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Förord 
 
Inom biblioteks och informationsvetenskap studeras biblioteks och informationsfrågor 
ur ett samhälls, grupp och individperspektiv samt organisationsperspektiv. Detta utifrån 
dåtid, nutid och framtid. Ämnet är brett och mångfasetterat och har kopplingar till 
många olika ämnen. Alltifrån psykologi till teknik. Jag har ett starkt intresse för 
kommunikation och informationsförmedling ur ett lärande – och utvecklingsperspektiv. 
Både när det gäller den enskilda individen och organisationer som helhet. När vi under 
utbildningens gång skulle välja kollegieinriktning valde jag det kollegium som 
innefattar studier av ”organisationer och dess informationsresurser användning och 
utveckling”  jag tycker dessutom om kultur i olika former. Att ämnet för min 
magisteruppsats blivit att studera den interna informationen inom verksamheter inom 
Borås Kulturhus, närmare bestämt Bårås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek kan 
således inte ses som en slump.  

 
Jag vill tacka personal på Borås Stadsteater för engagerad medverkan. Tack till alla på 
Borås Stadsbibliotek som ställt upp! Särskilt tack till Lena och Britt- Inger. Sist men 
inte minst vill jag tacka min handledare Gunnel Hessler! 
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1. Inledning 
 
Borås Stads kulturhus invigdes i mitten av 1970- talet. Idén till en gemensam byggnad 
för den kommunala kulturverksamheten hade dock funnits långt tidigare. Kulturhuset 
består av tre sammanbyggda delar; bibliotek, teater och konstmuseum. Kulturnämnden 
har yttersta ansvar för kulturhusets verksamhet. I denna uppsats vill jag genom 
beskrivning, jämförelse och analys ge aspekter på intern information kopplat till två av 
kulturhusets verksamheter, nämligen Borås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek. Jag 
finner detta intressant då de båda verksamheterna är skilda till sin karaktär genom att 
strukturen skiljer sig åt ur ett organisationsperspektiv. Inom teatern är personalen 
organiserad utifrån tre enheter; en med ansvar för administration, en med ansvar för det 
kreativa arbetet och en med ansvar för teknik. Alla tre enheterna står under 
teaterchefens ledning. Teaterns organisationsstruktur är till stor del utformad utifrån de 
produktioner som sätts upp och är därför ombytlig och föränderlig. Teaterns verksamhet 
är så att säga kreativ till sin natur; ingen produktion är den andra lik. Bibliotekets 
verksamhet innehåller också kreativt arbete med till exempel mindre utställningar eller 
teman. Verksamheten kretsar dock mycket kring det vardagliga kontinuerliga arbetet 
med in och utlån av media och administrationen som följer med dessa aktiviteter och 
uppgifter. Inom biblioteket är organisationen uppbyggd kring fem olika arbetslag. 
Arbetslagen är utformade utifrån de ansvarsområden och arbetsuppgifter som 
bibliotekets verksamhet består av. Varje arbetslag har en arbetslagsansvarig. De 
arbetslagsansvariga utgör tillsammans med personal från stödfunktioner- till exempel 
datateknisk personal och administration med personalansvar- samt bibliotekschefen en 
ledningsgrupp. Teaterns övergripande uppdrag är att nå en bred publik genom varierade 
produktioner av hög kvalitet. Biblioteket skall i sin dagliga verksamhet serva sina 
användare med ett innehållsrikt och behovsanpassat mediautbud. Båda verksamheterna 
skall dock bidra till att ge kommuninvånarna i Borås ett levande kulturhus- tillgängligt 
för alla! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Strukturen kring hur Borås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek är utformad och 
fungerar är olika ur ett organisationsperspektiv. Syftet med mitt arbete är att med 
avseende på detta göra en jämförelse och analys av de båda verksamheternas interna 
information. I min analys och mitt resultat av denna jämförelse avser jag att studera 
aspekter såsom kollektiv eller gemensam förståelse kring ansvarsområden och 
arbetsuppgifter och aktiviteter. Jag vill även kommentera och ge aspekter på 
beslutsfattande. För att uppnå mitt syfte har jag tagit följande frågeställningar till hjälp: 
 
Hur kan kommunikation och informationsutbyte mellan människor med olika 
ansvarsområden och arbetsuppgifter beskrivas inom de båda organisationerna?  
 
Vilka vägar använder man i första hand inom de båda organisationerna när man 
kommunicerar och informerar varandra för att sprida kunskap? 
 
Vilken inverkan har organisationsstrukturen på den interna informationen inom Borås 
Stadsteater och Borås Stadsbibliotek?  
 
Dessa frågor kan ses som underställda till den övergripande frågeställning som finns i 
uppsatsens titel; En helhet som förenar? Aspekter på intern information inom Borås 
Stadsteater och Borås Stadsbibliotek. 
 

3. Reflektion kring tidigare forskning 
 
Innan jag presenterar min teoretiska referensram vill jag visa på hur jag ser på tidigare 
forskning och teori som behandlar det ämnesområde mitt arbete omfattas av. 
 
När det gäller att ringa in och definiera tidigare forskning som är av intresse för mitt 
arbete har jag funnit att tidigare forskning antingen är väldigt övergripande och generell 
eller mycket smal och specifik. Organisationsforskning talar ofta om organisationer i en 
vidare bemärkelse som ger en heltäckande men övergripande bild av hur organisationer 
fungerar. Jacobsen och Thorsvik (2002) ger i sitt grundliga verk ”Hur moderna 
organisationer fungerar” (2002) en god presentation av de mest centrala temana och 
perspektiven inom organisationsteorin. Författarna gör särskild fördjupning kring de 
olika utmaningar organisationer av i dag ställs inför. Teman som berörs är utvecklingen 
inom informations- och kommunikations tekniken men också teman som lärande, 
innovation, omställning, lagarbete och kompetensutveckling behandlas. Jackson och 
Carter (2002) erbjuder i sin text ”Organisationsbeteende i nytt perspektiv” möjligheter 
till förståelse och insikt i den enormt stora variationen av mänskligt beteende inom 
organisationer. Författarna presenterar resonemang kring begrepp som; struktur, 
kunskap, makt, rationalitet, effektivitet och beslutsfattande.  
 
Informationsvetare redogör och studerar information och informationsresurser utifrån 
generella fördelar och nackdelar samt positiva och negativa effekter kopplat till 
organisationers utveckling och lärande. Kommunikationsforskare bidrar med att återge 
generella och vanligt förekommande hinder och problem som kan förekomma samt 
presentationer av viktiga men basala kommunikationsmodeller. Här skulle jag vilja göra 
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en hänvisning till Choo´s omfattande forskning kring informationshantering och 
informationsresurser inom organisationer.  
 
Under senare delen av 1960 talet fick många svenska organisationer problem med att 
hålla samman den interna informationen. Som följd av den dåvarande gynnsamma 
tillväxten i landet blev arbetsplatserna mycket stora och avståndet mellan ledning och 
operativ verksamhet blev större. Stora satsningar gjordes på utredningar och många 
personaltidningar grundades. Man kan säga att de i dagens mening professionella 
interninformationsaktiviteterna inom svenska organisationer grundades vid denna tid. 
När det mer specifikt gäller forskning om information inom organisationer, intern 
information, handlar det ofta om att identifiera och göra en analys av informationsvägar 
och kommunikationskanaler som används inom den organisation som studeras. Detta 
för att kunna utröna om brister finns så att organisationen kan göras effektivare, 
smidigare och bättre i hanteringen av sin interna information. Annan forskning 
fokuserar på hur ledare för organisationer hanterar information och vilka strategier och 
redskap som finns att tillgå. Vi har vidare forskning som specifikt behandlar tekniska 
system och datorbaserade program för att hantera intern information inom 
organisationer.  
 
Betydande forskning behandlar och beskriver också informationsvetares yrkesroll och 
profession. Allt fler organisationer och företag anställer informationsvetare med uppgift 
att hantera och ansvara för informationsfrågor. Detta i vidare bemärkelse som i 
sammanhang av hur organisationer bygger upp strategier för omvärldsbevakning. 
Vilken information och vilka informationsresurser behövs fö r att nå marknad, kunder, 
publik eller användare? Man kan här göra kopplingar till marknadsundersökningar och 
arbete med det utåtriktade arbetet inom organisationer. Annan forskning är mer 
specifikt inriktad på hur organisationer hanterar dokument samt hur dessa dokument 
hanteras och bevaras inom olika avdelningar och enheter inom organisationen som står i 
fokus. Exempel på vad forskning har att säga i detta sammanhang finns enligt mig 
sammanställt på ett bra sätt i ”Handbook of Information Management” av Scammell, 
ed, (2001).  
 
I mitt arbete står Borås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek i fokus med syfte att återge 
aspekter på intern information. Jag har utifrån beskrivning av dessa specifika 
verksamheter försökt ge en bred och infallsrik bild av aspekter jag funnit såväl utifrån 
tidigare forskning och teori samt utifrån min intervjuundersökning med anställda inom 
teatern och biblioteket. Mitt arbete skiljer sig således från mer djupgående fallstudier av 
enskilda teatrar, bibliotek eller andra kulturverksamheter som ofta är inriktade mot det 
externa arbetet riktat mot publik och användare kopplat till en specifik teaterproduktion 
eller projekt som fokuserar på tillgänglighet och mötet med biblioteksanvändarna. Jag 
ser dock klara likheter mellan min egen studie och fallstudier med tanke på att jag 
arbetat med två specifika ”fall” eller verksamheter med avgränsning mot att studera 
deras interna information.. Enligt min uppfattning går fallstudier dock mer på djupet när 
det gäller att karaktärisera och belysa ett fall i sig. 
 

4. Teoretisk referensram 
 
I min teoretiska referensram som jag nu skall gå vidare med att presentera vill jag visa 
på hur man utifrån organisations, informations och kommunikationsforskning kan 
studera intern information inom organisationer ur såväl psykologiska, 
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socialpsykologiska och politiska aspekter som tekniska aspekter. Min teoretiska 
referensram spänner över mycket och är infallsrik. Detta som en följd av att det finns 
många aspekter och infallsvinklar att ta hänsyn till inom såväl organisationsforskningen 
som informationsforskningen. Jag anser att det finns en fördel att studera dessa aspekter 
i ett och samma arbete för att få en mer sammantagen bild av mitt ämnesområde än om 
de studeras och diskuteras var för sig vilket hör till vanligheten. Nackdelen skulle kunna 
vara att det är svårt att följa upp alla aspekter lika väl och att man därför riskerar att få 
en mindre fördjupad och nyanserad bild.  
 
Jag inleder dock med att ge en bild och förslag till definition och förklaring av 
informations och kommunikationsbegreppet.  
 
4.1 Information 
 
Det finns många informationsforskare och teorier av varierande omfattning och 
inriktning. Jag väljer här att främst lyfta fram Davenport och Choo då jag anser att deras 
forskning är övergripande och heltäckande vilket bidrar till förutsättningar för att skapa 
en grund för en teoretisk referensram när det gäller informationsbegreppet. Forskning 
exempelvis hos Choo (1998) visar att informationsbegreppet kan sättas in i 
sammanhang som hur organisationer skapar mening och kunskap kring den egna 
verksamheten liksom om omvärlden som de interagerar med. Information är således ett 
komplext begrepp.  
 
Davenport (1997) sätter in informationsbegreppet i en helhet och etablerar begreppet 
informationsekologi. Han vill med detta bland annat visa på att i stället för att lägga 
fokus vid informationsteknologi är det oftast mer givande att studera hur människor 
skapar, distribuerar, använder och tänker kring information. Särskilt om man vill 
utveckla, förändra och förbättra informationshanteringen inom en organisation. 
Författaren ger uttryck för att: ”Information is not easily stored on computers and is not 
“data”, the more complex an informationmodel is, the less useful it will be; information 
can take on many meanings in an organization; technology is only one component of 
the information environment and often not the right way to create change ” (Ibid., s. 5). 
Författaren menar vidare på att insikt i och medvetenhet kring individers 
informationsbeteenden och informationsstrategier kan bidra till att skapa förutsättningar 
för ett gott informationsklimat och en god informationsmiljö. Övergripande menar 
Davenport att ett informationsekologiskt perspektiv innebär att man bland annat 
studerar information och informationshantering med utgångspunkten att det finns 
varierande typer av information inom organisationer. Han menar vidare att Information 
är relaterad till olika fenomen inom organisationen och handlar om olika saker och 
förmedlas och hanteras med hjälp av tillgängliga kommunikationskanaler och 
informationsresurser. Hänsyn bör vidare tas till att informationsmiljöer utvecklas och 
förändras över tid. Det är inte alltid dessa förändringar kan förutses men så långt det är 
möjligt bör informationshantering inom organisationer vara flexibel och 
anpassningsbar.  
 
Som utgångspunkt till förklaring och definition av informationsbegreppet menar 
Davenport att det kan vara klargörande att titta på begreppen data, information och 
kunskap. Författaren motsätter sig en åtskillnad mellan de tre begreppen eftersom 
”information after all, is both an umbrella-term for all three, and also the connection 
between raw data and the knowledge eventually attained” (Ibid., s. 9). Sammanfattning 
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och försök till definition av vart och ett av de nämnda begreppen ges av författaren 
utifrån en översikt av specifika karaktäristika. Nedan presenterar jag utifrån min egen 
översättning dessa karaktäristika kopplat till kommentar med syfte att sätta in begreppen 
i ett organisationssammanhang. 
 
Data 
Enkla observationer och antaganden kring fenomen i omvärlden 
Enkel att strukturera  
Enkel att överföra och behandla genom teknik 
Kvantifierbar 
Enkel att översätta och överföra till tekniska system 
 
Ovanstående sammanfattning av hur data kan karaktäriseras kan exempelvis relateras 
till att det är ganska enkelt att behandla data kring löneuppgifter för teaterns och 
bibliotekets anställda genom kommunens lönesystem. Ett annat exempel kan vara att 
om man skall kalla samman till ett möte och förmedla kortfattade uppgifter om tid och 
plats går detta smidigt att förmedla genom e-brev.  
 
Information  
Data med tydligt syfte och hög relevans 
Kräver analys genom process och i flera led 
Går att relatera till en kontext och mening 
Mänsklig kraft nödvändig 
 
Ur ett organisationssammanhang vill jag som förklaring relatera till mötesförfarande 
inom organisationer. Det som tas upp på möten bör ha hög relevans och gälla alla som 
är med på mötet. Mänsklig kraft är i högsta grad nödvändig i upprättande av exempelvis 
dagordning och vad som skall tas upp och behandlas. Det behövs göras val och analys 
om vad som är väsentligt och aktuellt. Mänsklig kraft behövs också när det handlar om 
att förmedla fenomen som behöver redogöras för eller diskuteras ur olika aspekter. Det 
krävs analys genom process i flera led om man exempelvis diskuterar hur 
ansvarsområden och arbetsuppgifter skall koordineras när det gäller aktuella aktiviteter 
inom en organisation. 
 
Kunskap 
Värdefull information från mänsklig inneboende kompetens och erfarenhet 
Svår att strukturera 
Svår att översätta och behandla i tekniska system  
Ofta ”tyst” 
Svår att direkt formulera i ord. 
 
De organisationer som står i fokus i denna uppsats är Borås Stadsteater och Borås 
Stadsbibliotek. Såväl teatern som biblioteket har genomgått förändring och utveckling 
under de senaste åren. Biblioteket har gjort en genomgripande omorganisation. Teatern 
har bytt chef. Man skulle kunna ställa sig frågan om dessa förändringar bidragit till ökad 
kunskap inom organisationerna. Det är naturligtvis svårt att säga eftersom kunskap är 
svår att mäta på ett enkelt sätt. Detta på grund av att det är svårt att på ett direkt sätt 
formulera kunskap i ord och göra en sammanställning av den. Dock finns redskap som 
kan visa på personalens attityder till sitt arbete i och med omorganiseringen. Om man 
ser ur ett individperspektiv är det vidare inte lätt att ge ett enkelt svar kring vilken 
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kunskap som egentligen behövs för att utföra specifika arbetsuppgifter. Ofta tenderar 
det att bli mer generella beskrivningar om ansvarsområden. Här kan man göra koppling 
till Davenports karaktärisering till kunskap som ”ofta tyst”. Det handlar här om 
individers inneboende kompetens införlivade till följd av erfarenhet. Choo (1998) 
konstaterar att information omvandlas till kunskap genom att individer delar med sig av 
den inom organisationen, vilket benämns som information sharing. Han anser vidare att 
informations sharing är en förutsättning för en organisations lärande. Davenport (1997) 
definierar information sharing som ”the volontary act of making information available 
to others” (s. 87).  
 
4.2 Kommunikation inom organisationer 
 
I detta kapitel vill jag kortfattat visa på hur och varför kommunikation kan sägas 
fungera som fundament för att aktiviteter och verksamhet inom organisationer skall 
kunna utföras och fungera. Kommunikation är nödvändig sett både ur ett 
individperspektiv och ett organisationsperspektiv.  
 
Kommunikation anses komma av latinets ’communicare’ som betyder att göra 
gemensam. Kommunikationsforskaren Robbins beskriver begreppet kommunikation 
som ”the transference and understanding of meaning” (2003, s. 284). Han vidgar denna 
definition med att sätta in kommunikationsbegreppet i den process som innefattar ”the 
steps between a source and reciver that result in the trancference and understanding of 
meaning”. (Ibid., s. 285) En grund till kommunikation kan alltså sägas vara människans 
vilja att skapa mening och förståelse kring fenomen i sin omvärld. Kommunikation är 
på många sätt livsviktigt för individen. Orsaker till kommunikation mellan en individ 
och en annan kan vara att: 
 
• Överleva och få hjälp i svåra situationer  
• Förstå världen och sin omgivning 
• Samarbeta med andra och skapa relationer 
• Tillgodose sociala behov 
• Uttrycka sin personlighet 
• Ge och erhålla information 
• Hålla ihop grupper och organisationer  
• Planera aktiviteter och fatta beslut 
• Övertala andra att uppfatta saker på ett visst sätt- och utöva makt 
• Tillgodose materiella behov och erhålla ekonomisk vinning 
(Larsson, 2001, s. 12). 
 
När det gäller kommunikation inom organisationer finns det flera faktorer som har 
inverkan. Detta visar exempelvis Falkheimer och Heide (2003) i sin bok ”Reflexiv 
kommunikation: Nya tankar för strategiska kommunikatörer”. Faktorer som författarna 
pekar på är till exempel organisationsstruktur, organisationskultur, ekonomi, medier, det 
omgivande samhället och politik. Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver i sin bok ”Hur 
moderna organisationer fungerar” att: ”Kommunikation är en av grundprocesserna i 
varje organisation och fungerar som det kitt som håller den samman. Utan 
tillfredställande kommunikation är det svårt att tänka sig att andra organisatoriska 
processer – till exempel att fatta beslut, skapa motivation eller åstadkomma 
organisatoriskt lärande- ska fungera tillfredställande” (Ibid. s. 339). 
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4.2.1 Informationsvägar och kommunikationskanaler inom organisationer 
Vad finns då konkret för informationsvägar och kommunikationskanaler inom 
organisationer? Strid (1999) som inriktat sin forskning mot interninformation talar i 
sammanhanget om direkta kontra indirekta kommunikationskanaler. Eller om man så 
vill: personliga eller opersonliga.  
 
Direkta kommunikationskanaler handlar om att olika personer i olika positioner 
kommunicerar med varandra ansikte mot ansikte. Dels mer formellt vid planerade 
möten, men också när man söker upp varandra mer informellt. En fråga som står i fokus 
när det gäller direkta informationskanaler är således; vem pratar med vem inom en 
organisation? Strid nämner följande exempel på direkta eller personliga 
kommunikationskanaler. 
• Chef 
• Arbetskamrater 
• Arbetsplatsträffar och informationsmöten. 
(Strid, 1999 s. 53). 
 
När det gäller indirekta kommunikationskanaler handlar det inte om direkt 
kommunikation organisationsmedlemmarna emellan. Strid nämner följande exempel: 
• Massmedia 
• Personaltidningar 
• Anslagstavlor 
• Den nya informationsteknologin (exempelvis e-post) 
(Strid, 1999, s. 53). 
 
Strid (Ibid.).visar vidare på att när man studerar olika kommunikationskanaler handlar 
det i stor utsträckning om att fastställa dess funktion, effekt och betydelse inom 
organisationen i fråga. Om personal inom en organisation i stor utsträckning tar del och 
använder sig av information i tillgänglig personaltidning fyller denna en funktion och 
omvänt. Orre och Palm (1995) visar på hur man kan skapa bra överblick av interna 
informationsflöden genom att identifiera en organisations informationskanaler 
(exempelvis personalmöten, anslagstavla och så vidare) och sätta dessa i samband med 
informationens budskap och innehåll. Val av informationskanal styrs av vilken typ av 
information som skall förmedlas. Grundtanken är att det skall användas så få kanaler 
som möjligt för en viss typ av information enligt författarna.  
 
4.2.2 Formell och informell kommunikation 
En stor del av organiseringsprocesserna inom en verksamhet utgörs av samtal mellan 
arbetskamrater. Först när medarbetare kommunicerat kan de komma fram till en 
gemensam förståelse av händelser som sedan kan utgöra utgångspunkt för förhandlingar 
för att exempelvis lösa problem. Det är viktigt med medvetenhet kring den informella 
kommunikationens betydelse och funktion. Att skapa utrymme i fråga om tid och plats 
för att se till att organisationsmedlemmar inom olika avdelningar och enheter träffas för 
att utbyta viktiga erfarenheter kan främja organisationslärandet. Gunnar Ekström 
(2003), forskare i organisation med inriktning mot ledarskap, talar om den betydelse 
informella möten och det han kallar för småprat spelar för livet inom en organisation ur 
ett ledningsperspektiv. Ekström vill framhålla att genom chefers deltagande i småprat 
kan de få en klarare uppfattning kring hur beslut kommer att tas emot och få bättre 
fingertoppskänsla för vad som är möjligt och inte möjligt. Möjligheter att motverka 
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ryktesspridning och felaktiga tolkningar bland organisationsmedlemmarna ökar. 
Författaren säger följande kring formella och informella möten: 
 

Jag säger inte att formella möten är oviktiga eller har spelat ut sin roll. 
Framför allt när det gäller att sprida information vid ett samlat tillfälle. Vad 
jag däremot påstår är att formella möten måste kompletteras med deltagande 
i informella möten. Chefer måste delta i och förstå samtalen i den 
organisation där de skall utöva ledarskap de behöver i förväg förstå hur 
deras budskap kommer att tas emot och de behöver delta på de arenor där 
budskapet prövas och tolkas. 
(Ekström, 2003, s. 39). 

 
I jämförelse med den formella kommunikationen är den informella informationen snabb 
och mer detaljerad. Man kan säga att den informella kommunikationen därför är rikare. 
Medan den formella informationen lämpar sig bäst för mer förutsägbara och rutinartade 
situationer är den informella kommunikationen bättre på att möta oförutsedda händelser, 
att hantera komplexa problem, behandla information av personlig karaktär samt skapa 
och vidareutveckla relationer mellan människor. I den informella kommunikationen ges 
möjlighet till utbyte av synsätt och erfarenheter som kan bidra till 
organisationsmedlemmars förståelse för organisationens roll, struktur, funktion och 
även den egna funktionen och egna rollen inom verksamheten. Jacobsen och Thorsvik 
skriver följande:  
 

Genom att studera informell kommunikation i organisationer kan vi kort 
sagt få en rik information om deras inre liv, som vi går miste om i fall vi 
bara fokuserar på den interna formella kommunikationen. 
 
Den interna kommunikationen i organisationer pågår ständigt. Därför har 
anställda behov av gemensamma samtalsämnen som kan fylla den sociala 
samvaron. Det mest näraliggande ämnet som alla har ett gemensamt intresse 
av, är den egna organisationen.  Det är detta som är orsaken till att man över 
huvud taget är tillsammans flera dagar i veckan. Om inte ledningen ger de 
anställda information som de kan diskutera under den informella samvaron 
på jobbet, fylls detta tomrum oundvikligen av privata funderingar och 
spekulationer om vad som pågår i organisationen.  
(Jacobsen och Thorsvik, 2002, s. 360). 

 
4.3 Dimensioner av spänningsfält och polariseringar 
 
Politik kan sägas vara olika dimensioner av polarisering mellan olika grupper om hur 
samhället bör vara ordnat. Detta gäller såväl i fråga om metoder för att fatta politiska 
beslut som innehållet i besluten. Att innehållet i politiska beslut leder till polariseringar 
och olika intressekonflikter kan ses som självklart så länge tillgångar som skall fördelas 
genom politiska beslut inte är obegränsade. Konflikter mellan länder om territorier och 
inflytande och rätten att utnyttja exempelvis naturtillgångar eller andra resurser är 
politik. Stridigheter inom länder om skatteskalor, lokalisering av företag och rättsregler 
i arbetslivet är politik. Förhandlingar inom och mellan organisationer om löner och 
anställningsvillkor är politik. (Larsson, 1990). 
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Beslutsfattande är en stor del av en organisations liv. Ledning och beslutsfattande 
kopplat till hur beslutsprocesser faller ut upptar en stor del av organisationsforskningen. 
Choo (1998) resonerar kring beslutsfattande kopplat till olika modeller. En av de 
modeller Choo presenterar och refererar till är Allisons så kallade politiska modell. 
Inom denna modell ses beslutsfattandet och vägen mot ett beslut som ett spel. Det finns 
en maktaspekt i sammanhanget, vilken bland annat Davenport (1997) visar på när han 
ger uttryck för att den som sitter inne med rätt information får makt. De olika 
inblandade aktörerna gör sina drag utifrån sina positioner och ståndpunkter länkat till 
sina starka sidor. Utifrån detta synsätt kan agerande kopplat till beslutsfattande inom 
organisationer sålunda analyseras utifrån följande frågor; Vilka är aktörer? Vilka är 
aktörernas ståndpunkter, Vilka är aktörernas influenser? Hur är aktörernas ståndpunkter, 
influenser och agerande kombinerade med vilket inflytande de har? Det vill säga: Vem 
vinner? (Choo, Ibid).  
 
Denvall och Salonen (2000) visar på att det inom de flesta organisationer finns 
dimensioner av spänningsfält och polariseringar. Dessa polariseringar kan vara av 
intresse att klargöra och medvetandegöra om man vill ge aspekter på intern information 
och kommunikation eftersom dessa spänningsfält kan utgöra hinder för kommunikation 
och informationsspridning inom organisationer. Vems eller vilka intressen är det som 
får utrymme inom en organisation? Vad får sägas och inte sägas? Arbete går inte ut på 
att sopa motsättningar under mattan. De kan tvärt om bidra till kreativitet och 
engagemang. Däremot är det viktigt att söka en gemensam grund för överenskommelser 
som har en framtida bärkraft. Exempelvis när det gäller beslutsfattande. På så sätt kan 
en del av arbetsplatsernas maktdimension – ryktesspridning, oklarheter kring 
ansvarsområden, hemlighetsmakeri och dolda överenskommelser och otydlig 
kommunikation och informationsspridning medvetandegöras och bli synliga och 
arbetsplatsen kan ges en möjlighet att demokratiseras och effektiviseras. Jag kommer 
senare i uppsatsen att presentera en del av mitt resultat utifrån tolkningskategorier som 
är hämtade från Denvall och Salonens modell som visar dimensioner av möjliga 
polariseringar inom organisationer. Bilden är generell. Det vill säga att de polariseringar 
tolkningskategorierna ger uttryck för kan finnas inom de flesta arbetsplatser. Listan av 
polariseringar inom organisationer kan göras lång eftersom varje verksamhet har sina 
specifika dimensioner av polariseringar och grupperingar. Denvall och Salonen ger 
dock följande exempel Polarisering mellan: ledning och operativ verksamhet, politiker 
och tjänstemän, internt och externt, då och nu, enskilt och gemensamt samt mellan 
vikarie och fast anställd. 
 
4.4 Organisationsstruktur 
 
En stor del av organisationsteorin är inriktad på organisationsstruktur. Man kan ta del av 
olika exempel på organisationsstrukturer och dess konsekvenser för individerna inom 
organisationer. Men vad är egentligen organisationsstruktur? Ontologi kommer av 
grekiskans ”att vara”. Termen är knuten till teorin om vad som är verkligt. Detta 
debatteras inom olika riktningar inom filosofin. Jackson och Carter (2002) talar om 
strukturens ontologi kopplat till organisationsteori: 
 

Struktur är den innebörd som ges upplevelsen, eller med andra ord, den 
mening som ges erfarenheten, struktur är inneboende i subjektet inte i 
objektet. Det skapas hos den som observerar det finns inte i det som 
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observeras. Två personer på en hierarkisk nivå inom en organisation – en 
ledare och en underställd – ser troligen organisationen på olika sätt.  
(Jackson och Carter, 2002, s. 59).  
 

Jacobson och Thorsvik (2002) gör en reflektion kring att det inom de flesta 
organisationer arbetar människor med olika kompetenser, intressen och livsåskådningar. 
Trots detta ger författarna uttryck för att den generella bilden man får om man 
observerar organisationer är att arbetet inom organisationer löper på utan hinder. Vidare 
visar författarna på tre allmänna effekter på organisationsbeteende dessa är; Stabilitet, 
begränsning och koordinering.  
 
När en person rekryteras till en tjänst tillträder han eller hon till en position/ eller 
anställning. Denna position eller anställning innefattar givna arbetsuppgifter som 
dessutom har vissa givna ramar och tillvägagångssätt i fråga om hur uppgifterna skall 
utföras. Detta leder till stabilitet hos individerna inom organisationen. Jacobson och 
Thorsvik tar även upp hur strukturen har avgränsande eller begränsande inverkan på 
beteendet inom organisationer. Inom organisationer finns arbetsfördelning. Individen är 
oftast begränsad i att välja arbetsuppgifter. Genom att man tilldelas vissa 
arbetsuppgifter definieras också vad man inte skall göra. Den tredje och sista effekten 
författarna tar upp kring strukturens inverkan på individers beteende inom 
organisationer är att struktur inverkar koordinerande. Flera individers beteende 
samordnas inom den organisation de är verksamma i. En organisation presterar mer än 
en samling enskilda individer skulle ha gjort. Genom användande av rutiner regler och 
olika former av belönings och motivationssystem och formella strukturer blir 
individernas beteende mer koordinerat. Författarna diskuterar även frågan huruvida 
stabilitet och avgränsning är positivt eller negativt. Författarnas svar blir både och. Till 
största delen ses stabilitet som något positivt som ger trygghet. Men inverkan kan också 
vara negativ. Strukturen inom en organisation kan stå i vägen för utveckling, 
nytänkande och kreativitet. Det finns en utmaning i att utforma organisationsstruktur 
utifrån både krav på nödvändig stabilitet med krav på flexibilitet och öppenhet inför nya 
tankar kring förändring och utveckling som kan vara väsentliga för organisationens 
framtid.  
 
4.5 Människan och beslutsfattande 
 

Att kämpa för en idé utan att veta vem man är – det är något av det 
farligaste man kan göra. Varje gång du känner dig vilsen och förvirrad. 
Tänk på träden, på hur de lever sina liv. Tänk på att ett träd med stor krona 
och korta rötter blir omkullvräkt av första bästa vindpust. Inuti ett träd med  
för långa rötter och för liten krona rinner saven med möda. Rötter och krona 
måste växa sig jämnstora. Du måste befinna dig både inuti och ovanför 
tingen samtidigt. 
(Tamaro,1995, s. 1991). 

 
I detta stycke kommer det att handa om människan och beslutsfattande. Utifrån 
psykologiska aspekter beskrivs beslut sfattande inom organisationer. 
 
Det finns olika inriktningar inom psykologin. Jag väljer här att presentera den 
humanistiska psykologin vars huvuddrag jag anser skulle kunna vara av betydelse för en 
positiv utveckling i en organisation, till exempel när det gäller beslutsfattande. Dessa 
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gemensamma drag är enligt Ahrenfelt (1995) för det första fokuseringen på människans 
subjektiva upplevelsevärld. Individens sanning. Man går stick i stäv mot auktorativt 
tänkande där en auktoritet vet bättre än individen själv. För det andra ser man 
kreativitet och självförverkligande som mänskliga kvaliteer som bör stimuleras. 
Människan är ingen maskin. För det tredje menar man att människan har förmåga till 
utveckling livet ut.  
 
Carl Rogers (1902 – 1987) var förgrundsgestalt för den fenomenologiska ansatsen som 
är en riktning inom den humanistiska psykologin. Ett grundläggande begrepp i Rogers 
teori är självet. Självet består av individens medvetenhet kring vad och vem jag är 
tillsammans med medvetandet om vad jag har potential att göra. Denna medvetenhet 
styr individens beteende. Vi har vidare uppfattningar kring vilka vi skulle vilja vara. Vi 
har alla vårt idealsjälv. Ju bättre självet och idealsjälvet stämmer överens desto bättre 
chanser till en positiv utveckling samt tillfredsställande självutveckling inom individen. 
Rogers har tilltro till individen. En växande individ försöker alltid uppnå sin maximala 
potential utifrån sina förutsättningar. Människan kanske inte alltid är medveten om vilka 
handlingar som leder till positiv utveckling och fortsatt växande eller till det motsatta; 
regression. Men när individen besitter detta medvetande väljer hon alltid utveckling 
framför regression. (Atkinson, red, 1996).  
 
Jackson och Carter (2002) visar på hur individers omedvetna begär, personlighet och 
upplevelser av det egna jaget har stor inverkan på beslutsprocesser. Hur vi människor 
går in i, hanterar och tar konsekvenser av de beslutsprocesser vi möter kan enligt 
författarna ses som en produkt av jagets semiotik. Som individer besitter vi olika 
psykologiska karaktäristika. En del är tillbakadragna och mer försiktiga, andra är mer 
framåt och mindre orädda. Vi kan vara mer eller mindre stresståliga. Mer eller mindre 
uthålliga osv. Dessa karaktäristika kan ses som individuella personlighetsdrag som har 
sin grund i personliga erfarenheter. Exempelvis kring tidigare beslutssituationer. Men 
de kan även ses i ljuset av kultur, uppfostran, utbildning, samhälleliga strukturer och 
sociala mönster. Författarna skriver att; ”Omedvetna begär, psykologiska dispositioner 
och jagkänslan är långt mycket viktigare och mer inflytelserika än den situation eller de 
villkor som omger beslutsfattandet. Inte rationalitet, inte objektivitet utan dessa 
dispositioner är de element som utgör basen för förståelsen för beslutsprocessen”. 
(Jackson och Carter, Ibid., s.280). Författarna pekar vidare på att uppfattningen av och 
medvetenhet om det egna jaget är av stor betydelse i beslutsprocessen. Hur vill och 
önskar jag uppfattas av min omgivning? Hur uppfattar jag mig själv? Det vill säga; 
vilken är den självbild jag besitter? Detta är frågor som kommer att ge avtryck och färga 
beslutsprocessen. Jackson och Carter menar till och med att: ”Psykologiska 
karaktäristika är inte möjliga att bortse från, eller att sätta inom parentes, eftersom de, 
när de inbegrips i en managementprocess – helt och hållet genomsyrar denna, och är en 
integrerad del av beslutsfattaren, vare sig det är önskvärt eller inte” (Jackson och Carter, 
Ibid., s.279).  

 
En lite mindre kontroversiell bild när det gäller människan som beslutsfattare ges av 
Jacobsen och Thorsvik (2002). Modellen är central inom klassisk ekonomisk teori. 
Utgångspunkten är antagandet att människan är rationell. Beslutsbeteendet som figuren 
beskriver kallas enligt författarna maximerande beteende. Vi människor strävar efter att 
välja det bästa alternativet utifrån full information för att maximera nytta. Det förutsätts 
att beslutsfattaren har full information om de förhållanden som är av betydelse för 
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beslutssituationen. Faktorer som osäkerhet och oklarhet betraktas alltså mer eller mindre 
som icke –existerande. 
 

 
Figur 1. Människan som rationell beslutsfattare 

(Jacobsen och Thorsvik, 2002, s. 369). 
 

Jacobsen och Thorsvik (Ibid.) visar dock på att denna syn på perfekt rationalitet 
kritiserats och presenterar också en modell över människan som begränsat rationell 
beslutsfattare. Man märker hur beteendet skiljer sig från det ideal som presenterades i 
den tidigare modellen. Denna typ av beslutsbeteende beskriver författarna som 
satisfierande. Det betyder att man väljer det första alternativ som verkar vettigt och som 
man kan tänkas bli nöjd med. Beslut ses alltså här som val av alternativ. Och det finns 
alltså en risk att inte det bästa alternativet väljs. Kort sagt skulle man kunna säga att 
man satisfierar i stället för att maximera. 
 

 
 

Figur 2. Människan som begränsat rationell beslutsfattare 
(Jacobsen och Thorsvik, 2002, s. 375). 

 
Kommunikation påverkar individers uppfattning till information och den kvalitet på 
informationen som organisationen låter ligga till grund för beslutsfattande. Kylén visar i 
sin avhandling kring interaktionsmönster på att vag, otydlig eller otillgänglig 
information eller kommunikation medför lägre kvalitet på analyser, fler felaktiga 
slutsatser och högre förekomst av misstag. Konkret, tydlig och tillgänglig 
kommunikation leder däremot till bättre kvalitet på analyser, färre felaktiga slutsatser 
och färre misstag (Kylén, 1999). Allt som oftast hör man hur man inom organisationer 
oberoende av storlek och om verksamheten finns inom privat eller offentlig sektor 
eftersträvar öppen och tydlig kommunikation som befrämjar kreativitet, engagemang 
och utveckling samt ger ökade förutsättningar för individer inom organisationer att 
påverka beslut. Men hur uppnås detta? Ett sätt kan vara att man inom organisationer 
stärker arbete i team eller arbetslag som leder till att personalen blir mer självstyrande 
och i ökad utsträckning beslutar över de arbetsuppgifter och ansvarsområden man 
ansvarar för att utföra.  
 
Blanchard, et al, (1997) som har inriktat sin forskning mot medbestämmande, 
empowerment, inom organisationer menar att det bland annat finns ett flertal fördelar 
med självstyrande team eller arbetslag: djupare engagemang från de anställdas sida, 
bättre kommunikation mellan anställda och ledning, effektivare beslutsprocess, lägre 
kostnader, mer vinstgivande organisation. Sist men inte minst anser författaren: 
”Människor som saknar information kan inte agera ansvarsfullt. Människor med tillgång 
till information känner sig manade att agera ansvarsfullt” (Ibid., s. 46). Personligen 
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skulle jag vilja höja ett varningens finger och påpeka att de tankar Blanchard och andra 
som ansluter sig till teorier om empowerment tenderar att stå för enkla lösningar av 
komplexa organisatoriska frågor när det gäller demokrati och inflytande. Införande av 
arbetslag eller självstyrande team är ingen garanti för att åstadkomma exempelvis 
djupare engagemang från de anställdas sida eller bättre kommunikation mellan anställda 
och ledning inom en organisation. Även om det kan innebära ökade möjligheter och 
bättre förutsättningar. 
 
4.6 Aspekter på intern information i vid och snäv bemärkelse 
 
Detta är det sista kapitel som utgör presentation av min teoretiska referensram. Jag vill 
här ge aspekter på interna inomformationsflöden inom organisationer genom att sätta 
begrepp, faktorer och resonemang i relation till varandra. Jag visar här ett spektra av 
synpunkter utifrån urval av forskares resultat för att återge aspekter på intern 
information i både vid och snäv bemärkelse. 
 
Det finns olika typologiseringar som kan göras för att skapa förståelse och insikt kring 
kommunikations och informationsprocesser inom organisationer. Kommunikation och 
information inom organisationer handlar om ”budskapsöverföring mellan människor 
vars relationer är varaktigt strukturerade för att uppnå något bestämt mål”. (Strid, 1999, 
s. 14). Ännu ett förslag till definition ges av Xu (1996) som ser intern information inom 
organisationer som den process där ”people communicate with others in their 
department about work- related matters during a typical week”. (Ibid. s. 261). Orre och 
Palm (1995) återger även de en vid definition och visar på hur intern kommunikation 
kan ses som ”all information om jobbet och arbetsplatsen: skvaller rykten, instruktioner 
och ordergivning, utbildning, klottret på toalettdörrarna [om det rör jobbet] , VD:s tal på 
personalfesten, löneförhandlingar, m.m.” (Ibid. s. 126). Vilket författarna själva påpekar 
kan denna typ av vidare definitioner vara teoretiskt tilltalande men inte särskilt praktisk. 
Författarna ger exempel på följande snäva och betydligt mer ändamålsenliga definition: 
”Internkommunikation är sådan information och kommunikation inom en organisation 
som faller inom en interninformatörs ansvarsområde”. (Ibid., s.126). 
 
Choo (1998) har fördjupat sig i samband mellan organisationsrelaterade begrepp. En 
slutsats som framträder är att organisationer använder information för skapa mening, 
kunskap och fatta beslut. Användning av information kan sägas syfta till att skapa och 
tillämpa kunskap genom tolkande och beslutsprocesser (Choo, 2002). I de tre 
processerna meningsskapande, kunskapsskapande och beslutsfattande finns faktorer 
som hänger ihop med organisationskulturen. Åsikter och tolkningar (meningsskapande), 
normer och kriterier (kunskapsskapande) respektive preferenser och premisser 
(beslutsfattande) är organisationskulturella resurser i organisationens 
informationsprocesser, menar författaren. De påverkar, styr och avgör hur 
informationsprocesser initieras, fortlöper och vad de resulterar i. (Choo, 1998). Choo 
konstaterar att information omvandlas till kunskap genom att individer delar med sig av 
den inom organisationen. En del av att analysera informationsflöden inom 
organisationer är att identifiera och kartlägga informationsbehov. Får individerna inom 
den organisation man studerar den information de behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter? Choo (2002) menar att informationsbehov kan uppstå bland annat på 
grund av osäkerhet och tvetydigheter i särskilda och specifika situationer. Till exempel 
beslutsfattande kring en specifik aktivitet eller uppgift. Men även oklarhet vad gäller 
organisationens mål och organisationsstruktur har inverkan. Informationsbehov är 
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mångfaldiga och kan bara specificeras helt genom att studera den aktuella 
organisationens informationsanvändning under en längre tid. Detta innebär ofta en 
komplex kommunikationsprocess. Människor kan ha svårt att i klartext uttrycka vilken 
sorts information de egentligen har behov av. 
 
Det kan vidare uppstå hinder och problem i samband med tolknings- och 
värderingsmoment i kommunikationsprocesser. Generellt sett innebär 
kommunikationsproblem i en organisation att ledare och eller anställda inte får tillgång 
till nödvändig information och därmed hämmas av osäkerhet i sitt arbete menar 
Jacobsen och Thorsvik (2002). Robbins (2003) tar upp ett flertal hinder för effektiv 
kommunikation mer specifikt. Han nämner bland annat; filtrering, selektering, känslor, 
språk och Information Overload. Filtrering innebär att sändaren av informationen 
omformar den i uppsåt att få den att framstå fördelaktigare för mottagaren. En anställd 
kan exempelvis ge uttryck för uppfattningar eller åsikter eller uppfattningar som han / 
hon egentligen inte står bakom men som chefen, ledningen gillar. Selektering handlar 
om när man som mottagare av information styrs av sina tidigare erfarenheter, personliga 
behov och förväntningar. Hur man uppfattar och känner inför den som överför 
informationen är också av betydelse för hur man sedan bedömer och värderar 
informationen. Robbins (Ibid.) visar också på att man tar emot information på olika sätt 
beroende på vilken känslostämning man är i. Språk kan också utgöra hinder för 
kommunikation och informationsutbyte. Sändare av information utgår från att ord och 
termer som de använder betyder samma sak för och används på samma sätt av 
mottagaren. Ord kan dock betyda olika saker för individer beroende på exempelvis 
ålder, utbildning och kulturell bakgrund. Det kan även handla om att man inom vissa 
organisationer, avdelningar eller yrkesgrupper utvecklar ett eget språk med yrkesslang 
och en egen jargong. Information Overload berör det faktum att vi individer har en 
begränsad kapacitet för hur mycket information vi kan ta in och kontrollera. Information 
Overload får konsekvenser för informationsflödet inom organisationer. Viktig 
information kan ignoreras, missas eller glömmas bort. En del av lösningen på problem 
relaterade till Information Overload är enligt Davenport (1997) att rätt person får rätt 
information vid rätt tidpunkt. Något som låter enkelt men kan vara svårt att få att 
fungera i praktiken. 
 
Socialisation är ett fenomen som främst kan knytas till beteendevetenskapliga ämnen 
som sociologi, psykologi och socialpsykologi. Man studerar här samhällets eller 
omgivningens påverkan på individen och omvänt. Det kan exempelvis handla om hur 
föräldrar och familj uppfostrar och överför normer och värderingar på sina barn. Det 
kan handla  om utbildningssystemets inverkan på äldre barn och unga. Socialisation 
pågår dock livet ut. Vuxnas socialisation kan exempelvis handla om att socialiseras in i 
en yrkesroll (Angelöw och Jonsson, 2000). Mer konkret kan det handla om att införliva 
organisationsstruktur och organisationskultur eller kommunikationsbeteende inom en 
organisation. Miller (2003) pekar på det faktum att vi människor i dag lever i en 
föränderlig värld i ständig rörelse. Det är inte ovanligt att man i dag byter arbetsplats 
eller kanske till och med yrkesinriktning under sin livstid. Författaren menar att det 
därför är av intresse att skapa kunskap och insikt kring hur individer och organisationer 
anpassar sig till varandra. Den process som inbegriper individens införlivande av en 
organisations kultur bestående av normer och värderingar kallas assimilation. En annan 
aspekt i sammanhanget är att en tillärd organisationskultur kan bidra till att individen 
hanterar information på ett mer effektivt sätt. Grundläggande normer och värderingar 
inom en organisation kan utgöra avgränsning för vad som upplevs som viktigt och 
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relevant för arbetsuppgifter som skall utföras (Jablin, 2001). Ytterligare en aspekt är att 
standardisering av normer och värderingar är ett viktigt sätt att samordna olika 
verksamheter inom en organisation. 
 
Parallellt med det ökade antalet studier om organisationskultur under 1980-talet började 
forskare se kommunikationsprocesser som det som skapar, bibehåller och förändrar 
normer och värderingar (Eisenberg & Riley, 2000). Brown och Starkey konstaterar att 
organisationskultur är ett paradigm som inte inbegriper all forskning som rör 
kommunikation och information men anser dock att organisationskultur, 
kommunikation, och information är så starkt sammanlänkade att de kan betraktas som 
oupplösligt förenade (1994). Kommunikation kan således ses som en kulturell produkt. 
Organisationskultur uppfattas av författarna som en levande metafor för att förstå 
organisationsbeteende, däribland kommunikation mellan individer. Detta kulturella 
synsätt på organisationer betonar alltså vikten av kommunikation för att förmedla 
budskap om kultur och påverka beteenden genom att göra kulturella förväntningar 
kända menar Shockely- Zalabak (2002). Individer som arbetar tillsammans behöver 
skapa ett gemensamt språk för att förstå varandra och kunna integreras (Schein,1992). 
 
En av internkommunikationens funktioner är att ge anställda en gemensam referensram 
genom att bland annat minska alltför stor ryktesspridning och minska motsättningar 
(Orre och Palm, 1995). Vid försök att förändra organisationskultur räcker dock inte 
enbart planerad kommunikation, utan då krävs större organisationsförändringar eller 
förändringar i organisationsledningen (Ibid.). Enligt Brown och Starkey (1994) kan 
relationerna mellan begreppen kultur, kommunikation och information presenteras i ett 
flödesdiagram. De menar att kulturen bestämmer och formar kommunikations och 
informationsprocesser. Kommunikation inom organisationer påverkar både individers 
attityder till information samt den kvalitet på informationen som organisationen låter 
ligga till grund för beslutsfattande. Flera författare menar att organisationskulturen 
sätter gränser för vad som är relevant och viktig information (Jacobsen och Thorsvik 
2002, Hatch 2002).  
 
Organisationsteoretikerna Sandberg och Targama vill utifrån sin forskning visa på 
vikten av kollektiv förståelse när det gäller utförande av arbetsuppgifter och aktiviteter 
inom organisationer. Författarna visar på hur kollektiv förståelse handlar om att 
individerna inom en organisation drar åt samma håll på ett djupare plan. Att man 
exempelvis är överens om innebörden och syftet med aktiviteten eller uppgiften. Att det 
finns en samstämmighet kring mål. En gemensam förståelse betyder att det finns en 
samsyn både när det gäller kollektivets arbete i sin helhet men också förståelse av 
enskilda individers specifika kompetens när det kommer till utförandet av gemensamma 
arbetsuppgifter och aktiviteter (Sandberg och Targama, 1998). 
 
Gemensam förståelse som leder till samverkan och kollektiv kompetens mellan 
individer inom en organisation är dock inte det samma som samstämmighet att nå ett  
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visst resultat eller klara av en viss aktivitet eller uppgift.  
 

Samarbetet som är nödvändigt för organisationen är inte tecken på 
samstämmighet om innebörder eller samstämmighet om mål, utan vilar på 
individens önskan att nå vissa resultat. När det gäller exempelvis en 
teaterföreställning kan författaren ha skrivit pjäsen för att tillfredsställa ett 
kreativt behov, producenten kan söka tillfälle att få en investering att betala 
sig, skådespelarna kan sträva efter ära och berömmelse, dörrvakterna hoppas 
på en finansiell överlevnad, publiken söker i sin tur underhållning. Alla 
samarbetar inom organisationen men av olika skäl. 
(Jackson och Carter, 2002, s. 61). 

 

5. Presentation av de studerade organisationerna 
 
Här följer nu vidare presentation av de studerade organisationerna, Borås stadsteater 
och Borås Stads bibliotek. Syfte och frågeställningar har i kombination med upprättande 
och presentation av min teoretiska referensram legat till grund för hur jag gått in i 
studien av att spegla de båda verksamheternas interna information. 
 
5.1 Borås Stads kulturhus och Borås Stads kulturnämnd 

 
Envar har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten 
samt att bli delaktig av vetenskapen och dess förmåner. 
(Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel XXVII). 
 

Kulturhuset invigdes år 1975. Idén till en gemensam byggnad för den kommunala 
kulturverksamheten i Borås väcktes dock redan på 1950- talet. Av ekonomiska skäl 
dröjde det dock tills beslut om byggande togs. Arkitekt var Roland Grandvik. Den 
gemensamma byggnadsytan är 16 800 kvadratmeter och består av tre sammanbyggda 
delar; bibliotek, teater och konstmuseum. Kulturnämnden har yttersta ansvar för 
Kulturhusets verksamhet. Men även för de kulturhistoriska museerna Borås Museum, 
Textilmuseet och även på entreprenad driften av Medicinhistoriska museet. Man 
ansvarar också för nyligen återinvigda biograf Röda kvarn. Nämnden ansvarar vidare 
för en generell kulturprogramverksamhet och stöd till bildningsorganisationer och 
övergripande kulturföreningar, kulturstipendier, konstnärlig utsmyckning samt 
kulturmiljö och bevarandefrågor. Det finns således ett kommunövergripande ansvar för 
frågor rörande litteratur, teater, sång, musik, dans, konst, film och foto och man svarar 
för att den centrala specialistkompetensen skall komma andra verksamheter till godo. 
Till exempel barnomsorg och föreningsliv. Via huvudbiblioteket skall nämnden 
komplettera kommundelsbibliotekens bestånd av vissa medier i enlighet med särskilt 
fullmäktigebeslut.(http://www.boras.se/kultur/kulturnamnden, 
http://www.boras.se/kultur/omkulturhuset). 
 
5.2 Teaterns uppdrag och organisation 
 
Som stadsteater har man i uppdrag att ge en bred repertoar för att tillgodose olika 
intressen och smak bland kommunens invånare. Man skall samverka med institutioner 
inom kommunen. Exempelvis skolan. Detta inom de givna ekonomiska förutsättningar 
man har. I verksamhetsplan för Borås Stadsteater år 2005 framkommer det att 
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”Borås Stadsteaters nuvarande ambition och mål är att på sikt bli en angelägenhet för 
alla boråsare och på så sätt öka vår publik”. 
 
För att skapa en generell bild och övergripande insikt av teatern och dess organisation 
skapades kontakt med informationssansvarig som hjälpte till genom att dela med sig av 
följande beskrivning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Organisationsschema Borås Stadsteater. 
 
Teaterchefen har övergripande ansvar för de tre enheter som verksamheten är uppbyggd 
kring. Det finns ingen ansvarig på mellannivå det vill säga för var och en av de tre 
enheterna. Däremot finns en person med ansvar för samordning av information mellan 
enheterna Verksamheten är till stora delar uppbyggd kring de produktioner som skall 
uppföras. Därför skiftar antalet anställda. Det finns dock en ”kärna” av fast anställda. 
Men skall man ta sig an en större produktion behövs personalantalet utökas. 
 
Utifrån verksamhetsplanen för år 2005 framkommer det vidare att man från ledningens 
sida presenterar och ser på teatern utifrån följande verksamhetsområden: 
 
1. Teaterproduktion 
2. Föreställningsverksamhet  
3. Ledning, administration och utveckling 
4. Information och marknadsföring.  
5. Samarbete 
 
5.3 Bibliotekets uppdrag och organisation 
 
I verksamhetsplanen för Borås Stadsbibliotek från år 2005 står det att stadsbibliotekets 
uppdrag är att ”tillhandahålla ett brett och aktuellt urval av medier för upplevelse, 
information och kunskap och att vara tillgängligt och öppet för alla. Modern teknik med 
tillgång till informationsdatabaser, anpassade medier och möjlighet att erbjuda 
bibliotekets tjänster via Internet är väsentliga delar i bibliotekets verksamhet”. 
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Figur 4. Organisationsschema Borås Stadsbibliotek. 
 

Övergripande är arbetslagen organiserade och utformade utifrån verksamhetsområde 
och arbetsuppgifter. Detta innebär att Entrélaget enbart består av assistenter. Detta 
gäller även Medialaget. De andra lagen består av bibliotekarier. När det gäller 
disktjänstgöring bemannar bibliotekarierna informationsdisken och assistenterna 
utlåningsdisken. En person är arbetslagsansvarig för varje arbetslag samt en stab med 
bibliotekschef, vaktmästeri, personalredogörare, PC-tekniker och It- bibliotekarie. 
 
Vidare beskrivs här ansvarsområden och arbetsuppgifter inom de olika arbetslagen: 
 
Arbetslag Entré 
Utlåningsdisk är ansvarsområde med uppgift att hantera bokningar av datorer samt 
försäljning. Man ansvarar även för affischering/ skyltning, och annonser. Andra 
uppgifter är bokuppsättning, mikrofilm och talbokskoll. Man ansvarar också för 
schemaläggning och upprättande av kravlistor. 
 
Arbetslag Vuxen 
Ansvarsområde inom arbetslag vuxen är bibliotekets verksamhet för vuxna från 15 år. 
Uppgifter är här förutom bemanning i informationsdisk, schemaläggning, hantering av 
fjärrlån, studiebesök, marknadsföring, program och utställningar, urval och översyn av 
medier, flerspråkig verksamhet, släktforskning, västgötasamling samt huvudansvar för 
den kommungemensamma katalogen samt bokuppsättning. 
 
Arbetslag Särskilda tjänster 
Ansvarsområden inom särskilda tjänster är: Arbetsplatsbiblioteken inom Borås Stad, 
uppsökande arbete, urval och översyn av specialmedier, inläsningstjänst, service till 
kriminalvården enligt avtal. Dessutom ansvarar man i samverkan med arbetslag vuxen 
kring musikverksamhet, studiebesök, marknadsföring och även bokuppsättning och 
disktjänstgöring. 
 
 

Bibliotekschef  
-ledning 

Arbetslag 
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Arbetslag Barn och ungdom 
Man ansvarar här för bibliotekets verksamhet för barn upp till 15 år. Ansvarsområden 
är: Bemanning vid avdelningens informationsdisk, schemaläggning, studiebesök, 
program och utställningar och marknadsföring. Man ansvarar vidare för barnbokbuss till 
11 skolor och förskolor i Dalsjöfors, Fristad, Viskafors och Sandhult. Boklådor till 
förskolor i kommundel centrum enligt avtal. Man har också ansvar för de 
kommungemensamma katalogens barndel, centrala skolbiblioteksfrågor, urval och 
översyn av medier samt bokuppsättning. 
 
Arbetslag Media 
Har verkställande av inköp av media och material som sitt ansvarområde. Man  ansvarar 
också för kataloguppdatering. Andra uppgifter är bokvård, disktjänstgöring och 
bokuppsättning.  
 
I bibliotekets organisation finns utöver arbetslagen, med direkt anknytning till 
ledningen, en stab med ansvar att hantera och administrera personal och 
arbetsmiljöfrågor, övergripande planering och utveckling, datautveckling och It - 
service, samt gemensamt vaktmästeri och ledningsgruppen. 
 
Inom bibliotekets organisation inryms Borås kommundelars gymnasiebibliotek. 
Gymnasiebibliotekens verksamhet berörs inte närmare i min studie. 
 
Man kan utifrån denna presentation av bibliotekets organisation göra koppling till Jo 
Brysons (2003) diskussion kring målnivåer. Bryson diskuterar mål utifrån strategisk 
nivå, operativ nivå, programnivå, åtgärdsnivå och uppgiftsnivå. De olika målnivåerna 
står i hierarkisk relation till varandra. Det finns också en tidsaspekt. Strategiska mål 
innehåller en lednings visioner och framtidsplaner för sin organisation på längre sikt. På 
uppgiftsnivån är ansvarsområden och uppgifter preciserade till individers arbete som 
ligger nära i tiden, men vilka är kopplade till den långsiktiga strategin. 
 

Objectives may be distinguished according to their level in the hierarchy. 
There is a relationship between level, scope and impact on the organization 
and the time for implementation. The highest level objectives – the strategic 
objectives relate to the organization in its entirety and are usually long term. 
The objectives become more specific at the lower levels in terms of 
application within the organization. They are also shorter in time frame.  
The hierarchy continues in terms of programmes, projects or activities, and 
tasks. Activities and tasks are directly related to subsets of the objectives 
and programmes. They are usually short term or repetitive, easily 
measurable and relate to groups or individuals. 
(Bryson, 2003, s. 47). 

 
6. Metod 
 
Detta är en kvalitativ studie med reflexiv ansats. Val av tillvägagångssätt har jag gjort 
utifrån det syfte och de frågeställningar som uppsatsen behandlar. Min avsikt har inte 
varit att redogöra för i hur hög grad identifierade informationskanaler används, i vilken 
situation eller av vem. Jag har mer inriktat mig på att göra beskrivningar och 
jämförelser av de båda studerade organisationernas interna information. Efter 
övervägande fann jag halvstrukturerad intervjuform som mest lämplig.  
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För att skapa mig en övergripande bild av den formella informationen inom 
verksamheterna har jag studerat tillgängliga dokument såsom verksamhetsberättelser. 
Tillvägagångssätt och förfarande när det gäller de studerade dokumenten och 
intervjuerna behandlar jag i separata avsnitt inom detta kapitel. Jag har även närvarat 
vid teaterns så kallade aftonskola vid tillfället då man bjudit in till diskussionsforum 
kring barn och ungdomskultur i Borås Stad. Kulturnämnden var representerad och 
redogjorde för sitt arbete med utvärdering och den ekonomiska situationen för barn och 
ungdomskultur i kommunen.  
 
Mina erfarenheter från litteraturen och min teoretiska referensram är att information 
inom organisationer kan studeras ur såväl psykologiska, socialpsykologiska och 
politiska aspekter som tekniska aspekter. Jag har främst använt mig av Borås högskolas 
bibliotek för att finna den litteratur jag använt mig av. Jag har vidare gått in i arbetet 
med min uppsats med föreställningar och ståndpunkter när det gäller teater och 
biblioteksverksamhet samt arbete och organisationsteori. Detta gäller även begrepp jag 
valt att ställa i fokus i mitt arbete. Jag vill här ge min syn och definition av dessa 
begrepp då dessa ligger till grund för hur jag relaterat till dem i mitt empiriska artbete. 
Definitionerna är mina egna men kan kopplas till erfarenheter från min teoretiska 
referensram. 
 
• Information är kommunikationsprocessens innehåll eller mening som kan 

utkristalliseras i olika former av kunskap. 
 
• Kommunikation är den process som innefattar mellanmänskligt samspel för att 

skapa mening. 
• Organisationskultur kan ses som en del av organisationsstruktur. En verksamhets 

struktur kan uppfattas olika bland annat beroende på vilken position eller befattning 
man har inom organisationen. Till skillnad från organisationskultur som är ett mer 
svårgripbart begrepp som handlar om otydliga normer, värderingar och koder är 
strukturen inom en organisation mer påtaglig och kan oftast åskådliggöras 
exempelvis i ett organisationsschema. 

 
• En organisation är människor i samverkan. Detta synsätt innebär ett fokus på 

organisationsmedlemmars beteende och uppfattningar. Till exempel när det gäller 
organisationens mål och visioner inför framtiden men även egna indivduella 
ansvarsområden och arbetsuppgifter. 

 
Till sist vill jag i denna inledning till mitt metodkapitel förmedla följande citat från 
Alvesson och Sköldbergs metodlära ”Forskning och reflektion” Det som sägs stämmer 
överens med mitt eget synsätt. Vi närmar oss här såväl ontologi som epistemologi. Jag 
anser att data alltid på något sätt är tolkad och konstruerad utifrån de personliga, 
kulturella, ideologiska och språkliga referenser vi bär med oss:  
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Inriktningen på datainsamling och bearbetning är inom flertalet kvalitativa 
metodläror oreflekterad och bör ifrågasättas. Ett grundläggande 
hermeneutiskt element genomsyrar i stället forskningen från början till slut. 
Tolkandet snarare än avbildandet av verkligheten utifrån hopsamlade data 
blir då centralt. Ännu starkare: det finns inga oförmedlade data eller fakta, 
utan dessa är alltid tolkningsresultat. Men tolkandet sker ej i neutrala, 
opolitiska ideologifria termer. Ej heller är det den autonome, värderingsfrie 
forskaren som står för detta. Olika paradigm, perspektiv, begrepp och 
forskning, samt andra politiska intressen lyfter fram vissa slags 
tolkningsmöjligheter i sken av vad som är naturligt, rätt och riktigt. 
Tolkningen som politiskt ideologiskt uttryck utgör då ett viktigt 
komplement till hermeneutisk tolkning. Ett misstänksamhetens element har 
därvid introducerats. Detta späds på av insikten att även den ideologiskt – 
politiskt medvetna forskaren riskerar att styras av sin egen textproduktion, 
där influenser från förhärskade kringflytande diskurser tar överhand och 
spelar sitt eget fragmenterade spel med den tilltänkt refererade texten. Varje 
strävan att i det läget fastställa ”hur det är” eller hur man bäst skall tolka ett 
fenomen är därmed illusorisk och dömd att misslyckas. Idéen inspirerar till 
problematisering av forskarens auktoritetsanspråk.  
(Alvesson och Sköldberg, 1996 s. 17). 

 
6.1 Urval av fall och material 
 
Denna Studie påbörjades vårterminen år 2004. Vi hade en delkurs inom ramen för 
studier av informations management ett praktiskt moment där vi skulle studera en fritt 
vald organisation. Jag och en dåvarande kurskamrat valde då att studera Borås 
Stadsteater. Studien skulle resultera i en mindre rapport. Jag fann samarbetet och mötet 
med människorna på teatern mycket givande. Frågor hade väckts och jag såg ett flertal 
olika möjligheter att gå vidare och utveckla rapporten inom ramen för min 
magisteruppsats. Mitt intresse fastnade vid att göra en jämförelse mellan stadsteatern 
och stadsbiblioteket och ge aspekter på intern information utifrån hur dessa 
verksamheter kan beskrivas och fungerar. Jag är allmänt intresserad av kultur så det 
fanns ett starkt intresse hos mig att studera kulturverksamheter. Att som studerande 
inom biblioteks- och informationsvetenskap studera biblioteksverksamhet kändes vidare 
också som en angelägenhet. Verksamheterna ligger tillsammans med konstmuseet 
dessutom under samma tak i Borås stads kulturhus. Jag ser Borås konstmuseum som en 
mycket viktig del av kulturhusets verksamhet. Det faktum att jag valt att studera endast 
teatern och biblioteket har att göra med att jag funnit att deras verksamheter skiljer sig 
mest åt ur ett organisations perspektiv vilket varit det intressanta utifrån syftet med mitt 
arbete.  
 
När det gäller urval av material har jag sökt och använt mig av litterattur som funnits 
tillgänglig vid Borås högskolebibliotek. Merparten av den litteratur jag studerat är från 
mitten av 1990-talet och framåt. Jag har försökt hålla mig till så aktuell litteratur som 
möjligt. Jag har också gjort koncentration mot vetenskaplig litterattur för att finna 
aspekter i ett stort och komplicerat ämne. När det gäller organisationsteori och 
information inom organisationer. Jag har främst sökt litteratur inom följande område: 
Informations- och kommunikationsfrågor (Qbac) men också kommunikation (Br) 
organisation och administration (Qbaa), arbetsledning (Qbab). Men även inom området 
tillämpad psykologi (Dok) och socialpsykologi (Oaa). 
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För att få en övergripande bild av hur organisationer fungerar har jag främst använt mig 
av Jacobsson och Thorsviks heltäckande och gedigna verk ”Hur moderna 
organisationer fungerar” (2002). Denvall och Salonen (2000) ger också de ett 
helhetsperspektiv på organisationer och utvecklingsarbete. 
 
När det gäller belysning av informationsbegreppet och studier av resurser för 
informationshantering inom organisationer ur ett lärande och utvecklingsperspektiv vill 
jag framhålla informationsspecialister som Choo (1998, 2002) och Davenport (1997). 
 
När det gäller intern information mer specifikt har jag främst använt mig av Orre och 
Palm (1995) men också av Strid (1999).  
 
Dessutom har jag gjort nedslag i litteratur för att spegla politiska, psykologiska aspekter 
när det gäller intern information. Här kan Jacksson och Carter (2002) och hur de 
kopplar psykologiska aspekter på beslutsfattande inom organisationer nämnas som 
exempel. 
 
Den mindre dokumentstudie jag gjort och presenterar bygger på material som jag fått 
tillgängliga vid möten med informations och marknadsansvarig på teatern och 
bibliotekschefen. Detta utifrån det övergripande syftet att få förståelse och kunna göra 
beskrivningar av de båda verksamheternas formella informationsflöde samt få en bild av 
verksamheternas innehåll och aktiviteter och uppdelning av ansvarsområden och 
arbetsuppgifter. När det gäller urvalet av dokument anser jag att de varit mig till hjälp 
även om den typ av dokument jag haft tillgång till såsom verksamhetsplaner är 
kortfattade och övergripande till sin karaktär. Det är lätt att man endast får en 
summarisk bild. Det är dock denna typ av dokument som finns att tillgå. 
 
När det gäller det empiriska materialet består det av mina intervjuutsagor. Urval av 
informanter har gjorts utifrån variation i ansvarsområden och arbetsuppgifter. 
Informanterna inom teatern representeras av teaterns tre enheter och hade sinsemellan 
olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Från biblioteket är medverkade såväl 
arbetslagsledare som personal utan arbetslagsansvar till arbetet. Tanken med hur jag 
gjorde urval av informanter inför mina intervjuer var att jag ville spegla de olika delarna  
 
6.2 De studerade dokumenten 
 
För att få en övergripande bild av den formella informationen inom verksamheterna har 
jag studerat tillgängliga dokument såsom verksamhetsplaner för de båda 
organisationerna. Merriam (1994) beskriver vad man bör ta i beaktande när man 
studerar dokument. Främst handlar det enligt författaren om att sätta in dokumentet i sitt 
sammanhang. Dokument är till skillnad mot exempelvis intervjuutsagor inte framställda 
utifrån ett forskningssyfte. Syftet med min dokumentstudie har varit att få en 
övergripande förståelse för den formella informationen och de organisationsscheman 
som redovisats i presentationen av de båda studerade organisationerna. Gemensamt för 
alla dokumenten som redovisats ovan är att de är mycket övergripande och kortfattade. 
Detta ligger i sakens natur när det gäller exempelvis verksamhetsplaner som skall ge 
just en övergripande och kortfattad redogörelse över aktiviteter inom en organisation. 
När det gäller teatern och biblioteket handlar det till stor del bland annat om att 
ansvariga politiker snabbt skall kunna sätta sig in i verksamheterna.  
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Jag går nu vidare med en redogörelse av de studerade dokumenten. Jag börjar med 
teaterns verksamhetsplan för år 2005. De studerade dokumenten finns redovisade under 
rubriken ”stenciler” i referenslistan. 
 
6.2.1 Verksamhetsplan för Borås Stadsteater år 2005 
I dokumentets inledande del får man en övergripande bild av det aktuella läget teatern 
befinner sig i vid tidpunkten då dokumentet skrevs. Främst riktas uppmärksamhet kring 
att teatern fyllde 40 år och att säsongen 2004 – 05 är jubileumssäsong. Man nämner att 
man fått ekonomiskt stöd från stiftelser och även från Borås Stad på grund av jubileet. 
 
Vidare beskrivs teaterns verksamhet utifrån följande delar av verksamheten; 
teaterproduktion, föreställningsverksamhet, ledning, administration och utveckling, 
information och marknadsföring samt samarbete. 
Teaterproduktion: Här beskrivs de planerade teaterproduktionerna för säsongen. Dels de 
produktioner som vänder sig till den vuxna publiken och även de som vänder sig till den 
unga publiken. Satsning kommer även att göras på ett större integrationsprojekt. 
 
Föreställningsverksamhet: Här beskrivs planerade produktioner vidare. Här preciseras 
till exempel antal speltillfällen för enskilda produktioner. 
 
Ledning, administration och utveckling: Kortfattat under denna rubrik i dokumentet står 
”Den ledningsstruktur som delvis funnits kvar sen tidigare år har genom att ny 
teaterchef tillsattes av kulturnämnden i juli 2004 förändrats och utvecklats”.  
 
Information och marknadsföring: Här beskrivs nätverksbyggande kring barn och 
ungdomsverksamhet som en viktig del. Uppsökande föreställningar är här en väsentlig 
del. Projektansvarig för barn och ungdomsscenen är ansvarig för dessa aktiviteter. Man 
ser uppsökande föreställningar som viktiga för såväl barn, unga och vuxna då dessa är 
bra marknadsföring för teaterns verksamhet.  
 
Samarbete: Här beskrivs hur man vill skapa allianser med kulturnämnd och olika 
kulturföreningar och organisationer. Ordvalet ’allians’ visar enligt min mening på att 
teaterns ledning lägger stor tyngd på detta samarbete. 
 
Dokumentet är skrivet av teaterchefen. 
 
6.2.2 Studerade dokument biblioteket 
Stencil 1: Ny organisation vid Stadsbiblioteket (2002 01 14) 
Här beskrivs bakgrund till omorganiseringen av biblioteket samt arbetet som ledde fram 
till förslaget till hur den nya organisationen skulle utformas. Förslaget om organisering i 
arbetslag presenteras. Sist presenteras förslag till beslut. Dokumentet är undertecknat av 
dåvarande kulturchefen. 
 
Stencil 2: Utvärdering av ny organisation vid stadsbiblioteket 
Här presenteras resultat av den enkätundersökning som gjordes med 
bibliotekspersonalen efter det att omorganiseringen kommit till stånd. Närmare bestämt 
ett år efter det första året. Sammanfattande slutsatser utifrån resultatet av utvärderingen 
redovisas samt även förslag till förändringar som framkommit under utvecklingen av 
omorganiseringen och även utvärderingens resultat. Frågorna som ställdes till 
personalen och som ligger till grund för utvärderingen var följande: 
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1. Har delaktigheten och ansvarstagandet ökat? 
2. Har fördelningen av arbetsuppgifter mellan lagen fungerat bra? 
3. Hur fungerar det med tidsbegränsat lagansvariga i stället för mera traditionella 

chefer? 
4. Övriga synpunkter och kommentarer. 
 
I redovisningen av enkätsvaren anser man övergripande att attityderna till det 
förändrade arbetssätt omorganiseringen medfört var positiva bland 
bibliotekspersonalen. Det framkommer i utvärderingen att omorganiseringen har 
medfört större eget ansvar och inflytande. Uppdelningen i arbetslag och att man arbetar 
i mindre grupper, har medfört bättre och tydligare information. Samtidigt redovisas en 
viss rädsla för att man brister i helhetssyn och att varje arbetslag arbetar alltför isolerat. 
Dessutom verkar frågor kring att viss personal har arbetsuppgifter som faller inom två 
olika arbetslag och att man då får arbeta inom två arbetslag har varit föremål för 
funderingar bland personalen. Slutsatsen som dras utifrån utvärderingen är enligt 
dokumentet att man inte skall göra ytterligare organisatoriska åtgärder eller förändringar 
utan i stället en satsning på personalutveckling med syfte ”att öka kommunikationen 
mellan lagen och olika befattningshavare och om att bibehålla en helhetssyn och ett 
användarperspektiv samtidigt som man utvecklar de nya arbetslagen i den påbörjade 
riktningen, mot ökad delaktighet och ökat ansvarstagande”. Det preciseras dock inte i 
dokumentet hur eller med vilka medel denna satsning på personalutveckling skall 
bedrivas och genomföras. 
 
Det framkommer vidare att resultatet av enkätundersökningen diskuterats på 
arbetsplatsträffar under mars, april och maj månad under 2003. Ledningsgruppen har 
härefter slutfört utvärderingen som redovisat dess resultat för den lokala 
samverkansgruppen och berörda fackliga organisationer. 
 
Även detta dokument är undertecknat av dåvarande kulturchefen. 
 
Stencil 3: Intresseanmälan om lagansvar 
Detta dokument är en intresseanmälan om att åta sig lagansvar. Var och en som vill anta 
förordnandet som lagansvarig inom det arbetslag man är verksam meddelar sitt intresse 
genom att fylla i blanketten. Möjlighet att fylla i förslag på lagansvarig finns också. 
Blanketten skickas ut till personalen i de olika lagen i samband med att innevarande 
lagansvarigas förordnande löper ut.  
 
Dokumentet är skrivet av bibliotekschefen till alla anställda. 
 
Stencil 4:Verksamhetsplan 2005 för Borås Stadsbibliotek – inklusive kommentarer till 
verksamheten 2004 
I dokumentet redogörs för aktiviteter, ansvarsområden och arbetsuppgifter inom vart 
och ett av de olika arbetslagen under år 2005 samt även verksamheten som helhet. 
Kommentarer till verksamheten under år 2004 presenteras. 
 
Dokumentet är skrivet av bibliotekschefen. 
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6.3 Förhållningssätt till intervju som metod 
 
Mycket litteratur kring metod visar på intervju som en tämligen förrädisk 
datainsamlingsmetod. Informanternas reaktioner på intervjuaren och det ämne 
intervjuerna skall behandla spelar in. Det vill säga att informanternas uppfattning om 
mig och mina frågor påverkar vad de väljer att säga och inte säga. Jag är medveten om 
att frågor kring interninformation kan vara känsligt. Känner man att man inte står för en 
politiskt korrekt uppfattning kanske man väljer att hålla inne med sina uppfattningar och 
istället intar en mer diplomatisk ställning. Jag vill poängtera att detta gäller såväl 
personer i mer ledande ställning inom organisationerna som personer inom den 
operativa verksamheten.  
 
Teatern och biblioteket skiljer sig åt. Stor variation finns vad gäller exempelvis 
aktiviteter och arbetsuppgifter. Verksamheterna har därför studerats åtskilt. 
Halvstrukturerad intervjuteknik har använts och ligger till grund för genomförandet av 
uppsatsens empiriska moment. Enligt Ackroyd & Hughes (1992) karaktäriseras denna 
intervjuform av att informanterna får samma frågor som inom det möjligas gräns ställs i 
samma ordning och med samma ord. Författarnas metodbok heter ”Data Collection in 
Context” vilket i mer konkret betydelse innebär att intervjufrågor bör formuleras utifrån 
en kontext. Verksamheternas karaktär i allmänhet och mer specifikt uppdelning av 
ansvarsområden och arbetsuppgifter har styrt intervjufrågornas utformning till 
informanterna inom såval teatern som biblioteket. Kontexten i mitt arbete utgörs även i 
en vidare bemärkelse av uppsatsens syfte och frågeställningar. Kontextens ramverk kan 
även göras större och utgöras av Ämnet Biblioteks och - Informationsvetenskap i stort. 
Alla intervjuer har bandats och skrivits ut ordagrant. De presenteras med talspråk i 
resultatkapitlet. Detta för att läsaren själv skall kunna göra egna iakttagelser av 
språkliga nyanser. Jag ser därför en vinst i att presentera citaten så naturtroget som 
möjligt.  
 
6.4 Intervjuer teatern  
 
När det gäller de intervjuer som gjordes på teatern var två av informanterna verksamma 
inom den tekniska enheten med sinsemellan mycket skilda arbetsuppgifter. De två andra 
var verksamma inom såväl den konstnärliga som den administrativa enheten. Kontakt 
med informanterna skapades i samarbete med informationsansvarig. Detta på grund av 
att hon hade bättre kunskap om vilka som var tillgängliga och inte allt för tidspressade 
med arbete inför aktuell premiär. Det hade dock klargjorts att informanterna skulle vara 
verksamma inom teaterns tre olika enheter och ha så olika arbetsuppgifter och 
ansvarsområden som möjligt. Via e- post togs sedan kontakt för överkommelse om tid 
och plats för intervjun. Gemensamt för informanterna på teatern var att jag fick 
uppfattning av att de hade vana vid att prata om sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Det 
fanns vidare en direkthet, vilja och engagemang i att vilja ge uttryck för sina personliga 
uppfattningar. Intervjuerna tog mellan 30 minuter till en timma. Fyra intervjuer 
genomfördes på teatern. 
 
När det gäller stämningen på teatern präglades den av såväl ”kreativt kaos” och stor 
koncentration och fokusering. Skådespelarna hejar högt och ljudligt på varandra och 
diskuterar intensivt i fikarummet. Någon satt för sig själv och förberedde sig inför 
dagens arbete med tidning och kaffe. Skådespelare i full kostymering pustade ut efter 
dagens föreställning för skolbarn. Repetitioner pågår och människor kallas in på scenen 
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av rösten i interntelefonen. Vänlig personal visade verkstäderna och på vägen dit tog vi 
genvägen intill scenen där vi var tvungna att smyga förbi för att inte störa 
koncentrationen hos de som repeterade. I verkstäderna fanns både måleri och snickeri 
med det mesta som hör ett måleri och snickeri till.  
 
6.5 Intervjuer biblioteket 
 
På biblioteket har personer inom de olika arbetslagen samt stabsfunktionen intervjuats. 
Viss personal på biblioteket har arbetsuppgifter som hamnar inom skilda arbetslag. Man 
tillhör då två arbetslag. Detta var av intresse vid urvalet eftersom man då har insikt i 
bägge arbetslagen. I urvalet av informanter ingick även arbetslagsledare. Jag kom i 
kontakt med informanterna genom tillgänglig lista med uppgifter om namn, befattning 
och arbetslag och telefonnummer. I uppsatsens inledningsskede informerades 
bibliotekschefen om uppsatsens syfte och hon berättade på personalmöte att intervjuer 
skulle äga rum. Jag blev mycket korrekt och vänligt bemött och informanterna svarade 
på frågorna med allvar och eftertänksamhet. Intervjuerna på biblioteket tog mellan 30 
minuter och en timma. Sex intervjuer genomfördes på biblioteket. 
 
Det första som man lägger märke till när man kommer till biblioteket är aktiviteterna 
kring låne/ utlåningsdisken samt informationsdisken som finns i anslutning till entrén . 
Användare lånar och lämnar tillbaka olika typer av media. Kollegor byter av varandra 
bakom ”diskarna”. Många besökare satt försjunkna i någon tidning vid 
tidskriftsavdelningen. Men miljön präglas vidare av övriga aktiviteter. Barn och 
ungdomsverksamhet, släktforskningsverksamhet för att nämna några. Många av dom 
som arbetar på biblioteket har sitt eget arbetsrum där enskilda arbetsuppgifter utförs. 
 
6.6 Tolkning och analys av material 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) sker tolkning av kvalitativ data utifrån olika 
element inom olika nivåer som sinsemellan har olika fokus. På en nivå sker interaktion 
med det empiriska materialet med fokus på utsagor utifrån exempelvis intervjuer. På en 
nivå inom tolkningsprocessen bör tolkning vara inriktad mot att finna bakomliggande 
innebörder i det insamlade datamaterialet. Det bör vidare enligt författarna ske kritisk 
tolkning med fokus på ideologiska och politiska aspekter samt social reproduktion.  
De olika tolkningsnivåerna interagerar med varandra. Genom att röra sig mellan de 
olika nivåerna och ställa dem mot varandra uppstår ett mönster av relationer mellan 
nivåerna och vidare även upptäckter av gränser och skärningspunkter. Jag har 
exempelvis funnit att mitt intervjumaterial gått att presentera utifrån kategorier som 
beskriver dimensioner av spänningsfält inom de studerade organisationerna. Genom 
detta förhållningssätt utformas vad som av vad författarna benämns som reflexiv 
forskningsansats.  
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Här följer en översikt av Alvesson och Sköldbergs tolknigsnivåer och dess olika fokus; 
 
Element/ nivå  Fokus 
Interaktion med empirisk material Intervjuer, utsagor 
Tolkning   Bakomliggande innebörder 
Kritisk tolkning  Ideologi, politik, social reproduktion 
Självkritisk och språklig reflektion Egen text, selektivitet 
 

Figur 5. Tolkningsnivåer 
(Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 325). 

 
I arbetet med min uppsats handlar interaktionen med det empiriska materialet om hur 
jag hanterat mina färdiga intervjuutskrifter. Jag har försökt få en övergripande bild av 
likheter och skillnader i intervjusvaren. Det handlar inte längre om själva 
intervjuförfarandet. Detta för att förbereda och underlätta tolkningsarbetet som mer 
djupgående handlar om att finna dolda och bakomliggande innebörder i informanternas 
utsagor. Informanternas reaktioner på intervjufrågorna spelar här in. Deras uppfattning 
om mig och mina frågor påverkar vad de väljer att säga och inte säga. Jag är medveten 
om att frågor kring interninformation kan vara känsliga. Känner man att man inte står 
för en helt och hållet politiskt korrekt uppfattning kanske man väljer att hålla inne med 
sina uppfattningar och väljer att uttrycka sig diplomatiskt och comme il faut. Jag vill 
poängtera att detta gäller såväl personer i mer ledande ställning inom organisationerna 
som personer inom den operativa verksamheten. Härefter kan man komma in på en mer 
kritisk tolkning av materialet som kan kopplas till ideologi, politik och social 
reproduktion. Jag gick in i arbetet med denna uppsats med uppfattningar kring 
kulturpolitik i stort. Och självfallet uppfattningar kring teaterns och bibliotekets roll i 
samhället. När det gäller självkritisk och språklig reflektion är jag medveten om att jag 
genom mitt sätt att ställa frågorna kan påverka de svar jag fått i mina intervjuer. Det är 
också jag som står för urvalet av de citat som presenteras. Jag har i mitt 
tolkningsförfarande av mina intervjuer således arbetat utifrån de tolkningsnivåer 
Alvesson och sköldberg (Ibid.) presenterar.  
 
För att kunna göra beskrivningar av hur de båda verksamheterna är organiserade när det 
gäller ansvarsområden och arbetsuppgifter har jag fått dessa uppgifter från informations 
och marknadsansvarig på teatern och bibliotekschefen. Men främst utifrån de dokument 
som varit föremål för min dokumentstudie. 
 
Jag vill vidare nämna något om förhållandet mellan mitt empiriska material och den 
teoretiska referensram som jag presenterat. Mitt arbete har skett i en växelverkan mellan 
teori och praktik. Teorin har varit till hjälp i att peka ut riktning och förhållningssätt för 
mitt empiriska arbete. När jag analyserat och tolkat mina intervjuer fann jag ett 
bakomliggande mönster i intervjuutsagorna som var möjligt att presentera utifrån 
Denvall och Salonens uppdelning av dimensioner av möjliga spänningsfält och 
polarisringar inom organisationer. Här fick alltså det empiriska arbetet styra teorin. 
 
Till stor del har dokumentstudien och intervjustudien tolkats och analyserats separat 
eftersom syftet med dokumentstudien har varit att få hjälp med beskrivning av de båda 
verksamheterna medan intervjuerna varit menade att återge en mer fördjupad och 
nyanserad bild kring hur den interna informationen inom verksamheterna fungerar. Men 
det empiriska materialet kan också ses som en helhet som tillsammans med 



 

28 

återkopplingar till teorin bidrar till möjligheten att få en mer total beskrivning av de 
studerade organisationerna.  
 

7. Resultat 
 
7.1 Det interna informationsflödet inom Borås Stadsteater 
 
Det interna informationsflödet inom teatern är främst byggt kring möten. Både formella 
och informella. Produktionsmöten hålls en gång i veckan. Där sätter verkstadsteknisk 
och produktionsteknisk personal upp mål för och planerar produktionerna vecka för 
vecka. Det finns även ett tekniskt enhetsmöte och ett skådespelarmöte en gång i 
månaden. Vid enhetsmötena varannan vecka deltar administrationspersonalen. Här 
kontrolleras vem som gör vilket arbete så att inget dubbelarbete utförs. Apt, 
arbetsplatsträffar, hålls ungefär en gång i månaden. Dessa leds av teaterchefen och 
behandlar exempelvis arbetsplatsen som helhet, exempelvis frågor kring teaterns 
ekonomi.. En gång i veckan sker möten med det konstnärliga rådet, eller repertoarrådet, 
som planerar den kommande repertoaren. Fackmöten förekommer också. Till detta 
kommer även ej schemalagda och mer informella möten vid behov . En respondent 
nämner att det kan upplevas vara för många möten ibland, men att de samtidigt är 
viktiga för att veta vad alla gör. På mötena diskuteras i ett öppet klimat allt som rör 
arbetet och man diskuterar också varandras arbete. Eftersom problem och frågor uppstår 
under arbetets gång är mötena ett effektivt sätt att få medlemmarna i organisationen att 
veta vad som pågår och vad de ska göra. En person som bland annat sköter planering av 
tider och scheman och fungerar som kontakt mellan de olika avdelningarna har nyligen 
anställts på teatern. Förr sköttes dessa uppgifter av olika personer. Denna person är 
viktig när det gäller att se till att informationsflödet inte hindras utan fungerar smidigt 
och effektivt. En av informanterna beskriver arbetsplatsträffarna inom teatern på 
följande sätt:  
 

Vi är alla närvarande, så att alla kan höra och säga till om det är nåt som 
inte stämmer. Så på det viset är det bra, det är öppen kommunikation på de 
här mötena. Och det är nödvändigt och viktigt att det är så, dels för att man 
ska känna att det inte är nåt som pågår som man inte själv vet om, och dels 
att man själv kan påverka ut gången genom att i positiv anda säga om det är 
något som är galet.  
(Citat ur intervju med anställd inom teaterns tekniska enhet; verkstad). 

 
De informella samtalen verkar dock vara den största interna informationskällan. Man 
konsulterar varandra, använder varandras kontakter och söker upp den person som kan 
hjälpa en. Ett exempel är att skådespelarna ser olika ut i ljuset från scenen beroende på 
vilken makeup och vilka peruker de har, därför måste anställda inom avdelningarna för 
ljus och mask & peruk samarbeta. Något man dock inte kan uttrycka sig så mycket om 
är hur stor inverkan informella möten har på informationsflödet och i vilken omfattning 
de existerar. Jag tänker på samtal i anslutning till repetitioner. Det kan också handla om 
diskussioner i fikarum och så vidare. Denna typ av kommunikation är ju till sin natur 
också svår att få grepp om eftersom den ofta uppkommer spontant och oplanerat.  
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7.1.1 Barn och ungdomsscenen 
En omfattande del av verksamheten inom teatern riktar sig till barn och unga. Man 
samarbetar med skola,barnomsorg och andra institutioner. I anslutning till barn och 
ungdomsproduktioner finns ofta målarskola i samarbete med konstmuseet. Efter att 
skolbarn varit och tittat på en pjäs får de i efterhand uttrycka det de upplevt i bild och 
form. Samarbete bedrivs också med biblioteket. Särskilt i förberedelsefasen av pjäser då 
bibliotekspersonal bidrar med litteratur om och av en specifik pjäsförfattare eller det 
tema den aktuella pjäsen tar upp. En projektansvarig ansvarar för barn och 
ungdomsscenen. Så här beskrivs dessa arbtsuppgifter: 
 

Intervjuare: Då börjar jag med att fråga; vilka är dina arbetsuppgifter? 
Informant: Ja man kan säga att jag har två arbetsuppgifter. Dels är jag 
skådespelerska på 50 %. Jag har en heltidstjänst och i den ingår att jag 
skall spela teater och repetera och uppföra pjäser och allt som en 
skådespelerska gör och 50% arbetar jag som projektledare för barn och 
ungdomsscenen. Och det innebär att jag bildar nätverk med lärare och 
fritidspedagoger och människor som arbetar med barn och ungdomar. Vi 
träffas regelbundet och sen är jag ute på skolor mycket och skapar kontakt 
och söker pengar och har allt kringarbete om man skall arbeta med 
konstmuseet eller biblioteket. 
Intervjuare: Vad är viktig kunskap för att kunna utföra dina 
arbetsuppgifter? 
Informant: Om man tänker skådespelarmässigt så är det ju bra om man har 
utbildning till det. Att man har en bas och att man hela tiden utvecklar sig i 
rörelse och så där. När det gäller mitt andra arbete försöker jag 
kontinuerligt utveckla mig genom kurser jag går. Jag går en kurs nu på 
högskolan om barnkonvention värdegrund och demokrati och jag har läst 
barn och ungdomslitteratur. Så jag försöker hålla mig a jour. Sen träffar 
man andra som jobbar med projektarbete men egentligen är det ett ganska 
ensamt arbete. Man skall hela tiden kläcka idéer och ut och träffa folk och 
skapa kontakter så det gäller at hitta inspiration.  
Intervjuare: Var letar du information för att kunna utföra ditt arbete? 
Informant: Jag läser böcker om barnteater bland annat och försöker 
förkovra mig på så sätt. Jag försöker se vad dom spelar på andra scener 
och läser kurser. Jag har läst barn och ungdomslitteratur och så den här 
kursen om barnkonventionen jag berättat om innan för det tycker jag vi 
skall arbeta mer med här på teatern utifrån en mer långsiktig planering så 
förutom det här mer informella att läsa en bok tar jag mer formellt de 
poängen då. 
(---) 
Intervjuare: Är det viktigt för dig att veta vad de andra på teatern har för 
arbetsuppgifter 
Informant: Ja! Jag skulle nog vilja veta mer vad folk gör och att andra vet 
mer vad jag gör eftersom mitt jobb är så olika och att jag hittar på det själv 
så att säga. Det tror jag skulle vara bra! 
(Citat ur intervju med anställd inom teaterns kreativa samt administrativa 
enhet; skådespelare, projektansvarig). 
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Kommentar: 
Informanten ger uttryck för att arbetet som projektledare kan vara ensamt och att det 
skulle ses som en vinst att kollegor visste mer om de arbetsuppgifter och 
ansvarsområden som projektledararbetet för barn och ungdomsscenen innefattar.  
Detta skulle vidare enligt min mening i en förlängning kunna ses kopplat till önskan om 
att arbeta mer långsiktigt och fördjupat med barn och ungdomsfrågor. Jag tänker 
exempelvis på att föra in perspektiv utifrån högskolekurs kring barnkonventionens 
förordningar som nämns i det presenterade citatet. 
 
7.1.2 Produktionen bestämmer strukturen 
Repertoarrådet som består av skådespelare, personal från verkstad och teknik, personal 
från administrativa enheten med ansvar för information och marknadsföring samt 
teaterchefen, beslutar vilka produktioner som skall sättas upp. Teaterns produktioner är 
vilket jag berört och varit inne på tidigare mycket olika. Vissa produktioner är stora med 
många människor inblandade. Andra produktioner kan vara en enmansföreställning. I 
bland riktas produktionen mot en särskild publikgrupp till exempel barn och ungdom. I 
vissa produktioner är utgångspunkten att man vill sätta fokus på ett visst tema eller en 
viss frågeställning eller företeelse. Till exempel integration. Min observation är att 
organisationsstrukturen inom teatern således skulle kunna ses utifrån produktionerna. I 
dessa spelar regissören och scenografen en stor roll som arbetsledare, men teaterchefen 
har det yttersta ansvaret. Administrationen fattar beslut om ekonomi och personal och 
har uppgifter som hanterar mer övergripande frågor när det gäller arbete med 
produktionerna och i att hantera den interna informationen. Regissören leder 
skådespelarna och ljudet och samarbetar med scenografen som leder resten av de 
tekniska avdelningarna. Inom Borås Stadsteater finns flera personer som har både 
administrativa uppgifter och samtidigt ingår i den konstnärliga eller tekniska delen. En 
respondent gav ändå uttryck för att det finns ett större avstånd mellan teknikerna och 
”de däruppe på kansliet”, alltså administrationen, än mellan de andra avdelningarna. 
Ingen uttryckte dock något missnöje över detta, eller uppfattningen att detta avstånd 
skulle vara för stort. På frågan om vad respondenterna gör när de inte vet hur de skall 
utföra sitt arbete är svaren mycket lika. Man söker i sitt inre, använder sin fantasi, sin 
kreativitet och sin erfarenhet. Att man skall kunna lösa de problem som uppstår ses som 
självklart, annars blir det ingen produktion, ingen premiär. 

7.1.3 Övriga kommunikationskanaler inom teatern 
I detta stycke presenteras de av informanterna förutom möten övriga identifierade 
kommunikationskanaler inom teatern. I enlighet med Strids presenterade uppdelning i 
direkta och indirekta kommunikationskanaler kan man benämna de nedan presenterade 
kommunikationskanalerna som indirekta eller opersonliga. De övriga 
kommunikationskanaler som informanterna inom teatern nämnde var; anslagstavla, 
telefon, www, personligt fack  och högtalartelefon. 
 
Anslagstavla 
Anslagstavla används ofta för att sprida och för att hämta information. Dock nämner 
flera respondenter att informationen på anslagstavlan ibland missas pga. att  man inte 
”ser” den. Det kan upplevas bli för mycket papper. Detta problem är löst genom att all 
information på anslagstavlan, till exempel mötesprotokoll, även skickas som e-post till 
alla inom organisationen.  
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Telefon 
Telefon används främst för att nå människor och kollegor utanför organisationen. Oftast 
är detta kopplat till individernas enskilda arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
 
www 
Internet används enligt informanterna för att söka information som i första hand är 
kopplad till de enskilda arbetsuppgifterna. 
 
Personligt fack 
Personalen har tillgång till fack där man kan lägga olika utskick och meddelanden. 
 
Interntelefon, högtalare 
Skådespelare och annan personal behöver inte hålla reda på alla tider för repetitioner, 
eftersom regiassistenten vid varje repetitionstillfälle ropar ut i högtalare vilken scen som 
repeteras och vilka som behövs på scenen. Detta gör att man under arbetsdagen är fri att 
röra sig i huset och kan göra andra saker.  
 
Personaltidning 
Personaltidning finns inte inom organisationen. En respondent nämnde att tidskrifter 
från teaterförbundet förekommer, men ser den inte som någon personaltidning och anser 
inte att den är särskilt betydelsefull för den interna informationen. Borås Stads tidning 
till anställda nämndes inte. 
 
e-post 
E-post används av respondenterna främst för officiell information om till exempel 
möten. Att informationen finns i allas e-post upplevs som positivt eftersom man då vet 
var den finns om man skulle behöva den. Fler och fler avdelningar och medlemmar 
inom organisationen håller på att utrustas med datorer och dessa uppskattas och används 
också. Behöver man få kontakt med en kollega föredras dock att man letar upp personen 
och pratar med denne framför att skicka e-post. 
 
7.2 Det interna informationsflödet inom Borås Stadsbibliotek 
 
Personalen inom Borås stadsbibliotek är indelade i arbetslag (vilka känns igen utifrån 
organisationsschemat som presenterades i tidigare del av uppsatsen; Entré, Vuxen, 
Särskilda tjänster, Barn och ungdom och Media). Kopplat till tidigare presentation av 
arbetslagens ansvarsområden och arbetsuppgifter vill jag här kommentera resultat och 
samlat intryck från mina intervjuer med bibliotekspersonalen. Informanterna gav 
generellt uttryck för samma uppfattningar. Man tycker att man har tillräcklig kunskap 
kring övriga arbetslags ansvarsområden och arbetsuppgifter, även om man inte känner 
till alla detaljer. Men detta ser man inte som något större problem men att det ibland 
finns tendens att arbetslagen ibland arbetar isolerat och var för sig. 
 
Övergripande sker planering av verksamheten i ledningsgruppen som består av 
bibliotekschefen och de arbetslagsansvariga. Arbetslagens arbete skall samverka till att 
fylla verksamhetens uppdrag. Målet för arbetslagsorganisationen är att öka 
delaktigheten och ansvarstagandet. Detta betyder inte att alla skall göra lika mycket av 
allt, men däremot att alla skall kunna bidra till att genomföra verksamheten på bästa 
sätt. Förordnande som arbetslagsansvarig har man tre år i taget. Det är alltså tanken att 
personalen skall rotera som ansvarig. Förordnandet som arbetslagsansvarig är viktig för 
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den interna verksamheten inom biblioteket. Inte minst när det gäller 
informationsspridning. Här följer vidare två citat med syfte att spegla de lagansvarigas 
egen syn på sitt ansvarsområde och sina arbetsuppgifter;  

 
Att ha lagansvar innebär att man har personalansvar och ekonomiskt 
ansvar. Det är viktigt att man får ut information uppifrån till de andra i 
arbetslaget så att alla blir delaktiga. Men i arbetslagstanken ligger ju att 
alla har ansvar…alla ansvarar för att allt skall fungera…. så man är ju 
samtidigt en i laget… men som arbetslagsansvarig har man det yttersta 
ansvaret. … 
(Citat ur intervju med arbetslagsansvarig i arbetslag media). 

 
Man har den här första kontakten med personalen i sin grupp och sköter 
semestrar och så vidare och även när det gäller arbetsmiljö …men sen sker 
ju samråd med chef och liknande. Sen är det ju också det ekonomiska då 
…..man håller i kontona skriver på räkningar och fakturor och så…sen 
tillkommer det ju andra arbetsuppgifter som är samordnande …vi har ju 
möten….som jag kallar till och sen det här att hålla ihop…gå på 
ledningsmöten och träffas i laget och föra ut informationen. 
(Citat ur intervju med arbetslagsansvarig i arbetslag vuxen). 

7.2.1 Möten 
Liksom på teatern finns det inom biblioteket ett flertal möten som den interna 
informationen är uppbyggd kring. Bibliotekschefen poängterar att mötesstrukturen inom 
organisationen skall syfta till att främja kommunikation både ”uppifrån och ner” och 
”nerifrån och upp”. För att främja denna kommunikation är exempelvis både 
bibliotekarier och biblioteksassistenter representerade i ledningsgruppen. 
 
Hela personalen är med på Apt, arbetsplatsträffar som inträffar en gång i månaden. 
Arbetsplatsträffarna är inplanerade över året under vår och höst. Ledningsgruppen 
(bibliotekschefen samt arbetslagsansvariga) har möte ungefär varannan vecka. Här 
informerar bibliotekschefen och de arbetslagsansvariga varandra. På arbetslagsmötena 
som inträffar var tredje vecka informeras arbetslagen om vad man kommit fram till på 
ledningsmötena. Men det ges även tillfälle att ”skicka med” de arbetslagsansvariga 
ärenden som behöver tas upp på kommande ledningsmöten.   
Referensmöten där bibliotekarier och den personal som tjänstgör i informationsdisken 
hålls en gång i månaden.  

 
Intervjuare: Skulle du kunna berätta lite mer om referensmötena och vad ni 
tar upp där? 
Informant: Ja det är ju då alla vi som har tjänst i informationen… och 
kanske det har hänt något på släktforsknings avdelningen eller regler kring 
fjärrlån men det kan också handla om tillexempel körkortsböcker …de vi 
hade var alldeles för gamla så innehållet i dem var inaktuellt så då 
bestämde vi att det skulle köpas nya. 
(Citat ur intervju med anställd arbetslag vuxen; ansvarig inköp media 
främmande språk). 

 
Barn och ungdomslaget har inom sitt arbetslag vad som benämns som bokmöten. Här 
diskuteras främst nyförvärv, bokinköp.  
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7.2.2 Övriga kommunikationskanaler inom biblioteket 
Övriga kommunikationskanaler inom biblioteket som nämndes av informanterna var: 
telefon, www, e- post och Borås Stads intranät. Man kan här göra jämförelser med de 
informationskanaler som nämndes i kapitlet om övriga kommunikationskanaler inom 
teatern. Även här handlar det om indirekta informationskällor. Man ser också hur man 
använder sig av liknande kanaler och på liknade sätt. Olikheter finns dock beroende på 
verksamheternas skilda karaktär. 
 
Telefon  
Telefon används främst för att nå människor och kollegor utanför organisationen. Oftast 
är detta kopplat till individernas enskilda arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
 
www 
Internet används enligt informanterna för att söka information som i första hand är 
kopplad till de enskilda arbetsuppgifterna. 
 
e- post 
När det gäller användning av e- post gav informanterna uttryck för att man upplever att 
mail används mer och mer. Främst är det formell information som gäller alla som delges 
via mail. Oftast från ledningshåll, mer sällan sinsemellan inom arbetslagen. 
Informanterna menade att man sitter så nära varandra så det lättaste är att söka upp 
varandra och tala personligen till varandra. 
 
Borås stads intranät  
Några av informanterna uttryckte att de hade nytta av Borås Stads intranät för att få 
information kring sitt arbete och den egna organisationen, men också för att hålla sig a 
jour om andra verksamheter och institutioner.  
 
Borås Stads tidning till anställda och den anslagstavla som finns tillgänglig nämndes 
inte av respondenterna. 
 
7.3 Presentation av resultat utifrån tolkningskategorier 
 
Jag kommer i detta stycke presentera resultat av min intervjuundersökning utifrån de 
dimensioner som är hämtade utifrån Denvall och Salonens (2004) modell som 
presenterades i teorikapitlets stycke om spänningsfält och polariseringar. De 
dimensioner av spänningsfält som nämndes var mellan:  Ledning och operativ 
verksamhet, politiker och tjänstemän, internt och externt, då och nu, enskilt och 
gemensamt samt mellan vikarie och fast anställd.  
 
Jag inleder med kortfattad beskrivning av de olika kategorierna för att sedan återge 
delar av citat från mina intervjuer som skall syfta till att spegla kategorierna och de 
dimensioner av spänningsfält och eventuella polariseringar de ger uttryck för. 
 
7.3.1 Ledning – operativ verksamhet 
Vikten av nedåtriktad information är sällan omtvistad. Ofta är den dessutom 
förhållandevis riklig. Detta beroende på de formella och systematiska rutiner som finns 
till hands exempelvis möten. Motsvarande rutiner finns sällan för den uppåtriktade 
informationen. Det finns annars en risk för att informationen från fältet filtreras och i 
värsta fall formar en orealistisk bild av verkligheten. Det är utifrån denna bild som man 
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fattar beslut. Chefer , ledningsgrupper och politiker fattar dåliga beslut inte sällan på 
grund av bristande information. Det är vanligt att negativt laddad information stannar på 
vägen och detta i båda riktningarna. De som behåller information är de som befinner sig 
på mellanpositioner inom organisationen, den uppåtgående för att skydda sig själva och 
den nedåtgående för att skydda sin personal. Inom denna kategori speglar de återgivna 
citaten dimensioner mellan ledning och den operativa verksamheten. 
 

Intervjuare: Vad anser du en lyckad föreställning beror på? 
Informant: Oj….. Många saker. För skådespelare processen fram till 
premiär arbetet med regissören har det varit ett bra arbete? Har man en 
dialog med varandra hela tiden? För det finns det finns ju olika typer av 
regissörer. En del kommer ju in och har allt klart för sig precis hur du skall 
gå och stå och säga saker och ting och omedelbart kan berätta det redan 
från första dan. Sen finns det regissörer som låter sina skådespelare testa 
olika saker. Och jag tycker man märker skillnad i resultatet där om man 
låter skådespelarna hittat det själva och är bekväma i det och mår bra! 
(Citat ur intervju med anställd inom teatern). 

 
Här följer utdrag från intervju med informant från biblioteket: 
 

Varannan vecka har vi möten med ledningsgruppen och då är det viktigt att 
man som arbetslagsansvarig för fram de åsikter som finns i arbetslaget. Det 
är viktigt att man är förberedd. Sen har ju också arbetslaget sina möten. Jag 
brukar lägga dessa möten så de ligger nära efter ett ledningsmöte till och 
med samma dag oftast så att alla snabbt får reda på vad som tagits upp där. 
(Citat ur intervju med anställd inom biblioteket). 

 
Kommentar: 
Jag anser att ovanstående citat visar på att man ser det som viktigt med väl fungerande 
relationer mellan ledning och operativ verksamhet. Man visar också medvetenhet kring 
hur man vill ha det som i ”teatercitatet”. Men också kring hur man skall få det att 
fungera. som i bibliotekscitatet där informanten visar på att tidpunkten för möten är 
viktig ”så att alla snabbt får reda på vad som tagits upp”. Man kan här göra koppling 
till beskrivningen av denna tolkningskategori angående uppåtriktad och nedåtriktad 
information. Intervjusvaren från de informanter inom biblioteket som hade position som 
arbetslagsansvariga indikerade på medvetenhet om betydelsen av att informationen 
flödar åt båda håll.  
 
Inom de båda observerade verksamheterna skulle dimensioner mellan ledning och  
operativ verksamhet övergripande kunna beskrivas utifrån följande: 
Teaterchef i förhållande till anställda, regissör, produktionsansvarig i förhållande 
till anställda inom produktionen.  
 
Motsvarande inom biblioteket blir: Bibliotekschef i förhållande till arbetslagsansvariga,  
bibliotekschef i förhållande till anställda i arbetslagen, arbetslagsansvariga i förhållande  
till anställda i arbetslagen. 
 
Jag vill poängtera att denna uppställning inte behöver betyda konflikt. Då relationer 
mellan ledning och operativ verksamhet berörts i min studie har rösterna varit positiva 
eller neutrala. Både när det gäller teatern och biblioteket. Möjligheten finns dock att 
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ledning och golv kan ha olika upplevelser och intressen kring verksamheten. 
Exempelvis när det gäller organisationens mål och beslutsfattande samt syn på 
aktiviteter och ansvarsområden. Detta är dock inget som klart getts uttryck för i någon 
intervju. Man skulle i sammanhanget kunna göra en koppling till bibliotekets 
omorganisation i arbetslag. Ingen uttryckte någon direkt negativ kritik mot 
biblioteksledningen eller omorganisationen i sig. Däremot gavs det uttryck för att det 
tagit mycket tid och krävts stora arbetsinsatser av alla inom organisationen. Min 
tolkning av detta är att det är en mödosam process att integrera en lednings synsätt på 
omorganisation och förändring med de anställdas. Det finns således enligt min mening 
möjligheter till ökad förståelse för en organisation och dess organisationsmedlemmar att 
studera sin verksamhet i dimensioner av ledning och operativ verksamhet. Inte minst 
kopplat till synsätt i fråga om mål och beslutsfattande. 
 
7.3.2 Politiker - Tjänstemän 
När det gäller polarisering mellan politiker och tjänstemän vill jag göra koppling till 
ekonomi. Både teaterchefen och bibliotekschefen är bundna till politiska beslut bland 
annat till de ekonomiska ramar som är satta i stadsbudgeten. Det vill säga att det finns 
möjlig polarisering mellan: Teaterchef/ kulturnämnden, politiker och Bibliotekschef/ 
kulturnämnd, politiker 
 
När det gäller dimensioner av politiker och tjänstemän skulle jag vidare vilja relatera till 
teaterns aftonskola som jag närvarade vid tillfället då man diskuterade barn och 
ungdomskultur i Borås Stad. Kulturnämnden var representerad och redogjorde för bland 
annat arbete med utvärdering och den ekonomiska situationen för barn och ungdoms 
kulturen i kommunen. Under mötet framkom det att teaterns ansvariga för barn och 
ungdomsproduktioner och aktiviteter knutna till dessa hade många projekt de ville 
realisera, men att det inte finns möjligheter att realisera dessa av ekonomiska skäl. 
Kulturnämndens representanter visade på att man beslutat om gratis bussar till 
kulturarrangemang så att dessa kostnader inte skall utgöra hinder för att skolor 
arrangerar teaterbesök. Man hänvisade vidare till pågående utvärdering kring barn och 
ungdomskultur som syftar till att få reda på hur de olika kommundelarna i Borås Stad 
prioriterar och gör satsningar. 
 
7.3.3 Internt - Externt 
I denna kategori återges hur man kan se organisationer utifrån dimensioner av intern 
verksamhet och extern verksamhet. Inom såväl teatern som på biblioteket finns 
ansvarsområden och aktiviteter som riktar sig mer externt. Jag tänker exempelvis på 
teaterns verksamhet som riktar sig till skolor. Biblioteket har också utåtriktad 
verksamhet gentemot barn och unga. Inom arbetslag särskilda tjänster arbetar man 
gentemot äldreboenden, arbetsplatsbibliotek och kriminalvården. Men det handlar också 
om nödvändigt samarbete med andra organisationer, föreningar och företag för att 
inhämta kunskap för att lösa aktiviteter och uppgifter inom den egna verksamheten. 
 

Sen när man arbetar uppsökande arbetar man med andra institutioner inom 
kommunen. Då behövs kunskap om Borås stad och hur den kommunala 
organisationen fungerar och är uppbyggd. Och hur man arbetar på de olika 
verksamheterna som vi arbetar med. Tillexempel äldreboenden. Sen har ju 
vi kriminalvården som är en speciell och sluten värld. När man arbetar utan 
för huset ser man också hur samhället förändras och hur organisationer 
också ändras och det ger nya förutsättningar för arbetet både för andra och 
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för oss. Vi måste tillexempel hålla oss informerade om de nya media som 
kommer.  
(Citat ur intervju med anställd inom biblioteket). 
 
Till en föreställning skulle vi bygga en järnpool som skulle vara fylld med 
vatten. Hur kan den hålla tätt till exempel? Då ringer man en firma som 
säljer tätningsmedel för badrum tillexempel. 
(Citat ur intervju med anställd inom teatern). 

 
Kommentar: 
Övergripande handlar det i sammanhanget internt och externt exempelvis om 
förhållningssätt i fråga om hur teatern agerar gentemot sin publik och biblioteket 
gentemot sina användare. Men också hur man utbyter kunskap och erfarenheter med 
andra teatrar och andra bibliotek eller andra organisationer vilket informanterna ger 
uttryck för i ovanstående citat. Inom teatern finns en befattning som 
informationsansvarig med ansvarsområde att ha hand om externa kontakter. Inom 
biblioteket finns en person som bland annat har till uppgift att vidarebefordra 
allmänhetens e- brev vidare till den som anses kunna besvara dessa e- brev på bästa sätt. 
Teatern vill för övrigt bibehålla och utöka det publika nätverket på arbetsplatser och i 
organisationer. Borås Stadsteater är mån om att söka samarbeten och allianser inom 
kulturförvaltningen med grundskole- och gymnasieutbildningar, Borås Högskola, 
Kulturföreningen Tåget, Bäckängsgymnasiet, och Kulturskolan m fl. 
 
7.3.4 Då - Nu 
Här handlar det om hur man kan betrakta sin organisation utifrån dimensioner av att 
betrakta dåvarande situation och tillstånd med nuvarande situation och tillstånd. Det 
vill säga jämförelse över tid. Detta utifrån aspekter som förändring och utveckling och 
organisatoriskt lärande och inte minst problemlösning. 
 

Intervjuare: Finns det tillfällen då du inte vet hur du skall utföra ditt arbete? 
Informant: Jo det kanske finns… men det är ju bara en kort stund för då tar 
man ju reda på hur man skall göra det. 
Intervjuare: Hur gör du då? 
Informant: Då… antingen tänker jag tillbaka på hur man löst situationen 
innan, eller så frågar jag folk omkring mig. 
Intervjuare: Var letar du efter information som du behöver för att kunna 
utföra dina arbetsuppgifter? 
Informant: I minnesbanken! Vad man gjort hittills. Teater är ju sånt som har 
samma traditioner och vissa saker har fungerat i flera hundra år.  
(Citat ur intervju med anställd inom teatern). 

 
Här följer urdrag ur intervju med informant från biblioteket som speglar dimensioner av 
då och nu. 
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De första åren var det väldigt jobbigt … nu är det lite mer rimligt. Det var 
ju nytt i början….det var det ju för alla….man hade inte gjort några större 
förändringar innan men det är ju det här dubbla att man har ett vanligt jobb 
förutom lagledaruppgifter….vi har ju det här med budget och lönesamtal 
och utvecklingssamtal. Egentligen har vi lagledare tagit över de 
arbetsuppgifter som avdelningschefen hade förut ….de har vi tagit över rakt 
av. 
(Citat ur intervju med anställd inom biblioteket).  

 
Kommentar: 
Jag anser att ovanstående citat är ett bra exempel på hur man kan beskriva dimensioner 
mellan då och nu. Informanten verksam inom teatern ger uttryck för hur man använder 
gamla kunskaper för att lösa frågor och problem i det nuvarande arbetet. Vidare skulle 
jag återigen vilja relatera till omorganiseringen av biblioteket och förändring och 
utveckling av ledningen inom teatern i och med att den nya chefen tillträdde. 
Informanterna inom biblioteket gjorde ibland hänvisningar till hur det var innan 
omorganiseringen eller innan chefsbytet. Oftast för att lättare kunna förklara sina 
beskrivningar eller uppfattningar.  
 
7.3.5 Enskilt – Gemensamt 
De citat jag kommer att presentera inom denna tolkningskategori visar på att de 
studerade organisationernas verksamhet går att se i dimensioner av enskilt och 
gemensamt relaterat till ansvarsområden och arbetsuppgifter. 

 
Intervjuare: Anser du att du har insikt i de övriga arbetslagens 
ansvarsområde och arbetsuppgifter? 
Informant: Ja det tycker jag nog att jag har….på ett ungefär ja….. 
Intervjuare: Hur anser du att du skaffat dig den insikten du har? 
Informant: Vi gjorde ju för några år sen en stor omorganisering här så jag 
tycker nog att det kom fram väldigt mycket där. Vad som skulle ingå i de 
olika arbetslagen till exempel…vilka ansvarsområden man skulle ha och så 
….men det utvecklas ju hela tiden…. 
Intervjuare: Så du upplever att ni i och med omorganiseringen fått bättre 
insikt kring ansvarsområden och ansvarsuppgifter så att ni nu vet mer om 
varandras arbetsuppgifter? 
Informant: Nja alltså det är ju på olika plan…..inte precis på individnivå 
men på lagnivå vet man ansvarsområdena…det kom ju till exempel upp 
såna kontroversiella frågor som om musik skulle höra till vuxen eller 
särskilda tjänster…och så och man kanske inte vet exakt hur en dag inom de 
övriga arbetslagen ser ut men övergripande vet man ju… 
Intervjuare: Upplever du att du skulle vilja ha mer kunskap kring de andra 
arbetslagen? 
Informant: Både och ….det skall ju inte vara så att man inte vet vad de 
andra gör men man behöver ju inte veta allt och man kan inte ta in allt 
heller…men man är ju intresserad av vad som händer och då har ju vi 
arbetsplatsmötena då vi skall ta upp vad som händer i de olika arbetslagen 
och vi i informationstjänsten har ju referensmöten också …där finns också 
en kanal……det finns ju en punkt på Apt - mötena som heter rapport från 
arbetslagen där alla berättar om vad som händer……men detta är ju det 
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formella sen finns ju det här informella att man fikar med någon från de 
andra arbetslagen….och man pratar med varandra utanför mötena. 
Intervjuare: När det gäller arbetslagsmötena du som tillhör både barn och 
vuxenlaget går du på båda arbetslagens möten då? 
Informant: Ja…..det är tänkt så…… 
Intervjuare: Hur menar du nu?….. 
Informant: Ja ibland kan det bli dubblering: barn och vuxenlaget kanske 
har möten samtidigt så det är inte optimalt… 
Intervjuare: Skall jag uppfatta dig så att du tycker att du får den information 
du behöver för att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 
Informant: Som jag sa det är inte optimalt… men är det något som gäller 
mig personligen får jag reda på det genom andrahandsupgifter om det 
skulle vara så….så det funkar väl så… 
Intervjuare: Du nämnde att du inte tycker att det är optimalt …har du någon 
fundering kring hur det skulle kunna bli optimalt? 
Informant: Ja….från och med april kommer jag bara tillhöra ett lag. Jag 
kommer släppa barn delen och gå över helt och hållet till vuxen.  
Intervjuare: Är det något du själv önskat? 
Informant: Ja det är det. 
Intervjuare: Beror det på just det här att det blir mycket dubbla möten? 
Informant: Ja det är inte bara mötena det är också slitande på den som är i 
två lag. Laget kanske inte ser så mycket utöver sitt eget 
ansvarsområde…och då kan man hamna lite i kläm…det kanske är mycket 
att göra på barn men jag har också mina arbetsuppgifter att sköta på 
vuxen…så det känns bra att bara kunna koncentrera sig på 
arbetsuppgifterna inom ett lag. 
(Citat ur intervju med anställd inom biblioteket). 

 
Här följer nu ett urdrag från intervju med informant anställd inom teatern med 
syfte att spegla dimensioner av enskilt och gemensamt kopplat till teaterns 
verksamhet. 
 

Intervjuare: Är du med på möten? 
Informant: Ja det är jag …alltså det är det svåraste för mig eftersom jag har 
två yrken. Så ibland när det är möten på administrationen så kan jag inte 
vara med på de mötena för jag är ute och utövar mitt skådespelaryrke eller 
jag är mycket ute på skolor så då kan jag inte vara med vilket kan vara en 
brist…jag står liksom med ett ben i varje läger om man säger så och då kan 
det falla information mellan stolarna och det kan leda till att man jobbar 
dubbelt till exempel va det har hänt nån gång.  
Intervjuare: Jag funderade lite på det här med att du hade ett ben i varje 
läger och att du missade möten och så kan du berätta lite mer om det? 
Informant:…..Det kan vara svårt man kan inte vara överallt samtidigt man 
blir lite splittrad alltså och arbetsuppgifterna tenderar att bli väldigt många 
eftersom ingen säger åt mig hur jag skall göra måste jag själv hitta 
strukturen …. Att jag inte hinner vara på ett ställe och missar information 
och gör samma arbetsuppgifter som person X när det gäller utskick så man 
gör det inte lätt för sig.  
Intervjuare: Hur gör du när du inte vet? 
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Informant: Genom att ta kontakt med andra som arbetat med samma sak. 
Genom att hela tiden planera ihop och arbeta i team. Att man har mer koll 
på vad man gör. Men till exempel på administration har de den 
marknadsansvariga som säger vad de skall göra och det har inte jag på 
samma sätt och då gör jag ibland saker på eget bevåg och då kan det bli 
dubbelarbete.  
Intervjuare: Det är främst dubbelarbete som du ser som en konsekvens… 
Informant: Ja det kan det bli. Vårat jobb är så otydligt i sig så då får man 
försöka vara tydlig i det otydliga och försöka hitta ett mönster! 
(Citat ur intervju med anställd inom teatern). 
 

Kommentar: 
Även om informanterna inom teatern starkt ger uttryck för hur viktigt det är att alla 
samarbetar eftersom man är beroende av varandra kan det dock finnas risk att man 
samarbetar utifrån olika bevekelsegrunder.  
Inom biblioteket finns risk att arbetslagen ibland arbetar isolerat och endast ser till sitt 
arbetslags ansvarsområde och inte verksamheten som helhet. De ovan presenterade 
citaten visar enligt min mening på vikten av gemensam förståelse och att det finns en 
samsyn både vad gäller kollektivets arbete i sin helhet men också förståelse av enskilda 
individers specifika kompetens. Detta är viktigt för att arbetsuppgifter och aktiviteter 
skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt.. Jag ser det vidare som att det till största 
delen är genom den interna informationen som man skapar förståelse och insikt kring 
sina ansvarområden och arbetsuppgifter men också i en förlängning skapar sin identitet 
som yrkesman eller yrkeskvinna. Men också hur man får övergripande kunskap om sin 
organisation och ser sig som en del av en helhet, vilket enligt min mening är en 
avgörande faktor för hur deltagande och engagemang väcks kring arbete på individnivå.  
 
7.3.6 Vikarie - Fast anställd 
Inom såväl teatern som biblioteket finns vikarier och även projektanställda. Särskilt 
inom teatern. Som jag nämnt tidigare i mitt arbete skiftar antalet anställda inom teatern 
från produktion till produktion. Inom biblioteket finns ett antal vikarier som ”rings in” 
efter behov. Bland annat finns studenter från Bibliotekshögskolan tillgängliga via 
vikarielista. 

Informant: Om det är så att nånting skulle inträffa mellan olika möten, det 
kan ju inträffa, då vet man vart man skall vända sig. Det är därför det är 
viktigt att veta vad alla har för arbete och vad de skall göra. Det kanske kan 
bli problem för nån som kommer och är ny eller jobbar en kort period här 
på teatern , han kan jag tänka mig har större problem att veta vad alla gör 
för något och vart man skall vända sig, men vi som jobbar här vi vet vem 
som skall göra vad och som sagt pratar vi ganska mycket  med varandra. 
(Citat ur intervju med anställd inom teatern). 
 

I slutet av intervjuerna med personalen på biblioteket ställde jag frågan ”Vad innebär en 
lyckad arbetsvecka för dig?”. En av informanterna gav följande svar vilket blev en 
beskrivning av hur man kan se på dimensioner av vikarie och fast anställd.  
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En lyckad arbetsvecka ja det är när man känner att allt är okej och att det 
inte är allt för många sjuka så det blir svårt med vikarier. Studenterna som 
hjälper oss har ju inte alltid tid på dagen. Så det är väl när allt flyter och 
alla mår bra! 
(Citat ur intervju med anställd inom biblioteket). 
 

Kommentar: 
Informanten ger uttryck för att det tar tid att lära känna en arbetsplats. Det är viktigt att 
det finns strategier för att ta emot nyanställd och tillfälligt anställd personal. För att 
kunna utföra arbetsuppgifter utifrån bästa möjliga förutsättningar är det väsentligt att 
adekvat information om arbetsplatsen och de arbetsuppgifter anställningen innebär 
delges. En av informanterna inom biblioteket gav uttryck för att det ibland kan vara 
svårt med att få vikarier att ställa upp på dagtid vilket kan få konsekvenser för 
arbetsuppgifters utförande och fullföljande. 

 
8. Diskussion 
 
8.1 Information, kommunikation, kunskap 
 
Författaren Davenport (1997) etablerar begreppet informationsekologi. Han vill med 
detta visa på att i stället för att lägga fokus vid informationsteknologi är det oftast mer 
givande att studera hur människor skapar, distribuerar, använder och tänker kring 
information. Författaren framhåller att insikt i och medvetenhet kring individers 
informationsbeteende och informationsstrategier kan bidra till att skapa ett gott 
kommunikationsklimat och en god informationsmiljö inom organisationer. Jag håller 
med Davenport. Information är ett komplext begrepp som kan studeras ur många 
aspekter där individerna som använder sig av informationen bör stå i fokus och inte 
teknik. Även om tekniska aspekter självfallet inte skall bortses ifrån. Information inom 
organisationer är inte alltid lätt att få grepp om. Information är mångfassenterat och 
tekniken är endast en komponent i en informationsmiljö. Information är inte bara ”data” 
som smidigt går att lagra i datorer för att använda Davenports terminologi.  
 
Jag har vidare visat på hur kommunikationsforskaren Robbins (2003) definierar 
kommunikation som ”the steps between a source and reciver that result in the 
tranceference and understanding of meaning” (Ibid., s. 285). En grund till 
kommunikation kan alltså sägas vara människans vilja att skapa mening och förståelse 
kring fenomen i sin omvärld. Kommunikation kan således vara till gagn för individers 
överlevnad men också organisationers överlevnad och utveckling. Det är till stor del 
genom den interna informationsspridningen som förutsättningar till delaktighet, 
kunskap och utveckling i en organisation ges. Intern information kan utgöra en enande 
kraft mellan enskilda individer med skilda kompetenser och arbetsuppgifter såväl ur 
psykologiska, socialpsykologiska och politiska som tekniska aspekter. Kommunikation 
och informationsutbyte har betydelse för hur organisationer utvecklar sin kollektiva 
förståelse och kompetens. Det vill säga att man utvecklar en samstämmighet kring mål. 
En gemensam förståelse betyder att det finns en samsyn både vad gäller kollektivets 
arbete i sin helhet men också förståelse av enskilda individers specifika kompetens. 
Detta är viktigt för att kunna genomföra arbetsuppgifter och aktiviteter på ett 
tillfredsställande sätt.  Här kan man göra en koppling till stycke 4.6 och Sandberg och 
Targamas resonemang utifrån deras bok Ledning och förståelse - ett 
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kompetensperspektiv på organisationer. (1998) Jag ser det  som att det till största delen 
är genom den interna informationen som man skapar förståelse och insikt kring sina 
ansvarområden och arbetsuppgifter men också i en förlängning skapar sin identitet som 
yrkesman eller yrkeskvinna. Men också hur man får övergripande kunskap om sin 
organisation och ser sig som en del av en helhet, vilket enligt mitt synsätt är en 
avgörande faktor för hur deltagande och engagemang väcks kring arbete på individnivå. 
Det är viktigt att människor i en organisation känner att de tillsammans utgör en 
starkare kraft än om man agerat som självständig individ. Även om man har olika 
kompetenser.  
 
Inom organisationer tas både större och mindre beslut kring ansvarsområden och 
arbetsuppgifter. Det kan handla om en informell diskussion kollegor emellan kring 
utförandet av vardagliga och gängse arbetsuppgifter. Det kan också handla om större 
beslut som är mer genomgripande tillexempel kring omorganisering och förändring av 
ansvarsområden som har en större inverkan på organisationsstruktur och 
beslutsprocesser inom verksamheten, vilket skett på biblioteket. På stadsteatern har det 
också skett förändring genom chefsbyte, det har dock inte handlat om omorganisering i 
samma mening. I uppsatsens första del presenterade jag teorier kring beslutsfattande 
och beslutsfattande som jagets semiotik. Man ser hur beslutsfattande är en komplicerad 
process. Ledare för en modern organisation har många aspekter att ta hänsyn till. Det 
krävs stor förståelse och lyhördhet. Utifrån presentationen av Jackson och Carters 
(2002) resonemang kring ”jagets semiotik” kan man dra slutledningen att medvetenhet 
och kunskap kring det egna jaget är värdefull hos individer som är involverade i en 
beslutsprocess. Inte minst om man är i ledande position och ansvarar för 
beslutsprocessen och dess fullföljande. Vilka är mina förtjänster och vilka är mina 
begränsningar? Jag anser att strategiska informationssystem bör utgå från 
beslutsfattarens egen beslutsstil och inte ”färdiga” beslutsmodeller som utgår från att 
människan är rationell och kan ha full kontroll över mål och informationsbehov under 
hela beslutsprocessen. Av de två modeller över människan som beslutsfattare, som jag 
presenterade på s. 11 i stycke 3.6, ställer jag mig således bakom den modell som 
beskriver ”Människan som begränsat rationell beslutsfattare”.  
 
När det gäller ledning och beslutsfattande anser jag vidare att man utifrån min studie 
kan dra konsekvensen att vad man kan benämna som informell information och 
kommunikation har stor betydelse. Hur talar organisationsmedlemmarna om aktuella 
eller kommande beslut som rör verksamheten mer informellt? Kan man som chef med 
säkerhet veta att alla uppfattningar och all kunskap bringas fram i ljuset på de formella 
mötena som till exempel arbetsplatsträffar? Och vidare: Synliggörs all kompetens till 
fullo och kommer den till sin fulla rätt? Detta är inga lätta frågor. Det finns inga 
självklara och enkla svar. Ett sätt skulle enligt min mening vara att införliva ett reflexivt 
förhållningssätt till information och kommunikation där formell och informell 
information och kommunikation ses som lika viktiga för hur den interna informationen 
flödar och sprids inom organisationen.  
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8.2 Hur kan kommunikation och informationsutbyte mellan 
människor med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter beskrivas 
inom organisationerna? 
 
Inom båda de studerade organisationerna ger personalen uttryck för vikten av att 
samarbeta och att delge varandra information som anses viktig för arbetets 
genomförande inom organisationerna. Man ser det som väsentligt att ha en 
övergripande kontroll på vad ”alla” gör för att arbetsuppgifter skall kunna utföras 
smidigt och effektivt. Dyker det upp problem rådfrågar man varandra och går till den 
eller de personer som man tror har kunskap och kompetens så att man kan finna 
lösningar tillsammans, även om man inte tillhör samma enhet eller arbetslag. Här skulle 
jag vilja visa på att man indirekt och kanske även ibland obemärkt sprider kunskap till 
varandra. Att medvetandegöra och identifiera om det finns återkommande situationer 
inom organisationer när denna typ av kommunikation och ett sådant informationsutbyte 
äger rum ser jag som viktigt. Detta på grund av att denna del av den interna 
kommunikationen och informationsspridningen kan leda till utveckling av kunskap och 
kompetens inom organisationer. Man kan här göra en koppling till fenomenet 
information sharing som av både Choo och Davenport (1997) benämns som väsentligt 
för livet inom en organisation. Inte minst när det kommer till hantering av intern 
information och hur man ökar möjligheterna att skapa ett smidigt och effektivt 
informationsflöde och i en förlängning en lärande organisation genom att 
organisationsmedlemmar delger varandra information som anses väsentlig för 
organisationens verksamhet och aktiviteter. 
 
I intervjuerna med personal på teatern gav informanterna med styrka uttryck för att alla 
teaterns enheter måste vara delaktiga för att det skall bli en bra produktion. Man måste 
kommunicera och informera varandra och bedriva samarbete. Annars blir det ingen 
premiär! Min upplevelse när jag mött människorna på teatern är att det kreativa arbetet 
med produktionerna avspeglas i hur man kommunicerar och informerar varandra. Min 
tolkning är att man för en öppen orädd och direkt dialog kring arbetets förutsättningar 
sinsemellan. Det finns dock indikationer på en tendens att gå för djupt in i det kreativa 
arbetet. I vissa situationer skulle man göra en vinst i att sätta fokus på att rätt person får 
rätt information vid rätt tillfälle. Inom både teatern och biblioteket vill man befrämja att 
beslut skall tas av de som är involverade. Man vill ha så få beslutsnivåer som möjligt. 
Här kan man se att demokratiaspekter kommer in. Man vill bort från 
envägskommunikation och ordergivning och öka möjligheter till delaktighet. Att man 
inom teatern håller på att öka tillgången av datorer så att anställda snabbare och 
smidigare får tillgång till mötesprotokoll är ett exempel.  
 
Inom biblioteket har omorganiseringen i att arbeta i arbetslag betytt större delaktighet 
och även större ansvar för personalen. Man har kommit närmare beslutsprocessen och 
deltar mer aktivt i den. Att vissa arbetslag består av biblioteksassis tenter betyder att 
assistenterna är representerade i ledningsgruppen och deltar i ledningsmöten och på så 
vis blir delaktiga i beslutsprocesser. Även om man inte är arbetslagsansvarig och tillhör 
ledningsgruppen har man ansvar för att föra fram information och ta upp saker man 
anser viktiga för arbetet inom organisationen. Både chefen och personalen på 
biblioteket gav uttryck för att information skall gå uppifrån och ner och nerifrån och 
upp. Det är således lika viktigt att arbetslagsledarna sprider rätt information från ”sitt” 
arbetslag vidare till ledningen som att arbetslaget får rätt information från ledningen.  
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8.3 Vilka vägar använder man i första hand inom de båda 
organisationerna när man kommunicerar och informerar varandra för 
att sprida kunskap? 
 
Utifrån Strids terminologi har jag visat på hur man kan definiera 
kommunikationskanaler utifrån huruvida de kan sägas vara direkta eller indirekta eller 
om man så vill personliga eller opersonliga. Inom både teatern och biblioteket finner 
man starkt fokus på direkt kommunikation som väg för att kommunicera och sprida 
information, inte minst genom arbetsplatsträffar och de andra möten som omnämnts. 
Men jag har också i mina beskrivningar av de båda verksamheternas interna information 
visat på de övriga kommunikationskanaler som nämnts av informanterna. Dessa 
kommunikationskanaler kan i enlighet med Strid betecknas som indirekta. Jag vill med 
denna studie inte göra någon värdering av kommunikationskanaler och 
informationsvägar. Jag vill ge en övergripande bild av vilka de är. (Presentation av 
indirekta kommunikationskanaler som nämndes av informanterna verksamma inom 
teatern se stycke 6.1.3, de som nämndes av biblioteksinformanterna se stycke 6.2.2) 
 
Mitt övergripande resultat när det gäller frågan kring vilka vägar som främst används 
inom de båda studerade verksamheterna för att kommunicera och informera varandra 
för att sprida kunskap är dock vilket jag redan nämnt att inom både teatern och 
biblioteket väljer organisationsmedlemmarna främst direktkontakt med va randra för att 
kommunicera och sprida information för att få kunskap om aktuella aktiviteter och 
uppgifter knutna till dessa. Inom båda verksamheterna ser man främst 
arbetsplatsträffarna som viktiga för att den interna informationen skall fungera, men 
även de övriga mötena som omnämnts i beskrivningarna av de båda verksamheternas 
interna information.. Man påpekar också även vikten av att vad som framkommit på 
mötena finns tillgängligt för alla. Till exempel genom mötesprotokoll via e- post eller 
anslagstavla. En konsekvens av detta är ur ett informations- och organisationsperspektiv 
enligt min mening att mötesprotokoll kan ses som organisationens kollektiva minne. 
Här finns kunskap vad gäller utförande av aktiviteter och hur vikiga händelser inom 
verksamheterna hanterats.  
 
Inom båda verksamheterna gav man vidare uttryck för att man vänder blicken utanför 
den egna verksamheten och tittar på hur andra teatrar och bibliotek löser problem med 
specifika aktiviteter.  
 
8.4 Vilken inverkan har organisationsstrukturen på den interna 
informationen inom Borås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek? 
 
Jag har utifrån organisationsteori och forskning velat visa på hur den interna 
informationens utformning hänger ihop med organisationsstruktur och i en förlängning 
organisationskultur. Vilket framgått av mina teoretiska utgångspunkter skulle man 
kunna se organisationsstruktur som ett mönster som består av de relationer som anger 
hur aktiviteter och ansvarsområden och uppgifter fördelas inom olika enheter eller 
arbetslag inom en organisation. (Se stycke 4.4) Övergripande kan strukturen 
åskådliggöras i organisationsscheman vilket jag visat i min presentation av de studerade 
organisationerna.  
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I arbetet med min uppsats har jag kommit fram till att organisationsstrukturen har stor 
och ofta avgörande betydelse för hur den interna informationen sprids och flödar inom 
de båda verksamheter jag studerat. Även om teatern och biblioteket finns under samma 
tak är verksamheterna mycket olika till sin karaktär ur ett organisationsperspektiv. Inom 
teatern är man formellt organiserad utifrån en vad jag skulle säga traditionell hierarkisk 
organisationsmodell. Där teaterchefen finns ”överst” och leder och ansvarar för teaterns 
tre enheter. Inom biblioteket är verksamheten organiserad utifrån de olika arbetslag jag 
beskrivit. På s. 12 i kapitlet om människan som beslutsfattare presenterade jag  
Blanchards (et al 1997) tankar om medbestämmande, empowerment, inom 
organisationer. Författaren menar att finns ett flertal fördelar med självstyrande team 
eller arbetslag. Fördelar författaren ser är: djupare engagemang från de anställdas sida, 
bättre kommunikation mellan anställda och ledning, effektivare beslutsprocess, lägre 
kostnader, mer vinstgivande organisation. Jag presenterade vidare följande slagfä rdiga 
citat; ”Människor som saknar information kan inte agera ansvarsfullt. Människor med 
tillgång till information känner sig manade att agera ansvarsfullt” (Ibid., s. 46). Utifrån 
mitt synsätt ser jag flera fördelar med att anamma dessa och liknande tankar. Jag tror 
det är viktigt att människor känner delaktighet och att de har inflytande över sitt arbetes 
utformning och de beslut som tas. Här skulle jag vilja göra koppling till bibliotekets 
omorganisation. På det stora hela verkade informanterna nöjda med ansvarsområdenas 
utformning. Ingen av informanterna uttryckte sig negativt om omorganiseringen i sig 
utan gav mer uttryck för att det krävts mycket av alla och tagit tid och fortfarande görs 
vissa småförändringar. Exempelvis kommer personal med arbetsuppgifter som fallit 
under två olika arbetslag gå över till att endast ha uppgifter som faller under ett 
arbetslag. De tankar Blanchard och andra som ansluter sig till teorier om empowerment 
tenderar att stå för enkla lösningar av komplexa organisatoriska frågor när det gäller 
demokrati och inflytande. Införande av arbetslag eller självstyrande team är ingen 
garanti för att åstadkomma exempelvis djupare engagemang från de anställdas sida eller 
bättre kommunikation mellan anställda och ledning inom en organisation. Även om det 
kan innebära ökade möjligheter och bättre förutsättningar. 
 
Trots dessa olikheter ser man dock hur möten och särskilt då arbetsplatsträffarna, Apt, 
ses som grunden för att det interna informationsflödet skall fungera inom de båda 
verksamheterna. Men man ser också hur interna informationsflöden utformas av de 
individer som hanterar informationen. När det gäller teatern har jag visat på hur 
produktionen till stor del styr strukturen. Ofta är regissören produktionsansvarig även 
om teaterchefen har det yttersta ansvaret. Jag ser det som att regissören i detta fall 
fungerar som nyckelperson i fråga om att skapa förutsättningar för en bra 
kommunikation. Detta är ju av största vikt då arbetet med en teaterproduktion bygger på 
att man utnyttjar alla inblandades kreativitet och kompetens. Vikten av att alla 
samarbetar har tidigare framkommit. Inget fungerande samarbete ingen premiär!  
 
8.5 En helhet som förenar? Aspekter på intern information inom Borås 
Stadsteater och Borås Stadsbibliotek 
 
När det gäller teatern har jag visat på hur produktionen till stor del styr 
organisationsstrukturen. Ofta är regissören produktionsansvarig även om teaterchefen 
har det yttersta ansvaret. Jag ser det som att regissören i detta fall fungerar som 
nyckelperson i fråga om att skapa förutsättningar för en bra kommunikation. En annan 
viktig person är den informationsansvariga. Uppgiften som informationsansvarig 
innebär främst ansvar för den externa informationen. Men det som händer externt har ju 
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betydelse för det interna livet inom teatern och det är viktigt att detta sprids även internt. 
Väsentlig roll och ”spindel i nätet” utgörs inte minst också av informationssamordnaren 
för de tre enheterna som teatern är organiserad utifrån. Teaterchefen är ytterst ansvarig 
för att delegera spridning av information inom sin organisation. 
 
När det gäller biblioteket har de arbetslagsansvariga en väsentlig roll för hur den interna 
informationen sprids från arbetslagen till ledningen och omvänt. Biblioteksledningen är 
ytterst ansvarig fö r att information och kunskap sprids. Aspekter, tolkningar och 
förståendegörande är mer kopplat till individer än tekniska system. Detta är något jag 
velat visa på i min uppsats. Jag anser att förståelse är ett nyckelord när det gäller att 
anlägga ett kompetensperspektiv på organisationer.  
 
Övergripande anser jag att man utifrån min studie av aspekter på intern information 
inom Borås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek får bilden av att den interna 
informationen inom de båda organisationerna är en helhet som förenar. I mitt arbete 
med att visa på aspekter av interna informationsflöden har jag dock pekat på att man 
kan se dimensioner av spänningsfält och möjliga polariseringar, detta i enlighet med den 
presentation utifrån tolkningskategorierna; ledning och operativ verksamhet , politiker 
och tjänstemän, internt och externt, då och nu, enskilt och gemensamt samt mellan 
vikarie och fast anställd. 
 
Den moderna organisationen är beroende av personalens förståelse. Förståelse dels för 
uppgifter och dels för den verklighet i vilken de agerar. Exempelvis när det gäller 
omorganisationer. Men också när det gäller mer visionära och filosofiska frågor som 
vad är teater och biblioteksverksamhet år 2005? Och vad är önskvärd utveckling för 
teater och biblioteksverksamhet i framtiden? Personer som befinner sig i ledande 
ställning inom en organisation får enligt min mening en allt mer viktigare pedagogisk 
roll att fylla. Detta utifrån att jag anser att en av deras främsta möjligheter i att utveckla 
sin verksamhet ligger i att påverka sina medarbetares förståelse av organisationens 
strategiska riktning och vilka huvudsakliga vägar man skall gå och utnyttja för att uppnå 
och förverkliga långsiktiga och kortsiktiga mål. 
 

9. Vidare frågeställningar och utveckling av studien 
 
När det gäller vidare frågeställningar och utveckling av mitt arbete har jag reflekterat 
kring beslutsfattande i praktiken inom de båda verksamheterna. Jag har också funnit 
möjligheter att vidare studera sambandet mellan verksamheternas interna och externa 
information exempelvis kopplat till omvärldsbevakning. Jag ser också möjligheter att 
vidare studera strategier kring konstruktion, hantering och användning av interna 
dokument  inom de båda verksamheterna kopplat till Record Management. 
 
Beslutsfattande i praktiken 
Utifrån min studie tänker jag mig att man skulle kunna utveckla bilden kring de 
studerade verksamheternas ledning och beslutsfattande i praktiken. Hur ser 
beslutsgången ut inom de båda organisationerna? Vad tänker beslutande politiker kring 
teaterns och bibliotekets verksamhet? Är deras målbild densamma som hos dem som 
arbetar där? Vilken information och kunskap finns hos ansvariga politiker kring teaterns 
och bibliotekets verksamhet? Vilka är aktörer? Vilka är aktörernas ståndpunkter, Vilka 
är aktörernas influenser? Hur är aktörernas ståndpunkter, influenser och agerande 
kombinerade med vilket inflytande de har? Det vill säga: Vem vinner? 
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Hur ser sambandet mellan den interna och externa informationen ut?  
Vilka strategier finns exempelvis för omvärldsbevakning inom de båda 
verksamheterna? Vilka strategier finns för att nå olika publikgrupper och 
användargrupper? Når man den publik och de användargrupper man vill och avser att 
nå?  
 
Hur ser strategier kring konstruktion, hantering och användning av interna dokument ut 
inom de båda verksamheterna? 
Man skulle vidare kunna utveckla min studie avseende dokumenthantering och 
dokuments utformning inom teatern och biblioteket kopplat till Record Management. 
Det vill säga mer djupgående studie av hur man dokumenterar, vem som dokumenterar 
och vad som anses viktigt att dokumentera samt identifiering av vad som kan sägas 
utgöra nyckeldokument inom de båda organisationerna. Exempelvis med avgränsning 
till det interna arbetet. Man skulle även kunna utveckla min studie genom att studera 
teknikens möjligheter i att förbättra de strategiska informationssystemen inom teatern 
och biblioteket. 

 
10. Sammanfattning 
 
Syftet för min uppsats har övergripande varit att ge aspekter på intern information inom 
Borås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek, som finns under samma tak i kulturhuset. 
Förutom teatern och biblioteket inryms också konstmuseum i byggnaden. Kulturhuset 
invigdes år 1975.  
 
Med utgångspunkt från att organisationsstrukturen skiljer sig åt inom de båda 
verksamheterna har syftet för mitt arbete varit att göra en jämförelse och analys av 
teaterns och bibliotekets interna information. Jag har även velat kommentera och ge 
aspekter på beslutsfattande. För att uppnå mitt syfte har fyra frågeställningar stått i 
fokus för mitt arbete: 
 
• Vilken inverkan har organisationsstrukturen på det interna informationsflödet inom 

de båda organisationerna?  
• Vilka vägar använder man i första hand inom de båda organisationerna när man 

kommunicerar och informerar varandra för att sprida kunskap? 
• Hur kan kommunikation och informationsutbyte mellan människor med olika 

ansvarsområden och arbetsuppgifter beskrivas inom de båda organisationerna?  
• Kan man utifrån ovanstående frågeställningar identifiera nyckelpersoner och 

positioner inom de båda verksamheterna som har till uppgift att den interna 
informationen skall fungera smidigt och effektivt? 

 
Som teoretisk referensram presenteras såväl organisations- som informations och 
kommunikationsforskares resultat och synsätt som jag funnit väsentliga för mitt arbete 
och som vidare varit till stöd för att peka ut riktningen för arbetets empiriska moment. 
Den övergripande bild som här avspeglas är att intern information inom organisationer 
går att studera utifrån såväl psykologiska, socialpsykologiska och politiska aspekter som 
tekniska aspekter. Jag har även återgett en bild av beslutsfattande samt visat på vikten 
av kollektiv förståelse och kollektiv kompetens bland organisationsmedlemmar. 
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För att skapa en bild av de båda studerade verksamheternas formella information och en 
övergripande bild av uppdrag och organisation har jag gjort en mindre studie av 
tillgängliga dokument. Exempelvis teaterns och bibliotekets verksamhetsplaner. 
 
Mitt material består dock främst av intervjuer med personal inom teatern och 
biblioteket. Fyra intervjuer gjordes på teatern och sex stycken på biblioteket. 
Intervjuerna presenteras utifrån sex tolkningskategorier som var och en speglar 
dimensioner av spänningsfält och polarisering inom organisationer. Kategorierna som 
nämns är: Ledning och operativ verksamhet, politiker och tjänstemän, internt och 
externt, då och nu, enskilt och gemensamt samt mellan vikarie och fast anställd. 
 
Min studie av Borås Stadsteater och Borås Stadsbibliotek visar att den interna 
informationen inom de båda organisationerna kan sägas utgöra en helhet som förenar. I 
mitt arbete har jag dock pekat på att man kan se dimensioner av spänningsfält och 
möjliga polariseringar, detta i enlighet med presentationen utifrån de nämnda 
tolkningskategorierna. Personliga möten och kommunikation kring aktiviteter och 
arbetsuppgifter är det som kännetecknar det interna informationsflödet inom såväl 
teatern som biblioteket. Inom teatern speglar den kreativa verksamheten den interna 
informationen. Man måste kommunicera och informera varandra direkt och öppet 
annars blir det ingen produktion, ingen premiär. Inom biblioteket är personalen 
organiserad i arbetslag. Varje arbetslag har en arbetslagsansvarig. Befattningen som 
arbetslagsansvarig är tidsbegränsad. Tanken är att personalen skall rotera och att 
arbetslagsledarna byts ut vart tredje år. Här finns en demokratiaspekt vilket smittar av 
sig på det interna informationsflödet inom biblioteket. Arbetslagsansvariga är med i 
ledningsgruppen. Bibliotekschefen poängterar vikten av att ledningsgruppen förändras 
för att bredda kompetens och främja verksamhetens utveckling i progressiv riktning.  
 
Jag ser min studie som kvalitativ med en reflexiv forsknings ansats. Jag anser vidare att 
det förhållningssätt kvalitativ metod med reflexiv ansats medför visat sig fruktbart för 
att kunna belysa uppsatsens syfte och frågeställningar och inte minst när det gäller 
tolkning och presentation av mitt empiriska material. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till informanterna på teatern: 
1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
2. Vad anser du är viktig kunskap för att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 
 
3. Finns det tillfällen när du inte vet hur du ska utföra ditt arbete? 
 
4. Vad gör du då?  
 
5. Var letar du efter information som du behöver för att utföra ditt jobb? 
 
6. Finns det någon som talar om för dig hur du ska göra ditt jobb? 
 
7. Använder du dig av personaltidning, anslagstavla, mm? 
 
8. Är du med på möten?  
 
9. Vad diskuteras på mötena? 
 
10. Vad innebär en lyckad föreställning för dig? 
 
11. Vad anser du en lyckad föreställning beror på? 
 
12. Vet du vad de andra på teatern har för arbetsuppgifter?  
 
13. Är det viktigt för dig att veta vad andra med andra arbetsuppgifter än du gör? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till informanterna på biblioteket: 
Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
 
Vilket är enligt Dig Ditt arbetslags övergripande ansvarsområde? 
 
Vad anser Du är viktig kunskap för att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 
 
 a) Finns det tillfällen när du behöver söka information för att utföra ditt arbete? 
 
 b) Om ett sådant tillfälle uppstår hur går du tillväga ? 
 
Finns det någon/ några särskilda personer som du kommunicerar med mer ofta och 
kontinuerligt kring utförandet av ditt arbete?  
 
Vad innebär en lyckad arbetsvecka för Dig? 
 
Upplever Du att Du har insikt i de övriga arbetslagens ansvarsområden och 
arbetsuppgifter? 


