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Abstract:   The aim of this study is to gain knowledge about the internal 

communication at a public library in Sweden, focusing on the 

flow of information and the library employee’s role as a 

source and receiver. This is an important subject because 

internal communication affects not only the internal work, 

but also the users. Despite this there are few studies about 

internal communication in libraries. The research questions 

used are: How do the employees perceive the role as source of 

information, and what choices do they make before they 

spread information? How do the employees perceive the role 

as receiver of information? How do the employees feel that 

the information flow works in the organization as a whole? 
 

The research is founded on five qualitative semi-structured 

interviews with the library employees. The study’s analysis 

model is based on Jan Strid’s model from his book Intern 

kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter 

(Internal communication in organisations, businesses and 

public authorities), and contains the elements source - 

purpose, channel - message and receiver - effect.  
 
The results show that even though the general opinion among 

the employees is that the internal communication is working 

well, some problems are also revealed. For example there 

were varying understandings about what was expected of 

them in their roles as sources and receivers of information. 

The conclusion is that there is a need for open discussion 

about the internal communication, and that there is also 

much to be gained by establishing guidelines for information 

management. 
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1 Inledning 
 

"Romeo och Julia dog inte av brustna hjärtan. 
De dog av bristande kommunikation" - okänd källa 

 
Under en fältstudiekurs på Bibliotekshögskolan så väckte arbetet med den resulterande 
rapporten intresse för intern kommunikation och dess påverkan på folkbiblioteks arbete. 
I rapporten jämfördes två biblioteks användning av sociala medier, och det framgick att 
de anställda på det mer aktiva biblioteket såg till att diskutera arbetet med sociala 
medier i syfte att involvera hela personalstyrkan. På det andra biblioteket, där de inte 
var aktiva i sociala medier, fanns det inget motsvarande arbete. Barn- och 
ungdomsavdelningen hade på eget initiativ en aktiv Facebook, men resten av biblioteket 
visste inte mer om den än att den existerade. (Falkenström & Åstrand, 2012) Här syns 
det som påpekas i boken Hur moderna organisationer fungerar, nämligen att det inte 
räcker att en person lär sig något för att organisationen ska kunna utvecklas, utan 
informationen måste spridas vidare. Intern kommunikation är ett nyckelvillkor för 
lärande i organisationer. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 376) Vikten av lärande, även i 
bibliotek, och hur avgörande den interna kommunikationen är i den processen, är något 
som bör uppmärksammas och är en inspirationskälla till vår uppsats. 
 
Det som vi mer specifikt förvånades över i Falkenström & Åstrands rapport (2012) var 
att en del anställda vid biblioteket kunde vara så ovetande om vad som pågick i en 
annan avdelnings verksamhet. Om information inte sprids internt, hur ska den då kunna 
spridas till användarna? Just i det här fallet så påverkade det dessutom användarna på 
fler sätt, i och med att Facebook-sidan bara representerade en del av biblioteket och inte 
hela. Vi hade förväntat oss att om ett bibliotek tog initiativet att marknadsföra sig på 
Facebook så skulle den kunskapen användas av alla avdelningar. Detta för att kunna 
sprida information om vad som händer på hela biblioteket, inte bara på den avdelning 
som startade det. 
 
I kontrast till detta stod det andra biblioteket med mer strukturerad intern 
kommunikation även gällande arbetet med sociala medier. På det biblioteket 
informerades alla i personalen för att alla skulle kunna bidra. En poäng med att 
informera alla var också att ingen skulle känna att arbetet med sociala medier var 
onödigt. Här ser vi grunden till ett mer inkluderande arbetssätt. 
 
Rapporten (Falkenström & Åstrand, 2012) gav oss därmed en uppfattning om hur intern 
kommunikation kan förbättra arbetet på folkbibliotek och hur bibliotek med problem i 
den interna kommunikationen inte verkar utnyttja alla möjliga resurser, såsom de 
anställdas erfarenhet och synpunkter. I denna uppsats kommer således intern formell 
kommunikation på ett folkbibliotek i Sverige att undersökas. Fokus ligger på 
kommunikationen mellan de anställda på biblioteket, inklusive bibliotekschefen, kring 
biblioteksverksamheten och hur de upplever informationsflödet som det fungerar i 
nuläget. Vårt resonemang kring detta kommer att utvecklas i följande avsnitt.  
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1.1 Problemformulering 
 
Dagens samhälle blir alltmer komplext, och information och informationsspridning får 
en allt större roll. Som Jan Strid påpekar: “I en allt mer komplicerad värld blir det allt 
viktigare med information. Med detta menas inte att det fordras mer information utan 
snarare att den information som ges också tas emot” (Strid, 1999, s. 5). Med andra ord, 
det spelar ingen roll hur mycket information som sprids om den inte kommer fram till 
mottagaren. Det här påverkar samhället i stort, och därmed också alla de organisationer 
som finns i det. Vi ser att ju mer information som kommer utifrån, desto mer 
information cirkulerar följaktligen inom organisationerna. Det finns fler 
informationskanaler, och människor och organisationer påverkas inte bara av det lokala 
samhället, utan också det nationella och det globala. Eftersom det finns så mycket 
information måste kommunikationen i organisationer vara effektiv, den måste nå ut till 
och användas av alla. Att så mycket information cirkulerar ställer högre krav på 
individen att kunna sålla i informationsflödet, men även på att kunna avgöra vilken 
information som behöver sändas. Detta uppmärksammas inte bara av oss, utan även i en 
lärobok om Public Relations, det vill säga utåtriktad information. Där ställs den kritiska 
frågan om information behövs. Vad händer om information sänds bara för sändarens 
skull, och inte för att mottagaren har ett behov? Risken är att det leder till så kallad 
information overload, vilket i sin tur resulterar i låg uppmärksamhet, och att resurser 
bland annat i form av tid går förlorad. (Larsson, 2008, s. 104, 110) 
 
Alla organisationer påverkas av behovet av information och kommunikation. Jan Strid 
menar att kommunikationen skapar organisationen och inte tvärtom (1999, s. 13). 
Heide, Johansson & Simosson pekar även på att organisationer uppstår först när det 
finns personer som kommunicerar med varandra och delar med sig av information för 
att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Följande citat beskriver följderna på ett 
rikt men tydligt sätt: “Kommunikation är en grundförutsättning för att organisationer 
överhuvudtaget ska kunna skapas, existera och utvecklas. Samordning, ledning, lärande, 
arbetsglädje, kundrelationer med mera är i princip omöjliga att skapa utan 
kommunikation. När kommunikationen fungerar dåligt, blir hela organisationen 
lidande.” (2012, s. 15) Det är en viktig insikt att om information inte sprids och tas emot 
inom organisationen leder det till informationsbrist vilket i sin tur påverkar hela 
verksamheten negativt. 
 
Som vi tidigare påpekade så utvecklas samhället snabbt. Att en organisation tar lärdom 
av och anpassar sig till en föränderlig omvärld är en förutsättning för att kunna överleva 
i den, och få en god relation med omgivande intressenter. En öppen kommunikation 
både inom organisationen och utåt är i sig en förutsättning för detta lärande och 
organisationens fortsatta existens (Erikson, 2011, s. 233). Intern kommunikation lägger 
alltså grunden för att, i detta fall, biblioteket ska kunna anpassa sig till dagens samhälle 
och för att även framåt i tiden kunna erbjuda användarna en verksamhet de har nytta och 
nöje av. Kommunikation är inte ett självändamål, utan den måste vara effektiv eftersom 
den interna kommunikationen även indirekt påverkar användarna. Apropå detta så har 
det gjorts en undersökning som visar att organisationers rykte bland allmänheten i hög 
grad beror på hur organisationsledningen satsar på den interna kommunikationen. 
Organisationer med bra rykte har mer satsning på intern kommunikation än 
organisationer med sämre rykte har, vilket tros bero på bland annat att personalen är 
mer nöjd och sprider detta utåt. (Dortok, 2006) För biblioteken är det här lika viktigt, 
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om inte viktigare. Som står att läsa i Bibliotekslagen så är en del av bibliotekens syfte 
att ge medborgarna verktyg för kunskapsinhämtande (SFS 2013:801). Biblioteket har 
alltså en central roll i informationssamhället där effektiv informationshantering blir allt 
viktigare, och för att biblioteken ska kunna nå ut med sitt uppdrag för att få 
genomslagskraft behövs en välplanerad intern kommunikation. 
 
Fokus i uppsatsen kommer att vara på kommunikation kring just bibliotekets 
verksamhet. Detta eftersom idén bakom uppsatsen grundar sig i problemet när 
bibliotekets personal inte får möjlighet att lära och ta del av varandras tankar och 
arbetsmetoder kring en utåtriktad aktivitet, vilket diskuterades i inledningen. Med 
verksamhet avses i denna uppsats vad biblioteket har att erbjuda användarna, alltså 
tjänster, projekt och aktiviteter. Interna processer som influerar diskussionen kring 
verksamheten, exempelvis omorganisation eller kursdagar, kommer också att tas i 
beaktning, eftersom även det har en påverkan. I uppsatsen kommer vi att fokusera på 
den interna kommunikationen och inte på den externa. Detta eftersom vi är intresserade 
av hur de anställda på biblioteket sprider information sinsemellan och vilka val som 
görs kring detta. Heide, Johansson & Simonsson skriver om skillnaden mellan intern 
och extern kommunikation. Den interna kommunikationen är den som sker internt i 
organisationen mellan dess medlemmar. Extern kommunikation är när 
kommunikationen går utanför organisationens gränser, när den till exempel riktas mot 
dess kunder och besökare. (2012, s. 63-64)  
 
Exakt vad intern kommunikation avser är inte alltid lätt att avgöra. Vi har valt att 
förklara vad vi menar med intern kommunikation genom att använda en 
intressentmodell skapad av Sjöstrand, hämtad från boken Intern kommunikation inom 

organisationer, företag och myndigheter. Här beskrivs organisationen som en enhet 
som består av olika delenheter som går in i varandra. I mitten finns organisationens 
ledning, som sen är i kontakt med de omkringliggande intressenterna: fackföreningar, 
myndigheter, leverantörer, kunder/klienter, anställda, finansiärer och konsulter. 
(Sjöstrand 1987, se Strid, 1999, s. 17) Fokus i denna uppsats är enbart på 
organisationens ledning, det vill säga bibliotekschefen, och de anställda i 
organisationen, det vill säga bibliotekarierna och biblioteksassistenterna. Detta eftersom 
det är de som är främst ansvariga för det egna bibliotekets verksamhet. 
 
Kommunikation sker både formellt och informellt. Formell kommunikation har en 
tydlig koppling till den formella strukturen i organisationen. Detta till skillnad från 
informell kommunikation som är vad de anställda pratar om till exempel på kafferasten, 
något som inte kan styras. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 304-311) Vi har valt att 
undersöka formell kommunikation. Dels är det generellt lättare att studera, eftersom 
informell kommunikation kan vara väldigt subtil och inkludera till exempel 
kroppsspråk. Ännu en fördel med formell kommunikation är att det finns mer möjlighet 
att kontrollera och åtgärda. Men viktigast för oss är att formell kommunikation handlar 
mycket om bibliotekets verksamhet utåt, och att brister däri alltså får direkta 
konsekvenser på bibliotekets användbarhet för allmänheten. 
 
Sammanfattningsvis så gör det ökade informationsflödet i dagens samhälle att effektiv 
kommunikation i organisationer blir allt viktigare. Om kommunikationen brister visar 
det sig både i att organisationens interna arbete blir försvårat, och i förlängningen att 
organisationens användare blir lidande. Därför anser vi att den här uppsatsen behövs, 
speciellt eftersom vi vid sökning i biblioteksrelevanta databaser upptäckt att en stor del 
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av forskningen kring intern kommunikation handlar om andra organisationer än 
bibliotek. Detta trots att intern kommunikation är en så viktig del av biblioteken, 
speciellt då de dessutom har uppdraget att arbeta med att förmedla information och 
kunskap till andra. Vi vill med denna studie uppmärksamma behovet kring 
biblioteksorienterad forskning i ämnet. 
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur den interna formella 
kommunikationen kring verksamheten fungerar på ett folkbibliotek i Sverige. Fokus är 
på informationsflödet och de biblioteksanställdas, inklusive bibliotekschefens, roller 
som sändare och mottagare. 
 
Forskningsfrågor: 
❖ Hur uppfattar de anställda rollen som sändare av information, och vilka val gör 

de innan information sprids? 
❖ Hur uppfattar de anställda rollen som mottagare av information? 
❖ Hur upplever de anställda att informationsflödet fungerar totalt i organisationen? 

 

1.3 Centrala begrepp 
 
I detta avsnitt presenteras några av studiens centrala begrepp, det vill säga information, 
informationsflöde och kommunikation. Under presentationen av informationsbegreppet 
kommer kommunikation även att diskuteras eftersom dessa begrepp ligger nära 
varandra, och av samma anledning kommer informationsflöde och kommunikation tas 
upp tillsammans. Genom att presentera begreppen i kontrast till varandra blir det lättare 
att tydliggöra skillnader mellan dem. 
 

1.3.1 Information 
 
De definitioner vi funnit ger en ganska entydig bild av att information är innehållet som 
överförs vid kommunikation, och även vi använder begreppet på det sättet. Stöd för vår 
tolkning av information får vi i boken Kommunikation i organisationer. Där står att läsa 
att “Med information avses ofta det innehåll som överförs i kommunikationen mellan 
människor.” (Heide, Johansson & Simonsson, 2012, s. 24) Även Jan Strid menar att 
informationen är själva budskapet (1999, s. 11). Detsamma framgår i 
Nationalencyklopedin, där information definieras som det meningsfulla innehåll som 
överförs vid kommunikation (2014a), medan kommunikation beskrivs som själva 
överföringen av information mellan till exempel människor (2014b). 
 

1.3.2 Informationsflöde 
 
Det som ovan beskrivs som kommunikation är det vi kallar för informationsflöde. Det 
handlar om huruvida information går fram eller inte. Det här tas upp i uppsatsen med 
målet att upptäcka eventuella stopp i flödet från sändare till mottagare, vilket i 
förlängningen kan ge problem i den interna kommunikationen. 
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1.3.3 Kommunikation 
 
Begreppet kommunikation, särskilt intern kommunikation, använder vi i likhet med 
Heide, Johansson & Simonssons beskrivning att det handlar om att göra något 
gemensamt genom delning av information (2012, s. 25). Vid denna delning räknar vi 
med att människor påverkar processen att göra informationen gemensam. 
Informationsflödet är alltså en del av kommunikationsprocessen, där vi menar att 
kommunikation även innehåller mänskliga tankar och reaktioner kring informationen. 
Här följer en diskussion kring begreppet kommunikation. 
 
Strid menar att kommunikation är flödet av information mellan två eller flera personer 
(1999, s. 11). När kommunikation definieras på detta sätt, så kan det användas 
synonymt med vad vi ovan definierar som informationsflöde, nämligen att 
informationen flödar mellan människor. Vi anser att kommunikation är mer än så, vilket 
diskuteras i följande stycken. 
 
När Jacobsen & Thorsvik tar upp kommunikationsbegreppet så tar de också upp det 
fokus som kan finnas på just informationsöverföring, i och med att det ofta beskrivs 
som en process där personer utväxlar information. Där förs dock fler komponenter in i 
kommunikationsbegreppet, nämligen att det handlar om förmedling av idéer, attityder 
och känslor mellan individer och grupper, och att det inte behöver vara uttalat, utan kan 
ske bland annat genom kroppsspråk och röstanvändning. De vill även få in att inte bara 
informationen i sig spelar roll, utan också associationer, idéer, känslor och attityder. 
(2008, s. 295) Den här definitionen är inte aktuell i denna uppsats, eftersom vi inte tar 
upp den outtalade kommunikationen och mer diskreta reaktioner, utan vi fokuserar på 
den mer direkta påverkan. 
 
Kommunikation beskrivs i boken Kommunikation i organisationer som ett ganska brett 
begrepp, eftersom det har sitt ursprung i att göra något gemensamt. Det definieras som 
en process, något som sker mellan flera människor och som har ett innehåll. Ett citat 
beskriver att kommunikation består av “komplexa, kreativa processer där innehåll 
konstrueras och tolkas genom interaktion mellan människor” (Johansson 2003, se 
Heide, Johansson & Simonsson, 2012, s. 25). Den här definitionen ligger närmast hur 
begreppet kommer att användas i uppsatsen, vilket har beskrivits överst i avsnittet. 
 

1.4 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel kommer en genomgång av tidigare forskning. Det kapitlet 
delas in i fyra avsnitt där olika aspekter av intern kommunikation i organisationer 
behandlas. I kapitel 3 presenteras sen studiens teoretiska ramverk, där den sätts in i sitt 
sammanhang. Därefter diskuteras olika varianter av en modell för informationsspridning 
som har modifierats och kommer att användas som analys- och tolkningsmodell. I 
avsnittet efter presenteras hur denna analysmodell kommer att användas i uppsatsen. 
Kapitel 4 beskriver hur insamlingen av det empiriska materialet gick till, och innehåller 
också reflektioner kring metodvalet, genomförandet och etiska ställningstaganden. 
Kapitlet som följer beskriver organisationen som vi valt att studera, och även dess 
policies kring information och kommunikation. I kapitel 6 presenteras sen det empiriska 
materialet, tematiserat med forskningsfrågorna som huvudrubriker och modifieringar av 
intervjufrågor som underrubriker. Analysen i kapitel 7 är uppdelad efter studiens 
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analysmodell, med ett extra avsnitt där rollerna sändare och mottagare jämförs, varefter 
avsnittet sammanfattas i en tabell. I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som 
nåtts, och även förslag på fortsatt forskning. 
 

2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning, och inledningsvis beskrivs olika synsätt på 
organisationer och vikten av planerad kommunikation. Styckena som följer det kommer 
beskriva intern kommunikation, problemen som kan följa på informationsbrist och 
information overload samt olika kommunikationskanaler som kan användas vid 
överföring av information. 
 

2.1 Informationsspridning i organisationer 
 
Inledningsvis etableras en grundläggande definition av vad en organisation är. Elizabeth 
Orna, författare till boken Practical information policies, beskriver en organisation som 
en grupp människor som strävar mot ett tydligt mål samt skapar en produkt eller tjänst. 
Det finns en struktur och gränser och alla som jobbar inom organisationen 
kommunicerar med varandra. (1999, s. 29) 
 
I boken Information strategy in practice beskriver Orna tre olika modeller för hur 
information kan spridas internt i organisationer. Den första, Vertical hierarchy, 
beskriver hur informationen flödar i en riktning, uppifrån och ner. I den finns det fasta 
beslutsregler och det finns liten horisontell kommunikation. I den andra, Autonomous 

division, flödar informationen i båda riktningar, uppåt och neråt. Informationen sprids 
dock fortfarande inte mellan olika avdelningar. Den sista modellen, Network, har ett 
mer flerriktad informationsflöde. Alla i organisationen sprider information till alla. 
(2004, s. 35) En av dessa modeller kommer att användas senare i uppsatsen för att 
beskriva hur informationen sprids på det valda folkbiblioteket.  
 
Larsåke Larsson, professor vid institutionen för humaniora, utbildnings- och 
samhällsvetenskap vid Örebro universitet skriver om kommunikation i organisationer i 
boken Tillämpad kommunikationsvetenskap. Han beskriver fyra olika perspektiv om 
kommunikation i organisationer. Det första är det strukturella perspektivet som länge 
kännetecknade området organisationsteori. Ursprungligen bygger den på att 
kommunikationen är nedåtriktad och av orderkaraktär. Den mer moderna versionen 
bygger på att alla delar av organisationen är av stor betydelse för helheten och beroende 
av varandra. Ett annat perspektiv är det personinriktade perspektivet där fokus är på 
människorna i organisationen. Medlemmarna i organisationen delar med sig av sin 
erfarenhet för att tillsammans uppnå gemensamma mål, vilket även kallas för 
organisatoriskt lärande. Nästa perspektiv Larsson tar upp är det kulturella/symboliska 

perspektivet vilket är inriktat på kulturen i organisationer. De värderingar, normer, 
språkformer och relationsmönster som påverkar organisationen spelar stor roll i detta 
perspektiv. Det sista perspektivet som tas upp är organisationer som politiska system, 
vilket kännetecknas av makt, konflikt och intressen. Olika avdelningar i organisationen 
tävlar då mot varandra om inflytande och makt vilket leder till konflikter som i sig 
stimulerar till förändring och utveckling. (2008, s. 65-72) I vår uppsats utgår vi i första 
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hand från det personinriktade perspektivet, eftersom fokus är på sändare och mottagare 
som individer, med lärande i organisationer som grund. Detta perspektiv kommer att 
presenteras närmare under teoriavsnittet. 
 
För att informationsflödet ska fungera som det ska behövs det en informationspolicy, 
det vill säga en policy för hur information ska spridas i organisationer, detta enligt 
tidigare nämnda Larsson och Orna. Larsson tar upp att en kommunikationsstrategi är 
viktig för att alla i organisationen ska veta om organisationens mål och hur dessa ska 
uppnås (2008, s. 165). Orna skriver också om vikten för organisationer att ha en 
informationspolicy. För att en organisation ska kunna överleva behöver alla bland annat 
veta vad som händer inom organisationen, vad som händer utanför organisationen och 
hur de ska kommunicera, både internt och externt. Orna skriver att någon slags strategi 
för hur informationen kommer att hanteras är nödvändig för att organisationer ska 
kunna överleva. Hon skriver bland annat att om det finns en informationspolicy flyter 
informationen smidigare, de anställda samarbetar bättre och delar med sig av olika 
kunskaper för att uppnå organisationens mål. Om ingen strategi används finns risken för 
att felaktiga beslut fattas eftersom relevant information från olika källor inte används. 
När felaktiga beslut fattas kan det leda till försämrat rykte samt förlorade kunder. Ingen 
informationspolicy är den andra lik, eftersom information innebär olika saker för varje 
organisation, och innan en informationspolicy skapas behöver de anställda därför först 
definiera vad information betyder för dem. Ett steg i detta är att analysera 
informationsflödet efter någon av Ornas tre tidigare beskrivna modeller för 
informationsspridning. Orna skriver även om att för att en informationspolicy ska lyckas 
behöver alla som har ansvar för informationsspridning vara med och skapa den. (1999, 
s. 9, 29-39) En diskussion kring vikten av en informationspolicy kommer att tas upp 
under analysavsnittet. 
 

2.2 Intern kommunikation 
 
Jan Strid, universitetslektor vid Göteborgs Universitet och författare till boken Intern 

kommunikation - inom organisationer, företag och myndigheter skriver om intern 
kommunikation och hur det kan påverka många olika aspekter i en organisation. Han 
går in på det som han kallar för Intern marknadsföring, det vill säga när den interna 
kommunikationen ses som ett sätt att marknadsföra organisationen utåt genom 
användandet av organisationens personal. Den interna kommunikationen kommer på det 
sättet att påverka den externa men Strid menar att intern och extern kommunikation 
flyter samman i slutändan. (1999, s. 14, 18) 
 
Arin Dortok skriver i sin studie i likhet med Strid att intern kommunikation inte endast 
påverkar internt arbete i organisationer utan att det även kan påverka utåt. En studie 
kring intern kommunikation i organisationer och organisationens rykte utåt visade ett 
starkt samband mellan dessa enheter. Även om både uppskattade och mindre 
uppskattade organisationer sa sig värdera intern kommunikation högt, så visade sig 
organisationer med gott rykte göra fler faktiska insatser kring intern kommunikation. 
Författarna kommer fram till att detta delvis beror på att mer satsning på intern 
kommunikation gjorde de anställda mer nöjda, vilket gav en bättre bild utåt. (Dortok, 
2006) Det här visar på hur viktigt det är, även för användarna och deras uppfattning av 
en organisation, att den interna kommunikationen är något organisationens medlemmar 
arbetar med aktivt. 
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Även yrkesverksamma personer uppmärksammar vikten av intern kommunikation. 
Peter Erikson, en PR-konsult och kommunikationschef på Tjänstemännens 
Centralorganisation skriver i sin bok om planerad kommunikation om varför det är 
viktigt att arbeta med intern kommunikation i organisationer. Han nämner många olika 
anledningar, till exempel att genom välfungerande intern kommunikation får 
medarbetarna en överblick över vad som sker i organisationen, det skapas enighet om 
mål genom att kontinuerligt diskutera om vart företaget är på väg samt att genom intern 
kommunikation når organisationen bättre resultat. “Allt arbete i en organisation börjar 
på hemmaplan.” (2011, s. 71) Med detta menar Erikson att den interna 
kommunikationen ger ett underlag för fortsatt arbete. Medarbetarna måste veta vad 
organisationen står för, för att tillsammans kunna arbeta mot gemensamma mål. 
Kommunikation är nödvändig, och följden av kommunikationsbrist blir att ingen vet 
någonting och en organisation där ingen vet någonting om hur verksamheten fungerar 
kommer inte att överleva länge. (2011, s. 71-74) Erikson är relevant för den här 
uppsatsen eftersom han med direkt erfarenhet från praktiken har insikter från arbetslivet 
om intern kommunikation och går in mer djupt på olika kommunikationskanalers 
betydelse, vilket kommer att tas upp senare i kapitlet. 
 

2.3 Informationsflöde och hur det hanteras 
 
Det här avsnittet ger en bild av hur det praktiska arbetet med förbättringar i 
informationshanteringen kan gå till. Detta kommer att återkomma under analys och 
tolkning, för att dels belysa hur medvetenheten kring informationsflödet tycks fungera 
på det undersökta biblioteket, och dels för att reflektera kring vilka eventuella åtgärder 
som skulle behövas. 
 
Två problem i informationsflödet kommer här att tas upp: informationsbrist och 
information overload. Inledningsvis går vi in på informationsbrist, vilket ofta sker när 
människor anser att de får för lite information och vill att det ska ändras. Att göra 
någonting åt informationsbrist kan dock vara tids- och arbetskrävande, och därför finns 
det vissa som i stället passivt hanterar bristen genom att utveckla en högre tolerans för 
osäkerhet. Det här framhålls i en artikel skriven av professor Michael W. Kramer vid 
kommunikationsavdelningen på University of Oklahoma, och det innebär att olika 
personer hanterar informationsbrist olika. Medan vissa lider av informationsbristen och 
försöker göra någonting åt den, så hanterar andra det genom att känna sig nöjda med 
den information de har. (1999, s. 307-308) I dagens samhälle, där det ofta poängteras att 
information finns överallt, så är frågan hur mycket mer information personer upplever 
sig behöva. I artikeln “A Communication Metamyth in the Workplace: The Assumption 
that More is Better” skrivs det att oavsett hur mycket information medarbetarna i fem 
olika organisationer fick, ville de flesta trots det ha mer. De ville helst få mer muntlig 
information, det vill säga face-to-face kommunikation och de saknade mer information 
från sin chef. Det här tror författarna beror på vad de kallar för en meta-myt om att mer 
information alltid är bättre, och att det finns en risk att de tillfrågade uppfattar att de vill 
ha mer information helt enkelt för att de förväntas vilja det. (Zimmermann, Sypher & 
Haas, 1996) Den här problematiken är bra att vara medveten om vid en undersökning 
om intern kommunikation. 
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Värt att notera är att artikeln där Zimmermann, Sypher & Haas kommer fram till att alla 
vill ha mer information är från 1996 och de undersökta kanalerna är telefon, skriven 
information och muntlig. I dag, det vill säga på 2010-talet, finns det betydligt fler 
kanaler som påverkar hur mycket information som flödar i organisationer. E-post är till 
exempel en kanal som används väldigt mycket samt intranät och chatt. Dessa medier har 
påverkat publiceringen och spridningen av information eftersom det har blivit mycket 
enklare. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012, s. 25) En konsekvens av den ökade 
mängden kanaler är att det lätt kan bli för mycket med information. Det här beskrivs i 
en magisteruppsats där ett flertal forskares definitioner används för att analysera 
begreppet information overload. Fenomenet innebär att informationen inte längre är 
eftersökt, utan snarare drabbar personer. Det kan bero på inställningen som finns att 
bara information skickas ger det en positiv effekt, och att all skickad information 
kommer bli uppfattad. (Buse, 1996, s. 49) Information overload diskuteras även i 
Kommunikation i organisationer skriven av Mats Heide, Catrin Johansson & Charlotte 
Simonsson. De skriver i likhet med Buse om att en övertro på information, det vill säga 
när människor tror att bara för att informationen finns har den även förståtts, har ökat 
information overload. Många tror att om informationen finns tillgänglig leder det 
automatiskt till att saker börjar ske, därför sprids mycket information utan att det 
övervägs huruvida den tas emot eller tolkas rätt. (2012, s. 24-25) Här framgår en 
anledning till att denna studie kommer uppmärksamma även sändarens roll, nämligen 
att sändarens resonemang påverkar hur mycket information som mottagaren behöver gå 
igenom och därmed hur väl mottagaren kan ta emot budskap som sänds. 
 
Begreppet information overload kan tolkas ha två övergripande betydelser, antingen en 
omgivande informationsintensiv miljö, eller enskilda personers reaktion på att vistas i 
den miljön. Ofta hör de nära samman, eftersom mycket information utifrån gärna leder 
till en informationsstress där individer känner sig överväldigade. Det finns också de som 
påpekar att bara att vara medveten om hur mycket information som borde gås igenom 
ka skapa stress, särskilt om det inte är möjligt för en person att bearbeta allt. En följd av 
denna stress kan vara en tendens att inte göra aktiva val utan att hålla sig till det som 
denne redan känner till och därmed riskera att missa viktig information. Detta har 
framkommit genom experiment där det observerats att ju större input en person får, 
desto sämre output blir det. Med det menas att när en person försöker lösa en uppgift så 
blir resultatet sämre ju mer information den utsätts för. (Buse, 1996, s. 61-65) 
 
I en artikel där äldre teorier om produktivitet appliceras på det relativt nya problemet 
med information overload drar författaren slutsatsen att tre faktorer är viktiga för en 
lösning på information overload: direkt observation, standardisering av uppgifter samt 
elimineringen av slöseri. Det som observeras i den direkta observationen är personliga 
egenskaper och situationer, samt vilka roller en person har och informationsbehovet i de 
olika rollerna. Det ska också undersökas var information kommer ifrån, vilka viktiga 
källor som finns, och hur informationen tas emot och bedöms. Det sista steget i direkt 
observation är att bedöma vilken irrelevant information som togs emot, och vilken 
nödvändig information som missades, vilket skiljer sig från person till person. Den 
andra faktorn, standardisering av uppgifter, handlar om att rutiner, förenklade processer 
och undvikande av avbrott kan lätta information overload. Ett exempel på åtgärder är att 
avsätta särskild tid till att öppna e-post. Det här hänger sen ihop med det sista steget, 
eliminering av slöseri. (Brennan, 2011) 
 
Målet med eliminering av slöseri är att effektivisera arbetet i allmänhet. Det uppnås 
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genom uppmärksamhet på följande processer: överproduktion, att ha för många saker på 
gång samtidigt, onödig transport, onödiga processer, onödigt letande, väntande och 
felaktigheter. Inom dessa områden finns råd för effektivisering. Överproduktion undviks 
bland annat genom att undvika överflödiga e-postmeddelanden, som korta svar eller att 
svara alla. Ett sätt är också att begränsa hur många meningar ett e-postsvar får vara. En 
informations- och kommunikationspolicy för organisationen är också en 
rekommendation som tas upp under överproduktion. När det gäller onödiga processer 
åsyftas att kommunikationsverktyg till exempel kan användas på olämpliga sätt. E-post 
är exempelvis mer lämpat för att ge förslag än för att ställa öppna frågor. Ännu en punkt 
som tas upp är att människor inte ska spendera för mycket tid på att leta efter och 
sortera information. Detta löses genom tydlig uppmärkning av till exempel mappar, men 
även ämnesraden för e-postmeddelanden. Angående väntandet på svar så kan den 
anställda antingen använda väntetiden väl, eller försöka minska den. Två möjligheter är 
då att antingen påminna personen tills den svarar eller att sätta deadlines, det vill säga 
meddela denne att om den inte svarar innan ett visst datum kommer medhåll att antas. 
Det bör dock finnas en standardiserad process för att undersöka varför vissa personer 
stoppar upp kommunikationen, så att det går att åtgärda det faktiska problemet. (ibid.) 
 

2.4 Kommunikationskanaler 
 
Valet av vilken kommunikationskanal en person förmedlar information genom kan 
betyda mycket, och vilken kanal som är lämpligast beror på det budskap som denne vill 
får ut. (Strid, 1999, s. 90) Erikson vill mena att en kombination av olika kanaler ger bäst 
resultat: “En kombination av muntliga, skriftliga, elektroniska och interaktiva kanaler 
som kompletterar varandra leder till störst effekt när det gäller både ledningens 
ambitioner att höja medarbetarnas kunskap och medarbetarnas möjligheter att ge sin syn 
på verksamheten”. Han nämner att olika personer söker och använder information på 
olika sätt, därför är det viktigt att erbjuda en stor mängd olika kanaler. (2011, s. 84, 79) 
Det gäller att sändaren reflekterar kring vad som kan vara en lämplig kanal för just det 
budskap denne vill få ut. Alla kanaler har väldigt olika egenskaper, och för att göra 
kommunikationen så effektiv som möjligt behövs denna medvetenhet. 
 
Ett val som behöver göras är mellan de två grupper som kommunikationskanaler brukar 
delas upp i: muntliga och skriftliga. Detta beskrivs av Dag Ingvar Jacobsen & Jan 
Thorsvik i boken Hur moderna organisationer fungerar. Genom muntliga kanaler 
förmedlas mycket mer än bara ord, exempelvis genom kroppspråk, blickar och röstläge. 
Undersökningar visar att 38 % av den information som mottagaren uppfattar förmedlas 
genom hur meningar och ord uttrycks och 55 % genom kroppspråk. Detta i jämförelse 
med att endast 7 % av den information som uppfattas är genom själva orden. Muntliga 
kanaler förmedlar därmed mer rik information än vad skriftliga kanaler gör. Med rik 
information menas att den icke-verbala informationen förmedlar mer än enbart ord, en 
möjlighet som inte finns i de skriftliga kanalerna. En annan fördel med muntliga kanaler 
är den direkta reaktionen, det vill säga att det blir en snabb återkoppling på budskapet 
och det då går att stämma av att rätt budskap gått fram. Jacobsen & Thorsvik skriver 
även om att anställda i organisationer väljer kanal utifrån vilken information de vill 
förmedla. Om budskapet är enkelt och opersonligt väljs ofta en skriftlig 
kommunikationskanal som till exempel e-post. När budskapet är tvetydigt och lätt kan 
missuppfattas väljs en muntlig kanal, helst ett samtal ansikte mot ansikte. Om fel kanal 
väljs kan det lätt uppstå kommunikationsproblem. Kanalen kan vara olämplig för 
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budskapet, den kan begränsa responsmöjligheterna eller så omfattar den flera aktörer så 
att informationen kan förändras eller manipuleras på vägen till mottagaren. (2008, s. 
298-302) 
 
I organisationer används olika kommunikationskanaler. Erikson tar till exempel upp e-
post, intranät, nyhetsbrev, Twitter, telefonsamtal, möten och protokoll (2011, s. 78-79), 
och i Strids bok nämns även anslagstavlan (1999, s. 80). I artikeln “For Better or Worse: 
Using Wikis and Blogs for Staff Communication in an Academic Library” skrivs det 
om möjligheten kring att använda wikis och bloggar för intern kommunikation på ett 
universitetsbibliotek. Författarna skriver om hur olika web 2.0 verktyg kan användas. 
Genom en fallstudie visade det sig att wikis förbättrade den interna kommunikationen 
medan ingen skillnad visade sig genom användning av bloggar. (Costello & Del 
Bosque, 2010, s. 143) I den här artikeln samt av Eriksons bok framgår det att andra 
kanaler än de konventionella kan tillföra något till arbetsplatsens kommunikation. Detta 
kommer även att tas upp under analys och tolkning, för att visa på de möjligheter som 
kan uppstå om ett bredare utbud av kommunikationskanaler i organisationen övervägs.  
 
Diskussionen kring olika kommunikationskanaler är relevant för denna studie eftersom 
kanaler är det som möjliggör informationsspridning. Olika kanaler ger även olika 
resultat och kan på så sätt påverka informationsflödet, vilket har presenteras ovan. Det 
är viktigt att det är väl genomtänkt vilka kanaler som lämpar sig bäst på arbetsplatsen 
och hur de ska användas, vilket vi återkommer till under analys och tolkning. 
 

3 Teoretisk ram 
 
Studiens teoretiska ram utgår ifrån området informations- och kommunikationsteori. Vi 
tar bland annat avstamp i den organisationsteoretiska genomgången i Jacobsen & 
Thorsviks bok, Hur moderna organisationer fungerar (2008), men inriktar oss främst 
på de delar som behandlar intern kommunikation. Orna har i flera böcker fokuserat på 
informationshantering och informationsstrategi, och två av dem, Information strategy in 

practice (2004) och Practical information policies (1999) har haft ett tydligt inflytande 
på formandet av uppsatsen. Heide, Johansson & Simonsson (2012) har också många 
resonemang som påverkat oss och som placerar uppsatsen inom 
kommunikationsvetenskap och forskning om kommunikation i organisationer. Eftersom 
vi kopplar olika resonemang till ett folkbibliotek så befinner uppsatsen sig även inom 
det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, inte bara på grund av 
biblioteksaspekten utan också för att vi behandlar informationshantering.  
 

3.1 Modeller för informationsspridning 
 
Det finns flera olika modeller som förklarar hur kommunikationen fungerar, men en 
som återkommer i flera böcker är den som tar upp kommunikation som en process 
mellan sändare och mottagare. Sändaren sänder ett budskap, som sen tas emot av 
mottagaren. Eftersom kommunikation inte kan uppstå utan en sändare och en mottagare 
anser vi att den här modellen visar kärnan i processen. Därför har vi valt att använda 
den. En av oss modifierad variant av denna modell kommer att användas som studiens 
analys- och tolkningsmodell. 
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Den här modellen finns i olika versioner. I Jacobsen & Thorsviks bok visas de olika 
stegen i sändandet och mottagandet som att sändaren har ett budskap som den kodar, det 
vill säga sätter ord på. Därefter väljer sändaren en kanal att sprida budskapet i. När 
mottagaren får budskapet måste den avkoda det, det vill säga tolka det. Mottagaren ger 
sen en respons. (2008, s. 296-297) Här ligger fokus alltså på kodning och tolkning, och 
de missförstånd som kan uppstå. En annan variant är visuellt sett mer avskalad, och 
innehåller komponenterna sändare, mottagare, kanal och feedback. Beskrivningen av 
modellen går även här in på kodande och avkodande, och missförstånd som kan uppstå. 
Det tillägg som finns här är de effekter som meddelandet ger hos mottagaren, vilket kan 
vara förändringar i kunskap, attityder eller beteenden. (Rogers & Agarwala-Rogers, 
1976, s. 11-13) Effekterna är en del av det som den här studien strävar efter att komma 
åt, eftersom grunden till uppsatsens syfte ligger i om information gått fram så att 
organisationen kan lära. Dock är fokuset i den här varianten av modellen fortfarande på 
kodning, vilket inte stämmer helt överens med uppsatsens fokus. 
 
I boken Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter är 
kodningsstegen borta, och modellen har fått andra steg. Här syns allt från att sändaren 
har ett syfte när den sprider informationen, till att efter det att budskapet har sänts 
genom vald kanal att det ger en effekt hos mottagaren. (Strid, 1999, s. 35) Det här 
tilltalade oss mer, dels för att det inte enbart är fokus på tolkning, utan också för att hela 
processen ingår. Modellen går alltså inte bara in på effekten på mottagaren, utan också 
på varför sändaren väljer att sprida ett meddelande. Vi valde därför att utgå från denna 
modell när vi utarbetade vår egen variant av modellen. I Strids variant ingår kanal som 
en egen punkt som är placerad innan budskap. Vi resonerar dock att sändaren snarare 
väljer kanal beroende på sitt budskap och syfte, alltså att budskapet föregår val av kanal, 
eller att de väljs i ett nära samband. Eftersom budskapet i sig är sekundärt i vårt fokus så 
väljer vi i vår bearbetning att sammanföra budskapet med valet av kanal. Strids variant 
av modellen visar också på en mer direkt koppling mellan syfte och effekt, som ser ut 
att vara oberoende av sändare och mottagare. Vi uppfattar dock att för att syftet ska ge 
en effekt, så måste det gå från sändaren till mottagaren, syftet i sig ger ingen effekt. Den 
variant av modellen som vi arbetat fram och använder i uppsatsen kommer att beskrivas 
närmare i nästa avsnitt. 
 

3.2 Studiens analys- och tolkningsmodell 
 
I denna uppsats intas ett mer personinriktat perspektiv på organisationer, vilket 
introducerades under tidigare forskning. I detta perspektiv finns ett fokus på processer, 
behov och motivation, lärande och kommunikation. När det gäller organisatoriska 
processer så är det centralt hur information strömmar i organisationen, medan de 
individuella processerna handlar om hur människor tar till sig och påverkas av 
information och hur de använder den i kontakt med varandra. Betoning är på lärande 
som en ständigt pågående process. (Larsson, 2008, s. 67-69) Med bakgrund av 
inriktningen på personerna i organisationen och deras interaktion, så är utgångspunkten 
i studien en avskalad kommunikationsmodell som har bearbetats av oss. Den är starkt 
inspirerad av den modell som ingår i Strids bok om intern kommunikation i 
organisationer (1999, s. 35). Resonemanget bakom valet av modell och hur den 
modifierats har diskuterats i avsnittet ovan. Här följer en illustration av modellen, samt 
en beskrivning av hur den kommer att användas i uppsatsen. 
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Kommunikation är ett flöde av information, och genom den här modellen identifieras 
ovanstående komponenter i det flödet. De två grundläggande aktörerna är sändare och 
mottagare. Sändaren har ett syfte med att sprida ett budskap och väljer en kanal för att 
förmedla det till mottagaren. När budskapet når mottagaren kommer det att ge någon 
slags effekt. Pilarna förklarar hur informationen flödar från sändare till mottagare. 
Informationen flödar dock i praktiken i flera riktningar, eftersom samma person kan 
alternera mellan rollen som sändare och mottagare, beroende på sammanhanget. 
 
Sändare, mottagare och kanal är återkommande begrepp inom 
kommunikationsvetenskap. I Jacobsen & Thorsviks bok förklaras sändaren vara 
informationsspridaren, medan mottagaren är den budskapet skickas till (2008, s. 296). 
Kanalen definieras av Rogers & Agarwala-Rogers som det sätt som budskapet 
transporteras från sändare till mottagare (1976, s. 11-12). Vi kommer praktiskt att 
använda dem på följande sätt: sändaren är en biblioteksanställd som har information att 
sprida, kanalen är ett genom arbetsplatsen tillgängligt sätt för den anställda att sprida 
information till sina kollegor, och mottagaren är en kollega, alltså en annan 
biblioteksanställd. 
 
Vi använder i uppsatsen modellen som återkommande tema för att undersöka studiens 
fokus och de resonemang som förs. När det gäller mottagare så kommer begreppet 
effekt att användas delvis för att se huruvida mottagaren blivit informerad eller inte och 
om informationen anses vara relevant. Vidare så tas upp vilka eventuella problem 
mottagaren upplever när den tar emot information och om mottagaren för några 
resonemang som hindrar den själv från att ta emot budskapet. 
 
När det gäller sändare så kommer ett mer tydligt fokus att finnas på vilka resonemang 
sändaren för när denne väljer vilken information som ska spridas, det vill säga vilket 
syfte den har. Varför sprider den budskapet, varför till de personerna och varför genom 
den kanalen? Det här för att identifiera eventuella problem kring de val som sändaren 
gör.  
 

4 Metoder 
 
Detta kapitel inleds med en diskussion kring valet av metoder, samt en beskrivning av 
de metoder som har använts. Vidare beskrivs hur den empiriska insamlingen 
genomförts. Efter detta tar vi också upp vårt etiska förhållningssätt under studien. 
Avslutningsvis presenteras våra reflektioner kring hur väl metodvalet och 
genomförandet har fallit ut, och vad som kunde ha gjorts annorlunda. 
  

Figur: Studiens analys- och tolkningsmodell - egen bearbetning av Strids modell (1999) 
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4.1 Val av metoder 
 
Forskningsmetoder brukar delas upp efter två slags ansatser, kvantitativt eller 
kvalitativt. Kvantitativ forskning har fokus på att få fram generaliserbar data, och alltså 
att kunna upptäcka sociala trender och kunna jämföra olika variabler. En distinktion 
som brukar göras är att det som studeras i kvantitativ forskning är människors beteende, 
medan forskaren i kvalitativa studier studerar meningen bakom beteendena, det vill säga 
försöker förstå deltagarens perspektiv utifrån deras kontext. Att använda båda sorternas 
metoder kan vara fördelaktigt på flera sätt, bland annat för att öka validiteten i resultaten 
eller ge en mer fullständig bild av situationen. (Bryman, 2011, s. 371, 560) Till viss del 
skulle vi ha nytta av en kvantitativ metod, eftersom vi vill ta reda på om information går 
fram eller inte. Den viktigaste delen av uppsatsens fokus är dock kvalitativt, eftersom en 
stor del av studiens syfte är att ta reda på hur informanterna upplever sina roller som 
sändare och mottagare.  
 

4.1.1 Fallstudie 
 
Eftersom kommunikation är ett mångfacetterat fenomen bestämde vi oss för att fokusera 
på just ett fall för att kunna studera en vardaglig situation på ett folkbibliotek närmare. 
Att studera ett fall, med andra ord att genomföra en fallstudie, är en forskningsdesign 
som går ut på att ett specifikt fall undersöks grundligt. Ett fall brukar vara en specifik 
situation eller enhet, det kan vara allt från en viss plats, en organisation eller en person. 
(Bryman, 2011) Den här forskningsdesignen beskrivs som lämplig när forskaren vill 
förstå fenomen som har många variabler och är komplexa (Gummesson, 2004).  
 
Fallstudier har både fördelar och begränsningar. En fördel som uppstår i och med att all 
tid ägnas enbart åt ett fall är möjligheten att gå ner på djupet och närmare beskriva och 
analysera fallets egenskaper. En viktig begränsning är följaktligen bristen på 
generaliserbarhet, eftersom det inte går att generalisera över en större population utifrån 
ett fall. (Bryman, 2011) Därmed så kan denna undersökning bara kommentera den 
interna kommunikationen på just det folkbibliotek vi undersökt. Vi är medvetna om 
detta, och generalisering är inte heller målet med denna uppsats. Intentionen med att 
använda en fallstudie är i stället att uppmärksamma och väcka diskussion kring intern 
kommunikation på folkbibliotek. Vad som utmärker ett fall är omdiskuterat, och ofta 
brukar en unik situation av särskilt intresse vara det som undersöks. I Brymans 
metodbok beskrivs dock möjligheten att använda sig av ett så kallat representativt eller 
typiskt fall. Målet med detta är att hitta ett exempel på en mer generell kategori, och 
försöka beskriva den vardagliga situationen (2011). Det här kändes lämpligt, eftersom 
vi vill uppmärksamma vilka problem som kan uppstå på ett bibliotek som inte är 
ovanligt, med en arbetssituation som fler biblioteksanställda har möjlighet att identifiera 
sig med. Vi har valt ut ett stadsdelsbibliotek med cirka 25 anställda, i en stor stad i 
Sverige, för att studera och uppmärksamma hur det interna informationsflödet kan se ut. 
Vi fokuserar därmed på ett typiskt fall och den vardagliga situationen på ett 
folkbibliotek. 
 
En fallstudie innebär normalt sett att flera olika metoder används. Det är vanligt att 
kvalitativa metoder används, men det får inte glömmas att kvantitativa metoder även 
kan belysa andra aspekter. (Wildemuth, 2009) Ett kvalitativt alternativ är deltagande 
observationer. Det är den vanligaste metoden när det gäller fallstudier, och innebär att 
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forskaren befinner sig på plats under en längre tid för att få en uppfattning av kulturen 
(Bryman, 2011). Just på grund av att det krävs lång tid för att komma in i organisationen 
så bedömdes användandet av denna metod som orealistisk eftersom tiden för att 
genomföra hela uppsatsen bara var två månader. Vi hade från början även tänkt oss att 
utföra både kvalitativa intervjuer och enkäter, vilka båda kan användas för att studera ett 
fall, detta just för att belysa olika aspekter av fallet. Enkäter är en kvantitativ metod, 
som består av oftast till stor del stängda frågor som delas ut till många för att upptäcka 
svarstendenser. Kvalitativa intervjuer är i stället ett samtal med en informant, för att få 
en uppfattning av dennes upplevelse av en situation (Bryman, 2011). Om vi hade gjort 
på det här sättet hade vi dels kunnat se hur informationsflödet upplevdes över lag av de 
anställda, men också kunna fråga några få om varför de upplevde informationsflödet på 
det sättet. Tidsbristen gjorde det dock nödvändigt att välja bara en metod. Vi bedömde 
att vårt fokus är mer åt det kvalitativa, nämligen vilka problem som upplevs och varför. 
Att bara få en överblick över personalens åsikter hade inte gett oss så mycket inblick i 
hur hanteringen av information faktiskt går till, och resonemangen bakom sändandet 
och i mottagandet. Valet föll då på kvalitativa intervjuer. 
 

4.1.2 Kvalitativa intervjuer 
 
Det finns två övergripande kategorier av kvalitativa intervjuer: ostrukturerade intervjuer 
och semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer har i princip ingen struktur 
alls. Det liknar mer ett vanligt samtal, och informanten får svara fritt. I 
semistrukturerade intervjuer används i stället ofta förberedda frågor för att fokusera på 
ett visst ämne. Intervjuguiden ska vara flexibel, för att kunna följa informantens egen 
riktning, och för att intervjuaren ska kunna följa upp eller ändra ordning på frågorna. 
Intervjuerna skrivs sedan ner ord för ord, det vill säga transkriberas, vilket resulterar i en 
text som ska analyseras. Det generella syftet med semistrukturerade intervjuer är ofta att 
få fram en persons uppfattning av en situation, inte situationen själv, och därmed är det 
kunskapsanspråk som finns angående vad människor tycker och tänker. Det finns 
därmed inga statistiska generaliseringsmöjligheter utöver dem som intervjuas. Ännu ett 
problem är att intervjuaren kan påverka informanten. Detta dels för att intervjun i sig är 
en onaturlig situation, eftersom intervjuaren styr intervjun och för att informanten lätt 
kan ändra sina svar beroende på hur intervjuaren ställer frågorna. Omedvetna beteenden 
är också svåra att komma åt bara genom att prata om det. (Bryman, 2011) Vi valde trots 
detta semistrukturerade intervjuer för att informanternas åsikter ska gå fram och kunna 
följas upp, och samtidigt försöka inrikta samtalet kring ämnet vi undersöker. Vi inser att 
vi utifrån detta inte kan säga någonting om alla anställda på biblioteket, samt att vi är 
väldigt beroende av vad som framkommer just under de särskilda omständigheter som 
en intervjusituation är. Däremot kan vi få en bild av hur pass olika uppfattningar som 
finns bland de vi valt att intervjua. 
 

4.1.3 Skriftliga dokument 
 
Bryman beskriver att olika dokument kan användas som datakälla, exempelvis officiella 
dokument från statliga myndigheter (2011, s. 488). För att få en grund till en 
beskrivning och förståelse av organisationen, men också för att presentera en bild av hur 
kommunen ser på intern kommunikation, använde vi oss därmed av styrdokument och 
riktlinjer från kommunens hemsida. Det huvudsakliga syftet med detta var som sagt att 
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beskriva organisationen, men styrdokumenten om intern kommunikation kommer också 
att tas upp under analys och tolkning, för att sätta det undersökta biblioteket i relation 
till kommunens styrning. 
 

4.2 Genomförande och urval 
 
Vid valet av bibliotek hade vi två kriterier. Det första var att det skulle vara tillräckligt 
många anställda för att en formell struktur med olika avdelningar skulle finnas. Detta 
för att det skulle finnas ett formellt informationsflöde, och för att vi skulle kunna 
undersöka hur informationsflödet fungerade mellan olika avdelningar. Det andra 
kriteriet var att det skulle vara tillräckligt få anställda för att det skulle vara rimligt att 
avdelningarna skulle kunna ha kontakt med varandra, samt möjligt att under den tid vi 
hade på oss för att genomföra uppsatsen kunna få en överblick över informationsflödet. 
Vi kontaktade sedan några bibliotek som vi bedömde vara av lämplig storlek, och valde 
ett bibliotek som gav positiv respons. Den första kontakten med biblioteket var därmed 
ett e-postmeddelande till bibliotekschefen där vi förklarade vår grundläggande tanke, 
och frågade om det fanns något intresse för deltagande. När vi fått ett positivt svar skrev 
vi ett mer detaljerat e-postmeddelande där vi förklarade studiens syfte, hur många vi 
tänkte intervjua och ungefär hur lång tid varje intervju skulle ta. Information kring 
studiens syfte samt etiska aspekter presenterades både muntligt och skriftligt vid 
intervjuerna. 
 
Innan intervjuerna genomfördes hade vi samlat in information om biblioteket utifrån 
styrdokument på kommunens hemsida, bland annat för att påbörja beskrivningen av den 
valda organisationen. De övriga uppgifter som behövdes för att åstadkomma detta 
framgick under intervjuerna. 
 
Intervjumallen strukturerades i fem avsnitt som representerade vårt huvudfokus. 
Anledningen bakom strukturen var att underlätta analysen av den insamlade empirin, 
samt att frågorna skulle få en naturlig följd. Vi valde att intervjua fem av bibliotekets 
anställda, det vill säga ungefär en femtedel av personalen. Med bibliotekets anställda 
menar vi bibliotekschefen samt de bibliotekarier och biblioteksassistenter som arbetar 
där. Vår kontaktperson på biblioteket meddelades om att vi ville intervjua anställda med 
olika arbetsuppgifter för att få en spridning i organisationen, och hen förmedlade sedan 
kontakt med de som hade tid att medverka i studien. Informanterna blev 
bibliotekschefen, två bibliotekarier och två biblioteksassistenter. Vi intervjuade varje 
person som både mottagare och sändare eftersom vi utgick från att alla intar båda 
rollerna. Intervjuerna genomfördes i ett bokat grupprum på biblioteket, för att inte bli 
störda och för att informanterna skulle känna sig bekväma och trygga i en bekant miljö. 
 
Intervjuerna varierade från 40 till 75 minuter, och spelades in för att sedan transkriberas, 
vilket användes som stöd när den insamlade empirin analyserades. När citat hämtats ur 
den transkriberade texten och använts i resultatbeskrivningen så har meningsbyggnaden 
ibland modifierats något, för att öka läsbarheten. Vi bestämde oss för att också följa ett 
e-postmeddelande för att få en praktisk förankring. När vi fått godkänt att använda oss 
av ett internt e-postmeddelande, valde vi ett som tidigare hade skickats ut till alla och 
som ansågs vara viktigt av vår kontaktperson eftersom det handlade om en ändring i 
katalogsystemet. Frågor angående det e-postmeddelandet skickades ut av oss via e-post 
en vecka efter genomförandet av intervjuerna, eftersom vi inte hade fått godkännandet 
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innan dess. I dessa intervjufrågor tog vi reda på om informanterna tagit emot detta e-
postmeddelande, hur de reagerade på det samt om de ansåg det vara relevant eller inte. 
Dessa frågor ingår i intervjumallen (Bilaga 3). 
 
Eftersom våra forskningsfrågor väl följer den teoretiska modell vi använder, med 
sändare och syfte i första frågan samt mottagare och effekt i andra frågan, så ansåg vi 
det lämpligt att återkoppla till dessa frågor i resultatet. Våra informanters tankar om 
informationsflödet i allmänhet, där överblicken över kanaler ingår, anknyts till den 
tredje forskningsfrågan. Analysen kommer sedan att struktureras kring studiens analys- 
och tolkningsmodell. 
 

4.3 Etiskt förhållningssätt 
 
Vi har under processen förhållit oss till fyra etiska krav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att informanterna måste informeras om undersökningens syfte, att deltagande är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst, samt vilka moment som ingår i 
undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv bestämmer om den vill 
vara med eller inte. Konfidentialitetskravet handlar om att alla personuppgifter ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet, och hållas ifrån obehöriga personer. 
Enligt nyttjandekravet får de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast 
användas för forskningens ändamål. (Bryman, 2011)  
 
Som vi nämnt tog vi upp etiska aspekter som frivillighet och konfidentialitet redan i den 
tidiga e-postkontakten. Eftersom vi eventuellt ville läsa intern e-post, vilket kan vara 
känsligt, så bad vi om tillstånd från både bibliotekschefen samt vår kontaktperson på 
biblioteket för att få tillgång till detta. 
 
I början av intervjuerna informerade vi om vår undersöknings syfte, och om att 
deltagande var frivilligt och intervjun kunde avslutas när som helst om informanten 
ville. Vi bad också om lov att spela in intervjun som hjälp för oss att analysera 
materialet, och förklarade att vi skulle skriva ner hela eller delar av intervjun, men att 
denna text sedan skulle genomläsas av informanten för att undvika eventuella 
missförstånd. Sedan skulle denna text enbart kunna läsas av oss för användning i vår 
forskning, samt eventuellt av våra examinatorer och opponenter för bedömning. I vår 
uppsats kommer biblioteket och alla informanter att vara konfidentiella, vilket innebär 
att vi beskriver organisationen och informanterna övergripande, men inte tar med 
uppgifter som avslöjar bibliotekets eller informanternas identitet. Även detta berättade 
vi för dem som deltog. Eftersom det inte ska avslöjas vem som sagt vad valde vi 
dessutom genomgående genom uppsatsen att använda det könsneutrala ordet “hen” om 
våra informanter. När vi vid citat refererat till intervjuerna, så har vi benämnt dem A-E. 
Ordningen har ändrats, så att den inte är densamma som intervjuerna genomfördes, och 
vi ville betona detta genom att inte använda siffror. 
 
Chefen har en annorlunda roll än de övriga i biblioteket. Därför hade det ibland varit 
svårt att inte beskriva att det var chefen som uttalade sig eller tyckte på ett visst sätt om 
något. Vi kontaktade då chefen och bad om tillåtelse för att ibland låta det framgå att 
uttalanden kom från denne. Hen erbjöds också att vid läsandet av transkriberingen peka 
ut avsnitt som denne inte ville ha relaterade till sig. Detta gjordes eftersom vi ville 
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försäkra oss om att vi i uppsatsen inte avslöjade något som sagts i förtroende. Efter 
denna förfrågan gav hen sitt godkännande för denna hantering av materialet. De gånger 
då det i texten framgår att det är chefen som sagt ett citat, så refererar vi inte till den 
bokstav som representerar intervjun med denne, utan i stället till ”Intervju med 
bibliotekschef”. Detta för att det inte ska framgå vilka av de andra citaten som uttalats 
av denne. 
 

4.4 Reflektion kring genomförd undersökning och dess 
resultat 
 
Under detta avsnitt kommer vi att reflektera kring hur effektiv den valda metoden 
visade sig vara för vårt syfte, samt de praktiska problem som uppstått vid 
genomförandet. 
 
För det första finns det en risk i och med att vi överlät åt vår kontaktperson att välja 
informanter. Vi fick lita på dennes omdöme, och kan därför inte veta vilka anledningar 
som funnits till att just dessa personer valdes ut. Kontakten med biblioteket har varit 
öppen, men teoretiskt sett kunde personer med särskilt positiv bild av situationen ha 
valts ut för att ge en fördelaktig bild av situationen. Den bedömning vi gör är att detta 
inte har skett, men det hade kanske varit mer objektivt om vi själva skött kontakten och 
valt ut personer utifrån exempelvis funktion. En annan risk är dock att om vi själva hade 
skött kontakten och valt ut informanter hade kanske inte lika många velat medverka. Att 
vår kontaktperson uppmuntrat alla att delta kan också ha gett informanterna mer 
förtroende för studien. 
 
Under intervjuerna märkte vi att det hade varit fördelaktigt att först genomföra en 
pilotstudie. Några av frågorna missförstods eller överlappade varandra. Det blev 
diskussioner om definitioner som vi inte var förberedda på, och som därför tog extra tid 
och kan ha distraherat informanten. Dessutom definierade vi ibland mer övergripande 
än vad vi egentligen behövde, vilket ibland medförde svar som inte var helt användbara. 
Trots det fyllde det en funktion eftersom det gav oss en helhetsbild. Kanske hade vi 
hållit oss till mer allmänna frågor även om vi förberett oss, men det hade varit bättre att 
fatta ett mer välgrundat beslut. Förutom detta så tog det tid för oss att vänja oss vid vår 
intervjuguide. Det ledde till avbrott i intervjuerna för att titta var i intervjuschemat vi 
var, och diskussioner kring om frågor besvarats eller inte. Under de två-tre sista 
intervjuerna började det fungera, och intervjuerna flöt mer som vanliga samtal gör. En 
förstudie hade kunnat göra oss mer bekväma med intervjuguiden redan på förhand, så 
att det inte störde intervjuernas gång. Totalt genomförde vi fem intervjuer, 
ursprungligen hade vi bokat in sex intervjuer men en person blev sjuk. Vi hade gärna 
velat genomföra fler intervjuer eftersom vi var osäkra på om vi nått en mättnad genom 
intervjuerna. Vissa aspekter kände vi återkom i alla intervjuerna men andra väckte vår 
nyfikenhet och vi hade därför behövt fler intervjuer för att kunna undersöka detta 
närmare. Detta var dock inte möjligt på grund av tidsbrist. 
 
Ännu en problematik är att alla intervjuer genomfördes på en och samma dag. Det 
gjorde att dagen fick bli väldigt effektiv och att vi inte kunde bekanta oss med platsen 
och de anställda. Att ha mer tid där hade kanske hjälpt oss att få mer känsla för 
stämningen, men det kunde också ha fått informanterna att känna sig mer avslappnade 
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med oss och eventuellt prata friare. Angående intervjuplatsen så såg vi det som något 
naturligt att vi befann oss på biblioteket, för då var vi på deras arena och vi tänkte att de 
skulle känna sig mer bekväma. Efteråt insåg vi dock att det kan ha haft motsatt effekt, 
eftersom intern kommunikation är ett så känsligt ämne. Att vara öppen om kollegor kan 
försvåras av vetskapen att de befinner sig i rummen intill. 
 
Något som vi förutsett, men som blev så tydligt under utförandet att vi vill betona det 
igen, är att intervjuer ger en väldigt begränsad bild av situationen. Det som framkommer 
är informanternas subjektiva beskrivningar, och vi kan inte bekräfta hur de och andra 
faktiskt gör. Vi är också beroende av vad informanterna själva reflekterat över, och 
dessutom om och hur de väljer att framföra det. För att studera detta problem hade vi 
behövt utföra deltagande observation, då man även kan observera deltagarnas beteende. 
Forskaren kan då fråga dem om deras resonemang under tiden de utför uppgifter 
(Bryman, 2011, s. 378). Detta hade kunnat ge oss större möjlighet att se vad som 
faktiskt pågår, och studera resonemang och avgöranden som deltagarna inte själva är 
medvetna om. Dock finns även med denna metod en risk att forskaren påverkar 
deltagarens beteende och resonemang (Bryman, 2011, s. 391). 
  
Något annat som kunde ha varit fördelaktigt hade varit om vi valt att studera två fall i 
stället för ett och jämfört dem, vilket i stället hade blivit en jämförande studie. Fördelen 
med det är att jämförelsen kan leda till en bättre förståelse för fallen (Bryman, 2011, s. 
80). Här hade vi kunnat leta upp ett bibliotek som gjort satsningar på intern 
kommunikation och ett bibliotek där det inte gjorts, för att se om det fanns några 
skillnader i hur väl informationsflödet fungerade. På grund av den begränsade tiden 
anser vi dock att det var ett bättre val att enbart fokusera på ett bibliotek, för att kunna 
gå ner på djupet och få tillräckligt mycket empiriskt material för att kartlägga hur 
information flödar på just det biblioteket. Därmed ökar möjligheten för att få en bättre 
förståelse för hur mottagare-sändare-aspekten fungerar i detta fall. Hade vi försökt göra 
detta på två bibliotek hade det varit svårare att få fram en rättvisande bild av fallen.  
 
En reflektion har gjorts kring studiens tillförlitlighet, kvalitativ forsknings motsvarighet 
till reliabilitet och validitet, vars komponenter beskrivs av Bryman (2011, s. 351-355). 
Angående trovärdighet kan man låta informanterna få ta del av resultatet för att bekräfta 
att forskarens tolkningar är korrekta, något som kallas för respondentvalidering. Vi har 
då låtit studiens informanter läsa och godkänna transkriberingen. Själva 
resultatpresentationen är dock inte kontrollerad av dem, och vi är medvetna om att det 
finns en risk för vissa skevheter i de sammanfattningar vi gjort. Eftersom inga 
individuella åsikter framgår i resultatet hade det dock varit svårt att genomföra en sådan 
respondentvalidering. Vi hävdar också att eftersom vi ständigt utgått från det material 
de godkänt, så ska inte det påverka resultatet nämnvärt. Vi har också strävat efter att 
göra studien pålitlig, det vill säga upprepningsbar, genom att beskriva tydligt hur vi gått 
till väga i varje steg samt att bifoga studiens intervjumall. Genom att beskriva 
organisationen noga ska det också gå att bedöma studiens överförbarhet, nämligen om 
det kan appliceras på andra organisationer. 
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5 Beskrivning av den undersökta organisationen och 
dess styrdokument om kommunikation 
 
Biblioteket vi har valt att undersöka är ett stadsdelsbibliotek i en stor stad i Sverige. 
Stadens kommun har en övergripande biblioteksplan för kommunens alla bibliotek, och 
även andra styrdokument gäller för hela kommunen. Det finns en kulturnämnd som har 
ansvar för stadsbiblioteket och övergripande frågor om exempelvis bibliotekssystemet i 
kommunens bibliotek. Huvudman för stadsdelsbiblioteken är respektive 
stadsdelsnämnd. Denna ansvarar förutom för biblioteket för bland annat skola och 
omsorg i stadsdelen. Inom varje stadsdelsförvaltning finns olika sektorer, och 
biblioteket ingår i Kultur- och fritidssektorn. (Internt material b) 
 
I kommunens biblioteksplan står att läsa att kunskap och lärande nås via dialog och 
kommunikation, men då syftar det på biblioteksbesökarens möte med bland annat 
bibliotekarierna. När det gäller biblioteket självt så beskrivs det som en lärande 
organisation, som ska arbeta för kvalitet. Biblioteksplanen uttrycker att medarbetarna 
lätt ska kunna mötas och ha kreativa diskussioner om verksamheten, just i kvalitetssyfte. 
De anställda ska också ges möjlighet till kompetensutveckling och kontakter utanför 
den egna organisationen, och inhämta kunskap från aktuell forskning. (ibid.) 
 
Det finns en informationspolicy i kommunen, men denna fokuserar på extern 
informationsspridning, som är prioriterad och ska redovisas. Den externa 
informationsspridningen beskrivs som att den ska vara öppen och aktiv för att 
medborgarna ska kunna använda sina demokratiska rättigheter. Information och 
kommunikation beskrivs som två olika saker, där kommunikation också innebär 
engagemang. Det står även att en förutsättning för att den externa kommunikationen ska 
hålla hög kvalitet är att den interna kommunikationen är välfungerande. I ett avsnitt av 
informationspolicyn som fokuserar på intern kommunikation står det att de anställda ska 
ha aktuell information och vara ett bra ansikte utåt. Alla anställda behöver veta 
organisationens mål och vad organisationen står för, vilket leder till att medarbetarna 
känner sig delaktiga, tar ansvar och får motivation. De anställda beskrivs också ha ett 
eget ansvar för att hålla sig och andra informerade om det som är av betydelse för de 
egna arbetsuppgifterna och det egna verksamhetsområdet. Kontakter mellan olika delar 
i kommunen uppmuntras, för att stärka kommunen. En tydlig koppling beskrivs mellan 
den externa och den interna kommunikationen i stadens informationspolicy. (Internt 
material c) 
 
Även i dokumentet för arbetsmiljö tas intern kommunikation upp. Där står att cheferna 
ska kommunicera verksamhetens uppdrag och mål till de anställda. Medarbetarna ska 
försöka förbättra verksamheten genom innovation, och ha ansvar för att hålla sig 
informerade. (Internt material d) Regler för användning av e-post finns, och dessa ger 
grundläggande riktlinjer för hur det ska hanteras. De mest relevanta punkterna för denna 
uppsats är att varje anställd måste ha en e-postadress, och att det är en skyldighet att 
öppna den varje vardag. Inget stod om övriga kommunikationskanaler, men det framgår 
att e-post är en av de mest använda kommunikationskanalerna i kommunen. (Internt 
material a) 
 
Biblioteket som studeras har cirka 25 anställda bibliotekarier och biblioteksassistenter. 
Det ligger i ett kulturhus som också inhyser andra kulturarrangemang. Den stadsdel som 
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biblioteket tillhör har ansvar för cirka 50 000 invånare, men biblioteket är inte det enda i 
stadsdelen. De anställda är indelade i tre arbetslag: skönlitteratur och specialmedier, 
facklitteratur, samt ett barn- och ungdomslag. De flesta biblioteksanställda har utöver 
det ett individuellt ansvarsområde. 
 

6 Studiens resultat 
 
I detta kapitel kommer resultaten från den insamlade empirin att presenteras. Kapitlet är 
uppdelat i tre avsnitt, där varje avsnitt representerar en forskningsfråga. Varje avsnitt 
har sedan indelats i underrubriker baserade på frågor från vår intervjuguide. Rubrikerna 
används inte för att visa vad informanterna svarat under respektive fråga, utan är ett sätt 
att tematisera resultatet. Därför finns inte heller varje intervjufråga specifikt 
representerad. 
 
Även huvudrubrikerna, baserade på forskningsfrågorna, används som tematiseringar. 
Alla informanter intervjuades både i rollen som sändare och mottagare, och det märktes 
att dessa roller ofta går ihop med varandra. När en fråga ställdes utifrån sändarens 
perspektiv kunde svaret behandla reflektioner kring mottagande. Rollerna är därför 
svåra att separera, och de tematiseringar vi gjort är inte absoluta. Detsamma gäller också 
för analys och tolkning. 
 

6.1 De anställdas uppfattning av rollen som sändare, och 
de val som görs innan information sprids 
 
Under denna rubrik har vi samlat de utsagor som informanterna gett om och i sin roll 
som sändare av information. Materialet har delats in i tre avsnitt, varav det första 
beskriver vilka resonemang som förs när informanterna sprider eller inte sprider 
information. Under den andra rubriken framgår det hur och hur ofta de använder olika 
kommunikationskanaler. I sista avsnittet presenteras informanternas uppfattningar om i 
vilken mån informationen de sprider går fram samt hur de följer upp det. 
 

6.1.1 Informanternas tankar kring spridande av information 
 
Fyra av fem informanter framför tankar om hur de uttrycker sig när de sprider 
information via e-post. Tre av dem försöker hålla sig kort, och fyra betonar att det ska 
vara begripligt och tydligt. Den av dem som reflekterar mest över det försöker punkta 
upp informationen, så att det ska bli lättläst. Hen avslutar också ofta sina e-
postmeddelanden med att hänvisa medarbetarna till sig själv: “vill man fråga mer så 
vänd er till mig, så får man ta den personliga kontakten sen, så att man behöver inte ha 
allt i ett mail så, för det är ju ingen som läser.” (Intervju D, 2014) Samma informant drar 
sig för att vidarebefordra e-post, utan återberättar hellre innehållet. En annan informant 
beskriver att gällande inkommande information så vidarebefordrar hen det i den kanal 
som det mottagits genom. Hen lägger då till en mening om att det är viktig information 
som är bra att läsa.  
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Två informanter nämner att de vid behov skriver OBS eller Viktigt i rubriksraden på e-
postmeddelandet. Den ena poängterar att det är för att hjälpa anställda att avgöra vilka 
e-postmeddelanden som de inte får missa. Hen bedömer att sådant som definitivt skulle 
märkas upp är ändringar i datasystemet, för att de som står i disken ska kunna hjälpa 
besökarna så smidigt som möjligt. Den andra svarar på frågan om vad som är värt att 
markera med OBS att det är om det är en stor förändring som påverkar någons arbete, 
till exempel om hen flyttat på böcker eller om något händer på dagen så att det kommer 
att vara mycket människor på biblioteket. 
 
Angående vilken information sändaren avgör ska skickas till vem så beskriver samtliga 
att allmän information skickas till alla, och specifik information enbart till dem det 
berör. En av dem påpekar att individen har ett ansvar att sprida information så väl som 
att ta emot den, något som en annan informant också markerar särskilt: 
 

/.../ för så får man ju tänka ganska ofta att det här är någonting man 
ändå ska känna till, alltså som en demokratisk grej att alla måste ha 
den informationen även om de inte berörs så mycket av det /.../ Man 
ska inte ha smågrupper och så resten inte vet, så tänker vi väldigt 
mycket här hos oss i alla fall, att alla får samma information även om 
den egentligen kanske riktar sig mer till några. (Intervju D, 2014) 

 
Två informanter beskriver att de funderar noga över vilken information som ska spridas 
och om den är relevant för mottagaren. Den ena säger att det blir en stressfaktor för 
anställda om allt skickas ut, den andra påpekar att informationsöverflödet gör att 
personer kanske inte kan ta in någonting. Ibland väljer en av dem att skicka ett mer 
detaljerat e-postmeddelande till de som berörs, och sen ett annat mer allmänt 
meddelande till de övriga, för att inte skicka ut överflödig information. Ännu en 
informant tror att det finns en rädsla på grund av att alla säger sig vilja vara så 
informerade och reagerar när de inte fått information om något, vilket leder till att 
människor helgarderar sig genom att hellre skicka ut för mycket. Hen själv försöker 
dock att inte skicka ut saker baserat på ängslan, utan värderar det först. 
 

Och jag plockar bort ibland, och det kanske jag gör fel, men alltså 
någonstans känns det som att det är ett ansvar man har också, att 
försöka begränsa det, för att folk ska kunna hitta i den här mängden. 
(Intervju A, 2014) 

 
Angående möten som äger rum på biblioteket så uttrycker en informant att dessa ofta 
inte leder till att någonting händer, så hen tar gärna tag i saker i samarbete med en 
kollega utan något formellt möte. Hen berättar om en planerad aktivitet som först tagits 
upp på ett formellt möte, utan något resultat. Tillsammans med en kollega undrade hen 
då hur de skulle gå vidare, och de bestämde sig för att påbörja projektet ändå: 
 

Och då gjorde vi bara, då startade vi det. Om vi skulle väntat på att 
alla skulle vara med och alla skulle lära sig och alla skulle kunna, så 
hade vi fortfarande inte satt igång med det här. Då var det ju ett 
formellt möte som mynnade ut i att jag och X, vi bara gjorde. (Intervju 
C, 2014) 
 

Hen tror att även om några kanske känner sig förbigångna så är de flesta förmodligen 
lättade över att slippa ta tag i det. Alla är dock olika, påpekar hen, vissa är väldigt 
beroende av formalia, men hen tycker inte det är viktigt. “Det är bara att hitta en 
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samarbetspartner och göra, säger jag.” (Intervju C, 2014) Ännu ett exempel på när 
informationsspridning inte genomförs ges av en informant som på frågan om hur hen 
sprider information om de kurser hen håller för användarna ger svaret att alla redan vet 
om det, eftersom det är schemalagt och står i bibliotekets program.  
 

6.1.2 Hur informanterna sprider information 
 
Alla utom en av informanterna uppger att de helst använder e-post som kanal när de 
skickar information. Två anger motiveringen att det då går ut till alla, en annan säger att 
det är det lättaste. Den informanten som inte ger e-post som ett direkt svar säger att hen 
inte värderar någon informationskanal framför någon annan, utan att det kan variera 
vilken som är bäst att använda. En av de andra informanterna diskuterar också ingående 
vilken kanal som bör användas för vilken information. 
 
Arbetsplatsträffar, eller APT, är möten där information från ledningen framkommer och 
mer allmänna frågor om exempelvis personal och budget tas upp. Bara chefen upplever 
dessa som en viktig kanal att sprida information, och hen tycker att anteckningarna hen 
skickar ut efter dem är den information som är viktigast att alla nås av, eftersom det 
berör hela personalgruppen. De övriga fyra informanterna säger att det går att ta upp 
saker på APT, särskilt på mötespunkten “Övrigt”, men en menar att de anställda ofta 
inte tar upp så mycket där och en tycker att det inte är ett bra sätt att sprida information. 
De två kvarvarande säger att det inte finns tid för diskussion. 
 

6.1.3 Informanternas uppfattning om att informationen de sprider går 
fram 
 
Tre av informanterna uppfattar att informationen de sprider går fram, och avser då e-
post. Två av dessa tycker att kollegorna kommer ihåg att de fått information, även om 
de inte minns detaljerna. Båda påpekar att mottagarna kan hitta informationen igen, den 
ena beskriver att det går att söka upp e-postmeddelandet och den andra att det går att 
fråga en kollega. Senare är det en av dem som tar upp att ibland är det vissa som säger 
att de inte har fått något e-postmeddelande, trots att de fått det, men att det förmodligen 
har hamnat långt ner i inkorgen. Två av de tre informanterna nämner också att vissa får 
påminnas extra, och den ena tillägger att det beror på att dessa inte öppnar e-posten så 
ofta. Alla tre informanterna meddelar att de går runt till medarbetarna och följer upp om 
viktigt information de skickat har gått fram och att medarbetarna är informerade. En av 
dem uttrycker särskilt att hen gör stickprov på detta sätt, för att försäkra sig om att 
informationen mottagits. 
 
De två övriga informanterna uttrycker också problem. Den ena anser att det är vissa som 
inte uppfattar informationen trots att det gått ut tydliga budskap i flera olika kanaler. 
Hen säger att:  
 

/.../ då blir det ju en direktinformation till den personen som har missat 
den här informationen när kollektivet har fått det, då får den här 
personen en alldeles egen information om det, och det är nog så man 
måste göra. (Intervju A, 2014) 
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Hen går inte ut och följer upp om information gått fram. Den andra informanten tycker 
generellt att informationen hen skickar inte går fram särskilt bra, men följer inte heller 
upp om informationen gått fram: “Jag går liksom inte och frågar, har du öppnat mitt 
mail, det gör jag faktiskt inte. Jag känner att det är lite var och ens ansvar. Jag har ingen 
lust att hålla på så.” (Intervju B, 2014) 
 

6.2 De anställdas uppfattning av rollen som mottagare 
 
Här beskrivs de tankar informanterna tagit upp angående den information de tar emot. 
Avsnittet har tre underrubriker, där det först presenteras vilken kanal informanterna 
föredrar att ta emot information genom, och därefter vilken information som tas emot 
och hur nöjda de känner sig med den mängd information de mottar. Det sista avsnittet 
beskriver hur informanterna svarade på frågor angående hur de mottagit ett internt e-
postmeddelande. 
 

6.2.1 Mottagarnas föredragna kanal samt syn på informationen de 
tar emot 
 
Den kanal som alla informanter tar upp på frågan om vilket kanal de helst tar emot 
information genom är e-post, men fyra av informanterna värderar också muntliga 
kanaler lika högt. Två av dem påpekar att det beror på innehållet, och en uttrycker det 
på följande sätt:  
 

/../ren information /.../ som jag känner inte kräver någon diskussion, 
som inte egentligen kräver att du har dialog runt det, då tycker jag nog 
att den kan ju vara okej att ta emot på mail. Men däremot sån 
information som berör och som kommer påverka väldigt mycket av 
verksamheten till exempel, den tycker jag man ska få muntlig, därför 
att då har man en chans att direkt börja med en dialog. (Intervju A, 
2014) 

 
En informant tycker att vidarebefordrade e-postmeddelanden är svårlästa och krångliga, 
eftersom texten ofta blir väldigt kompakt och att det krävs att hen klickar på många 
olika länkar för att komma fram till informationen. En informant berättar att hen ofta 
skumläser e-postmeddelanden, för att spara tid men samtidigt få fram viktig 
information. En annan informant är inne på samma spår och beskriver att hen brukar 
läsa första rubriken eller det som är i fetstil om det är mycket information på ett och 
samma papper. Hen nämner även att ibland kan vissa e-postmeddelanden vara svåra att 
förstå, till exempel de som kommer ifrån IT-avdelningen eftersom de kan innehålla 
svåra tekniktermer. Informanten brukar då diskutera med kollegor hur de har tolkat e-
postmeddelandet. E-postmeddelanden från kollegor prioriteras av samtliga informanter, 
dessa läses även mer noggrant och uppfattas som mer relevanta. 
 
Möten upplevs olika av informanterna beroende på vilket möte det är. På biblioteket har 
de flera olika möten, till exempel APT, där alla anställda ska medverka, och möten i de 
olika arbetslagen. Möten är svåra att hålla regelbundet eftersom det är svårt att få tag i 
alla samtidigt. En informant tycker att det är viktig information som sprids till exempel 
på APT, men säger dock att hen tycker att mötena kan vara ganska tråkiga. Detta är 
dock olika beroende på vilket möte det är. Till exempel skulle hen vilja ha fler 
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bibliotekariemöten där till exempel information kring hur många medier de ska köpa in 
diskuteras. Flera informanter uppskattade dialogmöten, som fanns tidigare på 
biblioteket. De mötena var inte lika formella som APT och där kunde medarbetarna 
diskutera mer ingående. En annan informant nämner att hen ofta missar APT på grund 
av andra arbetsuppgifter och därför uppskattar hen protokollen. Hen tycker dock att de 
kommer ut alldeles för sent: “Det kan ta flera veckor. Det gillar inte jag. Tycker det ska 
komma ut ganska snabbt, så att man kan uppdatera sig.” (Intervju B, 2014) 
 

6.2.2 Information mottagarna tar emot samt hur nöjda de är med 
den mängden 
 
Den information informanterna tar emot är oftast kring biblioteksverksamheten, det vill 
säga vad som händer i biblioteket. Information kring en tävling på barnavdelningen, 
ändringar i schemat och protokoll är exempel på vad som tas emot. Intern information 
tar samtliga informanter del av, men utifrån kommer mer irrelevant information, och 
flera tar upp e-postmeddelanden från Biblist som exempel. En av informanterna nämner 
att hen slänger dem utan att öppna dem eftersom hen tycker att det inte är något som 
berör hen eller hens arbetsuppgifter. Detsamma beskriver hen om e-postmeddelanden 
kring exempelvis nya databaser. 
 
Angående den interna informationen från kollegor så är samtliga informanter nöjda med 
den mängd de mottar. Alla vill veta vad som pågår i biblioteket och inom andras 
arbetsområden, även om det inte direkt berör dem. När de får frågan om de vill ha mer 
eller mindre information inom vissa områden på biblioteket är det ingen som påpekar 
någon slags information overload eller informationsbrist. Över lag får informanterna 
flera e-postmeddelanden varje dag, dock olika beroende på deras arbetsroll och ansvar. 
Bibliotekschefen upplever att hen får alldeles för mycket information utifrån, och under 
en vanlig arbetsdag kan hen få mellan 60 och 100 e-postmeddelanden. Från biblioteket 
tycker hen att mängden är hanterbar och informationen bra och tydlig. En annan 
informant nämner att ibland känner hen att det är ganska mycket information, 
exempelvis om hen varit borta några dagar kan det finnas omkring 40 e-
postmeddelanden och det kan upplevas som jobbigt. 
 

6.2.3 Informanternas reaktioner på ett mottaget e-postmeddelande 
 
Som vi tidigare nämnt ställdes det några frågor till informanterna angående ett internt e-
postmeddelande som alla på biblioteket fick. Endast fyra av fem informanter kunde 
besvara dessa frågor eftersom en av informanterna var sändare av e-postmeddelandet. 
Alla fyra som tillfrågades hade fått det men det varierade hur noggrant de läst det och 
om de ansåg det vara relevant. Två informanter läste snabbt igenom meddelandet, och 
tyckte inte att det rörde deras arbetsuppgifter. Trots det ville de få meddelandet för att 
de ville ha tillgång till informationen. En av dem påpekade att det var bra ifall hen 
någon gång skulle behöva arbeta med det. De två övriga informanterna tyckte att 
meddelandet var relevant för deras arbetsuppgifter. En av dem hade redan tidigare fått 
informationen från en annan källa, och hade därmed börjat arbeta utifrån den. 
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6.3 De anställdas upplevelse av det totala 
informationsflödet i organisationen 
 
Under intervjuerna ställdes frågor om hur informationsflödet i organisationen upplevdes 
fungera. De synpunkter kring detta som informanterna uttryckte presenteras under 
denna rubrik. Tre underrubriker används, där de två första innehåller beskrivningar av 
hur informationsspridningen internt fungerar respektive vilka överenskommelser som 
finns om det. Stycket om kanaler är ytterligare uppdelat för att markera vad som 
framkommit om respektive kanal som finns på biblioteket och hur de används. 
 

6.3.1 Informanternas beskrivning av det interna informationsflödet 
 
Angående hur den interna informationsspridningen fungerar i nuläget beskriver flera 
informanter en förändring från hur det såg ut tidigare. För några år sedan, när den före 
detta bibliotekschefen arbetade, fanns det ett veckoblad med information om vad som 
skulle hända under kommande vecka. Den informationen skrevs av chefen och kom ut 
skriftligt varje måndag. Två av informanterna upplevde att anställda då väntade sig att 
få informationen serverad. Enligt den nuvarande chefen som började som chef för sex år 
sedan skrevs det här veckobladet på helgerna, men eftersom denne inte vill jobba 
övertid så avskaffades det och e-post började användas. Många var ovana vid det, och 
det fick anordnas utbildningar för att vänja medarbetarna vid att använda e-post. Den 
nuvarande chefen vill att alla skulle ha ett eget ansvar att söka fram information och 
hålla sig uppdaterade om vad som händer i biblioteket, något som även övriga 
informanter betonar. Två informanter nämner att de flesta nu har vant sig vid att ta det 
egna ansvaret. En av dem uttalade sig så här om övergången:  

 
Så att den här övergången till att ha väldigt mycket ansvar själv har 
varit svår för många tror jag, för nu får man ju själv informera sig, 
man har ju ansvar för att hålla koll på möten, skriva upp dem i sin 
kalender så det är ju ingen som håller på och påminner och påminner 
och påminner. (Intervju D, 2014) 

 
Två informanter nämner att det inte är alla på biblioteket som sprider information, och 
de uppfattar att det är vanligt att det är så med biblioteksassistenterna. En av dem tycker 
att assistenterna skulle kunna sprida information, men tror att de inte känner att de har 
det ansvaret. Den andra informanten är däremot osäker på om dessa medarbetare har 
någon information att sprida eftersom arbetsuppgifterna är mer praktiska än 
bibliotekariernas. Hen påpekar också att en annan förklaring kan vara att de i stället tar 
upp sina åsikter i arbetslaget, där någon annan tar ansvaret för att sprida informationen 
vidare. Angående biblioteksassistenterna förtydligar hen också att vissa av dem är 
väldigt duktiga på att sprida information och är aktiva i informationsflödet, samt att 
även om de inte sprider information så kan de vara bra på att ta emot den. 
 
Som tidigare nämnt uppfattar flera informanter att vissa på biblioteket ofta missar 
information. En informant säger dock att detta inte är något som de arbetar med på 
arbetsplatsen. En annan informant uttrycker motsägelsefulla uppfattningar angående 
detta. Tidigt i intervjun uttrycker hen att hen upplever ett allmänt ointresse för vad andra 
gör på arbetsplatsen och att medarbetarna tycker att det är jobbigt att öppna e-post. Hen 
lägger dock till att det håller på att ändra sig när fler yngre kommer in. Vid ett senare 
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tillfälle i intervjun svarar hen i stället mer positivt att informationsflödet är ganska bra. 
Än en gång konstaterades att det har blivit bättre på sistone. En annan informant tycker 
att andra vet sådär vad som pågår inom andras arbetsområden. “Det blir så himla 
mycket information, så att det liksom läcker ut igen, tror jag, på något vis.” (Intervju D, 
2014) Två informanter påpekar hur viktigt det är att bibliotekets anställda är 
informerade om vad som pågår i biblioteket, för att det inte blir bra om en användare 
frågar och personalen inte vet. Som en av dem säger: “vi är ju till för våra besökare, och 
frågar de oss någonting så måste man kunna svara väldigt fort.” (Intervju C, 2014) 
 
Två av informanterna går in på att ibland händer saker som medarbetarna inte förvarnat 
om. Den ena uttrycker att vissa är väldigt snabba och inte informerar om de gör en 
förändring i biblioteket. Den andra har dessutom upplevt att de anställda pratar om saker 
i sina grupper, och sen kan hen få information via omvägar. 
 

Det är irriterande om man känner att det är en viss grupp som, de som 
rör sig runt dem som bestämmer och sen får inte resten reda på eller 
vara med, och den känslan kan man ha ibland. Men det har jag inte 
längre. Tycker det är mer öppet. (Intervju B, 2014) 

 
Den förändringen av känslan som har uppstått kom efter krav på dialog efter 
medarbetarenkäter. Värt att nämna är att en annan informant också upplevt 
förbättringar, kring om informationen tas emot eller inte. 
 

6.3.2 Överenskommelser om spridning och hantering av information 
 
Av informanterna var det bara bibliotekschefen som kände till kommunens 
informationspolicy. Angående huruvida de på biblioteket behöver en överenskommelse 
om hur de anställda sprider information tyckte fyra av fem informanter inte det. Som en 
av dem sa:  
 

Känns inte som att vi behöver massa regler om på vilket sätt vi ska 
informera, det känner inte jag sånt behov. Jag tycker vi har tillräckligt 
mycket regler ändå inom systemet och jag tror att folk blir lite 
småtrötta på det faktiskt. (Intervju A, 2014) 

 
En annan informant uttrycker sig också om detta: “Vi har absolut ingen formell 
överenskommelse eller sådär, utan det är bara viktig information ska ut, se till att alla 
vet och checka av att alla har fattat och vet och läst och sådär.“ (Intervju C, 2014) När 
hen får frågan om det behövs en informationspolicy svarar hen: “Nej. Viktig 
information kommer ut.” (Intervju C, 2014) Endast en av informanterna säger att det 
behövs. Följande meningsutbyte utspelade sig under den intervjun:  
 

- Vi vet vad som händer här men någon utarbetad strategi har vi inte. 
- Är det något du saknar? 
- Ja, absolut. (Intervju B, 2014) 
 

Hen tycker att informationspolicyn till exempel skulle kunna innehålla riktlinjer för hur 
de på biblioteket ska jobba med intern informationsspridning, till exempel vad som ska 
spridas.  
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6.3.3 Beskrivning av användandet av kanaler 
 
Alla informanterna uppfattar att e-post används mest. Fler kanaler som finns är intranät, 
whiteboard, möten, utskrivna papper på informationsdiskarna och affischer. Samtliga 
informanter nämner även den muntliga kommunikationen, till exempel samtal i 
arbetsrummen eller påminnelser när de går förbi varandra i korridoren. Två informanter 
nämner en elektronisk kalender där information om verksamheten på alla biblioteken i 
hela staden visas. Vissa nämner också en almanacka vid whiteboarden där personalen 
försöker samla aktiviteter. Flera av informanterna nämner även att de ibland sprider 
akut information muntligt, direkt till de som jobbar i informationsdiskarna. Detta 
eftersom de som har diskpass inte har chansen att kolla sin e-post lika ofta som när de 
sitter i sina arbetsrum, samt att de måste vara uppdaterade inför besökarna. I de stycken 
som följer kommer vad som sagts om olika kanaler att beskrivas. 
 
E-post 
Som tidigare nämnt upplevs e-post av samtliga som en enkel och bra kanal. Som en 
informant säger: “Det är liksom enklast, bäst, snabbast.“ (Intervju C, 2014) Flera av 
informanterna menar att om de vill sprida information till alla är det enklast genom e-
post, eftersom det är sällan som alla i personalen är på plats samtidigt och kan samlas 
för att ha möte. Några uttrycker dock att ett problem är att även om de vet att alla får e-
postmeddelandena så kan de inte veta om mottagaren faktiskt läst och tagit till sig 
informationen. 
 
Alla informanterna nämner att de läser sin e-post minst en gång om dagen, och tre av 
dem öppnar den flera gånger under dagen. En av dem menar att det skulle kunna sägas 
vara en slags informationspolicy, att alla ska öppna sin e-post minst en gång under 
dagen. Det råder ett samförstånd om att kort information går ut i e-postmeddelanden, 
och att diskussioner, påminnelser och liknande tas muntligt. En av informanterna 
tillfrågas om det kan vara problematiskt att så mycket information finns i en och samma 
kanal. Hen svarade så här: 

 
Nej, tvärtom. Det är jättebra, tänk om alla skulle vara tvungna att 
skaffa Facebook eller Twitter eller Instagram eller något. /…/. 
Information ska vara väldigt lätt och alla här som arbetar i kommunen 
har tillgång till mail och ska kunna det. (Intervju C, 2014) 

 
Möten 
De möten som finns eller har funnits på biblioteket är APT, bibliotekariemöten, 
biblioteksassistentmöte, arbetsgruppsmöte, dialogmöte och programmöte. Dessa möten 
hålls olika ofta, APT ska till exempel hållas en gång i månaden medan 
arbetsgruppsmöten hålls olika ofta beroende på arbetsgrupp. En grupp brukar till 
exempel träffas varje vecka där en annan grupp träffas när behov uppstår. Dialogmöten, 
där det fanns tid att diskutera det personalen tyckte behövdes, finns inte längre på 
biblioteket men tre av informanterna skulle gärna vilja ha dem igen. En av dem påpekar 
dock att det tyvärr är svårt, eftersom det är sällan som alla är på plats samtidigt. 
Programmöten är nya på biblioteket. Där informerar de anställda varandra om vad som 
händer på olika avdelningar. Två informanter talar i positiva ordalag om mindre möten, 
till exempel bibliotekariemöte, arbetslagsmöte och dialogmöte. De tycker att då är det 
lättare att samla ihop personer och att det ofta blir mer diskussion, samt att det blir 
enklare att ta beslut. Två informanter efterlyser också flera möten i allmänhet, till 
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exempel ett möte på måndagar om vad som kommer att ske under veckan på olika 
avdelningar. En av dessa informanter nämner att på vissa möten kommer endast 
bibliotekarierna trots att alla blivit uppmanade att komma. Hen har uppfattningen att 
assistenterna inte tycker att det berör dem.  
 
Angående protokollen som skrivs efter vissa möten tycker en informant att de läses 
“sådär” (Intervju D, 2014). Hen nämner att efter hens arbetsgruppsmöte skrivs det 
protokoll som skickas till alla och hen tror att endast chefen läser dem mer noggrant. 
Bibliotekschefen tycker att protokollen är viktiga men märker att inte så många läser. 
Som hen säger:   
 

Men jag upptäcker ju ibland just när jag haft en APT eller skickat ut 
saker att en del då, de har inte läst den, eller de kanske inte har läst 
den delen i de här anteckningarna, till exempel. Och där handlar det ju 
också om hur vi som mottagare tar information, vilka saker vi tycker 
är viktiga i det vi läser. För vi är ju så att vi är selektiva när vi läser 
också. Så man tar det som man kanske känner igen eller tycker är mest 
intressant och sen hoppar man över bitar. (Intervju med bibliotekschef, 
2014) 
 

Endast en av informanterna nämner att hen själv läser protokollen, eftersom hen ofta 
missar APT och därför är beroende av att läsa protokollen för att hålla sig uppdaterad 
om vad som händer i biblioteket. Hen upplever att protokollen ofta kommer ut för sent. 
 
Intranät  
Fyra av fem informanter nämner att det finns ett intranät för alla som jobbar inom 
stadsdelen. En informant påstår att de inte har något intranät. Alla informanter som har 
kännedom om intranätet tycker att det finns viktig information där, det är dock olika hur 
ofta de läser information på denna kanal. En informant uttrycker att hen inte uppdaterar 
sig tillräckligt ofta: “där ska man ju egentligen gå in och kolla också.” (Intervju D, 
2014) En annan informant går in på intranätet varje dag, men tycker det är massor av 
information som finns där och ofta hinner hen inte ta del av allt. Chefen berättade att 
alla uppmanas att ha intranätet som sin startsida när de startar upp en webbläsare. Detta 
har hen upprepat gång på gång men trots det har inte alla det som startsida. Den fjärde 
informanten som har kännedom om intranätet säger att ibland förmedlar hen vidare 
information som finns på intranätet genom ett internt e-postmeddelande, eftersom hen 
tror att långt ifrån alla kollegor ägnar tid åt att uppdatera sig på den kanalen. 
 
Whiteboard 
Fyra informanter tar upp whiteboarden som finns på biblioteket. På den skrivs till 
exempel information om ifall någon i personalgruppen är sjuk eller på möte, samt om 
datorsystemet ska uppdateras. Tre av informanterna nämner att detta är viktig 
information som alla bör känna till. Tavlan är placerad så att alla anställda går förbi den 
många gånger under dagen så att en informant tycker att den är bra 
informationsspridare. Trots det säger en av informanterna att ”den är jag väldigt dålig på 
att kolla av”(Intervju D, 2014). Den tredje informanten tycker det saknas information på 
whiteboarden om vad som händer under dagen, det vill säga information angående 
verksamheten. 
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Allmänt 
Flera av informanterna nämner att det är bäst att använda flera olika kanaler parallellt 
för att informationen ska få bäst genomslag. Som en av dem säger: ”Det är väl om man 
använder många kanaler. Alltså om man dels e-postar ut, dels skriver upp på 
whiteboarden, dels sätter upp något här…” (Intervju D, 2014) Två av informanterna 
nämner även att olika informationskanaler är bra för olika personer, och en av dem 
säger: 

Och jag tänker så här, att det är bra att man har flera parallella 
informationskanaler, för att den som då kanske inte läser mail så noga 
kanske stannar vid whiteboarden och läser där, så jag tror vi har olika 
sätt att göra det på, och därför är det bra. Det är samma sak med att 
läsa böcker, en del vill ha svart skrift, andra vill ha det som ljudbok, 
andra vill läsa det på sina läsplattor, men det har samma resultat, och 
så tror jag med information också. (Intervju A, 2014) 

 
Endast en informant efterlyser fler kanaler, till exempel en intern chatt. Hen är också 
missnöjd med de arbetstelefoner som finns, och tycker att om de hade bättre telefoner 
skulle de kunna använda dem mer och till exempel skicka SMS. Som det är nu säger 
hen att telefonerna inte ens går att ringa på. Hen öppnar också för Facebook och bloggar 
som kanaler för intern kommunikation om verksamhet och boktips. En annan informant 
är av en helt annan åsikt:  
 

Vi använder definitivt inte Facebook eller Twitter eller såna sociala 
medie-kanaler för intern information. Det är fullständigt meningslöst 
/.../. Dels måste man bli medlem eller logga in sig. Så det gör vi inte. 
(Intervju C, 2014) 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 
 
Flera informanter nämner att de reflekterar över hur de uttrycker sig när de sprider 
information, det ska vara kort och begripligt så att medarbetarna hinner läsa och ta del 
av informationen. De tänker även över vem som ska få informationen, och sprider 
allmän information till alla men specifik information till dem det berör. Annat som har 
framkommit under resultat är att det finns olika uppfattningar bland informanterna om 
informationen de sprider går fram. Det är också så att vissa följer upp genom att fråga 
olika personer om de har fått informationen, medan andra anser att de inte ska behöva 
göra det. Något som betonas av alla informanter är det egna ansvaret hos mottagaren. 
 
Samtliga informanter är nöjda med den mängd information de mottar internt, dock är 
det flera som nämner att den externa informationen kan vara irrelevant. Angående 
informationspolicy är det endast en informant som känner ett behov av det, medan 
övriga tycker att informationsflödet fungerar bra utan det. E-post är av de flesta den 
föredragna kanalen för att sprida information, medan när information tas emot så nämns 
både e-post och muntliga kanaler. 
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7 Analys och tolkning  
 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att sättas i förhållande till tidigare 
forskning och analyseras med stöd av studiens analysmodell, som presenterades under 
avsnitt 3.2. Vi kommer först gå igenom komponenterna sändare, kanal och mottagare 
var och en för sig, och sedan sätta rollerna sändare och mottagare i relation till varandra. 
I slutet av kapitlet finns det en kort sammanfattning i form av en tabell. De tolkningar 
som gjorts är vår egna. 
 

7.1 Sändare - Syfte 
 
Elizabeth Orna beskriver olika modeller för hur information kan spridas i 
organisationer. Detta diskuterades under tidigare forskning men tas även upp här, för att 
tillämpa en av hennes modeller på den undersökta organisationen. Den modellen vi 
bedömer passar bäst är den som kallas för Network, som innebär att flödet är flerriktat 
och att alla sprider information till alla. På det undersökta biblioteket är det dock inte så 
att alla sprider information, även om alla tar emot information. Trots det passar denna 
modell bäst för uppsatsen. En viss hierarki finns, i och med att chefen sprider 
information utifrån och in i organisationen, och även andra har ett särskilt 
informationsansvar. Men de som sprider information sprider till alla i organisationen, 
även mellan arbetslag. En sådan här analys av informationsspridningen rekommenderar 
Orna inför skapandet av en informationspolicy. Här använder vi det för att förtydliga 
hur informationsflödet verkar fungera. 
 
Precis som rekommenderas av Brennan för att minska överproduktion så reflekterar de 
flesta informanterna över hur de formulerar e-postmeddelanden och till vem det skickas. 
Ämnesraden används av vissa informanter för tydlig uppmärkning, vilket även det 
stämmer överens med ett råd från Brennans text. Det framgår också från vårt empiriska 
material att det finns en väldigt stark medvetenhet från sändarnas sida om 
informationsflödet för mottagarna, samt en vilja att minska det. Samtidigt uttrycks av 
alla att allmän information sprids till alla, och en informant påpekar särskilt att det är en 
demokratisk fråga att alla ska ha fått information om vad som pågår. Vi anser i likhet 
med denna informant att det är en rättighet att ta del av information för att kunna hålla 
sig informerad om vad som pågår i organisationen. Den här balansgången anser vi är 
svår, nämligen att alla ska känna att de får tillräckligt men inte för mycket information. 
En möjlighet är att en diskussion kring detta tas upp, och då går det även att arbeta fram 
ett gemensamt dokument med riktlinjer för informationsspridning som, liksom Orna 
förespråkar, är byggd på allas upplevelser. Dessa riktlinjer skulle kunna arbetas fram i 
samarbete med alla folkbibliotek i staden eller i stadsdelen, för att dela på arbetsbördan 
och öka samförståndet. Under den diskussion som skulle föras vore det fördelaktigt om 
skillnader i hanteringen av informationsspridning kunde diskuteras och att de på 
arbetsplatsen kommer överens om hur de ska göra. Ett exempel på vad som skulle 
kunna tas upp är att en informant är ensam om att sammanfatta e-postmeddelanden i 
stället för att vidarebefordra, eftersom hen upplever det som jobbigt att läsa. Vi menar 
att de anställda skulle kunna tjäna på att komma överens om en praxis, eftersom fler kan 
uppleva vidarebefordrade e-postmeddelanden som svårlästa och därmed kanske missar 
information från dessa. 
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Samtliga informanter påpekar mottagarens ansvar att informera sig, vilket skulle kunna 
peka på att de väntar sig att bara om information sprids så blir den uppfattad, som 
exempelvis Buse beskriver. Så verkar dock inte helt vara fallet, eftersom trots all 
diskussion om eget ansvar hos mottagaren så anstränger de anställda sig för att det inte 
ska spridas för mycket eller irrelevant information. Så trots att det bara är en av 
informanterna som uttryckligen påpekar sändarens ansvar att sprida information, så är 
det något som de anställda i praktiken verkar arbeta med. En diskussion kring vad som 
faktiskt är sändarens ansvar skulle dock med fördel kunna föras, för att det, som Orna 
påpekar, bland annat förbättrar samarbetet om alla vet hur de ska kommunicera med 
varandra. En sådan diskussion motiveras också av att det i vår empiri framgår att 
ansvaret dels uppfattas olika av olika informanter, exempelvis huruvida sändaren ska 
följa upp om information gått fram eller inte, men också eftersom tydligare riktlinjer 
kring informationsspridning faktiskt efterlyses av en informant. 
 

7.2 Kanal – Budskap 
 
Flera informanter tar upp det som Erikson uttrycker, nämligen att en kombination av 
olika kanaler ger bäst resultat. Detta är något som utnyttjas på det undersökta biblioteket 
eftersom flera olika kanaler finns och används, till exempel e-post, whiteboard, möte 
och samtal i korridoren. Flera kanaler skulle dock kunna användas, bland annat ser vi 
efter det som nämnts om en elektronisk kalender för biblioteken att en möjlighet finns 
att ha en egen sådan för det egna biblioteket. Detta skulle kunna ge en bättre överblick 
över vad som händer på biblioteket, det som nu av en informant efterlyses på 
whiteboarden. En informant tar också upp möjligheten att till exempel skicka SMS och 
chatta. Hen ser möjligheten att även utnyttja sociala medier för att sprida både intern 
och extern information, vilket en annan informant ställer sig väldigt kritisk till. Det är 
intressant att trots dessa olika inställningar, så nämner ingen av informanterna någon 
diskussion på arbetsplatsen kring möjligheten att ta upp flera kommunikationskanaler. 
Det är något vi anser borde tas upp, för att som Costello & Del Bosque samt Erikson 
nämner så finns det möjligheter kring flera kanaler, till exempel Web 2.0-
kommunikationskanaler. 
 
Många informanter reflekterar kring det att vilka kanaler som upplevs fungera bäst är 
väldigt individuellt, vilket stämmer bra med vad Erikson skriver. Chefen berättade ändå 
att en diskussion om kanalernas lämplighet inte finns. Vi bedömer att det här inte är 
hållbart i längden, eftersom att om kommunikationen i sig inte är ett samtalsämne så 
öppnas inte möjligheten att kunna förbättra den. Som framkommer i Dortoks studie så 
gör satsning på intern kommunikation faktiskt skillnad utåt. Orna skriver också att en 
informationspolicy kan leda till bättre samarbete, smidigare kunskapsdelning och 
minskad risk för felaktiga beslut vilket också förbättrar organisationens rykte utåt. 
Alltså skulle en satsning på intern kommunikation vara en bra investering. På detta 
bibliotek finns förvisso en medarbetarenkät med en fråga om kommunikation, men 
denna lyfts endast om resultatet varit alltför negativt. Vi anser att det är bra att den här 
enkäten finns, och med tanke på vissa informanters uppfattning om att 
kommunikationssituationen har förbättrats så verkar det göra skillnad. Vår åsikt är ändå 
att bara att ha diskussioner och sätta in åtgärder när stora problem i kommunikationen 
uppstått inte räcker för att skapa en effektiv kommunikation, det ska inte behöva gå så 
långt. Som framgår i tidigare forskning, bland annat av Brennan och Orna, så kan 
arbetet med verksamheten effektiviseras om organisationens medlemmar noggrant går 
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igenom hur informationsflödet fungerar även när det inte är kris. Trots detta är det bara 
en av informanterna som ser ett behov av en informationspolicy. Vi tycker oss ana 
tendenser att de informanter som var nöjda med informationsflödet och som ansåg sig få 
tillräckligt med information inte såg någon mening med en informationspolicy. Den 
informanten som inte var nöjd med hur informationen gick fram, ansåg att det fanns ett 
allmänt ointresse och upplevde att hen ibland inte fick veta när beslut togs var den enda 
som ville ha riktlinjer. 
 
En informationspolicy finns för kommunen, men det var bara bibliotekschefen som 
kände till den. Detta anser vi vara problematiskt, och vi undrar varför information kring 
denna policy inte spritts till medarbetarna. Även om informanterna kände till den ser vi 
ändå att biblioteket, eller alla bibliotek i kommunen tillsammans, skulle kunna ha nytta 
av att komma fram till egna riktlinjer, eftersom kommunens policy är så övergripande. 
Ett förslag är att använda kommunens informationspolicy som grund till utformandet av 
dessa riktlinjer. Riktlinjer finns i kommunen för e-post, men inte heller de är särskilt 
specifika. Det mest vardagliga som tas upp är att man är skyldig att öppna sin e-post 
dagligen. Vi bedömer dock inte att det är tillräckligt, med tanke på problematiken som 
framgick kring våra informanters olika inställningar till informationshanteringen. 
 
Det framgår från resultatet att det finns en medvetenhet bland informanterna om det 
Jacobsen & Thorsvik skriver, nämligen att muntliga kanaler förmedlar mer rik 
information än vad skriftliga kanaler gör och därför är mer lämpliga för vissa budskap. 
En informant nämner i förhållande till detta att hen tar upp känslig information öga mot 
öga för att det inte ska kunna missförstås. Över lag verkar e-postmeddelanden användas 
för kortare information, medan diskussioner tas muntligt. Det här upplever vi visar på 
att de ändå försöker använda sig av rätt kanal för rätt budskap, vilket enligt Jacobsen & 
Thorsvik samt Brennan är viktigt för effektiv kommunikation. Det framgår i empirin att 
väldigt stor tilltro sätts till e-post, men en medvetenhet finns kring dess begränsningar 
bland informanterna. Utan den medvetenheten skulle e-postmeddelanden kunna skickas 
på rutin, utan att andra kanaler övervägs. Det är också positivt att de olika mötena har 
olika inriktning, det verkar tydligt vad som tas upp var. På dialogmöten finns det till 
exempel utrymme för diskussioner, på programmöten tas upp vad som är på gång i 
biblioteket och APT tar upp information om arbetsplatsen, både från styrelsen samt 
viktig intern information. APT fungerade huvudsakligen som kommunikationskanal för 
chefen, vilket vi tolkar har att göra med vilken roll de anställda har i organisationen. 
Eftersom APT just ska sprida information mer uppifrån i organisationen så blir det 
naturligt att det är chefens forum. Den brist på diskussion som framgår i resultatet 
upplevs dock som ett problem av flera informanter. Här ser vi att det är viktigt att 
bibliotekschefen i samråd med medarbetarna hittar en lösning. 
 

7.3 Mottagare – Effekt 
 
Zimmermann, Sypher & Haas skriver i sin studie att alla organisationsmedlemmar vill 
ha mer information, vilket inte stämmer överens med denna studies resultat. De flesta 
informanterna uttrycker att de är nöjda med den informationsmängd de får, och chefen 
upplever sig i stället få för mycket information, även om det är utifrån. Som framgår 
under tidigare forskning handlar det inte längre så mycket om mer eller mindre 
information, utan om relevant information. Det är då viktigt att uppmärksamma att 
informanterna upplevde förändringar i biblioteket som relevanta, och det var när 
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information om det inte kommit ut som missnöje uttrycktes. Att förändringar på 
biblioteket är viktiga att informera om föreslår vi skulle kunna uttryckas i de riktlinjer 
för informationshantering som vi förespråkar. Detta för att alla ska bli inkluderade när 
någonting händer på biblioteket. Fler möten och diskussioner skulle också kunna 
förbättra detta. 
 
Vi tycker oss också se att huruvida informanterna är nöjda med den informationsmängd 
som mottas kan bero på vilken känsla av kontroll mottagarna upplever över 
informationsflödet. Chefen får oerhört mycket information utifrån, vilket är svårare att 
påverka. De informanter som får mycket information, är trots det nöjda eftersom de 
uppskattar att kunna bestämma vad som uppmärksammas eller inte. En som får mindre 
information känner sig ibland utesluten, även om hen över lag säger sig vara nöjd. Ett 
annat intressant fenomen som framkom under resultat är att av de två informanter som 
vi uppfattade hade mindre informationsansvar så var den ena väldigt nöjd med 
informationsflödet, medan den andra inte var nöjd alls och kände sig förbigången. Detta 
kopplar vi till Kramers tankar om att olika personer hanterar osäkerhet olika, antingen 
försöker de informera sig, eller så känner de sig helt enkelt nöjda med sin situation. 
 
Från vårt empiriska material framgår en skillnad mellan biblioteksassisternas och 
bibliotekariernas inblandning i informationsflödet. Bibliotekarierna spekulerar kring 
varför det är så och har olika åsikter kring detta. Detta är dock just spekulationer och 
därför anser vi att det borde diskuteras på arbetsplatsen. Det kan finnas en förklaring till 
varför biblioteksassistenterna inte dyker upp på vissa möten och varför de inte sprider 
information till de övriga. För att kunna vara till hjälp för låntagarna måste personalen 
vara medveten om vad som pågår i verksamheten, även inom andra avdelningar. Vikten 
av att alla i organisationen är medvetna om organisationens mål och verksamhet är 
också något som Larsson påpekar. Det kan vara så att viktig information sprids på 
möten som assistenterna missat, och att de därmed missar information som rör alla. Här 
bör också nämnas att många kanske missar möten för att de är upptagna, och då är det 
som en av informanterna påpekar viktigt att det skrivs protokoll som skickas ut i tid. 
 
Flera informanter tar upp att det finns vissa i organisationen som inte vet om saker trots 
att det gått ut information, men ändå finns det ingen öppen diskussion kring detta på 
arbetsplatsen. De som sprider informationen får i stället gå till dessa personer och 
påminna muntligen, vilket leder till onödigt arbete. Brennan tar upp att det måste finnas 
processer för att ta reda på varför det blir så här, och vi menar baserat på det att en 
diskussion kring detta är nödvändig för en mer effektiv kommunikation. En informant 
har upplevt att ibland sitter vissa och bestämmer för sig själva, hen hade då velat vara 
mer inkluderad i vissa processer. En lösning på det problemet som eventuellt flera 
anställda upplever anser vi skulle kunna vara fler dialogmöten och programmöten, som 
efterlyses av flera informanter. Ju mer personalen samlas och diskuterar vad som är på 
gång, desto större är chansen att alla får vara med och påverka, eller i alla fall känna sig 
inkluderade. Eftersom dessa möten verkar uppskattas, och information ibland inte går ut 
om förändringar, verkar dessa möten värda att satsa på. Förhoppningsvis skulle 
personalen efter dessa satsningar också känna sig mer nöjd med sin arbetsplats, som 
deltagarna i Dortoks studie. 
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7.4 Sändare och mottagare - en jämförelse 
 
Samtliga informanter påpekar att alla har ett ansvar att hålla sig informerade om vad 
som händer i organisationen och att ta del av information i olika 
kommunikationskanaler. Detta framhålls också vid flera tillfällen i kommunens 
styrdokument, som framgick under vår beskrivning av organisationen. Vi anser det vara 
intressant att det som står i styrdokumenten verkar avspegla sig i våra informanters 
attityd. På liknande sätt poängteras inte ansvar lika mycket när det gäller sändaren, 
varken i styrdokument eller av informanterna. Här skulle ett dokument med riktlinjer 
kunna vara till stor hjälp, som stöd för sändaren för att avgöra vilken information som 
ska ut till vem, hur det ska formuleras och vilken kanal som ska användas för respektive 
information. Angående kanaler är det till exempel intressant att informanterna i vår 
studie enbart anger e-post som föredragen kanal att sprida information i, medan också 
muntliga kanaler betonas när de i stället tar emot. En medvetenhet om detta bör finnas 
på biblioteket, för att försäkra att informationen sprids i lämpliga kanaler. Det fokus 
som vi har på sändarens ansvar betyder inte att mottagarens ansvar är mindre, men vi 
trycker inte lika mycket på det eftersom informanterna redan visar stor medvetenhet 
kring detta. Däremot verkar åtgärder som sagt behöva genomföras för att få alla på 
biblioteket att ta det ansvaret, och inte förvänta sig att informationen ska dyka upp ändå.  
 
Vissa sändare beskriver att de ibland bara genomför saker, medan vissa av mottagarna 
känner sig förbigångna. En av informanterna intar faktiskt båda dessa roller, hen har då 
genomfört något utan att informera alla andra men inte uppskattat när andra har gjort 
något utan att informera om det först. Här finns en risk för missnöje om diskussionen 
inte tas upp och personalen inte får prata om vilken information som är viktigast för 
dem. Det personinriktade perspektivet och grunden i organisatoriskt lärande som vi tar 
utgångspunkt i riktar också uppmärksamhet på att personalen delar erfarenheter och lär 
som organisation. Att då lämna några i organisationen efter sig innebär att de 
erfarenheter som finns i organisationen inte utnyttjas. Det finns också en risk att det 
skapar splittringar och kunskapsluckor bland personalen, vilket har negativ inverkan på 
kommunikationen, även utåt. Vi menar därför att det är viktigt för organisationen som 
helhet att alla får känna delaktighet och medverka. 
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7.5 Sammanfattning av analys och tolkning 
 
Vad som diskuterats under analys och tolkning presenteras här kort i en tabell. Denna 
tabell är uppdelad efter de tre huvudkomponenterna i studiens analysmodell.  
 

Sändare 
- Syfte 

 Över lag sprider alla information till alla (Ornas Network-modell) 
 Alla informanter reflekterar kring informationsspridning 
 Det saknas diskussion om sändarens ansvar 
 Riktlinjer 

 Kan behövas för att förtydliga sändarens ansvar 
 Bibliotekarier sprider mer information än biblioteksassistenter  

 Kan behöva undersökas varför 

Kanal 
- Budskap 

 Personalen saknar diskussionstid på APT 
 Bibliotekschefen och medarbetarna behöver komma fram till en 

lösning 
 Det kan behövas diskussion om vilka kanaler som fungerar bäst för olika 

individer 
 Flera informanter reflekterar kring olika kanalers lämplighet 
 Riktlinjer 

 Kan behövas för diskussion om hur olika kanaler bör användas 
 Det kan finnas möjligheter med nya kanaler 

Mottagare 
- Effekt 

 Alla får information 
 Alla uttrycker sig vara nöjda med informationsmängden, men vissa 

känner sig ibland uteslutna 
 Olika informanter hanterar osäkerhet olika 
 Informanterna vill få information om det sker förändringar i biblioteket  
 Riktlinjer 

 Mottagarens ansvar är tydligt, men det kan behöva diskuteras 
varför vissa ändå inte tar emot information, och hur det kan lösas 

 Att förändringar i biblioteket är viktiga kan behöva förtydligas så 
att information om det alltid sprids 

 Deltagande  
 Det är en fördel om alla deltar dels av demokratiska skäl, dels för 

att det påverkar utåt och dels för att alla kan bidra till 
organisationens lärande 
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8 Slutsatser 
 
Syftet med den här studien var att ta reda på hur den interna formella kommunikationen 
fungerar på ett folkbibliotek i Sverige, med fokus på informationsflödet och de 
biblioteksanställdas roll som sändare och mottagare. Detta undersökte vi genom att 
utföra fem semi-strukturerade intervjuer på ett folkbibliotek. 
 
Vid besvarandet av studiens forskningsfrågor har det i uppsatsen framkommit att flera 
informanter reflekterar på olika sätt kring informationsspridning, både angående hur de 
uttrycker sig men även till vem de sprider information. Sändarens ansvar är dock 
otydligt och ingenting som diskuteras. Samtliga informanter är nöjda med den mängd 
information de mottar och anser den interna informationen vara relevant. Mottagarens 
ansvar att hålla sig informerad poängteras av alla, men det framgår att vissa ändå inte tar 
emot information. Det finns olika inställningar bland informanterna till möjligheten att 
införa nya interna kommunikationskanaler. Över lag upplevs informationsflödet av 
informanterna fungera bra, trots att vissa brister framkommer.  
 
Våra slutsatser är att det finns vissa brister och olikheter som vi anser bör diskuteras 
muntligt eller skapas riktlinjer kring för att främja en mer konsekvent och effektiv 
informationshantering. Att ha en diskussion kring kommunikation är en investering som 
kommer att ta tid och arbete. Det är dock något som enligt tidigare forskning lönar sig, 
eftersom mer effektiv kommunikation gör arbetet smidigare och kan leda till ett bättre 
rykte utåt. Som Jacobsen & Thorsvik poängterar främjar det också organisationens 
lärande. Kanske kommer bibliotekspersonalen i diskussionen fram till att det inte är 
tydligare riktlinjer som behövs, utan alternativa kanaler eller arbetssätt, men att 
reflektera över kommunikationen på arbetsplatsen är i sig en nödvändighet. Även om 
det inte resulterar i nedskrivna riktlinjer så behöver de anställda kunna ha en öppen 
diskussion, för att ständigt kunna ifrågasätta och förbättra. Det som vi kommit fram till 
under denna studie är därmed att det på detta folkbibliotek finns ett behov av 
kommunikation om kommunikation. 
 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
En tanke med den här uppsatsen var att skapa medvetenhet kring behovet av att arbeta 
med intern kommunikation på bibliotek, eftersom det finns så lite forskning kring det. 
För att se om de brister och olikheter i informationshanteringen som framkommit i detta 
fall är ett återkommande fenomen föreslår vi liknande undersökningar i större skala, 
exempelvis med jämförelser av fler och olika typer av bibliotek. Då kan man ta reda på 
vilka olika utmaningar som finns kring intern kommunikation, på allt från ett 
stadsbibliotek till en filial på landsbygden. En sådan undersökning skulle kunna ge en 
rikare bild av hur den interna kommunikationen fungerar på svenska bibliotek, och vilka 
eventuella problem som finns. 
 
Ett alternativ är att ha en kvantitativ ansats, för att ta reda på hur mycket tid det extra 
arbetet som ineffektiv kommunikation skapar faktiskt tar. Detta för att 
biblioteksanställda ska få en uppfattning om huruvida intern kommunikation är värt att 
satsa på för dem. 
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Bilaga 1 - E-postkontakt med biblioteket 
 
E-postmeddelande till vår kontaktperson: 
 
Första kontakten: 
Hej, X! 
 
Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som snart ska påbörja vår 
kandidatuppsats. Vi skulle vilja undersöka ett biblioteks interna informationsflöden, och 
som det ser ut nu skulle det vara intressant att göra en fallstudie på X bibliotek. Vi 
tänker oss att göra enkäter och/eller några djupare intervjuer. Med det här mailet vill vi 
se om det finns något intresse från er sida att delta. 
 
Tack på förhand! 
MVH 
Ellinor Åstrand & Hildur Hardardóttir 
 
 
Efter positivt svar på detta så lämnades mer detaljerad information: 
Hej! 
 
Här kommer nu mer ingående information om vårt arbete. Syftet med studien är, med 
fokus på de biblioteksanställdas roll som sändare och mottagare, att få kunskap om hur 
det interna formella informationsflödet fungerar på ett folkbibliotek i Sverige. Vi 
kommer ställa frågor kring hur man hanterar spridandet och mottagandet av information 
kring bibliotekets verksamhet. Det är en fallstudie, så ert är det enda biblioteket vi 
kommer att undersöka. Det här är för att vi vill få en djupare förståelse för hur 
personalen resonerar på en arbetsplats. I rapporten kommer vi att uttrycka oss i 
allmänna ordalag, både om biblioteket självt och om de intervjuade, så alla uppgifter 
kommer vara helt konfidentiella. 
 
Vi tänker oss att utföra 5 eller 6 intervjuer med öppna frågor. Beräknad tid för varje 
intervju är runt en timme, men det kan bli både kortare eller längre. Intervjuerna bör 
utföras under vecka 17 och 18. Vi vill intervjua bibliotekschefen, för att få en överblick, 
och sedan några bibliotekarier. Vi önskar ha en bred variation på de som vi intervjuar 
och deras ansvarsområden, men det beror så klart på vilka som har tid och intresse. 
Deltagande är självklart helt frivilligt. Kan du förmedla kontakt, eller ska vi skicka ut ett 
mail till alla anställda? 
 
Om det uppstår några frågor, så kontakta oss gärna! 
Ellinor: xxx-xxx xx xx 
Hildur: xxx-xxx xx xx 
 
Tack på förhand! 
MVH 
Ellinor Åstrand & Hildur Hardardóttir 



 
 

Bilaga 2 - Information till informanterna 
 
Information till informanterna som lämnades ut innan intervjuerna påbörjades 
 
Information 
 
Syftet med denna studie är, med fokus på de biblioteksanställdas roll som sändare och 
mottagare, att få kunskap om hur det interna formella informationsflödet fungerar på ett 
folkbibliotek i Sverige. 
 
Fokus kommer att vara på intern formell kommunikation kring bibliotekets verksamhet. 
Med intern information menar vi den som delas mellan de anställda bibliotekarierna, 
inklusive bibliotekschefen. Med formell kommunikation menar vi att informationen rör 
arbetet och att den förmedlas medvetet. Med verksamhet avses i denna rapport vad 
biblioteket har att erbjuda användarna, alltså tjänster, projekt och aktiviteter. Interna 
processer som påverkar diskussionen kring verksamheten kommer också att tas i 
beaktning. 
 
All deltagande är frivillig och intervjuerna kan avbrytas när som helst. Alla 
personuppgifter kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, och hållas 
ifrån obehöriga personer. De uppgifter som samlas in kommer endast att användas för 
forskningens ändamål. 
 
Om tillstånd ges kommer intervjuerna att spelas in för att sedan skrivas ut. Den 
utskrivna intervjun får respektive deltagande läsa igenom och ändra om så behövs. 
Inspelningen kommer att finnas i författarnas ägo. 
  



 
 

Bilaga 3 - Intervjumall 
 
Intervjumall 
 
Information 
 
Syfte. Begreppsförklaringar. 
Etiska aspekter: frivillighet, konfidentialitet, nyttjandekrav. 
Inspelning? Transkribering, läses av deltagaren. 
 
Allmänt 
 
Berätta om dig själv och din arbetsuppgift på biblioteket? 
 
Beskriv hur den interna informationen fungerar på er arbetsplats? 
 
Vad har ni för överenskommelser om hur ni sprider och hanterar information? 
 
Överblick kanaler 
 
Vad har ni för former för att sprida information och hur används de? 
 
Sändare 
 
Hur tänker du när du sprider information? 
 
Hur ofta sprider du information och på vilket sätt? 
 
Vad har du för uppfattning om att informationen du sprider går fram? 
 
Mottagare 
 
Vilka inom organisationen förmedlar information till dig? 
 
Hur nöjd är du med den mängd information som du mottar? 
 
Vilken slags information tar du emot? 
 
Hur ser du på den informationen du tar emot? 
 
Hur ofta kollar du olika former? 
 
Vilken form föredrar du som mottagare? 
 
Allmänt om informationsflödet 
 
Hur uppfattar du att information går fram i organisationen över lag? 
 



 
 

Avslutning 
 
Hur tycker du informationsflödet skulle se ut om det var idealiskt? 
 
 
Vi följer ett mail: 
 
Vad tänkte och gjorde du när du tog emot mailet? 
 
Om mailet inte togs emot: 
 
Vad tror du det beror på? 
 
Hade du velat ha mailet? 


