjänstemännen visade sig ofta vara ute efter 
information som kan hjälpa dem att i sin tur presentera Linköpings universitet som en betydande 
del av Linköpings stad och av regionen. 
 
De representanter från företag i regionen (gruppen Näringsliv) har relativt olika behov och 
intressen av information om LiU, som sträcker sig allt ifrån utbildningsinformation och forskning 
till nyheter och enskilda personer att kontakta.  
 
Svaren från de studenter som intervjuats bekräftade föreställningen om att de främst är 
intresserade av utbildningsinformation och inte i någon hög grad av mer allmän basinformation 
om universitetet. Man efterfrågar emellertid mer information om städerna och studentliv, och 
mindre av regelverk, policies och organisation på presentationssidorna.  
 
Det interna perspektivet vi valt då vi intervjuat prefekter på universitetet är intressant då det kan 
sägas finnas information på presentationssidorna som inte bara riktar sig utåt utan även inåt. 
Linköpings universitet har ännu inte något Intranät153 och internt behövs informationsmaterial 
när man ska informera om universitetet i olika sammanhang. Regelverk, policies, årsredovisning 
och OH-material är sådant som prefekterna säger sig kunna ha användning för. Detta är den enda 
grupp som uttalat intresse för detta, vilket vidare motiverar uppkomsten eller skapandet av ett 
Intranät, eller att placera detta material på en intern ingång.  
 
Linköpings universitets hemsida uppfattades av de flesta som enkel, av vissa som lite tråkig och 
alltför stram, och av andra som snygg och ren. Många av de intervjuade har mestadels kommit i 
kontakt med sidan professionellt, alltså i sitt arbete. Man är då ute efter informationen i sig, och 
formen spelar därför egentligen inte särskilt stor roll. Däremot efterfrågar majoriteten i samtliga 
                                                 
153 ett internt nät för en förutbestämd grupp användare, där man samlar gemensam information, gemensamma 
dokument, program och databaser, oftast publicerat i ett webbgränssnitt 
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grupper fler bilder, vilket skulle göra hemsidan lite mer intresseväckande. Flera menar också att 
man kanske skulle göra återbesök oftare om sidan var lite ”roligare”. Enligt Jakobssons riktlinjer 
för framgångsrik marknadskommunikation på webben ska man identifiera vad som inte bara 
skapar besök utan vad som också skapar återbesök, vilket fler bilder på hemsidan skulle kunna 
bidra till154. 
 
Många av de intervjuade menar dessutom att för en yngre generation (många av 
intervjupersonerna var i medelåldern) kan webbplatsen, åtminstone presentationssidorna, te sig 
ointressanta och tråkiga på grund av den strama layouten och avsaknaden på bilder, vilket 
studentgruppen håller med om. Citatet ”ju bredare målgrupp desto större tråkighetsfaktor”, 
belyser denna problematik.155 Det är svårt att med en bred och ”allmän” målgrupp täcka in alla 
underkategoriers eller individers önskningar, intressen eller behov. Då är det lättare att utforma 
sidan på ett sådant sätt att den är fungerande för de flesta. Räcker det emellertid verkligen att 
resonera så? Blir besökaren endast relativt nöjd har man trots allt inte lyckats till fullo och kanske 
inte skapat förutsättningar för återbesök.  
 
Man kan fråga sig om ”allmänheten” verkligen går att betrakta som en målgrupp. Som det ser ut 
idag har individen blivit van vid specialanpassad information och anpassat medieinnehåll, man vill 
få information om det som intresserar, inget annat. Man kan då ifrågasätta syftet med att 
publicera en mängd olika sorters information, för att det alltid intresserar någon. Som en 
intervjuperson på informationsavdelningen nämnde, finns det tankar om målgruppsanpassning av 
hemsidan så att varje användare får det han eller hon vill ha. Detta skulle då gälla hela 
webbplatsen med någon form av inloggningsfunktion, och en sådan genomgripande förändring 
tar tid att genomföra. En lösning på problemet med en allmän målgrupp skulle kunna vara att 
anpassa presentationssidorna mer redan idag.  
 
Behov och intressen skiljer sig åt beroende på vilken relation man har till universitet. För 
journalister kan det finnas en specialanpassad presentationssida med nyheter om utbildning och 
forskning och med korta snabba fakta, men med möjlighet till fördjupning i historik med mera. 
För studenter fokuseras studentlivet och övergripande presentation av utbildning vid 
universitetet, samt av städerna Linköping och Norrköping ur ett studentperspektiv. Genom att 
utveckla personalsidorna på hemsidan i väntan på ett intranät, skulle regelverk, policies, och 
årsredovisning inte behöva finnas med på presentationssidorna. En uppdelning på detta vis skulle 
göra dessa sidor mer målgruppsanpassade, något som även skulle kunna utnyttjas gällande 
formen.  
 
Universitetet kan ses som en samhällsinstitution med liknande krav på öppenhet och 
informationsspridning som många andra offentliga verksamheter. Det handlar därför också om 
trovärdighet. Den enkla, något strama stilen på hemsidan kan uppfattas som ett riktigt val för att 
universitetet ska uppfattas som en seriös organisation. Har samhällsinformationen emellertid inte 
utvecklats till att även kunna inkludera en möjlighet, eller rätt att, marknadsföra instansens 
”tjänster” i konkurrens med andra aktörer? Kanske skulle det inte vara negativt att då våga sticka 
ut lite mer och våga gå ifrån den strama webb, som verkar som skapad ur en mall för hemsidor 
för universitet i Sverige. 
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Sammanfattning av resultat och analys 
 
Vår undersökning har visat att de stora förändringar som skett gällande ökande konkurrens och 
internationalisering i samhället i stort, även påverkat universitetets informationsverksamhet. 
Prägeln på informationsavdelningens verksamhet har förändrats, från en mer neutral 
informationsspridning enligt ”det tredje uppdraget”, till ett ökat marknadskommunikativt 
tänkande. Arbetet sker idag i en redaktionell avdelning och i en grupp som arbetar mer aktivt 
med studentrekrytering, och därmed med marknadsföring. Arbetet med Internet präglas av synen 
på mediet som en i första hand informationsförmedlande kanal, och av en brist på resurser.  
 
Den bild av LiU som kommuniceras har sin utgångspunkt i de kärnvärden som fastställts som 
representativa för universitetet – tvärvetenskap, nytänkande och entreprenörsanda. Vår 
undersökning visar att man på informationsavdelningen lyckats förhållandevis bra med sin 
marknadsföring, då många intressenter verkar ha den uppfattning om universitetet som man  har 
haft för avsikt att förmedla. Kanske finns det dock problem att nå fram till studenterna med 
samma typ av marknadsföring då denna kategori inte i första hand efterfrågar sådan information.  
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Universitetet i informationssamhället – 
slutdiskussion  
 
Redan innan detta projekt inleddes hade vi ett gemensamt intresse av områden inom information, 
kommunikation och marknadsföring. Intresset för informationsspridning och kunskaps-
produktion kan förmodligen relateras till den ökade betydelsen dessa begrepp har fått i dagens 
samhälle. Begreppen i sig kanske inte alltid används uttryckligen, men de finns som naturliga 
delar i vardagen, i form av studier för kunskapsinhämtning och  medieanvändning. Aldrig tidigare 
har förutsättningarna för generering, behandling och inhämtning av information varit så 
gynnsamma, något som i längden kan bidra till en ökad kunskapsmängd.  
 
Kanske har det ökade antalet kanaler, kombinerat med den ökade tillgängligheten på information, 
möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen. Det skulle i så fall betyda att det är tekniken i sig 
som påverkar och förändrar samhället, något som emellertid kan ifrågasättas. Är det de stora 
företagen som med sina maktresurser drar igång utvecklingen, och genom att skapa nya behov 
driver denna framåt (technology push)156, eller är det människan som efterfrågar nya ting och 
produkter, vilket driver på utvecklingen och framtagningen av dessa (technology pull)157? En 
kombination av dessa två synsätt torde vara det mest logiska. Bakom tekniken står i dagens läge 
ofta starka kommersiella intressen i form av (multinationella) företag, och man kan ifrågasätta att 
tekniken i sig kan driva samhällsutvecklingen. Visst finns det saker som människan efterfrågar, 
men ofta skapas behoven av de kommersiella intressena. Människor är emellertid aldrig sena att 
utnyttja nya möjligheter, och samhället kan därför sägas utnyttja den tekniska förnyelsen158. Det 
finns dock exempel på att företagen inte kan skapa behov av vad som helst. Många företag 
kommer med nydanande tekniker, men finns ingen efterfrågan på dessa står man ändå inför ett 
misslyckande, något som i och för sig kan handla om brister i marknadsföringen (som ofta sägs är 
den som skapar behoven), eller på en avsaknad av samverkan med andra företag.  
 
På många marknader har det uppstått en hårdnande konkurrens under de senaste åren. Detta kan 
bero på en ökande globalisering och internationalisering och orsakerna till dessa förändringar kan 
vara den avreglering av finansmarknader som skedde under senare delen av 1900-talet.159 Den 
tekniska förändringen tvingar också ständigt företagen till fortsatt utveckling, för att inte hamna 
på efterkälken. Kanske måste de därför fortsätta skapa dessa behov av nya tekniska uppfinningar. 
För att underlätta detta, och undvika att komma efter i utvecklingen, samarbetar många företag i 
nätverk rörande distributionsvägar, marknadsföring, kundbearbetning med mera. Även 
internationalisering och teknikutveckling i stort underlättar och främjar dessa samarbeten.160 
Nätverken är även ett sätt att skapa gynnsammare förutsättningar för företagen i den hårdnande 
konkurrensen, som är en följd av globaliseringen. Nätverken med internationell prägel skapar 
emellertid förmodligen i sin tur konkurrens och man arbetar nätverk mot nätverk, region mot 
region och bransch mot bransch, vilket i längden torde skapa ett ökat marknadstryck. 
 
Det informationsöverflöd som blir resultatet av konkurrensen, internationaliseringen och 
teknikutvecklingens möjliggörande till snabbare och mer effektiv behandling och överföring, gör 
också att det blir svårare för företagen att nå ut med sina budskap. Informationen omkring oss 
verkar överhuvudtaget bli mer kommersialiserad, och det kan vara svårt att urskilja vad som är 
styrt och anpassat och var som har intentionen att förmedla något mer neutralt. Det finns inte 
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ens tid för någon ”grävande journalistik”, utan journalisten blir ofta beroende av 
pressmeddelanden som informationskälla för att avgöra vad som är aktuellt och relevant att 
skriva om. Pressmeddelanden syftar oftast till positiv eller anpassad informationsförmedling och 
skribenten styrs därmed i den riktning avsändaren vill. Det verkar inte heller räcka med enkla 
reklambudskap för att väcka uppmärksamhet, utan företagen tvingas hävda sin unika profil. 
Kanske är det idag ett måste att ha en utarbetad marknadsstrategi och att arbeta mer 
grundläggande med profilering, identitetsskapande och imageundersökningar.  
 
Medieutvecklingen, som innebär fler kanaler och fler möjligheter till kommunikation, med 
Internet som det kanske tydligaste exemplet, har också gjort det enklare och billigare att föra ut 
budskap, något som har ökat informationsmängden i samhället. Samhällets datorisering och 
kunskapens och informationens kommersialisering verkar bidra till en ensidig kunskap, en 
strategisk kunskap om ekonomisk vinning. 
 
Det är emellertid inte bara företagen som har utsatts för en ökad konkurrens och 
internationalisering. Den offentliga verksamheten måste anstränga sig i en tilltagande privatisering 
för att inte förbises.161 I Sverige har antalet universitet och högskolor ökat de senaste åren, vilket 
ökat konkurrensen om studenterna och resurserna. Ungdomar väljer också i högre grad att under 
en tid studera utomlands, vilket sätter universitetet i konkurrens med övriga utbildningsinstanser i 
Europa och i världen. Många väljer idag att vidareutbilda sig och intresset för, och kravet på, en 
eftergymnasial utbildning, kan vara en följd av att kunskap och kunskapsproduktion är en 
förutsättning inom många sektorer i samhället. Vissa menar till och med att kunskap och 
information kan betraktas som ”handelsvaror”, och att synen på kunskapen därmed har 
förändrats, vilket bildandet av begrepp som kunskapsföretag och kunskapssamhälle kan vara uttryck 
för. Att det kanske är mer accepterat att läsa vid universitetet idag än för tjugo år sedan kan också 
bero på samhällstrender och framför allt konjunktursvängningar. En utbildning ökar dessutom 
förutsättningarna att få ett stimulerande arbete. 
 
Sveriges universitet har andra förutsättningar idag än tidigare. Universitetet är inte ensamt om att 
erbjuda kvalificerade utbildningar, utan måste konkurrera med flera andra aktörer med intresse att 
rekrytera studenter. Från att som statlig myndighet endast ha haft i uppdrag att informera om sina 
utbildningar och forskning, har man mer och mer börjat aktivt rekrytera studenter. Kan det vara 
så att företag och offentliga instanser alltmer har börjat närma sig varandra, och att universitetet i 
enlighet med detta har börjat betraktas som ett företag med ekonomiska krav på sig? Man kan 
dessutom fråga sig vad detta närmande av privata och offentliga instanser, och deras alltmer 
likartade marknadskommunikation, beror på. Svaret ligger förmodligen även här i begreppet 
konkurrens. En tilltagande privatisering, även inom utbildningsområdet, samt uppkommandet av 
ett flertal alternativa utbildningsinstanser som högskolor, folkhögskolor med mera, tvingar fram 
en ökad fokusering på marknadsföring, även hos de verksamheter som bygger på statliga 
medel162. För att få en maximal andel av de statliga medlen har man trots allt ett krav på sig att 
fylla sina utbildningsplatser. Globaliseringen gör sig dessutom även påmind vad gäller utbildning, 
eftersom man nu inte endast konkurrerar med den inhemska marknaden, utan även den globala. 
Många studenter väljer idag att studera utomlands, då förutsättningarna för detta är helt 
annorlunda än tidigare. 
 
Är då den ökade konkurrenssituationen för utbildningsinstanser endast av ondo? En 
konkurrenssituation inom den offentliga sektorn skulle kanske till och med kunna vara 
fördelaktig, eftersom det skulle kunna bidra till en ökad effektivitet – man har helt enkelt inte råd 
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att använda sig av defensiva metoder i sin verksamhet163. Den ökade effektiviteten skulle 
dessutom kunna bidra till förbättringar vad gäller kvaliteten på utbildningar, samt en gynnsam 
utveckling för verksamhetens innehåll i stort. En kritisk invändning mot detta skulle emellertid 
kunna vara att en ökad effektivitet även riskerar att påverka innehållet negativt. Ett ständigt krav 
på produktivitet och utveckling har en tendens att leda till kvalitetsförsämring. Dessutom finns 
det en risk att man lägger alltför stor vikt vid marknadföringsarbetet, i stället för att ägna sig åt att 
fylla verksamheten med innehåll, vilket även detta kan leda till brister i kvalitet. 
 
Den ökande internationaliseringen, och därmed konkurrenssituationen, får till följd att man söker 
nya vägar att stärka sin position och öka sin konkurrenskraft. Både företag, statliga myndigheter 
och organisationer har alltmer börjat sluta sig samman i olika typer av nätverk, med syfte att 
marknadsföra sig själva och samtidigt en viss region. Fördelen med en sådan typ av samarbete är 
att man då kan samla sina resurser och bli starkare – få större makt och därmed ökad effektivitet i 
marknadsföringen.164 Ett belysande exempel på detta kan vara att om ett enskilt Linköpings-
företag marknadsför sig som ett ”high-tech-företag”, blir effekterna förmodligen mindre, än om 
man i stället går samman i en insats med ett mer övergripande syfte – att marknadsföra Linköping 
som en stad med högteknologisk kompetens och en bra stad att leva och arbeta i.  Resurserna för 
en sådan aktion är förmodligen mer omfattande, vilket kan öka insatserna och kampanjens 
omfattning. Detta gagnar dessutom inte endast företagen, utan regionen i ett större perspektiv. 
Att många som kommer i kontakt med Linköping också associerar till universitetet är något även 
andra instanser kan dra nytta av. Att en stad har ett universitet bidrar förmodligen till någon form 
av status, vilket gynnar staden som helhet, inte minst näringslivet. I Linköpings fall är det kanske 
framför allt universitetets verksamhet, med stor kompetens inom tekniska ämnesområden, som 
får positiva effekter, och som stärker Linköpings profil som en stad med hög teknologisk 
kompetens. Om LiU skulle saknat en teknisk högskola, skulle det eventuellt ha kunnat vara svårt 
att inom nätverket utnyttja varandras kompetenser, men även att samordna kärnvärdena i sin 
marknadsföring.  
 
Kanske kan nätverkssamarbeten sägas särskilt gagna offentliga instanser, exempelvis kommun 
och universitet, eftersom dessa vanligen inte har resurser att avsätta för den här typen av 
omfattande marknadsföringsåtgärder. Å andra sidan innebär samarbetsformerna ett ökat 
beroendeförhållande som inte alltid är av godo. Om negativa incidenter drabbar någon av 
nätverkets intressenter, kan detta komma att få konsekvenser även för de övriga 
nätverksmedlemmarna och till och med regionen i stort. Ett belysande och högaktuellt exempel 
på detta är att man i marknadsföringen menar att Linköping är en stad i högteknologins 
framkant. När flera stora företag drabbas av nedskärningar eller till och med nedläggning, kan 
man misstänka att trovärdigheten i kärnvärdena ifrågasätts. Detta drabbar i längden andra företag 
i liknande branscher, men även universitetet i form av lägre antal sökanden till 
utbildningsprogram och kurser, samt kommunen. Sådana här händelser kan i det långa loppet 
riskera att ge staden dåligt rykte, på grund av negativa associationer. Mycket kan förmodligen 
bero på att man brustit i trovärdighet till följd av att man använt sig av en viss typ av kärnvärden.  
 
För att återgå till nätverket som samarbetsform, kan det sägas att förutsättningarna för en 
gemensam marknadsföring i nätverksform är att varje enskild aktör har en egen utarbetad profil. 
Linköpings informationspolicy klargör att man bör använda sig av specifika kärnvärden för att 
påverka omgivningen och sprida en positiv bild av universitetet.165 Några av begreppen man valt 
att föra ut är tvärvetenskap enligt konceptet ”Ett universitet på tvären”, nytänkande och 
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entreprenörsanda. De senare kan sägas stämma in i det större sammanhanget med viljan att 
profilera regionen som en plats med goda möjligheter till utveckling och företagande. 
 
Ställer man universitetets kärnvärden – tvärvetenskap, nytänkande och entreprenörsanda – i 
relation till de tre klassificeringarna unik, värdefull och svårimiterad, kan man fråga sig om man 
lever upp till dessa idag.166 Det torde vara svårare att skapa unika och svårimiterade kärnvärden 
idag, när konkurrenssituationen är radikalt annorlunda mot vad den varit. Alla 
utbildningsinstanser med intresse av att rekrytera studenter söker även de att profilera sig unikt. 
Exempelvis kan sägas att även om LiU fortfarande kan anses som framstående inom det 
tvärvetenskapliga området, är man långtifrån ensamma om det. Flera av de yngre universiteteten 
och högskolorna verkar ha byggt flera av sina utbildningar kring ett tvärvetenskapligt tänkande. 
Linköpings universitets utbildningar med tvärvetenskaplig profil har många gånger fått bra 
omdömen med en positiv ryktesspridning som följd. Kanske kan det till och med vara så att 
andra universitet därför inspirerats av det tvärvetenskapliga förhållningssättet och dess fördelar? 
 
Kommer begreppet tvärvetenskap kunna användas som kärnvärde för LiU även i framtiden? Det 
är viktigt att vara medveten om att man inte längre är ensam om denna profil. Att alltid vara 
medveten om att man ska sträva efter att fylla kärnvärdena med innehåll är därför viktigare än 
någonsin – att kunna ge konkreta exempel ur verksamheten, samt att ständigt sträva efter att 
utveckla densamma i linje med begreppet. Detta kan sägas vara en förutsättning för ett 
varumärkes framgång167.  
 
Ett annat, men kanske mer riskabelt sätt att komma ifrån problematiken kring konkurrensen om 
kärnvärden, skulle kunna vara att överge de gamla och i stället skapa nya sådana. Frågan är 
emellertid om man bör skapa begrepp för begreppens egen skull. Det handlar trots allt om en 
lång process där olika begrepp ska få tid att etablera sig i människors medvetanden. Skulle man 
använda sig av bristfälliga underlag för identitetsskapandet, och därmed inte kunna leva upp till 
de fastställda kärnvärdena, riskerar man dessutom att förlora i trovärdighet, vilket kan vara svårt 
att reparera när skadan redan är skedd. Det är därför av vikt att inte använda sig av en alltför 
drastisk eller förhastad marknadsföring, utan låta verksamheten ta form och utveckla sig innan 
man väljer att sätta etiketter på de olika företeelserna. Det kan annars finnas en risk att 
marknadsföringen blir en självuppfyllande verksamhet (corporate self-absorption) – inget annat än 
rituella handlingar och upprepningar av något som i grunden är självklart – och som egentligen är 
mer till för sändaren än mottagaren.168 
 
Hur går man då tillväga för att fastställa vilka kärnvärden man bör föra ut och använda i sitt 
profileringsarbete? Ett sätt är att genomföra någon form av bedömning av vad som är 
kännetecknande för verksamheten, och sedan använda sig av dessa begrepp i marknadsföringen. 
På sikt är då målet att få dessa så inarbetade att omvärlden förknippar verksamheten med just 
dessa nyckelord. Frågan är emellertid vem som är kapabel att göra en sådan bedömning – vad 
som är kärnan i den komplexa och svåröverblickbara verksamhet som universitetet utgör. En 
sådan typ av bedömning torde alltid vara beroende av personen som utför den och riskerar därför 
att bli en produkt av dennes subjektiva tolkningar. En mer tidsödande metod, men samtidigt mer 
seriös och tillförlig, är att via invärlds- och omvärldsanalysen som metod undersöka hur 
människor upplever det aktuella företaget eller organisationen, och vilka begrepp man associerar 
till. Det är trots allt viktigt att ett varumärkes image utgör en spegelbild av den aktuella 
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identiteten, något som denna metod förmodligen kan gynna169. Upptäcker man i analysen att det 
råder ett glapp mellan uppfattningarna kanske man till och med bör arbeta för en omprofilering.  
 
Linköpings universitet som organisation kan betraktas som stor och oöverblickbar, och att den 
innehåller flera olika kategorier av intressenter – studenter, forskare och anställda – försvårar 
arbetet med att fastställa en identitet som verkligen visar en överensstämmande bild av 
verksamheten. Detta motiverar en större undersökning av anställdas och studenters uppfattningar 
om LiU. Att detta ännu inte realiserats beror på att det skulle krävas betydligt större resurser än 
vad som idag finns att tillgå. Detsamma gäller kanske i ännu större grad en omvärldsanalys, 
eftersom det är svårt att veta vilken image universitetet har hos den stora och heterogena gruppen 
externa intressenter. 
 
I vår undersökning, som kan beskrivas som en ”invärlds- och omvärldsanalys i mini-format”, 
nämnde en majoritet av intervjugrupperna större delen av de kärnvärden som vanligen får 
representera Linköpings universitet. Vad beror då detta på? Förmodligen är det en naturlig följd 
av en långsiktig process grundad på en omfattande marknadsföring och plantering av de olika 
kärnvärdena. Å andra sidan har, kanske till följd av det lokala underlaget, ett antal av 
intervjupersonerna egna erfarenheter av universitetsstudier vid Linköpings universitet, vilket kan 
ha bidragit till deras bild av verksamheten. Detta kan i så fall i sin tur bero på att det faktiskt finns 
en substans bakom kärnvärdena – att dessas innebörder är upplevda genom att man studerat på 
olika utbildningar som gett bevis för dessa. En grupp där kärnvärdena emellertid inte framträdde 
så tydligt är studenterna / presumtiva studenterna. Kanske kan även detta bero på det lokala 
urvalet av intervjupersoner, eftersom man då på ett mer självupplevt sätt haft möjlighet att skaffa 
sig en egen uppfattning om LiU, i stället för att som för många andra endast kunna bilda sig en 
uppfattning baserad på indirekta källor, exempelvis mediekanaler. 
 
Om det lokala urvalet av intervjupersoner i gruppen studenter / presumtiva studenter inte skulle 
påverka resultatet, skulle det faktum att man inte nämnde kärnvärdena i någon större utsträckning 
kunna förklaras med att man som presumtiv student i första hand inte är intresserad av vilka 
kärnvärden ett universitet representerar. I stället kanske man mer riktar sin uppmärksamhet mot 
vilka typer av utbildningar universitetet erbjuder, möjligheten att bli antagen, bostadssituation, 
nöjesliv och stadens geografiska läge. 
 
Enligt universitetets informationspolicy bör man se informationsverksamheten vid LiU som en 
strategisk verksamhet, vilket innebär en ökad profilering och fokus på varumärkesbyggande. Det 
kan förefalla som om detta är en för informationsavdelningen gemensam övertygelse, vilket 
emellertid inte riktigt är fallet. Vår undersökning har visat att riktlinjerna i policydokumentet i 
första hand kan betraktas som det synsätt som är representativt för universitetsledningen och de 
som arbetar med studentrekrytering, och därmed med en mer marknadsrelaterad uppfattning. 
Det finns emellertid ett annat synsätt på informationsverksamheten, vilket främst yttrar sig hos 
dem som arbetar mer journalistiskt, och därmed strävar efter en mer neutral 
informationsspridning av universitetet och dess verksamhet. De som huvudsakligen ägnar sig åt 
rekryteringsarbete är i dagens konkurrenssituation vad gäller utbildningsinstanser tvingade att 
sprida en övervägande positiv bild av universitetet för att locka studenter till utbildningsplatserna. 
Då den mer journalistiskt inriktade redaktionen har för avsikt att även ta upp mer negativa 
aspekter av verksamheten vid LiU, kan en problematik därmed uppstå. Informationspolicyn 
innehar dessutom ett flertal olika tolkningsmöjligheter, vilket leder till en viss tvetydighet och 
därmed en viss frihet att tolka informationsbegreppet, information som arbetsredskap och i 
förlängningen även målet med verksamheten. Det är intressant att man kan ha olika syn på något 
som är så centralt i arbetet, men det avhjälps till stora delar av den tydliga uppdelningen i 
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ansvarsområden. I våra intervjuer har framkommit att man till och med anser det vara positivt för 
verksamheten att den inrymmer flera olika synsätt, eftersom detta kan bidra till en balans och en 
positiv dynamik. 
 
Vad beror då de olika förhållningssätten till information som begrepp på? Kanske påverkas 
verksamheten av den syn på information de anställda har med sig från exempelvis utbildningen. 
Har man gått en journalistisk utbildning eller tidigare arbetat på en tidning, har man förmodligen 
påverkats av vissa normer som råder. Motsvarande gäller för dem med bakgrund i nyare 
utbildningar eller yrken som påverkats av dagens marknadskommunikativa strömningar. Synen på 
information kan emellertid också vara en följd av de nuvarande arbetsuppgifterna. Förmodligen 
påverkas och formas man av de mer eller mindre uttalade förhållningssätten som råder inom 
respektive arbetsområde. 
 
På informationsavdelningen har man sökt att introducera för verksamheten nya nyckelbegrepp, 
som kan ersätta de tidigare. Marknadsföring ska i stället benämnas som profilering, information som 
saklighet och journalistik som öppenhet. Den övergripande benämningen på hela verksamheten ska 
då gå under begreppet integrerad kommunikation. Kanske är detta ett försök att tona ner 
värdeladdningen i begreppen, eller kanske att få de olika synsätten att närma sig varandra, för att 
på så vis få ett mer sammanhållet arbete. Frågan är emellertid om det utgör någon förändring i 
realiteten, eller om det endast är en omskrivning av begreppen. Från att ha arbetat med 
information enligt ”det tredje uppdraget”, har alltså ett mer marknadskommunikativt synsätt 
kommit att prägla verksamheten, och till och med stå som riktlinje i olika policydokument. 
Förmodligen är orsaken den ökade konkurrensen, som i sin tur till stora delar beror på den ökade 
internationaliseringen. Dessutom står universitetsledningen numera för ett mer marknadsrelaterat 
tänkande, och vill verka för en ökad profilering av universitetet i form av varumärkesbyggande. 
 
Oavsett hur man betraktar tekniken i förhållande till samhällsutvecklingen råder det ingen tvekan 
om att teknikutvecklingen sker i en allt snabbare hastighet. Detta tvingar de aktörer som berörs 
av denna till en ständig anpassning och vilja till förnyelse. Den senaste tidens förändringar i 
samhälls- och teknikutveckling har förändrat arbetet vid informationsavdelningen. Från att under 
en lång tid arbetat huvudsakligen med trycksaker i form av kataloger och tidskrifter, har man 
under de senaste åren tvingats lära sig att arbeta med Internet som informationsförmedlande 
medium. Internet kräver ett annorlunda tänkande om dess möjligheter ska kunna utnyttjas till 
fullo. Det handlar inte enbart om en ny teknik eller ett mer effektivt sätt att sprida information, 
utan om ett nytt hypertextuellt och interaktivt sätt att presentera information på. Anpassning till 
den nya tekniken kan sägas vara ett krav som alla framåtsträvande instanser och företag mer eller 
mindre tvingas leva upp till. Detta är emellertid en problematik som inte är helt enkel, faktorer 
som företagets eller organisationens struktur och storlek samt medarbetarnas ålder och bakgrund 
kan ha betydelse.  
 
Man är på informationsavdelningen medvetna om att Internet är den kanal som växer starkast 
och att dess betydelse kanske kommer fortsätta att öka i framtiden. Det finns emellertid inte de 
resurser som kanske skulle behövas för att man ska kunna utveckla mediet och de anställdas 
kunskaper om detta. Idag verkar det finnas tendenser till att Internet inte är integrerat i de 
anställdas arbetssätt, utan ses mer som en extra belastning än en möjlighet till utveckling och 
förändring. Det kan vara ett problem om Internet ses som ett påklistrat komplement till 
traditionella informationskanaler eftersom man då inte kan dra nytta av Internets fördelar.170 
 
Att arbeta med marknadsföring innebär ofta ett fokus på målgrupp och budskap, medan mer 
traditionell och neutral spridning av information inte alls har samma målgruppstänkande. Internet 
                                                 
170 Jakobsson, Peter (1998) s 17 ff 



 54

är ett medium med stora möjligheter till individualisering, vilket gör att marknadsföringens 
målgruppstänkande lättare appliceras på detta medium. Kanske går det att dra paralleller mellan 
ett ökat marknadstänkande inom många organisationer och arbetet med Internet. Att skapa en 
relation eller dialog med budskapets mottagare, kunden, användaren et cetera, sägs ofta vara 
målet med dagens marknadsföring. Massmarknadsföringen ersätts med en så kallad 
relationsmarknadsföring där Internet kan vara ett bra redskap. Kanske kan Internets intåg, 
tillsammans med konkurrensen och globaliseringen, ha påverkat ett ökat marknadstänkande på 
många håll i vårt informationella samhället? 
 
Vare sig man vill benämna dagens samhälle som informationssamhälle eller nätverkssamhälle 
kvarstår det faktum att omfattande förändringar har skett de senaste decennierna gällande en 
ökad internationalisering och ett ökat konkurrenstänkande. I förlängningen påverkar detta även 
synen på information och kunskap. Det är inte självklart vad begreppet information står för, och 
gränsen mellan marknadsföring och information verkar bli allt finare. Detta kan även innebära att 
skillnaden mellan företag och offentliga instanser minskar. När de två synsätten på begreppet 
information möts på en arbetsplats kan en problematik uppstå. Även teknikutvecklingen och ett 
ständigt krav på anpassning till nya arbetsformer kan skapa svårigheter.  
 
Med vår uppsats har vi haft för avsikt att uppmärksamma Linköpings universitet som ett exempel 
på en samhällsinstitution i förändring. Vad skulle då vara intressant att gå vidare med utifrån 
resultaten av och frågorna som ställts i denna studie? Att en ökad konkurrens och 
internationalisering påverkat även en offentlig instans som Linköpings universitet genom ett ökat 
fokus på marknadsföring, har vi kunnat konstatera. Hur förhåller sig andra samhällsinstitutioner 
till detta; kan man finna en problematik kring begreppen marknadsföring och information och 
informationsverksamhet i stort även hos kommuner, myndigheter och andra statliga instanser? 
Kan det vara en tendens att ett arbete vid en informationsavdelning präglas av en mer eller 
mindre tydlig uppdelning mellan en journalistiskt informationsspridande tradition och en mer 
marknadskommunikativ tradition? För att universitetet ska kunna arbeta med en sammansatt och 
tydlig profilering är det viktigt att veta hur identiteten kring den egna organisationen uppfattas 
internt. Personal och studenter vid LiU fungerar som vidareinformatörer och viktiga spridare av 
bilden av Linköpings universitet. En utökad invärldsanalys skulle vara intressant att genomföra. 
Resultaten av vår användarundersökning visar på att flertalet externa intressenter, studenterna 
exkluderade, associerar till de kärnvärden (särskilt tvärvetenskapen) som man på 
informationsavdelningen har intentionen att profilera universitetet med. Kan detta vara en 
generell bild? Vårt lokala perspektiv kan säga en sak om vilken bild människor har av Linköpings 
universitet, en bredare och mer allmän uppfattning av detta skulle kunna uppnås genom en större 
och mer kvantitativ rikstäckande image-undersökning. Vad presumtiva studenter anser om LiU är 
också av vikt att undersöka då vår lokala studie visar på endast personliga associationer till 
universitetet och inte till de kärnvärden man från universitetets håll vill få människor att relatera 
till. Har man lyckats med sin marknadsföring till de flesta grupper förutom den allra viktigaste – 
studenterna? 
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Bilagor 
 
Intervjufrågor – producentperspektiv  
 
Inledande frågor 
- Hur länge har du arbetat här? 
- Vilka arbetsuppgifter har du idag?  
- Hur har det varit tidigare, några förändringar? 
- Vad har du för utbildning/bakgrund och hur gammal är du? 
- Vad är målet med ditt arbete och er verksamhet? 
 
Information om Linköpings Universitet 
- Hur länge har informationsavdelningen funnits? 
- Vad visste du om Linköpings universitet innan du började arbeta här? 
- Beskriv Linköpings universitet, vad är speciellt med LiU och vad skiljer från andra universitet? 
- Vem fastställer riktlinjer för informationsstrategi för LiU?  
- När lades den första hemsidan upp för Linköpings universitet? 
 
Kunskap, information 
- Vad innebär ordet kunskap för dig?  
- Vad innebär ordet information?  
- Är information och kunskap samma sak eller vad skiljer begreppen åt? 
 
Kommunikation / marknadskommunikation 
- Vad är kommunikation? Är kommunikation detsamma som information?  
- Har informationsspridningen och arbetet med informationen förändrats medan du arbetat här?  
- Vad har hänt med andra informationskanaler sedan inträdet av Internet?  
- Läggs det tillräckligt med tid och resurser (eller kanske för mycket) på det nya mediet? 
- Hur får ni ut det ni vill säga? Genom kunskapsförmedling, information, kommunikation, PR? 
Vad är viktigast?  
- Är informationsspridning och marknadskommunikation olika saker? Vad skiljer dessa åt?  
- Tror du det finns skillnader i synsätt på universitetets verksamhet?  
- Har du tyckt dig se något av en hårdare konkurrens i student-rekrekryteringen och ett ökat 
marknadstryck de senare åren? 
- Kan man se universitetet som ett varumärke? 
- Arbetar ni aktivt med PR? Finns det en bra relation mellan informationsavdelningen och och 
medievärlden utanför?  

 
Webben 
- Får ni någon respons / feedback på webbsidorna? Hur ser den ut i så fall? 
- Vad är det bra med Internet som medium, vad är mindre bra? 
- Finns det möjligheter som inte utnyttjats på liu.se, vad kan göras bättre? 

 
-Är det något som du har tänkt på som inte jag tagit upp nu som du skulle vilja säga? 
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Intervjufrågor – användarperspektiv, externt  
(journalister, kommuntjänstemän, representanter från näringslivet) 
 
Inledande frågor, nätet i stort 
- Vad består huvuddelen av ditt arbete av? 
- Brukar du använda nätet som informationskälla? 
- Fördelar / nackdelar med att söka information på nätet? 
 
Information om Linköpings universitet 
- Vad tänker du på när jag säger Linköpings universitet?  
-  Har du användning av information om Linköpings universitet i ditt arbete? 
- Om du skulle vara intresserad av något som rör Linköpings universitet, vad skulle du göra då?  
- Har du använt Linköpings universitets hemsida när du behövt veta något om universitetet?  
- Kände du igen bilden som ges på nätet av universitetet när du kom i kontakt med sidorna?  
- Vad förväntade du dig av webbplatsen?  
 
Presentationssidorna – innehåll 
- Hade du varit inne på Presentationssidorna innan vi kontaktade dig för denna intervju? I vilket 
syfte? 
- Är Presentationssidorna ett bra sätt att presentera Linköpings universitet?  
- Är informationen på Presentationssidorna tillräcklig? Intressant? Behövlig? Aktuell? 
- Vilken information skulle du vilja hitta? Vilken information tycker du saknas? Finns det några 
tjänster som du skulle vilja ha? Är någon information överflödig? 
- Hur känns texterna? Är dom lagom långa?  
 
Presentationssidorna – struktur, form 
- Hur fungerar länkarnas rubriker, kommer du dit du tänkt dig? 
- Är det lätt att hitta det du är ute efter? Hur fungerar navigeringen? Är det lätt eller svårt att hitta 
till olika sidor på liu.se? 
- Känns det som om du får en överblick över strukturen? 
- Finns det många olika sätta att ta sig till en viss information?  
- Vad skulle du säga om utseendet på webbplatsen? Skulle du säga att formen är modern? 
Traditionell? Nyskapande? Seriös? Lättsam? 
- Vad skulle kunna göra Presentationssidorna mer attraktiva så att fler använder sig av dem? Vad 
skulle få dig att gå in på de sidorna?  

 
Är det något som du har tänkt på som inte jag tagit upp nu som du skulle vilja säga? 
 
 
 
 
 
 
 
 


