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Abstract: The purpose of this study is to examine how organizational change 
is experienced by a group of librarians at a medical library. The 
main focus is the librarians’ own experience of this change. The 
change consists of making the medical library a fully digital library 
with strictly work related materials. Prior to the change the library 
was used as a public library as well as a medical library, with a 
variety of literature and quite a large physical space. 
 
To find out how the organizational change was experienced by the 
librarians the study uses qualitative semi-structured interviews as 
method. When analyzing the interviews the theoretical framework 
of Cullberg’s crises theory is used.  

 
 The results show that there have been a lot of crises experienced. 

Though there are individual differences in how much these crises 
are experienced by the respondents. The study’s conclusion also 
shows that there could have been a lot less crises experienced by 
the librarians if the organizational change would have been 
differently managed. The results in this study could be used by 
other library organizations in similar situations. 
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1. Inledning 
 
Biblioteksvärlden är i ständig förändring vilket på ett påtagligt sätt visar sig genom den 
pågående digitaliseringsprocessen inom biblioteksväsendet (Svensk biblioteksförening 
2016). Att flera universitet och högskolebibliotek har som inköpspolicy att i första hand 
välja en e-bok, om en sådan finns tillgänglig, framför en fysisk bok (Kungliga 
biblioteket 2013) är ett sådant exempel. Bibliotek med elektroniska databaser, e-böcker 
eller vetenskapliga artiklar i digital form är inget nytt i sig i den kontext som 
sjukhusbibliotek, universitets- och högskolebibliotek utgör. Numera tvingas de flesta 
bibliotek i högre grad ta ställning till t.ex. e-boksbudgetar, digitala 
dagstidningsprenumerationer, digitala läsverktyg eller kanske digitala 
publiceringsstrategier av egenproducerat material (Svensk biblioteksförening 2016). 
Sjukhusbiblioteken är inget undantag för dessa förändringar, men samtidigt måste 
många sjukhusbibliotek arbeta med sin identitet och vilken roll de egentligen vill ha 
(Thomas 2012). Denna förändringsprocess är en del av den yrkesverksamma 
bibliotekariens vardag och något varje bibliotekarie behöver ta ställning till oavsett 
personlig åsikt. 
 
Mottagandet av förändringar varierar mellan medarbetare. Medan vissa ser det som en 
möjlighet hade andra helst sett att förändringen inte blivit av överhuvudtaget. Faktum är 
ändå att förändringar sker och anledningarna till varför varierar. I en del fall bygger 
förändringen på visioner och viljan att skapa något bättre. I andra fall handlar det om 
besparingar av ekonomiska medel. Oavsett vad en organisationsförändring beror på är 
det någon som möter den i sin vardag och behöver uppleva och arbeta med den. 
 
Den här uppsatsen kommer att belysa ett omställningsarbete som sker i en 
sjukhusbiblioteksmiljö som haft ett uppdrag att finnas till för såväl allmänheten, främst 
patienter, som att finnas som stöd i sjukhuspersonalens kompetensutveckling. 
Organisationsförändringen innebar i stora drag att biblioteket skulle bli enbart digitalt, 
inte längre vara tillgängligt för allmänheten och att förändringen skulle genomföras 
under en sexmånadersperiod. Genom att studera de berörda bibliotekariernas 
upplevelser av en sådan situation kan det dras lärdomar som kan stödja framtida 
förändringsprocesser i andra biblioteksmiljöer. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Den uppfattningen bland såväl allmänheten som bibliotekspersonalen, 
sjukhuspersonalen och dess ledning är att sjukhusbibliotek är något som finns där för 
främst patienterna. Numera har dock sjukhusbiblioteken snarare mer likheter med ett 
forskningsbiblioteken än med allmänbiblioteken. Med specialinriktning mot medicin, 
hälsa och omvårdnad finns de där som ett stöd för sjukhuspersonalens fortbildning och 
kompetensutveckling. På flertalet av sjukhusbiblioteken i Sverige existerar dessa två 
inriktningar sida vid sida även idag. Det har dock blivit vanligare att sjukhusbiblioteken 
skär ner på eller helt avvecklar den allmänna biblioteksdelen och som nämns ovan 
arbetar många sjukhusbibliotek med sin identitet och vilken roll de vill ha (Thomas 
2012).  
 
Sjukhusbiblioteken är generellt mindre i storlek och består ofta av färre än fem anställda 
per enhet. De vänder sig ofta till ett helt landsting vilket kan innebära en målgrupp som 
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har stor geografisk spridning. Att sjukhusbiblioteken därför satsar på elektroniska 
resurser är ingen ovanlighet. Majoriteten av de elektroniska tidskrifterna har 
sjukhusbiblioteken tillgång till via ett nationellt samarbetsavtal som heter EiRA 
(Effective Information Retrieval and Acquisition), där upphandling sker på central nivå. 
Sjukhusbiblioteken har historiskt sett även varit tidiga med att utnyttja just elektroniska 
resurser. Så för en bibliotekarie på ett sjukhusbibliotek är elektroniska tidskrifter inget 
främmande (Thomas 2012).  
 
Det framkommer dock via vissa undersökningar som Thomas (2012) hänvisar till i sin 
rapport att när det handlar om dem som nyttjar biblioteken inte alltid förstår att de 
använder bibliotek. En anledning till detta och ett bra exempel är att flertalet som söker 
efter så kallade fulltextartiklar via t.ex. Google inte är med på att det är bibliotekens 
koppling med Google Scholar som ger användaren tillgång till fulltexten i slutändan1. 
Thomas (2012) menar vidare att ett av sjukhusbibliotekens viktigare arbeten är att 
försöka nå ut med, inte minst till sjukhusledningen, vad biblioteken kan bidra och hjälpa 
till med. 
 
I en australiensk studie (Hamill et al. 2011) tillfrågades ett antal arbetsgivare, som var 
ansvariga för att anställa sjukhusbibliotekarier, vilka egenskaper och kunskaper de helst 
ser att framtidens sjukhusbibliotekarier innehar. Det som efterfrågades, i den snabbt 
föränderliga sjukvården, var bibliotekarier som tog en mer aktiv och strategisk roll i sin 
stödfunktion gentemot den vårdinstitution de arbetar med. Helst skall bibliotekarien 
vara proaktiv snarare än reaktiv. Vidare fanns det en önskan att bibliotekarierna, med all 
sin värdefulla kunskap, skulle vara förberedda på framtida förändringar och utnyttja alla 
de färdigheter de innehar, genom att omkonstruera dem så de är redo att möta de roller 
de förväntas ha i framtiden. Särskilt viktigt ansågs förmågan att bibliotekarien ska 
kunna verka som någon slags förmedlare mellan vårdpersonal och 
informationsteknologin. 
 
1.2 Problemformulering och syfte 
 
Förändringar påverkar människor. I denna uppsats utmanas ett traditionellt 
sjukhusbibliotek och även den traditionella bibliotekarierollen då det beslutas om att 
biblioteket ska bli helt digitalt. Detta i en tid då sjukhusbiblioteken arbetar med sin 
identitet och roll (Thomas 2012). Samtidigt är digitaliseringen inom biblioteksväsendet 
påtaglig (Svensk Biblioteksförening 2016) och det går att förvänta sig att liknande 
förändringar kan ske på andra bibliotek i Sverige. Förhoppningarna på digitala 
kunskaper hos framtidens sjukhusbibliotekarier är så pass stor att de förväntas inneha 
rollen som länk mellan vårdpersonalen och informationsteknologin (Hamil et al. 2011).  
 
På ett individuellt plan kan en förändring av detta slag kännas skrämmande då det 
digitala kan vara en ovan miljö. Situationen är också ovanlig i bibliotekssammanhang 
då förändringen skall ske under såpass kort tid och utan möjlighet till någon förstudie 
om vad förändringen kan innebära. Sjukhusbiblioteket, där respondenterna i denna 
studie arbetade, var det första i Sverige att bli helt digitalt. Alla dessa anledningar gör 

1 Bibliotek kan med hjälp av data över sina elektroniska resurser och en länkservertjänst visa bibliotekets 
tillgång till elektroniska artiklar i fulltext efter en sökning i Google/Google Scholar. Detta kräver en 
prenumeration och aktivt arbete från bibliotekets sida. Många som söker efter artiklar tenderar att tro att 
det är Google som ordnar tillgång till fulltexten. 
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det relevant att undersöka bibliotekariernas upplevelser och tankar om processen. Det är 
troligen också av intresse för andra bibliotek att få läsa om bibliotekariernas upplevelse 
av förändringsprocessen. 
 
Syftet med denna uppsats är att, genom intervjuer med bibliotekarierna på 
sjukhusbiblioteket, belysa upplevelserna av förändringen från ett traditionellt till ett 
digitalt sjukhusbibliotek, endast tillgängligt för personalen på sjukhuset. 
 
Frågeställningen är: 
 

Vilka upplevelser har personalen på sjukhusbiblioteket utav förändringen från 
ett traditionellt sjukhusbibliotek till ett helt digitalt personalbibliotek? 

 
För att få svar på frågeställningen används kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Som 
teori och analysverktyg används Cullbergs (2006) teori om kris. 
 
1.3 Avgränsningar och definitioner 
 
Denna uppsats utgår från ett medarbetarperspektiv men avgränsas till 
bibliotekspersonalen och undersöker därmed inte upplevelserna hos alla medarbetare i 
sjukhusorganisationen. Att undersöka organisationsförändringen ur ett 
ledningsperspektiv blir således inte aktuellt.  
 
Min definition av personalbibliotek är ett bibliotek som är tillgängligt endast för de 
anställda i organisationen, med endast facklitteratur samt annat arbetsrelaterat material i 
sitt bestånd.  
 
Med begreppet allmänbibliotekarie avses de som främst arbetade med den skönlitterära 
och kulturella delen på sjukhusbiblioteket. Benämningen medicinsk bibliotekarie avser 
de som arbetade med just den medicinska facklitteraturen i sjukhusbiblioteket. 
Termerna användes på sjukhusbiblioteket innan förändringsbeslutet togs.  
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2. Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. En översikt om 
bibliotek i förändring följs av forskning om organisationsförändringar och reaktioner 
kring sådana. 
 
2.1 Bibliotek i förändring 
 
Organisationsförändringar är vanligt förekommande inom de flesta verksamheter. Som 
tidigare nämnts förekommer dessa inte minst i biblioteksvärlden där teknikens framsteg 
påverkar verksamheten på ett tydligt sätt (Svensk biblioteksförening 2016). 
Forskningsbiblioteken, ett begrepp där många idag räknar in sjukhusbiblioteken 
(Thomas 2012), visar samstämmig statistik över en minskad användning av det fysiska 
beståndet samt att övergången till elektroniska resurser både är omfattande och snabb 
(Svensk biblioteksförening 2016). Denna övergång till digitalt material styrks av 
Ilesanmi (2013) som undersöker nigerianska forskningsbiblioteks förhållanden. 
 
Förändringsfenomenet är alltså inte bara ett svenskt sådant. Ilesanmi (2013) tar upp 
forskningsbibliotek och bibliotekariernas roll i den digitala eran. De typiskt traditionella 
sätten att utforma bibliotek påverkas till stor del av den tekniska utvecklingen. Detta 
förändrar många bibliotek i grunden när det handlar om vilka utmaningar biblioteken 
står inför. Ilesanmis uttrycker “Information professionals are in a dynamic world as a 
result of information technology and its invaluable opportunities that avails the 
profession.” (2013 s. 7) vilket beskriver essensen av artikeln.  
 
I USA har sedan mitten av 90-talet de flesta sjukhusbibliotek genomgått omfattande 
reformer. De flesta av dessa förändringar har grundat sig i frågor som rör budget, 
utrymme och plats, men även användarperspektivet. De elektroniska tidskrifterna fick 
sitt stora genomslag under 2000-talet. På frågan om i vilket format och omfattning 129 
amerikanska akademiska sjukhusbibliotek levererade sina viktigaste tidskrifter svarade 
år 2002 alla att deras tidskrifter fortfarande var i tryckt format och genomsnittssiffran 
låg på 1311 tryckta tidskrifter. År 2008 var svaret på samma fråga genomsnittssiffrorna 
4118 tidskrifter i elektroniskt format mot 204 i tryckt format (Lingle & Robinson 2009). 
 
Det akademiska biblioteket på The University of Texas Southwestern Medical Center 
(UTSW) i USA genomfördes en förändring liknande den på sjukhusbiblioteket i denna 
studie. Biblioteket på UTSW tillsatte år 2005 en egen arbetsgrupp som namngavs 
Digital Services & Technology Planning. Denna arbetsgrupps främsta syfte var att ta 
fram en plan för hur biblioteket skulle möta den elektroniska förändring som var på 
ingång i biblioteksvärlden för att sedan i praktiken undersöka hur de kunde 
implementera det på bästa sätt på bibliotekets olika avdelningar. Arbetsgruppen 
utvecklade ett antal mål och strategier för just detta ändamål. De fick t.ex. information 
om hur användarna använde samlingarna, vilka system som användes och vilka problem 
dessa system hade genom en egenutvecklad metod. Biblioteket införskaffade ett 
elektroniskt bestånd men bibehöll även delar av det fysiska beståndet (Gonzales 2016). 
 
Ett stort omorganisationsbeslut av hela Texas Southwestern Medical Center 2013 ledde 
bland annat till att biblioteket fick minskade ytor samt minskad personalstyrka till sitt 
förfogande. Biblioteket skulle dessutom bli en del av de andra studentstödjande 
avdelningarna som fanns på universitet. Personalen gallrade stora delar av den fysiska 
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samlingen, från ca 265 000 ner till 2000 fysiska exemplar, och de arbetsuppgifter som 
fanns kring hanteringen av det fysiska beståndet försvann. Idag är biblioteket nästan helt 
digitalt och bibliotekarierna upplever att de har fått större inflytande och kontakt med de 
andra studentstödjande verksamheterna på universitet och kan på så sätt utveckla 
gemensamma stödfunktioner för studenterna. Bibliotekarierna är involverade i den 
teknik som universitetet implementerat och hjälper till med att utbilda fakulteternas 
personal i detta. Bibliotekarierna innehar, tack vare förberedelsearbetet de gjort och fått 
avsätta tid till, även kunskapen att skräddarsy och presentera bibliotekets digitala 
bestånd mot både studenter och nya avdelningar på skolan (Gonzalez 2016). 
 
Kenefick och Werner (2008) menar, precis som Gonzalez (2016) visar i exemplet ovan 
med UTSW, att förberedelser inför de teknologiska förändringarna i biblioteksvärlden 
är viktiga för ett gott slutresultat. Biblioteken bör hålla sig uppdaterade och vara 
medvetna om vad som är på gång. Samtidigt som biblioteken har kunskap om vad som 
är aktuellt behöver de inte vara först med att använda alla system direkt. Med 
bibliotekens ofta små resurser kan det vara värt att vänta tills ett system etablerat sig, 
annars finns risken att systemet blivit överflödigt när det väl är på plats. Kenefick och 
Werner (2008) anser att om biblioteksanvändarna efterfrågar och upplever ett system 
som användarvänligt bör biblioteket inte avvakta implementering av systemet. Istället 
skall det avsättas resurser och tid till förberedelser för att hantera implementeringen på 
bästa sätt. 
 
2.2 Organisationsförändring och reaktioner 
 
Vår värld är i ständig rörelse och tiden då stabilitet var förknippat med organisationer 
får anses vara förbi. Idag är snarare förändring något som ses som självklart då det talas 
om en organisation eller verksamhet (Daft 2013; Greenberg & Baron 2008; Jacobsen & 
Thorsvik 2014). Ekonomiska samarbeten, allianser, politiska beslut, ny teknologi, 
avreglering av handel, samhällsförändringar m.m. förändrar verksamhetslandskapet och 
spelreglerna för organisationer. Att ett visst organisationssätt fungerat under en viss tid 
betyder inte att det alltid kommer att göra så. En effektiv organisation måste ha 
förmågan att ständigt utveckla och förändra sina resurser, processer, tjänster eller 
produkter. Utan denna förmåga är det lätt att hamna på efterkälken eller att bli utdaterad 
(Bruzelius & Skärvad 2010), vilket även avspeglas i Bretcher där författaren betonar 
”… change is a process in which an organization or work unit goes from performing 
well while maintaining the status quo, responding promptly and proficiently to a rapidly 
and massively changing external environment” (2007, s. 6). Även Wadell & Harkness 
(2014) diskuterar vikten av att vidareutveckla verksamheter i syfte att motverka 
stagnation.  
 
Förändringens förhållanden kan variera. Vanligt förkommande är t.ex. att 
arbetsuppgifter omfördelas eller genom att struktur och styre över organisationen 
förändras. Det förekommer också att organisationen hittar nya vägar att utföra vissa 
uppgifter, ofta med hjälp av ny teknik eller i form av automatiserande. Även 
organisationens kultur i form av värderingar och normer kan ändras eller så byts 
demografin ut genom avslutade anställningar och nyanställningar (Jacobsen & Thorsvik 
2014). 
 
För en smidig organisationsförändring framhåller Angelöw (2010) vikten av delaktighet 
hos de berörda medarbetarna. De som arbetar med en viss arbetsuppgift är oftast de som 
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vet bäst vad som fungerar. Deras kunskaper bör tas tillvara som informationskälla för 
att göra förändringen smidig. Lika viktigt är det med en tydlig målbild där målen bland 
annat bör vara motiverande och positiva, möjliga att förverkliga, tydliga och konkreta, 
rimliga inom angivna tidsramar och kunna tas upp för diskussion om så är nödvändigt. 
Alla som berörs av förändringen bör vara införstådda och så långt som möjligt delaktiga 
i formuleringen av målen. Det är viktigt att förstå var förändringen är på väg och vad 
den skall leda till. 
 
Ahrenfelt (2013) understryker precis som Angelöw (2010) vikten av delaktighet från 
alla inblandande vid en organisationsförändring. Om en medarbetare i ett 
organisationsförändringsläge upplever verklig delaktighet i förändringsarbetet blir 
följden troligen att individens egna mål blir desamma som organisationens mål. Verklig 
delaktighet uppnås bl.a. genom att personen i fråga har ett positivt mått av egenkontroll 
(Ahrenfelt 2013).  
 
Att de drabbade rent av inte håller med eller t.ex. visar på motstånd mot själva 
förändringen är av mindre betydelse. Det viktiga är känslan av äkta engagemang hos de 
som påverkas av vad som håller på att ske. För en ledningsgrupp eller chef som helst ser 
att de anställda lyder och gör som de blir tillsagda kan situationen bli problematisk. I 
organisationer där medarbetaren istället har ett högt mått av egenkontroll och tillåts vara 
delaktig tenderar hen snarare att ta till sig de nya målen och arbetar tillsammans med 
hela organisationen för att nå dem (Ahrenfelt 2013). 
 
Angelöw (2010) påpekar också hur viktigt det är med riklig och direkt information. 
Risken är annars att det uppstår ryktesspridning och felaktigheter blir sanningar. Även 
om det inte finns något nytt att berätta så bör just det meddelas. Lika viktigt är det med 
en fungerande kommunikation där varje individ upplever att den blir lyssnad på och får 
svar på sina frågor. Envägskommunikation är inte att föredra. En regelbunden 
diskussion ger en känsla av delaktighet även i de fall där kanske ingen lösning nås. 
 
Vidare jämför Ahrenfelt (2013) en organisationsförändring med arbetet med människor 
inom psykiatri eller psykoterapi. Det viktigaste i den kontexten är resultatet. Utan en 
förändring förblir patienten fortsatt sjuk. Ett strategiskt långsiktigt tänkande är viktigt 
att utveckla där ett delmål är att patienten själv skall ta en aktiv del av behandlingen. 
Det har visat sig att detsamma gäller vid förändringar i organisationer. Full delaktighet 
av medarbetarna krävs i processen för att målen skall uppnås och förändringen skapas. 
Viktigt är att inte likställa delaktighet med lydnad. Som ovan nämnt är motstånd från 
medarbetaren välkommet som ett kreativt och nödvändigt inslag. Ja-sägarattityd och 
nickedockamentalitet är tvärtom inget att eftersträva (Ahrenfelt 2013). 
 
Precis som Cullberg (2006) vars kristeori jag använder som teoretisk referensram går 
Ahrenfelt (2013) och Angelöw (2010) igenom de psykologiska försvar som är vanliga 
vid förändringsarbete. De nämner t.ex. projektion, reaktionsbildning, bortträngning, 
regression och isolering. Angelöw (2010) använder sig även av Cullbergs kristeori för 
att beskriva den kris som kan uppstå vid en organisationsförändring.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Som teoretisk ansats används Johan Cullbergs (2006) kristeori. Den är behjälplig när det 
kommer till att förstå den psykiska krisens skeenden och uttryck hos en människa och är 
passande för att analysera det empiriska materialet. Cullberg har arbetat fram sin teori i 
en psykiatrisk sjukhusmiljö där de individer Cullbergs arbete bygger på har drabbats av 
olika kriser. Teorin är vanligt förekommande i forskning om organisationsteori 
(Angelöw 2010 & Ahrenfelt 2013) där den bland annat används för att visa på de kriser 
individer kan uppleva under en organisationsförändring. 
 
3.1 Krisens faser 
 
Cullberg (2006) tar upp den psykiska krisens förlopp och symptom. Förloppet består av 
chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. 
Upplevelseordningen av dem är inte ristad i sten. Faserna kan löpa in i varandra och 
ibland kan någon fas utebli helt.  
 
I chockfasen reagerar människor oftast med ett inre kaos och kopplar bort verkligheten 
runt omkring sig. Efter ett chockartat besked är det inte sällan att mottagaren av 
informationen inte tar in vad det egentligen informeras om i samband med det 
förlösande beskedet. En del reagerar starkt med utåtagerande känslor. Hos andra märker 
omgivningen knappt att individen påverkats, men för den chockdrabbade kan dess inre 
värld bestå av kaos. 
 
När den eventuella chocken har lagt sig börjar de flesta att öppna sig för det som har 
skett eller skall ske. Individen går nu in i reaktionsfasen. Individen försöker anamma 
verkligheten med sig själv och sitt inre och börjar leta efter någon mening med det 
tidigare beskedet. Olika försvarsmekanismer drar igång. Exempelvis regression, 
projektion, förnekelse, rationalisering, bortträngning (av själva händelsen), isolering av 
känslor och undertryckande av känslor. Även känslor och uttryck i form av ilska, oro, 
sorg och apati är vanligt förekommande. 
 
När den så kallade akuta krisen, där chockfasen och reaktionsfasen ingår, är över 
hamnar de flesta i bearbetningsfasen. Då chockfasen kan pågå under några sekunder 
till några dagar, reaktionsfasen fyra till sex veckor, så kan bearbetningsfasen pågå så 
länge som sex till tolv månader. Tidigare fasers känslor och symtom minskar och 
individen blir mottaglig för nya intryck och erfarenheter. Acceptansen för förändringen 
ökar men känslor som t.ex. sorg kan fortfarande vara vanliga. 
 
Nyorienteringsfasen tar sedan vid och saknar direkt avslut. Händelsen som orsakat 
reaktionen är något individen bär med sig livet ut. Oftast har någon sorts försoning med 
den utlösande händelsen skett, dock i varierande skala. För de flesta tar nya erfarenheter 
vid och självkänslan är åter stärkt (Cullberg 2006). 
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4. Metod 
 
Här presenteras uppsatsens metod och tillvägagångssätt för att undersöka 
problemställningen. Tankar och reflektioner kring val av metod, urval av de intervjuade, 
genomförandet av intervjuerna och eventuella etiska aspekter att ha i åtanke redovisas. 
Då jag själv arbetat på sjukhusbiblioteket, efter förändringsbeslutet, är det viktigt att 
reflektera och resonera kring detta, vilket också sker i metoddiskussionen i kapitel 6.3.  
 
4.1 Intervju 
 
Då fokus ligger på personalens individuella upplevelser av den förändring 
sjukhusbiblioteket genomgick föll valet på att göra en kvalitativ uppsats med metoden 
intervjuer. En semistrukturerad kvalitativ intervju innebär att intervjuaren utgår från 
sina övergripande teman eller huvudfrågor men det är inte nödvändigt att de ställs i den 
uppsatta ordningen, även om så oftast sker. Detta erbjuder ett mått av flexibilitet under 
intervjun (Bryman 2011). En semistrukturerad intervju ger även utrymme för t.ex. 
spontana frågor eller uppföljnings- och sonderingsfrågor så länge de relaterar till något 
respondenten har sagt vid intervjutillfället (Bryman 2011) vilket var lämpligt och 
passande för denna uppsats. 
 
4.1.1 Intervjuguide  
 
Frågorna i intervjuguiden skall vara utformade så att de möjliggör andra synsätt eller 
idéer att få utrymme (Bryman 2011) och med tanke på min relation till respondenterna 
så var jag under intervjutillfällena väldigt försiktig med att ställa ledande frågor utifrån 
min egen förförståelse. Detta utan att för den sakens skull undvika följdfrågor när 
anledning gavs, att relatera till och följa upp vad som tidigare sagts under intervjun eller 
att vara ifrågasättande när det fanns en tydlig anledning till detta. Det just nämnda är en 
del av de kriterier som är viktiga för en framgångsrik intervjuare (Bryman 2011) och 
vilka jag reflekterat över extra noga med tanke på den roll jag hade till de intervjuade. 
 
Intervjuguiden inleds med grundläggande information och bakgrundsfrågor som sedan 
följs av sex övergripande frågor, alla med möjlighet till breda och berättande svar. Detta 
för att ge respondenterna möjlighet att berätta sin egen version, med så få ledande 
följdfrågor från min sida som möjligt. Till vissa av frågorna finns underliggande 
stödord. Tanken med stödorden är att finnas just som stöd om respondenten hade svårt 
att ge ett bredare svar av bara ursprungsfrågan. 
 
Sedan jag började skriva uppsatsen har fokus kring innehåll och syfte skiftat en aning. 
Från början var tanken att undersöka både bibliotekariernas upplevelse av händelsen 
och den organisationskultur som råder i sjukhusorganisationen. Intervjuguiden skapades 
i samband med uppsatsens ursprungliga syfte i tankarna. Syftet har sen dess smalnats 
av. Det visade sig att uppsatsens nuvarande syfte fungerat väl ihop med intervjuguiden.  
 
4.2 Urval 
 
Jacobsen (2017) tar upp att varje intervjuare bör sätta ett antal inkluderings- och 
exkluderingskriterier för vilka personer som är lämpliga att delta i undersökningen. Med 
utgångspunkt i undersökningens problemformulering blev inkluderingskriteriet av 
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respondenter ganska naturligt de som arbetar eller har arbetat på sjukhusbiblioteket 
under den period organisationsförändringen beslutades och genomfördes. När dessa 
tillfrågades om de var villiga att delta visade det sig att alla berörda ställde upp på att 
låta sig intervjuas. Det var en stor fördel då detta ökade möjligheten för att kunna få 
fram en heltäckande upplevelsebild av situationen.  
 
Alla anställda, det vill säga samtliga respondenter, på sjukhusbiblioteket är utbildade 
bibliotekarier. En av respondenterna är bibliotekschef men arbetar också som 
bibliotekarie i det vardagliga arbetet. 
 
4.3 Genomförande 
 
Åtta intervjuer genomfördes enskilt i ett avskilt rum i bibliotekslokalerna. Längden på 
intervjuerna varierade från 28 minuter till 79 minuter. Intervjuerna spelades in med 
mobiltelefon och transkriberades för vidare analys.  
 
Respondenterna fick innan intervjuernas början läsa igenom intervjuguiden med 
uppmuntran om att berätta efter eget bevåg och mer se frågorna som ett hjälpmedel. De 
fick också information om möjligheten att läsa transkriberingen om så önskades. Flera 
respondenter kom in på och svarade på flera av de tänkta frågorna utan att vi egentligen 
gått vidare till nästa fråga vilket kan vara ett sätt för hur en semistrukturerad kvalitativ 
intervju tar sig uttryck (Jacobsen 2017). Både jag själv och vissa av respondenterna tog 
då och då hjälp av stödorden i intervjuguiden. Jag använde dem för att föra intervjun 
framåt och respondenterna använde dem för att utveckla sina svar. 
 
4.3.1 Analys av intervjusvar 
 
En första bearbetning av intervjuerna skedde genom att jag utifrån Cullbergs teori och 
de fyra faserna av kris färgkodade varje fas. Därefter markerade jag i de transkriberade 
och utskrivna intervjuerna när ett svar eller en utläggning passade in i respektive fas. Ett 
intervjusvar kunde få flera färger och passa in i flera faser. Cullbergs (2006) kristeori 
blev det verktyg som användes vid analys och resultatredovisning. 
 
Jag har använt mig av citat som är utmärkande för de olika krisfaserna. Om många av 
respondenterna uttryckte samma upplevelse tolkades det som en högre grad av 
trovärdighet. Den helhet som växte fram är utmärkande för bibliotekspersonalens 
upplevelser.  
 
4.4 Etiska aspekter 
 
Bryman (2011) talar om fyra etiska principer; samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Samtyckeskravet innebär att alla deltagare själva bestämmer över sin medverkan i en 
undersökning och kan avsluta denna om och när de så önskar. Informationskravet 
innebär att respondenterna meddelas om undersökningens olika moment, själva syftet 
med undersökningen och att deras deltagande är frivilligt. Så skedde i denna uppsats. 
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Respondenterna utlovades största möjliga anonymitet (konfidentialitetskravet). Med 
tanke på bibliotekets mindre storlek undviker jag att redovisa t.ex. personliga 
arbetsuppgifter, personlig anställningstid och andra mindre detaljer då det lätt går att 
härleda till vissa personer. De fick även nyttjandekravets innebörd förklarat för sig, att 
alla insamlade uppgifter endast skulle komma att användas i detta specifika 
forskningssammanhang (Bryman 2011). 
 
En av respondenterna var bibliotekschef. Vissa uttalanden från henne skulle eventuellt 
kunna härledas till någon i chefsposition i resultatredovisningen. Personen i fråga sa sig 
dock inte ha några som helst problem med att viss information kan kopplas till henne 
och att hon stod för allt hon sagt under intervjun. Alla respondenter upplystes om 
möjligheten att läsa igenom sin egen transkriberade intervju. 
 
Som tidigare nämnts hade jag under intervjutillfällena en arbetsrelation med fyra av de 
åtta respondenterna som arbetade kvar efter förändringsbeslutet. Jacobsen (2017) menar 
att det finns både för- och nackdelar i en situation där uppsatsskrivaren studerar den 
egna arbetsplatsen. Några av fördelarna är att det är lättare med informationstillgången. 
Som insider möts du ofta med större förtroende och öppenhet. Även den kunskap 
forskaren innehar om organisationen hjälper personen i fråga att leta efter information 
på rätt ställen. Vidare hjälper den förkunskap forskaren har, om organisationens 
bakgrund, att sätta informationen som samlas in i ett historiskt sammanhang. 
 
Som nackdelar nämns bland annat att det kan vara svårt att hålla en kritisk distans till 
det forskaren studerar, det är lätt att bli partisk. Vidare finns risken att forskaren 
undersöker de informella strukturer som ligger en själv nära och missar på så sätt 
information från andra delar av organisationen. Även risken för självcensur ökar, då den 
som utför undersökningen av olika anledningar inte vill stöta sig med en grupp eller 
ledning inom organisationen. 
 
Jacobsen (2017) menar ändå att i situationen finns så många fördelar för 
uppsatsskrivaren med att studera den egna organisationen att ”man åtminstone inte helt 
bör avvisa detta”. Det viktiga är att forskaren reflekterar över och redovisar eventuella 
problem som hen stött på under studiens gång. Vilket jag gör mer utförligt i 
metoddiskussionen i kapitel 6.3.  
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5 Resultatredovisning 
 
Här presenteras resultatet från de åtta intervjuer som genomfördes. Först ges en kort 
sammanfattande presentation av respondenterna. I den löpande texten används fingerade 
namn för respektive respondent i syfte att anonymisera dem. Uppgifter om 
anställningstider är ungefärliga, även det av anonymitetsskäl. 
 
Därefter följer en presentation av studiens specifika fall. Den utgår ifrån 
respondenternas upplevda redogörelser vilka framkommit under intervjuerna.  
 
Jag använder slutligen, som tidigare nämnts, Cullbergs (2006) kristeori och dess olika 
faser som ett stöd för att få svar på min frågeställning. Frågeställningen är vilka 
upplevelser har personalen på sjukhusbiblioteket utav förändringen från ett traditionellt 
sjukhusbibliotek till ett helt digitalt personalbibliotek? Med hjälp av Cullbergs (2006) 
teori om kris redovisas respondenternas svar utifrån varje enskild fas. Då 
respondenterna var så pass många skulle en redovisning utifrån varje respondent snabbt 
bli enformigt och detta redovisningsupplägg känns mer passande och läsvänligt.  
 
Vilka upplevelser har personalen på sjukhusbiblioteket utav förändringen från ett 
traditionellt sjukhusbibliotek till ett helt digitalt personalbibliotek? 
 
5.1 Presentation av respondenterna 
 
Som tidigare nämnts är alla åtta respondenter utbildade bibliotekarier. De har arbetat på 
sjukhusbiblioteket mellan 3-27 år och arbetsuppgifterna har varierat. Beträffande 
arbetsgrupperingen så är det en grupp av respondenterna som arbetat längre tid på 
biblioteket än de andra, vilket i sig har ett värde för resultatredovisningen. Vissa har 
arbetat med bibliotekets allmänna del och andra med den medicinska delen. 
Arbetsuppgifterna har varierat och innefattat diskarbete, bokronder hos patienterna, 
webbarbete, hantering av bibliotekets elektroniska resurser, barnfokuserat 
bibliotekariearbete, kulturarbete mm. Uppgifter om anställningstider och arbetsuppgifter 
gäller från år 2015, samma år som intervjuerna utfördes. 
 
5.2 Fallbeskrivning 
 
Sjukhusbiblioteket är en del av en medelstor svensk sjukhusorganisation. Biblioteket 
innefattar två lokaler som är placerade i två olika sjukhuskroppar. Biblioteket har innan 
förändringsbeslutet, vilket förklaras mer ingående nedan, haft både allmänhet och 
sjukhusanställda som målgrupp. Allmänheten har främst bestått av patienter. Beståndet 
har varit jämförbart med beståndet på ett folkbibliotek, med skillnaden att 
sjukhusbiblioteket också har tillgängliggjort ämnesområden som omvårdnad, medicin, 
organisation och administration i form av tidskrifter, böcker och databaser.  
 
Innan förändringsbeslutet initierades arbetade åtta personer i biblioteksorganisationen. 
Det medicinska arbetsområdet och det allmänna arbetsområdet på biblioteket var 
uppdelat i den bemärkelsen att olika bibliotekarier arbetade med och ansvarade för de 
olika områdena. Det fanns dock skillnader mellan de två biblioteken. Vid det ena 
biblioteket var denna arbetsindelning mer strikt medan det vid det andra biblioteket var 
mer flytande. 
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I januari 2013 fick personalen på biblioteket beskedet att de skulle avveckla 
patientverksamheten, göra sig av med all fysisk litteratur, ersätta denna med digital 
litteratur och endast fortsätta med verksamheten i form av ett personalbibliotek med 
fokus på ett arbetsrelaterat och fackmässigt bestånd. Beslutets innebörd var bland annat 
att all litteratur som skulle finnas kvar och köpas in i framtiden enbart skulle vara 
digital. Beslutet innefattade också att bibliotekens lokaler på respektive sjukhus skulle 
minska i omfång och att endast två bibliotekarietjänster skulle finnas kvar.  
 
Begreppet digitalt innebär i det här sammanhanget att bibliotekets bestånd inte skall 
bestå av något fysiskt material (såsom böcker, tidskrifter, fysiska musikverk, ljudböcker 
mm). Att jag väljer att nämna vad beståndet ”inte skall bestå av” istället för vad det 
”skall bestå av” beror på att det enligt bibliotekarierna var det besked de fick. Fokus låg 
på vad biblioteket inte skulle vara eller bestå av längre. 
 
Syftet med beslutet var enligt bibliotekarierna aldrig helt tydligt och uttalat, förutom att 
”sjukhusorganisationen hade ett akut behov av att spara pengar”. Enligt respondenterna 
togs beslutet av sjukhusledningen med sjukhusdirektören som drivande i frågan. 
Bibliotekspersonalen fick efter en ”turbulent” tid en förlängd övergångsperiod från maj 
2013 till slutet av maj 2014 för att på bästa sätt försöka lösa övergången. Hur de skulle 
gå till väga var enligt bibliotekspersonalen upp till dem själva att utforma. 
 
Bibliotekarierna beskriver att trots omfattande protester från övrig personal på 
sjukhusen, namninsamlingar och uppmärksamhet i lokalpressen som alla tryckte på 
vikten av ett kvarvarande allmänbibliotek stod beslutet fast och förändringsarbetet 
startade i mars 2013. Det tog sig uttryck i gallringsprocesser, utförsäljning av böcker, 
nedmontering av bokhyllor, förändring och förminskning av de fysiska lokalerna, 
anställningar som avslutades (på de anställdas egna initiativ) i form av förtidspensioner 
och nyanställningar på andra arbetsplatser och ett utåt sett stängt bibliotek från maj till 
augusti 2013.  
 
Lanseringen av det nya digitala biblioteket var planerad till början av augusti 2013, men 
då en utförd riskanalys visade på att en förändring av denna storlek inte var möjlig på 
den tilldelade tiden så tilläts biblioteket under perioden maj 2013 till maj 2014 att ha 
fyra bibliotekarier anställda istället för de beslutade två. Biblioteket fick också lov att 
använda den här tiden till att fortsätta det påbörjade arbetet med att skapa ett digitalt 
bibliotek. Tack vare att några av bibliotekspersonalen befann sig i eller väldigt nära 
pensionsåldern och med det tillfälliga uppskovet av att vara fyra bibliotekarier under det 
kommande året behövde ingen sägas upp.  
 
Trots den överenskomna övergångsperioden satsade den kvarvarande personalstyrkan 
på att lansera det digitala biblioteket under hösten 2013. Planerade kampanjer skulle 
betona de fördelar som fanns med e-böcker, men framför allt behövde bibliotekarierna 
få övrig sjukhuspersonal att förstå att biblioteket fanns kvar som resurs och hjälp för 
dem i deras yrkesutövning. Kommentarer som ”har inte ni stängt?” var fortfarande 
vanliga så långt som två år efter att förändringen av biblioteket skett. 
 
Sjukhusbiblioteket hade tidigare genomgått en liknande process då de gallrat sina 
fysiska facktidskrifter till fördel för de elektroniska facktidskrifterna. Vissa av 
respondenterna beskrev den övergången som en tung process men det här var en helt 
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annan situation. Nu rörde förändringen det som av många anses vara ett biblioteks 
själva grundstenar; böckerna, patientverksamheten och det fysiska rummet. 
 
Beslutet och det efterföljande stora förändringsarbetet påverkade självklart 
bibliotekarierna. Reaktionerna varierade, men ingen av de inblandade gick oberörd 
förbi.  
 
5.3 Bibliotekariernas upplevelser utifrån Cullbergs fyra faser 
 
De fyra faser som Cullberg (2006) delat in upplevelsen av kris i är som tidigare nämnts, 
chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Det varierar hur 
påtaglig en fas är mellan olika individer. Även tiden en person befinner sig i varje fas 
kan vara olika. 
 
5.3.1 Chock – den akuta krisen 
 

För det första så kom det ju som en överraskning, vi var ju inte alls 
förberedda och jag tyckte ju att det här gick alldeles för fort. Det var inte ens 
genomtänkt hur det skulle bli och man ställde sig frågan, finns det verkligen 
så mycket e-böcker att man täcker behovet, och det fanns det ju inte. Så 
överilat upplevde jag det, väldigt överilat och ogenomtänkt, man har inte 
tittat på konsekvenserna. Jag upplevde att det var en nyck. … Det tyckte jag 
var det värsta, att det bara var något som man hade fått för sig helt plötsligt. 
 

Cecilias citat ovan får inleda kapitlet om chock. En upplevelse av att det handlade om 
ett snabbt och ogenomtänkt beslut genomsyrar flera av intervjuerna. Även upplevelsen 
av att inte bli lyssnad på, sedd eller hörd och att det inte heller finns eller ges svar på 
bibliotekariernas frågor till sjukhusledningen. Dessa teman är återkommande i 
intervjuerna i de fall då det går att ana eller se att bibliotekarierna har upplevt den akuta 
krisen, där chock- och reaktionsfasen ingår (Cullberg 2006).  
 
Berit beskriver sin första reaktion som om att hjärnan består av kaos. Hon upplever hela 
situationen efter att förändringsbeslutet meddelats som förvirrande, mycket ”gungfly” 
där hon frågar men att hon inte ”får tag i några svar” då de ”liksom flyter in i väggar 
som försvinner”. Extra påfrestande upplever Berit det i och med sin chefsroll. Hon skall 
vara och framstå som stabil men känslan är allt annat än just det. Snarare känner hon att 
allt är ”jätteskumpigt” och att det inte finns någonting att ta fasta på, riktlinjer saknas. 
Hon upplever det som både slitsamt och jättetufft. 
 
Gunilla minns sin exakta reaktion vid meddelandet om förändringsbeslutet:  
 

Beskedet, när vi fick det, det var en chock. Jag minns det så tydligt att jag 
var tvungen att gå och hämta luft. Det kändes verkligen overkligt. Men ville 
säga stopp! Ni fattar ingenting, det här går för fort. Vi måste kunna resonera 
om detta, det måste kunna diskuteras djupare. Vad är ni för några som kan ta 
sådana beslut? 
 

Det är svårare att från Anneli utläsa någon direkt eller indirekt chock. Hon säger att det 
första ord hon får upp i hjärnan när hon pratar om ämnet är ”lite kaos så” men beskriver 
händelseförloppet mer som en berättelse där innehållet fokuserar på fakta om vad som 
hänt och när det hände. Under intervjuns gång verkar det mer som att det nog beror på 
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att hon har gått vidare än att hon inte upplevde chock då det begav sig. Hon berättar 
mycket om chockreaktioner från sjukhusets övriga personal där den vanligaste 
reaktionen är att biblioteket inte längre skall finnas till för patienterna och att det inte 
skall finnas tillgång till fysiska böcker till utlån, framförallt skönlitterära sådana. 
 
Doris och Elin var båda föräldralediga under tiden då förändringsbeslutet meddelades 
och det märks under intervjuerna att de har en annan relation till själva beslutet. Doris 
menar att det personligen var ganska skönt att inte vara med i själva avvecklingsarbetet 
som vid nerpackandet av böcker och liknande. Hon deltog på alla informationsmöten 
som rörde beslutet då hon kände att det var viktigt. Elin hade tidigare arbetat som 
vikarie och var föräldraledig utan tjänst på biblioteket när beslutet kom. Hon fick 
information om förändringen först då frågan om nytt vikariat dök upp. ”När Berit ringde 
och ville ha tillbaka mig som timvikarie efter föräldraledigheten så hade jag inte ens 
hört talas om detta beslut. Så det var så här: Aha, jaha, vi har lagt ner? Vadå lagt ner? 
Vad är det som händer?”.  
 
Även om det vid intervjutillfällena gått nästan två år sedan förändringsbeslutet delgivits 
de anställda på sjukhusbiblioteket och det kan vara svårt att minnas sin exakta första 
reaktion så går det i några av intervjusvaren utläsa kommentarer som tyder på en 
chockupplevelse. Det är även tydligt att förändringsbeslutet mottagits olika, hos vissa 
som väldigt mycket chockerande och hos andra mindre upprörande.  
 
5.3.2 Reaktion – den akuta krisen 
 
Cecilias känslostarka citat nedan illustrerar hur chock- och reaktionsfasen glider in i 
varandra och tillsammans utgör den så kallade ”akuta krisen”. Reaktioner som ilska, oro 
och apati tar sig starkare uttryck under reaktionsfasen och individen försöker 
rationalisera, projicera och söka mening med vad som skett (Cullberg 2006). 
 

Ja, förbannad faktiskt, framförallt med tanke på patienterna, därför att det 
blev totalstopp för patienterna, dom fick ju ingenting, de fick inte ens 
komma in och låna en dator … brist på service till patienterna det var den 
stora sorgen, speciellt vi då som var ute väldigt mycket bland patienterna 
förstod ju att det här är mer eller mindre en katastrof. 
 

Vidare nämner flera av de intervjuade att de börjar ana att beslutet handlar om att 
sjukhusadministrationen vill åt bibliotekets lokaler, att sjukhusorganisationen har ett 
stort underskott och behöver spara pengar och därför vill minska ner personalstyrkan. 
De söker förklaringar på hur beslutet kunde tas. Vissa av respondenterna nämner en 
”dold agenda” och menar att oklarheten och otydligheten i beslutet stödjer denna 
”teori”. En av bibliotekarierna berättar hur hon innan beskedet i samband med ett besök 
på en av sjukhusets andra verksamheter fått indikationer på att en nedläggning av 
biblioteket är på gång. ”Jag fick frågan om vi skulle läggas ner då det stod så i deras 
protokoll … när jag berättade för kollegorna så skrattade vi bara åt det”. Diskussioner 
om vilka som ligger bakom och varit pådrivande i beslutet förekommer. 
 
Ett annat genomgående tema som framkommer under intervjuerna är oron för 
patienterna och sjukvårdspersonalen. Gunilla beskriver hur bibliotekarierna tidigare 
hjälpt undersköterskor som vill vidareutbilda sig till sjuksköterskor, och även 
sjuksköterskor som vill specialisera sig. Hon uttrycker även en oro för alla utländska 
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läkare som arbetar i sjukhusorganisationen och där hon upplever att biblioteket har varit 
en stödfunktion för dem att anamma det svenska sjukvårdssystemet. Hon menar att ett 
bibliotek med endast digitala resurser inte kan tillgodose deras behov på samma sätt. 
Just denna oro för biblioteksanvändarna är mer påtaglig än oron för de intervjuades 
egen situation.  
 
Hedvig beskriver beslutet som ”överraskande” och ”svårt att greppa och förstå 
konsekvenserna av”. Tiden efter beslutet beskriver hon med orden ”det är väldigt 
turbulent och oroligt i sex månader 2013. Oerhört oroligt.” 
 
Vidare beskriver Hedvig situationen som ”väldigt tråkig” för alla inblandade, just för att 
all skönlitteratur försvinner.  I samma uttalande beskriver hon hur alla arbetade 
tillsammans för att uppnå målet att rensa ut böckerna. ”Vi lyssnade på musik och så 
rensade vi ut böckerna. Men det var svårt”. Den sista meningen visar på hur Hedvig gått 
vidare in i krisens tredje fas, bearbetningsfasen. 
 
De tyngre reaktioner och försvarsmekanismer som t.ex. regression, förnekelse och 
bortträngning som Cullberg skriver om är svårare att se hos de intervjuade i denna fas. 
Försvarsmekanismerna finns där men tar sig uttryck genom att respondenterna främst 
söker förklaringar på hur ett sådant här beslut har kunnat fattas, genom ilska och genom 
oro (Cullberg 2006). 
 
5.3.3 Bearbetning 
 
Anneli berättar hur det tillsattes två grupper som skulle genomföra riskanalyser 
angående förändringsbeslutet, dels en intern i biblioteket, men även en på högre nivå 
där chefläkaren, FOU2, ST-rektor3 och AT-rektor4 var med. Båda dessa grupper kom 
fram till att det ”behövdes ju verkligen fler bibliotekarier för att lösa sjukhusets 
informationsbehov” än de två bibliotekarier som det var beslutat om. 
Riskanalysgrupperna påpekade också att det var viktigt att det inte fick bli något glapp 
mellan att de vanliga böckerna försvann och e-böckerna var på plats. Detta ledde då till 
att biblioteket fick en övergångsperiod på ungefär ett år där det tilläts vara fler 
bibliotekarier än de tidigare två som beslutats om. Biblioteket tilläts också ha kvar en 
del tryckta böcker. Det gällde de böcker där det inte gick att få fram en e-boksvariant, 
vilket i praktiken innebar en stor mängd av de svenska omvårdnads- och 
medicinlitteraturen. 
 
”Sen började vi med att sälja ut all skönlitteratur vi hade under en vecka i maj så från 
och med sommaren startade vi upp med det nya” säger Anneli. Hon och några av de 
andra bibliotekarierna, främst de som arbetade kvar efter beslutet, ger uttryck för att den 
här amnestin är ett första steg in i bearbetningsfasen. Det ger en känsla av hopp och det 
känns som att respondenterna, i alla fall till viss del, upplever att de blir lyssnade på. 
Enligt Cullberg (2006) kan detta ses som ett tecken på att bibliotekarierna nu börjar 
blicka mer mot framtiden istället för att vara uppslukade av det som varit. 
 

2 Forsknings och utvecklingsenheten 
3 Ansvarig för utbildning för specialläkartjänstgöring 
4 Ansvarig för utbildning för allmänläkartjänstgöring 
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Hur bibliotekarierna reagerat under bearbetningsfasen skiljer sig mellan de 
bibliotekarier som arbetade kvar efter beslutet och de som avslutat sin anställning 
genom att gå i pension eller valt att söka sig vidare i annan verksamhet.  
 
Gunilla som gick i pension beskriver det så här:  
 

Jag hade kunnat tänka mig att vara kvar ända till december för jag fyllde 65 
först då, men samtidigt kände jag liksom att jag inte ville komma tillbaka när 
det var en sådan här turbulens … jag har sagt många gånger att det känns 
som att gå bakvägen ut liksom, backa bakåt ut, det kändes väldigt snopet helt 
enkelt att inte kunna säga hej till folk ens då vi inte hade öppet längre. Det 
kändes helt… Ja det var jättetråkigt avslut. … Jag tyckte jättemycket om mitt 
jobb men sen var det väldigt väldigt tråkigt. 
 

Bearbetningsfasen, som enligt Cullberg (2006) kan pågå upp till tolv månader, har för 
de som inte arbetade vidare skett i olika former efter avslutat arbete eller genom att söka 
sig vidare till nya tjänster. Det framkommer att själva avslutet eller det nya arbetet har 
varit en behjälplig del i att ta sig vidare i bearbetningsfasen. 
 
Hedvig beskriver sig själv som i mitt emellan de olika ”gängen”, hon är varken en av de 
som skall gå i pension eller ”en av de unga” som skall arbeta vidare med utvecklingen. 
Hon säger att det inte var svårt att ”inte tillhöra något av gängen”, inte svårt ”med allt 
som skedde”, inte heller att ”förlora jobbet var svårt, då det skulle bli en lösning för var 
och en”. Det ”verkligen svåra var att inte ha tillgång till den svenska arbetsmarknaden 
som 60-åring”. Trots de svårigheter Hedvig upplever på arbetsmarknaden börjar hon 
efter ett tag arbeta på ett annat bibliotek och hennes berättande avslöjar hur detta 
skyndar på bearbetningsfasen. ”Min räddning var att få 40-50 nya arbetskamrater direkt 
en måndagsmorgon, komma till ett stort bibliotek med ett nytt system jag aldrig hade 
hanterat”.   
 
För dem som var kvar efter förändringen blev bearbetningsfasen mer förknippad med 
vad som skedde på arbetsplatsen.  
 
Doris berättar att hon inte hade arbetat så lång tid på biblioteket när beslutet kom. Hon 
säger ”jag hade ju inte med mig, den här bilden, alltså hur biblioteket sett ut under så 
lång tid”. Hon beskriver hur hon tycker det är roligt att arbeta med förändringsarbete 
och tidigare arbetat mycket med utvecklingsarbete. ”När jag kom in i det så hade nog 
den här processen, att liksom bearbeta beslutet och alla känslor lugnat ner sig lite 
grann”. Doris bearbetning känns som en kortare sådan. Hon beskriver att hon upplevt 
hela förändringsprocessen med ”någon slags dubbelhet”, utvecklingsbitarna ser hon 
som roliga men att ”det var en tråkig situation att göra det i”.  
 
Elin berättar om hur hon känner att beslutet under dessa omständigheter nu ”blivit något 
negativt istället för något positivt”. Istället för reaktioner som ”å vad mycket nytt 
elektroniskt ni har” upplevde hon att biblioteksanvändarna snarare reagerat med ”nu kan 
vi inte låna den nya deckaren längre”. Hon minns hur hon reagerade över hur mycket de 
fysiska lokalerna minskat när hon kom tillbaka till biblioteket, det känns som ”allt har 
krympt”, bibliotekspersonalen har minskat, antalet låntagarna har minskat och lokalerna 
har minskat. Hon upplever att arbetsplatsen hösten 2013, när det nya biblioteket öppnat 
upp, fortfarande är i ett ”förvirrat läge många gånger”. Detta i brist på ett tydligt 
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uppdrag om vad biblioteket egentligen skall göra och vad biblioteket får köpa in. 
Bearbetningen blir att försöka lösa alla dessa nya frågor från dag till dag. ”De (läs 
sjukhusledningen) gjorde det lätt för sig, biblioteket skall bli elektroniskt och så har vi 
inte fått några verktyg på vägen eller tankar uppifrån hur vi ska gå till väga”.  
Precis som i Doris fall upplever Elin korta upplevelser av chock och mindre grad av 
reaktioner. Det känns som att de mer ramlar in i bearbetningsfasen och bearbetningen 
består mycket av att försöka styra upp det nya som skall byggas upp. 
 
Cecilia var en av de som varit med länge på sjukhusbiblioteket och fortsatte att arbeta 
efter förändringsbeslutet. Hon reagerade starkt på beslutet och beskriver under intervjun 
både upplevelser av chock och starka reaktioner. Hon uttrycker vid flera tillfällen sorg 
över framförallt att patientbiten av biblioteket har försvunnit. Det känns som att Cecilias 
bearbetningsfas fortsätter längre än de övrigas som arbetade kvar, för att sedan gå hand i 
hand med nyorienteringsfasen.  
 
Berit menar att hon i sin chefsroll ”haft en känsla” av var biblioteket är på väg. ”Det var 
ju inte så att vi fick det här beskedet och inte hade någon aning om att det fanns 
elektroniska böcker”, hon menar att hon medvetet anställt två IT-bibliotekarier tidigare 
”för jag såg ju att det var på gång, sen att det gick så fort det är en annan sak det”. 
 
För Berit och Anneli, som båda arbetade kvar efter beslutet blev bearbetningen av det 
hela att sikta framåt och bygga upp det nya. Följande ord från Anneli beskriver ganska 
väl hur bibliotekets personal nu närmade sig nyorienteringsfasen. ”Jag tror inte 
sjukhuschefen trodde att vi skulle finnas kvar, jag vet inte vad, kanske att vi typ skulle 
gömma oss på något kontor någonstans och bara ha UpToDate5 och… jag vet inte vad 
han trodde” 
 
5.3.4 Nyorientering 
 
I intervjuerna med de fem respondenter som arbetade kvar efter förändringsbeslutet 
framgår att de i ett förhållandevis tidigt läge bestämmer sig för att blicka framåt och 
bygga upp det nya digitala biblioteket. Anneli säger att ”jag tycker ändå vi gjort det 
bästa av det vi kunde, vi bestämde ju ganska tidigt att vi verkligen skulle bli det bästa 
digitala biblioteket i Sverige, … alltså verkligen fixa det här då och göra det bästa av 
det.”  
 
Doris hade hellre sett att förändringen skett på ett annat sätt än att ha ”spunnit ur en 
sådan tråkig situation”. Det hade varit bättre med ett ”åh nu ska vi nystarta och det här 
är verkligen en satsning”, hon tänker att då hade frågan om skönlitteraturens vara eller 
icke vara kanske avdramatiserats och det hade inte upplevts som en nedläggning utan en 
utveckling. Med avsaknaden av tydligt uppdrag från sjukhusorganisationen menar hon 
att ”nu var det ju vi som fick bestämma oss för att tänka på det sättet”. Ju mer hon 
började sätta sig in i ”det nya” och arbeta med det ”så tyckte jag att det ändå blev ett kul 
uppdrag”. 
 
Elin berättar att en av de frågor bibliotekarierna fått arbeta med efter förändringen är att 
visa för omgivningen att biblioteket överhuvudtaget finns kvar. ”Många har trott att vi 
stängt igen och blivit arga för att vi tagit bort all skönlitteratur”. Berit beskriver under 

5 UpToDate är ett evidensbaserat kliniskt medicinskt beslutsstöd i databasformat. 
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intervjutillfället hur besökare blir förvånade över att biblioteket fortfarande existerar och 
att kommentarer om ”den hemska nedläggningen” av biblioteket förkommer varje 
vecka.  
 
Även de andra bibliotekarierna som arbetade kvar efter förändringen berättar om att just 
arbetet att synas utåt var en av de uppgifter de arbetade hårdast med i början av 
nyöppnandet. Anneli beskriver ”vi har ju kämpat och kampanjat mycket för att du som 
låntagare kommer åt allting som du egentligen skall behöva dygnet runt”.  
 
Andra viktiga arbetsuppgifter, som bibliotekarierna beskriver som ”enande”, var t.ex. all 
ny kunskap som rörde de digitala bitarna som nu skulle behärskas av alla som arbetade 
kvar.  Jobbiga situationer som att bemöta de dagliga beklagande kommentarerna från 
biblioteksanvändare som rörde förändringsbeslutet där ofta biblioteket framhölls som de 
”som inte kämpat tillräckligt” och den ständiga frånvaron av svar på frågor eller andra 
besked rörande bibliotekets uppdrag från sjukhusets ledningsgrupp tas upp av samtliga 
intervjuade. 
 
Cecilia har uttryckt att hon upplevt starka känslor under de tidigare faserna. Det är inget 
undantag när det kommer till nyorienteringsfasen. Hon berättar ofta hur glad hon var att 
hon inte valde att gå i pension då beslutet kom. ”Det sista året, det är jag jätteglad för att 
jag fick, jag lärde mig så mycket, det var väldigt utvecklande”. Ett planeringsmöte 
under sommaren 2013 inför nyöppnadet av biblioteket beskriver hon som väldigt 
givande, ”vi gjorde upp precis i detalj om vem som skulle göra vad … och jag tyckte 
omorganisationen blev jättebra och arbetsfördelningen och alltihop … det blev ju en 
gemensam värdegrund och alla jobbade mot samma mål”. Hon beskriver sitt sista år på 
arbetsplatsen som ”det bästa året” hon haft med avseende på arbetsplatsutveckling. 
Hennes uttalande stämmer väl med Cullbergs (2006) ord om att i nyorienteringsfasen så 
tar för de flesta inblandade nya erfarenheter vid och självkänslan blir åter stärkt. 
 
Det märks att samtliga bibliotekariers självkänsla stärkts och att de nya erfarenheter som 
den nya arbetssituationen bidrar till stärker samtliga inblandade. Trots avsaknad av 
upplevt stöd från sjukhusledningen hittar de sitt eget sätt att ta sig vidare in i 
nyorienteringsfasen, en fas som egentligen saknar direkt avslut. 
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6. Slutdiskussion 
 
I detta kapitel diskuteras det som kom fram i resultatanalysen genom uppsatsens 
frågeställning. Med hjälp av uppsatsens teori som utgångspunkt. Efter det följer en 
diskussion om bibliotekspersonalens reaktioner ur ett 
organisationsförändringsperspektiv. Vidare diskuteras uppsatsens metod. Till sist dras 
slutsatser och tankar kring framtida forskning. 
 
6.1 Personalens upplevelse av förändringsbeslutet 
 
Att sjukhusbibliotekets personal reagerade över det organisationsförändringsbeslut som 
togs 2013 och innebar en helt digital biblioteksverksamhet framkommer tydligt. Alla 
har dock reagerat i olika grad och styrka. En del har genomgått alla krisens fyra faser 
(Cullberg 2006) medan andra inte ger uttryck för att de har upplevt eller i vissa fall 
endast nosat på vissa av faserna. 
 
Den så kallade akuta krisen (chockfasen och reaktionsfasen) har varit svårare att hitta 
stöd för i de uttalanden som respondenterna ger under intervjuerna, även om de finns 
där. Vissa av de uttryck som enligt Cullberg (2006) är typiska för dessa faser är alltid 
inte helt lätta att utläsa. I reaktionsfasen kan det säkert ha förekommit t.ex. isolering, 
regression och undertryckande av känslor men det är svårt att hitta direkta uttalanden 
som belägger detta. Förklaringen ligger eventuellt i att intervjuerna utfördes ca två år 
efter att beslutet meddelats. Även om tidigare nämnda reaktioner upplevts så kan det 
eventuellt vara så att de lätt glömts bort eller passerat förbi utan att den som varit med 
om dem ens är medveten om dem.  
 
En annan förklaring kan vara att Cullbergs teori ursprungligen grundar sig på 
undersökningar av människor som genomgått allvarliga livskriser och behövt 
psykiatrisk vård för detta. Vissa av de reaktioner Cullberg tar upp är troligen mer 
förekommande i den kontexten. Som tidigare nämnts så utesluter de inte att människor 
kan reagera på detta sätt även vid en arbetsplatsförändring (Ahrenfelt 2013 ; Angelöw 
2010). 
 
De mönster som framkommer är att de som arbetade kvar i den nya verksamheten efter 
förändringsbeslutet snabbare tagit sig vidare ur eller inte ens upplevt den akuta krisen i 
allt för stor utsträckning. De som valde att gå i pension befann sig då i 
bearbetningsfasen och har sedan på egen hand fortsatt att ta sig igenom de kvarvarande 
faserna. Deras nyorientering blir just att gå i pension och lämna arbetet bakom sig. De 
uttrycker ledsamhet över att det skulle behöva ske på detta sätt. En av respondenterna 
som är i pensionsåldern och som reagerade kraftigt under den akuta krisen valde ändå 
att arbeta kvar efter förändringen. Hon uttrycker hur positivt och utvecklande hon 
upplevt ”detta sista år”. En teori är att arbetet och de nya arbetsuppgifterna fungerar 
som stöd för att snabbare gå vidare i krisens faser och bearbeta händelsen. För en annan 
respondent som inte arbetade kvar är det nya arbetet med stor sannolikhet det som leder 
henne ur bearbetningsfasen. 
 
Ett annat mönster som syns är att de som arbetat en längre tid på biblioteket reagerar 
kraftigare på förändringsbeslutet än de som arbetat där en kortare tid. En orsak till de 
förstnämndas kraftigare reaktioner kan vara obehag för de nya rutiner och de tekniska 
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arbetsuppgifter som nu blir huvudsysslan. Eller när det invanda utmanas och något som 
arbetats med under lång tid plötsligt blir överflödigt och skall avvecklas (Angelöw 
2010). Uttalandena i intervjuerna tyder mycket på att reaktionerna beror och förstärks 
på hur själva förändringen har hanterats av sjukhusorganisationen och hur den 
presenterats för bibliotekarierna.  
 
Det är intressant att se hur alla respondenter har tagit sig vidare och till slut passerat alla 
krisfaser. Det har skett av varierande anledningar, tagit olika lång tid och hänt vid olika 
tillfällen. Någon har bytt arbete, vissa har börjat livet som pensionärer och några vände 
på det svåra och försökte utveckla en bra situation. 
 
Cullberg skriver att ”En kris blir så ett stycke av livet och inte något som skall glömmas 
bort och avkapslas. Många upplever också efteråt att händelsen får nya betydelser under 
kommande livsperioder. … Den skakade självkänslan har återupprättats, de svikna 
förhoppningarna har bearbetats.” (Cullberg 2006). 
 
6.2 Organisationsförändringsperspektivet 
 
Varför blev det så kraftfulla reaktioner angående förändringsbeslutet på 
sjukhusbiblioteket? 
 
Det framkommer att den verkliga delaktigheten från medarbetarnas sida som Ahrenfelt 
(2013) talar om inte har förekommit under bibliotekets förändringsprocess. Istället 
använder sig sjukhusledningen av det hierarkiska och ”lydnadsbaserade” 
förhållningssätt Ahrenfelt (2013) starkt kritiserar. Bibliotekspersonalen, som i den egna 
biblioteksmiljön är vana vid ett stort mått av tillåten egenkontroll över sina 
arbetsuppgifter och arbetsmiljö, får i förändringsbeslutsprocessen i stort sett ingen 
kontroll alls av det ”egna”. Det är enligt min uppfattning så att detta motsatsförhållande 
påverkat nivån av reaktioner åt det starkare hållet. 
 
Sjukhusledningen visar, enligt respondenternas upplevelse, på bristande kunskap om 
biblioteksverksamheten. De tar inte heller möjligheten att, som Angelöw (2010) 
framställer som extra viktigt för en smidig organisationsförändring, ta till vara på 
bibliotekspersonalens kompentenser och kunskap inom sitt arbetsområde för att främja 
och göra förändringen smidig. Angelöw (2010) beskriver även vikten av en tydlig 
målbild och menar att en sådan hjälper alla inblandade att förstå varför förändringen 
sker. Kriterier för en bra målbild, som att göra alla delaktiga i formuleringen av målen 
och att målen bör vara rimliga inom angivna tidsramar, saknas. Det fanns heller ingen 
möjlighet att diskutera målen. Respondenterna ger även uttryck för hur diffust det 
kändes angående var förändringen var på väg och vad den var tänkt att leda till.   
 
Den viktiga kommunikation mellan de inblandande i en organisationsförändring, som 
Angelöw (2010) framhäver, visar sig vara bristfällig. Respondenterna beskriver det som 
att den endast ”riktas åt ett håll”, uppifrån och ner. Kommunikation upplevdes inte 
heller som tydlig eller klar och det ges inte utrymme för samtal eller diskussion. Frågor 
från bibliotekarierna om förändringen får inga svar.  
 
Flera viktiga faktorer som enligt (Ahrenfelt 2013 ; Angelöw 2010) utgör grunden för en 
smidig och lyckad organisationsförändring saknas i situationen vid sjukhusbiblioteket. 
Då den här uppsatsen fokuserat på bibliotekariernas upplevelser av en 
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organisationsförändring, vilket jag reflekterar över i metoddiskussionen ovan, kan det 
lätt bli slagsida då sjukhusledningen inte fått komma till tals. Hade sjukhusledningen 
tillfrågats skulle bilden av förändringen troligen ha blivit mer nyanserad. Jag har valt att 
framhäva de brister där en majoritet av respondenterna gett uttryck för dem. 
Möjligheten att studera varje enskilds respondents kritik mot ledningen kunde fördjupas 
men valdes bort till förmån för en mer gemensam upplevelse av förändringen i fråga. 
 
Respondenterna uttrycker också egna förslag på hur förändringen hade kunnat gå till. 
Samtliga nämner att biblioteket borde ha fått en övergångsperiod på några år för att i 
rimlig takt få implementera de nya digitala funktionerna. Att få arbeta in och lära och 
lära sig allt omkring de elektroniska böckerna parallellt med det klassiska biblioteket 
hade möjliggjort en mer smidig övergång. Reaktionerna hade inte blivit så starka från 
omgivningen och utvecklingsarbetet hade blivit en ”rolig grej” istället för något som 
upplevdes som påtvingat av bibliotekarierna och som skulle genomföras i all hast. 
Vikten av noggranna förberedelser och resurstillskjutande, gärna i form av en egen 
arbetsgrupp som får använda sin arbetstid åt de nya systemen får stöd i tidigare 
forskning (Gonzales 2016 ; Kenefick & Werner 2008).  
 
Kenefick & Werner (2008) menar även att det är lämpligt att följa och lyssna på 
användarna av nya bibliotekssystem. När feedbacken från användarna tyder på att det 
handlar om ett användarvänligt och uppskattat system är det läge att implementera 
systemet och att avsätta tid och resurser åt detta. I sjukhusbibliotekets fall tas, i samband 
med att förändringsbeslutet meddelas, ingen hänsyn till varken biblioteksanvändarnas 
eller bibliotekariernas åsikter om de nya digitala system som skall bli norm.  
 
Min slutsats är att om bibliotekspersonalen varit mer involverad i processen kring 
förändringsbeslutet hade en del negativa reaktioner kunnat undvikas. De upplevelser av 
kris bibliotekarierna gav uttryck för i intervjuerna kunde då varit färre.  
 
6.3 Metoddiskussion 
 
Då det gått ca två år mellan förändringsbeslutet och intervjuernas genomförande var det 
svårare att direkt utläsa svar som stödjer chockfasen, även om det finns med här och 
där. Dock hade för tidigt utförda intervjuer inneburit att jag istället gått miste om 
helheten och fått sämre svar rörande de övriga faserna; reaktion, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. Till en början upplevde jag också en viss svårighet i att hitta 
tydliga belägg för de andra krisfaserna. Efter att ha tänkt om och insett att det skiljde sig 
avsevärt från person till person kring hur mycket de reagerat under de olika faserna blev 
det hanterbart.  
 
Det faktum att alla bibliotekarierna som var berörda valde att låta sig intervjuas ger 
ytterligare tyngd till slutsatserna. 
 
Då jag själv var anställd på sjukhusbiblioteket vid de tillfällen då intervjuerna 
genomfördes finns det anledning till att reflektera hur det har påverkat studien. Det finns 
en risk för att resultatet kan få en viss partiskhet (Jacobsen 2017). Har det varit möjligt 
att hålla den tillfredställande objektivitet som en forskare bör ha? Min anställning 
började i augusti 2013 och jag har därför inte upplevt eller arbetat på det bibliotek som 
fanns innan förändringsbeslutet togs. Jag har heller inte samma känslomässiga koppling 
som respondenterna till det bibliotek som en gång var, i och med att jag kom in i 
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verksamheten i ett skede när uppbyggnaden av det ”nya” digitala biblioteket tagit fart. 
Under själva intervjutillfällena användes breda frågor. Allt för ledande frågor och 
följdfrågor undveks. Respondenterna gavs möjlighet att tala så mycket som möjligt utan 
min inblandning. Det kunde hända att en respondent sa något i stil med ”du vet vad jag 
menar” varpå jag svarade med ”nej, men berätta gärna”. Det är respondenternas egna 
ord som ligger till grund för studien. Trots att respondenterna alltid påverkas på något 
vis utav min roll som forskare och intervjuare anser jag att det har fungerat att hålla en 
tillfredsställande nivå av objektivitet under uppsatsens tillkomst. 
 
Jacobsen (2017) menar att relationen mellan intervjuare och respondent kan vara 
problematisk då intervjuaren dyker upp en kort stund i en människas liv och vill få dem 
att dela med sig av sina innersta tankar om ett visst ämne. Jag upplevde att alla 
respondenter var väldigt måna om att berätta och dela med sig av sina tankar och 
upplevelser. En intressant iakttagelse jag gjorde var att nivån av tillit till mig som 
intervjuare var bättre i de fall jag haft en arbetsrelation med respondenterna. Så behöver 
dock inte alltid vara fallet då en arbetskamrat eller före detta arbetskamrat likväl kan ha 
anledning att vara mer reserverad i en intervjusituation. Respondenten kanske inte vill 
vara för öppen med någon hen har eller har haft en arbetsrelation till. 
 
Min upplevelse var ändå att de respondenter jag haft en arbetsrelation till var öppna i 
sina svar på ett sätt som inte skett utan denna tillit. I de fall där jag inte hade någon 
närmare relation till de intervjuade upplevde jag att svaren var mer reserverade, 
genomtänkta och generella, vilket till viss del kan vara problematiskt. Om jag inte haft 
någon relation till någon av respondenterna hade troligen alla intervjuer gett svar av den 
mer reserverade och generella karaktär som jag upplevde hos de respondenter jag inte 
haft en arbetsrelation med och resultatet av studien hade kanske sett annorlunda ut? 
Dock går det att se det som en fördel, vilket Jacobsen (2017) också gör, och jag 
upplever personligen att studien kommer närmare den upplevda individuella berättelsen.  
 
En situation Jacobsen (2017) tar upp är att forskaren som undersöker sin egen 
arbetsplats lätt kan fastna i att undersöka de informella strukturer som ligger närmast en 
själv och på så sätt missar andra perspektiv inom organisationen. Jag är medveten om 
att min studie endast utgår från bibliotekariernas perspektiv av 
organisationsförändringen och att detta kan bidra till en ensidig händelsebeskrivning av 
förändringen. Samtidigt är det ett medvetet val och det framgår tydligt i syfte och 
frågeställning vad som avses undersökas. Som jag nämner nedan i avsnittet om framtida 
forskning hade det varit intressant att se organisationsförändringen ur andra perspektiv. 
 
6.4 Framtida forskning 
 
Som jag tidigare nämnt i kapitlet om avgränsningar undersöker den här uppsatsen inte 
sjukhusorganisationens övriga medarbetares upplevelser av organisationsförändringen. 
Det hade varit intressant att samla fler upplevelser av förändringen utöver 
bibliotekariernas. I en sjukhusmiljö med nästan 5000 anställda finns många olika 
yrkeskategorier representerade. Ett förslag på vidare forskning är en kvalitativ 
intervjustudie med t.ex. ett mindre antal läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor. 
Har biblioteksförändringen påverkat dem i sitt sätt att tillgodogöra sig information i sin 
yrkesutövning? De har kanske fått en närmare relation till sjukhusbiblioteket då 
bibliotekets uppdrag numera är strikt fackmässigt?  
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Det kan också vara intressant att undersöka om olika yrkeskategorier tillgodogör sig 
information på olika sätt. Skiljer sig en sjuksköterskas agerande från t.ex. en läkares 
eller en administratörs tillvägagångssätt? Hur ser respektive grupps informationsbehov 
ut? Svaren på dessa frågor kan vara behjälpliga för hur sjukhusbibliotek kan nå ut till 
sina målgrupper, vilket enligt Thomas (2012) är ett av sjukhusbibliotekens viktigare 
arbeten. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Grundläggande information om intervjusituation: 
 

- Beräknad tidsåtgång 
- Intervjun spelas in 
- Intervjun transkriberas med möjlighet att ta del av 

 
Bakgrundsfrågor:  
 

- Ålder 
- Arbetad tid på biblioteket  
- Arbetsuppgifter före och efter förändringen 
- Nuvarande sysselsättning 

 
Hur skulle du beskriva förändringen från ett traditionellt sjukhusbibliotek till ett digitalt 
personalbibliotek? 
 
Hur har du upplevt förändringen från ett traditionellt sjukhusbibliotek till ett digitalt 
personalbibliotek? 
 
Har dina arbetsuppgifter förändrats? Hur i så fall?  
(Har den digitala förändringen påverkat arbetsuppgifterna? Hur i så fall?) 
 
Hur upplever du att bibliotekets verksamhet har påverkats av förändringen från ett 
traditionellt sjukhusbibliotek till ett digitalt personalbibliotek?  
(bibliotekets service och tjänster) 
 
Hur upplever du att biblioteksorganisationen påverkats av förändringen från ett traditionellt 
sjukhusbibliotek till ett digitalt personalbibliotek?  
(utveckling, relationen mellan kollegor, arbetsklimatet/miljön) 
 
Hur upplever du att sjukhusledningen hanterat och bistått förändringen? 
(tillskjutande av resurser, planeringsarbete, målbild, information) 
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