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be identified in the two given examples and what the factors are 
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In my study I use Henning Bang's definition of organisational 
culture as a set of common norms, values and comprehensions of 
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gathered information in my empiric study. The study has contained 
of texts from and about the chosen libraries, an inquiry answered 
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each organisation. I have used Critical Values Framework and 
Organizational Culture Assessment Instrument as tools for 
analysing the material. Both libraries in this study can, according 
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similarities, the organisation culture in the two libraries differs in 
many ways.  My conclusion is that the specific context of history 
and the driving force of change, are of great importance to the 
organisation culture.  

 
 
Nyckelord: Organisationskultur, Driftsform, Entreprenad, Bibliotekskultur, 

CVF, OCAI, Folkbibliotek 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING............................................................................................................................................................ 1 

1.1 BAKGRUND .......................................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................ 2 
1.3 OLIKA DRIFTSFORMER.......................................................................................................................................... 2 
1.4 DISPOSITION......................................................................................................................................................... 3 
1.5 METOD OCH MATERIAL ........................................................................................................................................ 3 

1.5.1 Metodologisk ram..........................................................................................................................................3 
1.5.2 Kvalitativa fallstudier och val av metoder ....................................................................................................4 

1.5.2.1 Val och benämning av studieobjekt......................................................................................................5 
1.5.2.2 Dokumentinsamlingen..........................................................................................................................5 
1.5.2.3 Enkätundersökningen...........................................................................................................................5 
1.5.2.4 Intervjuundersökningen .......................................................................................................................6 

1.5.3 Analys av enkät- och intervjusvar .................................................................................................................7 
1.5.4 Trovärdighet och rimlighet: en metodkritik ..................................................................................................8 

2. TEORETISK REFERENSRAM............................................................................................................................ 9 

2.1 BEGREPPET ORGANISATIONSKULTUR ................................................................................................................... 9 
2.1.1 Centrala definitioner .....................................................................................................................................9 

2.1.1.1  Innehåll och uttryck ............................................................................................................................9 
2.2 CVF OCH OCAI SOM MINA ANALYSVERKTYG ................................................................................................... 11 

2.2.1 Critical Values Framework (CVF)..............................................................................................................11 
2.2.2  Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) ............................................................................12 

2. 3 SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN .............................................................................. 13 

3. TIDIGARE STUDIER.......................................................................................................................................... 14 

3.1 KULTURELL PÅVERKAN FRÅN KOMMUN OCH BIBLIOTEKSPROFESSION ............................................................... 14 
3.2  INTERNATIONELLA STUDIER .............................................................................................................................. 15 
3.3 BIBLIOTEK SOM ORGANISATIONER ..................................................................................................................... 17 

4. DEN EMPIRISKA STUDIEN.............................................................................................................................. 19 

4.1 ENTREPRENADBIBLIOTEKET............................................................................................................................... 19 
4.1.1 Kulturella uttryck ........................................................................................................................................20 

4.1.1.1 Materiella uttryck...............................................................................................................................20 
4.1.1.2 Verbala uttryck...................................................................................................................................21 
4.1.1.3 Beteendeuttryck..................................................................................................................................24 
4.1.1.4 Strukturella uttryck ............................................................................................................................26 

4.1.2 Kulturellt innehåll .......................................................................................................................................27 



4.2 DET PERSONALKOOPERATIVA BIBLIOTEKET ....................................................................................................... 28 
4.2.1 Kulturella uttryck ........................................................................................................................................29 

4.2.1.1 Materiella uttryck...............................................................................................................................29 
4.2.1.2 Verbala uttryck...................................................................................................................................29 
4.2.1.3 Beteendeuttryck..................................................................................................................................33 
4.2.1.4 Strukturella uttryck ............................................................................................................................35 

4.2.2 Kulturellt innehåll .......................................................................................................................................37 
4.3 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN MED HJÄLP AV NYCKELORD ............................................................................. 38 

5. ANALYS OCH TOLKNING ............................................................................................................................... 40 

5.1 ANALYS UTIFRÅN OCAI .................................................................................................................................... 40 
5.1.1 Dominanta organisatoriska karaktärsdrag .................................................................................................40 
5.1.2 Ledarskapsstil..............................................................................................................................................41 
5.1.3 Personalen...................................................................................................................................................41 
5.1.4 Organisatoriskt kitt .....................................................................................................................................42 
5.1.5 Strategisk tyngd ...........................................................................................................................................42 
5.1.6 Framgångskriterier .....................................................................................................................................43 

5.2 ANALYS UTIFRÅN CVF-MODELLEN ÖVER BIBLIOTEKSTYPER............................................................................. 43 
5.2.1 Entreprenadbiblioteket................................................................................................................................43 
5.2.2 Det personalkooperativa biblioteket ...........................................................................................................44 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER ................................................................................................................... 46 

6.1 FORTSATTA STUDIER .......................................................................................................................................... 48 

7. SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 49 

LITTERATUR- OCH FIGURFÖRTECKNING ................................................................................................... 50 

BILAGA 1 ENKÄT ..................................................................................................................................................... 53 
BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR .................................................................................................................................... 57 
BILAGA 3 INFORMATIONSSÖKNINGSPROCESSEN ...................................................................................................... 58 

 

 



 1 

1. Inledning  
Något som slagit mig är att det på varje ställe jag arbetat, har funnits en specifik anda. Den 
är svår att riktigt ta på, men det är som om det sitter något i väggarna, som präglar hur saker 
och ting fungerar och vilken inställning som härskar. Det är också intressant att när det 
kommer någon ny i arbetslaget, kan atmosfären ibland förändras, ibland inte. Rent 
personligt bottnar mitt intresse för ämnet i denna uppsats i en allmän nyfikenhet på 
människor och vad som driver och påverkar dem i olika miljöer. Organisationer består av 
människor, alla med sina individuella attityder och känslor, vilket gör att allt som försiggår 
på arbetsplatsen inte bygger på rationalitet. Att försöka förstå hur olika grupper fungerar och 
förhåller sig till sin omgivning, ser jag därför som en spännande utmaning.   
 
Den här andan, eller organisationskulturen, kan handla om vilka värderingar som finns och 
vilken verklighetsuppfattning som är rådande inom organisationen. Att arbeta effektivt för 
att skattebetalarna ska få ut så mycket som möjligt för varje krona är något som svenska 
folkbibliotek ständigt tampas med. Lösningarna kan däremot se olika ut. Det finns alltid de 
som går i bräschen och testar nya sätt att arbeta på, medan andra väntar och ser varthän 
utvecklingen går innan de tar steget.   
 
Eftersom den nuvarande regeringen i en motion uttryckt att den vill ”främja tillkomsten av 
andra former av biblioteksverksamhet” och ge utrymme för ”olika driftsformer och olika 
profilering” (Reinfeldt et al.2005) är det intressant att försöka förstå hur 
organisationskulturen kan se ut hos de bibliotek som gjort sådana förändringar. Vad är det 
som gör att vissa folkbibliotek har tagit steget till en så stor förändring som att byta 
driftsform, trots att frågan är kontroversiell? Finns det kulturella mönster som kan förklara 
anammandet av olika organisationsidéer? Finns det något i organisationskulturen som 
påverkar benägenheten att förändras? Kan driftsformen återspeglas i organisationskulturen? 
Är den ett uttryck för något i profilen på ett bibliotek? Dessa funderingar har varit grunden 
för min magisteruppsats, grunden för att komma åt något av det som ”sitter i väggarna”. 

 

1.1 Bakgrund  
Begreppet organisationskultur blev populärt på 80-talet då många studier gjordes på framför 
allt företag, för att utröna sambanden mellan en organisations kultur och dess förmåga att 
fungera framgångsrikt. Det finns många studier gjorda om organisationskulturer, även inom 
offentlig sektor, men inte många som handlar om bibliotek, och i synnerhet inte om 
folkbibliotek. De utmaningar och omstruktureringar som präglat biblioteken sedan 1990-talet, 
bland annat när det gäller service, gör studier om organisationskultur speciellt viktiga. Det 
handlar om att förstå styrkor och svagheter i den underliggande kulturen för att kunna möta 
förändringar utan att förlora kulturella värden och den identitet som är en strategiskt viktig 
styrka. (Kaarst-Brown et al., 2004). 
 
Går man långt tillbaka i tiden så har folkbiblioteken förändrats radikalt. Under lång tid var det 
socknarna och sedan även studieförbunden som drev bibliotek i folkbildande syfte. Vad som 
från början var ideell verksamhet blev så småningom en allmän kommunal angelägenhet. 
(Nilsson 2003, s.171) Från och med 50-talet drivs folkbiblioteken normalt i kommunal regi 
och med kommunala medel.  Utvecklingen ”har präglats av en stor samsyn och 
värdegemenskap vad avser deras uppgifter, arbetssätt och roll i kulturlivet”. (Entreprenad - till 
vilket pris? 1994, s.5) 
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Privatisering av offentlig verksamhet har haft en central plats på den politiska agendan sedan 
1980-talets början (Lundqvist 2001, s.246). Den stora utveckling som skedde på kommunal 
nivå på 80- och 90-talen påverkade även folkbiblioteken. Förändringarna har sin grund i den 
ekonomiska krisen. Följden blev nedlagda filialer, indragna bokbussar, minskat öppethållande 
och nedskurna bokanslag. På sina håll diskuterades även avgifter på boklånen. (Entreprenad - 
till vilket pris? s.5)  
 
Utvecklingen ledde till att företagstänkande blev allt vanligare i den kommunala världen där 
köp- och säljtanken slog igenom med full kraft. Detta var bakgrunden till att entreprenadsidén 
dök upp även i folkbibliotekssammanhang. Det första folkbibliotek som lades ut på 
entreprenad var Åres. 1990 ingick Åre kommunfullmäktige ett avtal med Nordisk 
Biblioteksutveckling AB och 1991 tog företaget över driften trots JO-anmälningar. Samma år 
lades även biblioteket i Järna ut på entreprenad till företaget Boktjänst i Järna AB. (ibid., 
s.12f) Många kritiska röster höjdes i och med dessa försök. Statens kulturråds studie av 
entreprenader inom folkbibliotek, som kom 1994, slår fast att bibliotekens neutralitet kan 
ifrågasättas i och med att de drivs på entreprenad. Författarna menar också att det inte finns 
några vinster att hämta och att det saknas kompetenta entreprenörer. Möjliga positiva effekter 
av entreprenader är, enligt kulturrådet, minskade kommunala utgifter, nya kreativa lösningar 
och större effektivitet genom konkurrensutsättning.  Det kan också ge en ökad stabilitet 
eftersom en entreprenad vanligtvis innebär ett flerårigt avtal i stället för årliga 
budgetförhandlingar. (ibid., s.9) Idag (2008) är dock den mest övervägande driftsformen av 
folkbibliotek en nämndstyrd icke-vinstdrivande organisation med vissa variationer. 
 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar  
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva två svenska folkbibliotek som drivs i 
alternativ regi för att försöka fånga deras kulturella karaktär. Beskrivningen görs utifrån två 
exempel, nämligen Dieselverkstadens och Hällefors/Grythyttans bibliotek. De kan ses som 
avvikare eller annorlunda folkbibliotek i och med valet av annorlunda driftsform. 
Dieselverkstadens bibliotek har personalkooperativ som driftsform och 
Hällefors/Grythyttans bibliotek drivs på entreprenad. Det intressanta är att studera deras 
”annorlundahet”. Det de valda biblioteken i fråga har gjort kan ses som ett uttryck för viljan 
att pröva icke-traditionella vägar.      
 
Jag vill uppnå mitt syfte genom att söka svar på följande frågor: 
 
• Vilken typ av organisationskultur kan identifieras på ett personalkooperativt 

folkbibliotek respektive ett folkbibliotek som drivs på entreprenad av ett företag? 
• Vilka faktorer visar sig spela roll för organisationskulturen på de valda biblioteken?  
 
Studien avgränsas i och med att den görs som en tvärsnittsstudie vilket betyder att två fall 
undersöks vid en speciell tidpunkt (Bryman 2002, s.57). Min studie är gjord på ovan 
nämnda biblioteksorganisationer under 2007. 

 

1.3 Olika driftsformer 
För att skapa förståelse hos läsaren vill jag klargöra vad jag menar med vissa termer. 
Begreppet organisationskultur kommer att förklaras utförligt i kapitel 2 varför jag inte 
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redogör för det här. Däremot är det viktigt att veta att kommunala verksamheter kan drivas 
på en rad olika sätt. De vanligaste begreppen när det gäller driftsform är följande: 

 
Entreprenad – kommunen anlitar en extern producent som mot ersättning utför en viss 
uppgift som annars skulle ha utförts i kommunens regi 
Avknoppning – en eller en grupp anställda tar över driften av den tidigare arbetsplatsen 
Brukarkooperativ – kan till exempel vara när en föräldragrupp tillsammans under ordnade 
former tar hand om de egna barnen. 
Personalkooperativ – är en form av entreprenad där personalen driver verksamhet för 
samhällets räkning.  
 
Det bör även nämnas att det förekommer att föreningar driver bibliotek. Viktigt i 
sammanhanget är också att skilja mellan de ovan nämnda formerna och privata bibliotek som 
inte är en entreprenadform. Privata bibliotek är i regel inte tillgängliga för allmänheten och 
drivs inte heller med allmänna medel. (Entreprenad till vilket pris? ,s.16). 

 

1.4 Disposition 
Jag fortsätter detta kapitel med att redogöra för den kombination av metoder jag använt för 
att uppnå mitt syfte.  
 
Därefter följer kapitel 2 med min teoretiska referensram. Där börjar jag med att definiera 
begreppet organisationskultur för att sedan redogöra för hur ämnet kan delas upp i innehåll 
och uttryck som ett sätt att angripa ämnet forskningsmässigt. Jag fortsätter kapitel 2 med att 
redogöra för mina analysverktyg CVF (Critical Values Framework) och OCAI 
(Organizational Culture Assessment Instrument) samt för tidigare forskning som framför 
allt rör offentlig sektor generellt i kapitel 3.  
 
I kapitel 4 presenterar jag Dieselverkstadens bibliotek och Hällefors/Grythyttans bibliotek 
samt redogör för det empiriska materialet från respektive bibliotek.  
 
Kapitel 5 innehåller analys av det empiriska materialet enligt modellerna CVF och OCAI.  
 
I kapitel 6 följer en diskussion och en redogörelse för de slutsatser jag dragit av min studie. 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel 7. 

 
 

1.5 Metod och material  

1.5.1 Metodologisk ram 
I en bemärkelse utgår jag i denna uppsats från kollektivet. Det är hela organisationen, eller 
alla medlemmarna i gruppen och deras gemensamma kultur som studeras och analyseras. På 
det sättet kan man se organisationen som en helhet, och att begreppet organisationskultur har 
en holistisk grund där helheten är något mer än summan av delarna. 
 
Men för att nå fram till hur en organisations kultur ser ut som fenomen, så utgår jag från den 
metodologiska individualismen i den bemärkelsen att jag utgår från de enskilda individerna 
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när jag försöker förstå organisationens kultur (Gilje & Grimen 1995, s.217). Att förklara 
fenomen är inte möjligt om de inte går att återföra till fakta om individer, deras beslut, motiv, 
handlingar och attityder. Det betyder inte att kollektivet saknar relevans för varje individ och 
hur denne agerar. Kollektivet är ju en del av det sammanhang som individen rör sig i. 
 

1.5.2 Kvalitativa fallstudier och val av metoder 
Ansatsen, att karaktärisera egenskaper på djupet, gör att en kvalitativ studie ter sig naturlig 
(Repstad 1999, s.9). Eftersom jag vill komma åt ett ”mjukt” fenomen som 
organisationskulturen, så kommer min undersökning utgöras av kvalitativa fallstudier. Det är 
enligt Robert Yin (2007), speciellt lämpligt att använda fallstudier när komplexa fenomen, 
sammanhang och relationer ska studeras. En fallstudie är, menar Yin ”…en empirisk 
undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framför allt då 
gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara.” (Yin 2007, s.31)  
 
Fördelen med fallstudier är helhetsbelysningen vilket passar bra för ämnet 
organisationskultur. Jag har i min studie flätat in beskrivningar (uttryckliga och innehållsliga, 
se kapitel 2) från både dokument, enkäter och intervjuer till en mer sammanhållen tolkning. 
På så sätt har jag använt flera metoder för att få kompletterande material. 
 
Strävan i den empiriska studien är att exemplifiera organisationskulturen hos organisationer 
som genomgått en förändring av driftsform. Fallstudierna i denna uppsats är i första hand 
inriktade på att illustrera och att ge två bilder av annorlunda bibliotek genom i första hand 
personalens beskrivningar vilket kompletterats med mina iakttagelser på respektive 
bibliotek och studier av framför allt internmaterial.  
 
Olika metoder för att samla information har olika för- och nackdelar. Risken med att 
använda flera metoder för att belysa samma fenomen är enligt Repstad att det kan skapas en 
forskningströtthet hos informanterna och att mängden dataunderlag kan bli alldeles för stort. 
Samtidigt skapar fler belysningsvinklar en säkrare grund för tolkning (Repstad 1999, s.21). 
Jag är ute efter att belysa kulturen i hela organisationer. Då är det viktigt att så många som 
möjligt av medlemmarna i varje organisation deltar. Eftersom jag, av tidsmässiga skäl, inte 
haft möjlighet att genomföra intervjuer med alla medarbetare på de båda biblioteken, och att 
jag trots det gärna ville ha mer än ett bibliotek med i min undersökning, såg jag 
kombinationen av metoder som en bra utväg. 
 
 
Jag har samlat och gått igenom dokument från respektive bibliotek, målformuleringar, 
bloggar, hemsidor etc., för att få en uppfattning av vilken bild av sig själva de ger utåt.   
 
För att bredda bilden ytterligare, skapade jag en enkät, med olika dimensioner (se kapitel 2) 
som grund, som samtliga anställda på respektive bibliotek fick svara på. I den blir de 
kulturella dragen samt skillnader och likheter i attityder mellan personerna inom en 
organisation och mellan de olika organisationerna, tydligare.  
 
Till sist valde jag att genomföra halvstrukturerade intervjuer med tre anställda på varje 
bibliotek. Enkäten gav mig en bild av organisationskulturen som jag genom intervjuer har 
haft möjlighet att fördjupa ytterligare. Intervjuer gav informanterna utrymme att med egna 
ord ge sin bild av organisationen och dess kultur. (Repstad 1999, s.64) Det finns alltid en 
risk att svaren i en sådan situation bildar verkligheten de vill ge utåt. Det kan också vara 
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svårt att komma åt drag som kanske är omedvetna för den enskilde. Men en intervjusituation 
ger chans att ställa följdfrågor och att vara lyhörd för vart ämnet för informantens tankar och 
associationer. Jag återkommer längre fram med en redogörelse för hur jag förberett och 
genomfört intervjuerna. 

  

1.5.2.1 Val och benämning av studieobjekt 
Eftersom den för folkbibliotek annorlunda driftsformen intresserar mig och de folkbibliotek 
som drivs på annat sätt än traditionellt av kommunen är lätt räknade, var urvalet begränsat. 
Dieselverkstadens bibliotek, hädanefter kallat det personalkooperativa biblioteket, i Nacka 
har sedan april 2006 gått över till att drivas av personalen i ett personalkooperativ som de 
själva betecknar som en avknoppning från Nacka kommun. Eftersom det är det enda 
personalkooperativ i branschen jag känner till valde jag det.  
 
Det har även gjorts flera försök av kommuner att lägga ut folkbibliotek på entreprenad. 
Flera av dem har, av olika skäl, återgått till att drivas i kommunal regi efter en tids försök. 
Ett folkbibliotek som fortfarande drivs på entreprenad och dessutom har längst erfarenhet i 
Sverige av entreprenörskapet är biblioteket i Hällefors/Grythyttan som sedan 1993 drivs av 
den lokala bokhandeln och turistbyrån. Därför valde jag att även inkludera 
Hällefors/Grythyttans bibliotek i min undersökning.  Hädan efter kommer jag att benämna 
det som entreprenadbiblioteket. Anledningen till att jag vill tona ner bibliotekens namn är 
att det är själva driftsformen som är anledningen till att de är valda i denna studie. 

 

1.5.2.2 Dokumentinsamlingen 
Jag har samlat material från de båda biblioteken. När det gäller det personalkooperativa 
biblioteket har det funnits mycket material. Dels har de en gemensam hemsida med hela 
kulturhuset som biblioteket inryms i. Dels har de en egen blogg. Jag har också hittat artiklar 
samt en verksamhetsberättelse som personalen skrivit under deras första år som 
personalkooperativ. Från entreprenadbiblioteket skickades på begäran deras biblioteksplan 
samt det nya avtal mellan entreprenörerna och kommunen som gäller sedan årsskiftet 2007. 
Det finns också en statlig utredning gjord där Entreprenadbiblioteket finns beskrivet. Jag har 
i de dokument jag funnit letat efter ord, begrepp eller företeelser som gett mig kunskap om 
respektive bibliotek, samt en bild av hur de vill profilera sig utåt. Omfattningen av 
dokument från de två biblioteken samt dokumentens karaktär skiljer sig en del. Men i och 
med att mitt huvudsakliga syfte inte varit att jämföra biblioteken så var denna fas av 
materialinsamlingen främst ett sätt för mig att bekanta mig med de valda biblioteken. 
Materialet har varit utgångspunkt för frågorna i enkät och intervju. 

 

1.5.2.3 Enkätundersökningen 
Frågorna till enkäten arbetade jag fram utifrån de dimensioner jag beskriver i kapitel 2. Jag 
ville ställa frågor kring organisationens karaktär, ledarskap, personal, organisatoriska kitt, 
strategiska tyngd och framgångskriterier. Som förberedelse läste jag även Enkätboken av 
Jan Trost. Han menar att man bör sträva efter att undvika öppna frågor och följdfrågor. 
Detta därför att det är tidsödande att handskas med svaren och att handstilar ibland kan vara 
svåra att tyda. Men också för att många helt enkelt inte skriver ner sina tankar om de är 
osäkra på vad de egentligen tycker eller om det känns svårt att formulera. (Trost 1994, s. 
69). Jag kan också tänka mig att det kan finnas ett motstånd mot att lägga ner mycket tid på 
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en alltför krävande enkät när det finns så mycket annat som pockar på uppmärksamheten. 
 
Trots detta valde jag ändå att hålla mina frågor öppna. På vissa av frågorna lämnade jag 
svarsalternativ, men möjligheten att lämna ytterligare kommentar fanns på alla frågor. 
Anledningen att jag valde öppna frågor är dels att antalet enkäter blev så pass få att 
mängden information rent tekniskt inte blev en överbelastning. För det andra så ville jag få 
fram informanternas egna formuleringar. Dessutom gav mig intervjuerna chansen att 
fördjupa och levandegöra de svar enkäten gav. Mitt enkätformulär omfattade sjutton frågor. 
(Se bilaga 1) 
 
Vid min första kontakt med respektive bibliotek skaffade jag mig en kontaktperson. Jag 
ville att enkäten och intervjuerna skulle följa på varandra ganska snart i tid och därför 
genomförde jag av praktiska skäl både enkäter och intervjuer med det Personalkooperativa 
bibliotekets personal först, för att sedan göra om samma procedur med personalen på 
Entreprenadbiblioteket. Enkäten besvarades av samtliga anställda på de båda biblioteken. 
Alla, det vill säga 100% av populationen, svarade på alla frågor. På det Personalkooperativa 
biblioteket innebar det att jag fick svar från fyra män och två kvinnor, alla utom en i yngre 
medelåldern. Två av dem är bibliotekarieutbildade. De anställda som svarade på enkäten 
från Entreprenadbiblioteket, vilket motsvarar alla anställda, bestod av sex kvinnor med en 
utspridd åldersfördelning. Även två av dem är bibliotekarieutbildade. 
 
Möjligheten att lämna kommentarer i enkäten utnyttjades olika. Personalen på 
Entreprenadbiblioteket använde den möjligheten mer flitigt än personalen på det 
Personalkooperativa biblioteket, både vad gäller antal ifyllda kommentarer och utförligheten 
i svaren. Jag har fritt plockat kommentarer i enkäten som jag citat i den empiriska studien 
för att exemplifiera drag som jag funnit relevant gällande organisationskulturen. Där 
svarsalternativ ifyllts har jag resonerat kring svaren i löpande text. Både frågor som 
kommenterats utförligt och frågor som inte kommenterats alls, har föranlett mig att ta 
frågorna vidare till intervjusituationen. 

 

1.5.2.4 Intervjuundersökningen 
Både information från dokumenten och en genomgång av enkätsvaren utgjorde 
förberedelsen inför intervjuerna. Genom det arbetet visste jag vad jag ville få mer kunskap 
om. Intervjuerna gav mig också chansen, genom öppna halvstrukturerade frågor, att låta 
informanterna prata relativt fritt för att i möjligaste mån använda egna ord för att beskriva 
sin vardag. Jag använde respektive kontaktperson, ordföranden i den ekonomiska 
föreningen på det Personalkooperativa biblioteket och bibliotekssamordnaren på 
Entreprenadbiblioteket, i min önskan att få intervjua tre anställda med olika bakgrund. På 
det Personalkooperativa biblioteket intervjuade jag personalen som fanns på plats den 
aktuella dagen, vilket var två bibliotekarieutbildade och en med 
kulturadministratörsutbildning. Alla på det Personalkooperativa biblioteket kallas för 
biblioteksmedarbetare oavsett utbildning och det finns ingen formell chef på arbetsplatsen. 
Alla jag intervjuade var män. 
 
På Entreprenadbiblioteket blev det bestämt att jag skulle få intervjua en av entreprenörerna, 
det vill säga turistchefen, samt bibliotekssamordnaren och en assistent som jobbar på alla 
avdelningar (biblioteket, bokhandeln och turistbyrån). Alla de intervjuade där var kvinnor. 
 
Det faktum att mina intervjuinformanter på det Personalkooperativa biblioteket var män och 
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att de på Entreprenadbiblioteket var kvinnor, var ren slump. Jag uppmärksammar att det 
blev så, och att det inte hör till vanligheten att så stor del av de anställda på ett folkbibliotek 
i Sverige är män, men utan att problematisera detta vidare i denna studie. 
 
Jag åkte, enligt överenskommelse till det Personalkooperativa biblioteket i början av juni 
och till Entreprenadbiblioteket i september 2007. Med mig hade jag en bandspelare för att 
kunna koncentrera mig på frågorna och svaren utan att behöva anteckna samtidigt. När 
intervjuerna var avklarade transkriberade jag dem och skickade till respektive informant, för 
att ge dem chansen att förtydliga eller komplettera det de sagt.  
 
Att genomföra intervjuer är inte alltid enkelt. Man vill ha ut så mycket som möjligt utan att 
behöva lägga sig i och styra samtalet för mycket. Vissa pratar på och associerar fritt och 
låter sig inte störas av bandspelare, medan andra är ovana vid situationen och kan finna 
bandspelaren hämmande, oroliga för att kanske formulera sig fel och ogenomtänkt. I en liten 
undersökning, som denna, kan man lätt dra slutsatser om vem som sagt vad, trots att 
informanterna inte nämns vid namn. Det kan innebära en risk att informanterna bara berättar 
sådant som är ”godkänt” att tala om. Vissa frågor kan vara känsliga. Därför har det varit 
viktigt för mig att låta informanterna läsa igenom den transkriberade texten för att få 
chansen att komma med tillägg, förtydligande och eventuella strykningar. Detta av etiska 
skäl. Kanske säger man saker i en intervjusituation som man vid närmare eftertanke inte vill 
stå för eller som man tror kan uppfattas på ett felaktigt sätt. Min intention är inte att skapa 
obekväma situationer för mina informanter, så även om undersökningen kanske skulle vinna 
på tuffare frågor har jag valt att inte ställa sådana. Visst kan det härmed finnas en risk att 
man som forskare blir styrd av de personer som medverkar i undersökningen, men i det här 
fallet innebar tillvägagångssättet bara två mindre korrigeringar av citat. 
 
Bryman beskriver något han kallar respondentvalidering eller deltagarvalidering (2002, 
s.259). Sådan validering kan se lite olika ut. Det kan till exempel innebära att forskaren 
överlämnar sin redogörelse för vad deltagarna sagt under samtal eller intervju till dem med 
möjlighet för dem att kommentera. Det kan också innebära att forskaren redovisar intryck 
och resultat för deltagarna eller till och med låter dem läsa och kommentera manus i förväg. 
Målet med en sådan validering, menar Bryman, är att få en bekräftelse på att beskrivningar 
som forskaren gör är riktiga. I mitt fall har intervjudeltagarna fått ta del av, och tillfälle att 
kommentera, sina egna nedtecknade intervjuer. Däremot har de inte i förväg fått ta del av 
vare sig mina intryck eller resultat. 

 

1.5.3 Analys av enkät- och intervjusvar 
De olika metoderna, enkät och intervju, ger helt olika typer av svar vilket jag vill 
uppmärksamma här. Enkätsvaren kan, trots att de varit kvalitativa i den bemärkelsen att alla 
frågor kunde kommenteras, ändå sägas ha en kvantitativ bas. Många frågor har färdiga 
svarsalternativ som måste tolkas på ett helt annat sätt än en nedtecknad intervju. Frågorna har 
också formulerats annorlunda i enkät och intervjuer. I enkäten har jag ställt frågor som jag 
ansett kan besvaras ganska kort och enkelt, medan jag ställt öppnare frågor och velat ha mer 
fördjupande och resonerande svar i intervjuerna. Vissa frågor i enkäten har jag kunnat fråga 
vidare om i intervjuerna. Min ambition har varit att ge en samlad bild av 
organisationskulturen på de valda biblioteken och jag har därför valt att inte dela upp 
redovisningen av enkät- respektive intervjusvar var för sig. Istället har jag blandat svar från 
enkät och intervju under rubrikerna kulturella uttryck och kulturellt innehåll och sedan 
analyserat materialet utefter analysmodellen CVF, Critical Values Framework, med 
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dimensionerna i OCAI, Organizational Culture Assassment Instrument. 

 

1.5.4 Trovärdighet och rimlighet: en metodkritik  
En organisationskultur är något komplext och svårfångat varför min studie aldrig kan bli 
heltäckande. Det är mycket jag aldrig kommer att kunna komma åt. Studien måste 
koncentrera sig på vissa delar som ändå förhoppningsvis kan sägas vara uttryck för 
helheten.  
 
En kvalitativ studie bygger, oavsett metod, på en tolkning av det empiriska materialet. I det 
sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma att jag som tolkare spelar en betydande roll. 
Att hålla sig neutral och lämna sina egna tankar och erfarenheter åt sidan är inte helt möjligt, 
även om ambitionen varit att inte på något sätt påverka resultatet. Tolkning och nedteckning 
kan göra att komplexiteten i organisationskulturen reduceras till en alldeles för förenklad 
bild. I någon mån ligger det i studiens natur att det oundvikligen blir så. Att anlägga ett 
annat perspektiv kan ge andra resultat. En god fallstudie ska, enligt Yin, beakta alternativa 
perspektiv vilket omfattningen av denna studie inte tillåter. (2007, s.192) 
 
Det är mina informanters åsikter och uppfattningar som framkommer i det empiriska 
materialet. Därför kan materialet endast sägas återspegla just dessa personer vid just detta 
skede, när deras organisation ser ut som den gör. Det är även möjligt att materialet blivit 
annorlunda om det varit några andra som ställt upp på mina intervjuer. Å andra sidan ger 
min enkätundersökning en bild av hela populationen och därmed har alla kommit till tals 
inom organisationerna. Undersökningsgruppen är avsiktligt vald varför risken för 
snedvridning i materialet kan hävdas. Detta som en följd av mitt specifika syfte. Att det är 
två olika fall som tas upp ger en mångsidigare bild än ett enda fall skulle ha gett. 
 
Inom ramen för detta arbete fanns inte möjligheter till observationer vilket hade gett mig 
möjlighet att bekanta mig med och iaktta mina informanter i sin sociala miljö under en 
längre tid. Då hade det blivit enklare att upptäcka skillnader i uttalade och efterlevda 
värderingar. Men den tid det skulle ta med observationer, medgav inte denna begränsade 
studie. Jag valde istället att göra intervjuer på plats. Det betyder att jag endast fanns i mina 
informanters sociala miljö en relativt kort stund och kunde alltså inte uppfatta hela den 
sociala verkligheten mina informanter arbetar i.  
 
Omfattningen av studien krävde också ett urval i presentationen av det empiriska materialet. 
Att välja de mest relevanta beläggen (vilket jag gjort genom åtskilliga genomläsningar och 
sortering av materialet) och att presentera dem så neutralt som möjligt, har varit min 
strävan.  
 
Trots svårigheterna med att använda en kombination av metoder, som jag nämnt tidigare (se 
1.4.2) så ser jag det som en god väg att gå för att få en så fördjupad bild som möjligt. En 
viktig fråga är om resultatet av en så begränsad studie som denna verkligen kan vara grund 
för generaliseringar. Jag anser inte att den kan det i strikt bemärkelse, men jag tror trots det 
att resultatet kan vara av intresse även i ett större sammanhang än de undersökta biblioteken. 
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2. Teoretisk referensram 
Här tänker jag fördjupa mig i ämnet och efterhand förtydliga min studie. Jag börjar med att 
redogöra för olika definitioner av organisationskultur för att sedan beskriva Henning Bangs 
uppdelning av begreppet i undergrupper som är användbara när jag bearbetar mitt eget 
empiriska material.  
 
För analysen använder jag en modell av bibliotekstyper med sex olika dimensioner som jag 
beskriver längre fram i kapitlet. Biblioteksmodellen är hämtad från tidigare forskning och 
ger därför en erfarenhetsbaserad grund.  

 

2.1 Begreppet organisationskultur 

2.1.1 Centrala definitioner  
Organisationskultur är ett slags paraplybegrepp för att hitta faktorer som kan beskriva, 
förklara och förutsäga människans beteende i organisationen. Kunskap om dessa 
förhållanden är av strategisk betydelse för en organisation när det gäller att möta 
förändringar.  
 
Edgar H. Schein, professor vid MIT Sloan School of Management i Massachusetts, USA, är 
en betydande forskare på området. Därför vill jag nämna hans ganska omfattande definition 
av organisationskultur: 
 

Ett mönster av grundläggande antaganden – skapat, upptäckt eller utvecklat av en given grupp, 
efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration – 
som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som riktig och för att kunna läras ut till nya 
medlemmar som det rätta att uppfatta, tänka och känna på i förhållande till föreliggande problem. 
(Schein 1985, s.7, översättning av Bakka et al. 2006, s.128) 

 
Henning Bang, civilekonom på Oslos handelshögskola och psykolog på universitetet i Oslo, 
som länge har forskat om organisationskultur, menar att organisationsforskare, trots att 
deras definitioner skiljer sig något, i stort sett är överens om meningsinnehållet. I min studie 
använder jag mig av hans sammanfattande definition: 
 

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 
varandra och omvärlden (Bang 1999, s.24). 

 
Det handlar om normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som är gemensamma för 
en specifik grupp och som påverkar dess handlande. Nedan återkommer jag till dessa 
begrepp och förklarar dem mer ingående. 
 

2.1.1.1  Innehåll och uttryck 
Begreppen normer, värderingar och verklighetsuppfattningar, som ingår i definitionen, är 
fortfarande ganska abstrakta. För att närmare förstå vad organisationskultur är, använder jag 
Henning Bangs förklaringsmodell. Han delar upp begreppet organisationskultur i två 
huvuddelar: Kulturinnehåll och kulturuttryck. Kulturinnehållet menar han, är ett nätverk av 
betydelser, meningar och handlingsmodeller som kan sägas existera i 
organisationsmedlemmarnas huvuden. Kulturuttrycken, som han likställer med artefakter, är 
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då manifestationer av innehållet, dvs. det som syns utåt (Bang 1999, s.49). Jag sammanfattar 
Bangs resonemang i en figur nedan. (Se figur1)  

 
Kulturinnehållet delas upp i olika kärnelement (den översta rektangeln i figuren). Bang 
menar att det bland forskare finns en ganska stor samstämmighet om definitionen av 
organisationskultur, men att de stora skillnaderna finns i indelningen, dvs. vilka som är 
kärnelementen. (Bang 1999, s.23).  
 
De fyra mest använda, menar han, är de tidigare nämnda begreppen normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar, samt begreppet grundläggande antaganden (ibid., s.50) 
 
Värderingar kan här sägas ge riktning och vägledning för hur man ska förhålla sig, vad man 
ska välja för alternativ i olika sammanhang och hur man ska uppföra sig inför andra. Det 
kan, poängterar Bang, naturligtvis skilja mellan vilka värderingar man säger sig ha och hur 
man sedan beter sig i praktiken. (ibid s.53f) 
 
Normer finns både på ett medvetet och på ett omedvetet plan. Det finns en koppling mellan 
normer och värderingar, där normer kan ses som regler eller påbud som främjar en 
värdering (ibid., s.54f). 
 
Verklighetsuppfattningar handlar om kollektiva tolkningar. Det kan till exempel handla om 
inställningen till företagsledningen, förutfattade meningar, ett slags vetskap om hur ”det 
alltid har varit och därför kommer att förbli” (ibid., s.59ff). 
 
Grundläggande antaganden, slutligen, beskriver Bang som inlärda svar på en grupps 
överlevnadsproblem både externt gentemot omgivningen och internt inom organisationen. 
Till exempel kan det handla om underförstådda föreställningar som medlemmarna har om 
sig själva och om organisationens karaktär. (ibid., s.57). 
 
Bang lyfter fram tre av dessa kärnelement: normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar, och menar att dessa tre tillsammans täcker de grundläggande 
antagandena. (ibid., s.64). 
 
De kulturuttryck som Bang tar upp (den nedre rektangeln i figur 1) kan delas in i 
beteenderelaterade, verbala, materiella och strukturella uttryck (Bang 1999, s.66). Uttrycken 
är synliga och observerbara. Men de kan enligt Bang inte likställas med organisationens 
kultur utan att först tolkas. Därigenom kan man förstå deras speciella betydelse i den 
aktuella organisationen. (Bang 1999, s.65) 
 
Förhållandet mellan kulturens innehåll och uttryck är ömsesidigt (vilket symboliseras av de 
dubbla pilarna i figur 1), de påverkar varandra. Tolkningar av kulturuttryck och kärnelement 
kan ge mönster som i sin tur kan organiseras i kulturella teman. Ett tema skulle kunna vara 
”informell umgängeston” som kan visa sig genom historier, jargong, val av kläder etc. Bang 
poängterar att teman inte alltid är medvetna hos medlemmarna. Vissa saker blir så självklara 
att de är svåra att se för de inblandade. (ibid., s.77) 
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Figur1 Egen sammanfattning av Henning Bangs resonemang 1999, s.49-79 

 
 

2.2 CVF och OCAI som mina analysverktyg 
Jag kan konstatera att organisationskulturen kan ses i ljuset av innehåll och uttryck. Det 
behövs dock ytterligare verktyg för att komma åt kulturen i en organisation. Jag har valt 
Critical Values Framework som analysmodell med Organisational Culture Assasment 
Instrument genom vilka modellen belyses, i min studie. 

2.2.1 Critical Values Framework (CVF) 
Det teoretiska verktyg jag har valt att använda för min analys av det empiriska materialet är 
en modell som kallas CVF (Critical Values Framework). Den utvecklades ursprungligen av 
Rohrbaugh & Quinn som ett sätt att karaktärisera olika typer av organisationer och hur de 
fungerar effektivt. Denna modell har sedan Kaarst-Brown el al. anpassat och använt i sin 
studie och analys av bibliotek. Det är den senare modellen jag tänker använda mig av. 
 
Modellen utgår från två huvudsakliga variabler. Den första innehåller kriterierna flexibilitet, 
diskretion och dynamism som ställs mot stabilitet, ordning och kontroll. Det betyder att 
vissa organisationer är effektiva när de förändras och anpassar sig till omgivningen, medan 
andra är effektiva när de är stabila och förutsägbara. Den andra variabeln beskriver intern 
orientering, integration och enighet å ena sidan och extern orientering, differentiering och 
rivalitet å den andra. Vissa organisationer är effektiva när de har en enig, kollegial intern 
kultur medan andra är effektiva när deras kultur förespråkar tävlingsinriktning. (Kaarst-
Brown et al. 2004, s.38).  
Dessa variabler ger fyra teoretiska kulturella typer som kallas Clan Oriented (familjär typ), 
Hierarchy Oriented (hierarkisk typ), Adhocracy Oriented (entreprenörstyp)och Market 
Oriented (marknadstyp). (se figur 2) 

 
 

Kulturinnehåll  
(Kärnelement) 

 
Värderingar                                      Normer                        Verklighetsuppfattningar 

Kulturuttryck  
(Artefakter) 

 
Beteendeuttryck        Verbala uttryck      Materiella uttryck  Strukturella uttryck 
Handlingar, beteenden         historier, myter,        Objekt, ting, fysisk struktur   ritualer, procedurer,     
                    Legender, språk,                                                           ceremonier, rekryterings-, 
                                             Jargong, humor    belönings-, karriärsystem 
                    Uttalade värderingar 
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Figur 2 Critical Values Framework (Kaarst-Brown 2004, s.39)1 (Min översättning i 
parentes) 
 

Enligt artikelförfattarna så kan ett bibliotek i varierande grad ha drag av flera av dessa 
organisationstyper. De menar att folkbibliotek generellt sett gärna strävar efter en familjär 
kultur med inslag av entreprenörstypen. (Kaarst-Brown et al. 2004, s.46). 
 
Modellen är alltså utformad för att förstå hur en organisation fungerar effektivt. Det är också 
rimligt att tro att valet av driftsform återspeglar en tro och vilja att skapa bättre fungerande 
biblioteksorganisationer. Även om jag inte ska analysera mina valda biblioteks effektivitet 
så anser jag att modellen bidrar till förståelsen av organisationernas karaktärsdrag. 

 

2.2.2  Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 
För att kunna avgöra vilken kulturell typ en organisation kan sägas tillhöra, så utvecklades 
OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). Det är ett instrument med sex olika 
aspekter av organisationskultur eller kulturella subsystem som organisationer kan analyseras 
utifrån. (Kaarst-Brown et al 2004, s.38). Dessa aspekter har varit grund för både mina enkät- 
och intervjufrågor. 
 
OCAI:s sex subsystem innehåller följande kriterier: 
 
1 Dominanta organisatoriska karaktärsdrag: 
a) en personlig familjär plats 
b) entreprenörslik och risktagande 
c) konkurrens- och prestationsinriktad 
d) kontrollerad och strukturerad 

                                                           
1 I Kaarst-Browns artikel fanns ett fel i modellen som jag rättat till i min figur ovan, mail från Kaarst-Brown 
finns i författarens ägo som uppmärksammar felet. 

Flexibility and Discretion 

(Flexibilitet och diskretion) 

Clan Oriented (Familjär typ) 
A very personal place; like an 
extended family; mentoring; 
nurturing; participation 

Adhocracy Oriented  
(Entreprenörstyp) 
Dynamic and entrepreneurial; 
people take risks; values innovation 
and entrepreneurship 

Hierarchically Oriented 
(Hierarkisk typ) 
Favors structure and control; 
coordination and efficiency; 
stability is important 

 

Market Oriented 
(Marknadstyp) 
Result oriented; getting the job 
done; values competition and 
achievement 

Stability and Control 

(Stabilitet och kontroll) 

External focus 
and 
Differentiation 
(Externt fokus 
 och 
differentiering) 

Internal 
Focus and 
Integration 
(Internt fokus 
och 
integration) 
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2 Ledarskapsstil: 
a) mentorslik, tillhandahållande och omhändertagande 
b) entreprenörslik, innovativ och risktagande 
c) inget nonsens, aggressiv och resultatinriktad 
d) koordinerande, organiserande och effektivitetsorienterad 
 
3 Personalpolitik: 
a) arbetslag, konsensus, deltagande 
b) individuella risktagande, innovation, frihet och unicitet 
c) konkurrens och prestation 
d) säkerhet, enighet och förutsägbarhet 
 
4 Organisatoriskt kitt: 
a) lojalitet och ömsesidigt förtroende 
b) hängivenhet inför innovationer och utveckling 
c) tyngd på vad man ska åstadkomma, att uppnå mål 
d) Formella regler och policys 
 
5 Strategisk tyngd: 
a) Mänsklig utveckling, högt förtroende och öppenhet 
b) Att skaffa resurser och att skapa nya möjligheter 
c) Konkurrensinitiativ, att vinna – vara först 
d) Stabilitet och balans 
 
6 Framgångskriterier: 
a) utveckling av mänskliga resurser, lagkänsla och omtanke om människor 
b) att ha de mest unika och nyaste produkterna och servicen 
c) att vinna marknadsandelar och slå ut konkurrenter 
d) pålitlighet, effektivitet och låga kostnader. (Kaarst-Brown et al. 2004, s.39f) 
 
Kriteriernas olika alternativ har en koppling till de olika typerna i CVF-modellen. Alternativ 
a) under varje punkt motsvarar den Familjära typen, alternativ b) Entreprenörstypen, 
alternativ c) Marknadstypen och alternativ d) den Hierarkiska typen. Hur frekvent något 
alternativ återkommer i materialet ger en bild av hur organisationen kan beskrivas. 

 

2. 3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Det jag i min studie tar fasta på är Bangs definition av begreppet organisationskultur som en 
grupps gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklats i 
samverkan med varandra och med omvärlden. Jag har också använt Bangs uppdelning av 
kulturen i olika uttryck när jag bearbetat mitt empiriska material.  
 
Som analysverktyg använder jag modellen CVF med dimensionerna i OCAI. Som jag 
kommer att beröra i kapitlet ”Tidigare studier” längre fram, finns det andra dimensioner 
som går att använda i studier av organisationskultur. Den modell jag använt och de angivna 
dimensionerna tycker jag ger en bra bredd vad gäller olika delar som är viktiga i en 
organisation som helhet. Därför har jag valt dem. 
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3. Tidigare studier 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för en del av den tidigare forskning om 
organisationskultur som genomförts och som jag finner relevant för denna uppsats. 
Eftersom det inte finns mycket forskning om organisationskultur på folkbibliotek har jag 
istället främst sett till forskning gällande offentlig sektor mer generellt. Folkbiblioteket är en 
del av offentlig sektor varför mycket av den forskningen kan sägas ha relevans. Jag vill 
också lyfta fram studier om vad som påverkar biblioteks organisationskulturer. 
 
Magisteruppsatsen Det bästa av två världar (Almerud & Andersson 2005) är en av de få 
studier som ändå finns när det gäller bibliotek. Uppsatsförfattarnas ansats är att i studien 
kartlägga organisationskulturen på två högskolebibliotek innan en planerad sammanslagning 
till ett bibliotek. 
 

3.1 Kulturell påverkan från kommun och biblioteksprofession 
Enligt Bang finns det tre kategorier av faktorer som påverkar kulturen i en organisation 
generellt. Dessa är människorna, faktorer i omgivningen (så som nationell kultur, lokal 
kultur, branschkultur, lagar och regler för att nämna några) samt själva 
kulturutvecklingsprocessen i sig med måluppfyllelse, samspel och ledarroll som viktiga 
faktorer (Bang 199, s.82f). I den här delen av uppsatsen vill jag lyfta fram studier om 
framför allt två faktorer, bibliotekskulturen och kommunkulturen, som jag anser bidrar till 
varje biblioteks kultur. För varje bibliotek finns sedan en unik samling faktorer som 
påverkar den egna kulturen.  
 
1990 utkom en skrift från Riksbibliotekstjensten i Norge med namnet Bedriftskultur og 
Bibliotekskultur. De fyra författarna till skriften försöker, med stöd från framför allt Edgar 
Schein, beskriva vad en ”bedriftskultur”, eller företagskultur är, för att sedan reflektera över 
biblioteket i sammanhanget, dvs. om det finns en specifik bibliotekskultur. De menar att 
biblioteket skiljer sig från övriga organisationer och företag i den bemärkelsen att 
bibliotekarier har en intressegemenskap med andra bibliotekarier utanför den egna 
organisationen. (Bedriftskultur og Bibliotekskultur 1990, s.13) Därför kan man säga att det 
finns både en kultur i det specifika biblioteket, men också på en professionsnivå, där normer 
och värderingar sprids via utbildningen.  
 
En bibliotekskultur kan inte ses skilt från bibliotekets generella historia, menar författarna 
vidare. Det faktum att biblioteken från början varit bemannade av präster, folkskollärare, 
idealistiska boksamlare och senare kvinnor som utan betalning ville göra en arbetsinsats, har 
troligtvis påverkat utvecklingen. Men trots traditionen av bibliotekarie som halvideell 
bisyssla har yrket genomgått en påtaglig professionalisering. Ju färre platser i ett land där 
utbildning bedrivs, desto starkare blir också den kultur som faktiskt skapas. Även Thomas 
W. Schaughnessy, chef för biblioteken vid Universitetet i Missouri-Colombia, menar att det 
finns en grundläggande gemensam kultur för alla bibliotek och att studenter socialiseras in i 
professionen i någon grad. Han menar att det finns en bibliotekskultur på makronivå men att 
värden och normer sedan anpassas till den organisation där de färdigutbildade 
bibliotekarierna är verksamma. (Schaughnessy 1988, s.7) 
 
Går man tillbaka i tiden så har även tanken om driften av folkbibliotek förändrats radikalt. 
Under lång tid var det socknarna och sedan även studieförbunden som drev bibliotek i 
folkbildande syfte. Vad som från början var ideell verksamhet blev så småningom en allmän 
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kommunal angelägenhet. (Nilsson 2003, s.171) Från och med 50-talet drivs folkbiblioteken 
normalt i kommunal regi och med kommunala medel.  Utvecklingen ”har präglats av en stor 
samsyn och värdegemenskap vad avser deras uppgifter, arbetssätt och roll i kulturlivet”. 
(Entreprenad – till vilket pris? 1994:1 s.5) 
 
Folkbiblioteken är som sagt nära knutna till de kommuner de verkar i. Det går inte att 
betrakta ett folkbibliotek utan att se kommunen som en del i bibliotekets kontext. Därför är 
Tomas Bergströms studie om organisationskultur i några svenska kommuner intressant i 
sammanhanget. Han ställer sig frågan varför organisationer i så olika utsträckning tar till sig 
nya idéer om förbättrad organisation. Nya idéer kan få helt olika genomslagskraft beroende 
på vilken organisation det gäller, menar han. (Bergström 2002, s.10)  
 
Bergström ger i sin bok en skildring av kommuners generella utveckling över tid. Han har 
studerat organisationskulturen i tre olika kommuner för att belysa huruvida den lokala 
kulturen är viktig för att nya organisationsidéer ska vinna inflytande. Han menar att en 
förändring kan ha olika drivkrafter. Dels kan den ha att göra med hur händelser 
sammanfaller i tid och rum. Det kan också röra sig om ett aktivt val eller som ett resultat av 
drivkrafter i omgivningen (Bergström 2002, s.13). Allmänt sett sker förändringar i 
kommuner uppifrån och ner (ibid., s.25)  
 
Det är möjligt att skönja en utveckling där olika idéer har haft genomslag i olika perioder. 
På 1970-talet var en aktuell fråga decentralisering och medbestämmande för personalen, 
medan man på 1980-talet fokuserade på ledarskapet. Det blev populärt att tala om 
resultatenheter och det var också då begreppet organisationskultur introducerades. På 1990-
talet utvecklades kvalitetskoncept och etik- och moralfrågor fick större fokus. (Bergström 
2002, s.19). 
 
Enligt företagsekonomen Per Skålén vann begreppet ”New Public Management” inflytande 
på 90-talet som en samlingsbeteckning för olika initiativ att förändra och effektivisera 
offentlig verksamhet med hjälp av idéer om mer marknadslika mekanismer (Skålén 2002, 
s.1f).  Många kommuner blev i den andan ”beställar-utförar-organisationer” i ett försök att 
förändra rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän mer radikalt än via målstyrning. 
De förtroendevalda ska i denna modell via avtal bestämma vad som ska göras, till vilken 
kvalitet och till vilken kostnad. Tjänstemännen får inom dessa ramar fria händer att 
upphandla tjänster. Sedan får politikerna utvärdera om de är nöjda med verksamheten. 
(Bergström 2002. s.23 och Skålén 2002, s.2). Dessa idéer har, menar Skålén, anammats på 
organisationsnivå, men har samtidigt inte alltid gått ihop med interna effektivitetskrav eller 
andra institutionella krav. Därför har idéerna blivit löst kopplade till verkligheten (Skålén 
2002, s.2ff). 

 

3.2  Internationella studier 
Geert Hofstede är professor i organisatorisk antropologi på universitetet i Maastricht. Han 
har tillsammans med kollegor genomfört en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie av 
organisationskulturen i tjugo fall, både från privata företag och offentliga institutioner i 
Nederländerna och Danmark. (Hofstede et al. 1990 s.286)  
 
Studien genomfördes i tre faser, bestående av både gruppintervjuer, enkäter och personliga 
intervjuer. En av hypoteserna i studien är att en organisationskultur påverkas både av 
nationalitet, demografi hos dem som jobbar i organisationen, industri och marknad, struktur 
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och kontrollsystem men att varje organisation vid sidan av detta har unika drag.   
 
För denna studie arbetades följande dimensioner fram: 
Processoriented – Resultoriented 
Employeeoriented – Joboriented  
Parochial (identifikation med organisationen) – Professional (identifikation med yrket) 
Open system – Closed system,  
Loose control – Tight control  
Normative - Pragmatic  
 
Studien ger en hel del intressanta resultat. Bland annat visar den att det finns större skillnad i 
värderingar mellan organisationer från de olika länderna än mellan organisationer i samma 
land (ibid., s.297f).  
 
Hofstede et al. finner också grund för att starka organisationskulturer, vilket i det här fallet 
avser homogena organisationer (där flera informanter svarar likvärdigt på frågorna), är mer 
resultatinriktade. (ibid., s.302) En annan slutsats från studien är att organisationer som är 
resultatorienterade inte alltid är pragmatiska i den bemärkelsen att de är 
kundanpassade.(ibid., s.304) 
 
Det som också framkom var att plattare organisationer generellt sett är mer 
resultatorienterade och att mer specialiserade och formaliserade organisationer är mer 
processinriktade (ibid., 308) 
 
Forskarna påvisar också de skillnader som finns mellan privat och offentlig verksamhet, där 
de privata organisationer är mer pragmatiska och de offentliga mer normativa till sin 
karaktär. 
 
En annan intressant studie beskrivs i artikeln Organisational culture in the public sector: 
evidence from six organisations. Artikeln är skriven av Rachel Parker och Lisa Bradley från 
School of Management i Brisbane i Australien. Artikelförfattarna beskriver att offentlig 
verksamhet i Australien har en allt större press på sig att vara kostnadseffektiv och att 
organisationer utvecklar postbyråkratiska former med decentralisering (Parker & Bradley 
2000, s.125). De menar att New Public Management ofta står i motsats till attityder och 
värderingar i offentlig sektor (ibid., s.125) 
 
De motiverar sin studie med att det är viktigt att förstå kulturen i en offentlig organisation 
eftersom den kan ligga till grund för strategier för vidare utveckling inom sektorn. (ibid., 
126) 
 
Studien utgjordes av en enkätundersökning som analyseras genom en Critical Values 
Framework-modell, liknande den jag använder i min studie. Variablerna är, precis som i 
min modell, flexibilitet – kontroll på ena axeln och intern – extern på den andra. Men istället 
för de benämningar som används i den modell jag använder (clan, adhocracy, market och 
hierarcy) används Human relations model (group model), Open systems model, Rational 
goal model och Internal process model. Även här kan olika typer enligt detta schema  
samexistera i en och samma organisation (ibid., 129). 
 
Undersökningen gjordes inom den offentlig sektorn i Queensland i Australien (ibid., 126). 
Artikeln avslöjar inte vilka delar av offentlig sektor som ingick i studien. Författarnas 
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utgångspunkt har varit att offentliga organisationer börjar ta avstånd från en hierarkisk 
kultur för att söka utvecklas inom de övriga typerna i modellen beskriven ovan (ibid., 
s.132). Studiens syfte var att se om det var fallet i Queenslands offentliga sektor (ibid., 
s.133). 
 
Enkäten utgick från frågor om organisationens karaktär, ledare, organisatoriska 
sammanhang, strategiska betoning och belöning/framgång (ibid., s.133f) 
 
Av de sex avdelningar som undersöktes visade det sig att fyra, mot forskarnas förväntan, 
fortfarande dominerades av en hierarkisk kultur (ibid., s.134). Dessa avdelningar utmärktes 
inte av flexibilitet och förändring(Open system model) eller mål/resultatorientering 
(Rational goal model) eller delaktighet för alla anställda (Human relations model) (ibid., 
s.136) 
 
Det fanns dock en avdelning som skilde sig åt från de övriga. Den hade lika stor tyngd på  
Rational goal model som på Internal process model samt mer betoning på de övriga 
modellerna jämfört med de andra avdelningarna. Detta förklaras med att den avdelningen 
har större extern fokus i sitt uppdrag.  
 
Slutsatsen av studien är, enligt artikelförfattarna, att ledares förmåga att förändra en kultur 
är begränsad. (ibid., s.136f) Kulturen ligger på ett djupare plan av underliggande normer och 
värderingar. 
 

3.3 Bibliotek som organisationer 
Olaisen (vid civilekonomutbildningen i Bodö i Norge) et al. menar att biblioteken är 
exempel på formaliserade och byråkratiska organisationer. Det som skiljer ett folkbibliotek 
från ett företag är framför allt att bibliotekets ”inkomst” är oberoende av dess ”kunder”. 
Detta innebär att bibliotekarierna faktiskt inte måste ta hänsyn till användarnas 
förväntningar för att säkra sin och bibliotekets framtid på samma sätt som producerande 
företag. Fokus ligger på ökad finansiering snarare än på att skapa större efterfrågan. 
Kunderna får helt enkelt anpassa sig till biblioteket eller välja andra källor, menar de. 
(Pathalogical Process in Library Systems 1996, s.124) 
 
Folkbibliotekets överlevnad står alltså inte och faller med användarna, varför det tycks finns 
mindre anledning att ändra på den rådande kulturen, menar författarna vidare. Därför har 
inte heller folkbiblioteken följt den organisatoriska trenden med plattare struktur och ökad 
decentralisering. (ibid., s.129). Istället fortsätter biblioteksorganisationer generellt att tänka 
”inifrån och ut” som Olaisen et al. betecknar det. Med det menar författarna att beslut 
baseras på interna procedurer istället för relationen till omvärlden. Kort och förenklat kan 
man säga att de menar att biblioteken i hög grad finns och upprätthålls för sin egen skull. 
Biblioteksorganisationer är för kontrollerade, för komplexa och för stabila för att 
förändringar lätt ska kunna genomföras.(ibid. s.121ff)  
 
Beskrivningen är över tio år gammal och förändringar i form av kundtänkande 
uppmärksammas allt oftare, även om Olaisen et al har en poäng i att beroendet mellan 
biblioteket och kunden eller användaren inte alls är så starkt för bibliotekets överlevnad som 
det är för företag. Denna överlevnadsinställning skulle vara nyttig för biblioteken i 
strävandet efter kundanpassning, menar författarna. 
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Bilden av biblioteken som stabila och hierarkiska kan sägas bekräftas i en nyare artikel av 
Parker och Bradley från 2000. I den diskuteras offentlig sektor generellt. I artikeln hänvisas 
till Bozeman (1979) som beskriver offentliga organisationer som styrda av rationella regler 
och rutiner, strukturerade hierarkier med en formaliserad beslutsfattande process (Parker & 
Bradley 2000, s.130). Stabilitet och förutsägbarhet har varit ledord. Dessa beskrivningar 
stämmer enligt Parker & Bradley med en modell som kallas ”legal-rational” och som 
utarbetats av den tyska sociologen Max Weber. Den beskriver byråkratier som bland annat 
hierarkiska och regelstyrda. Vidare är en offentlig organisation styrd av politiska beslut 
snarare än av marknaden. (ibid., s.130) 
 
Enligt artikelförfattarna har offentliga organisationer generellt, historiskt sett, saknat strävan 
till anpassning, förändring, risktagande, ökad produktivitet och effektivitet. 
 
I en förändringsprocess, som varit aktuell i mina fall, är det många faktorer spelar in. 
Angela Zetterlund och Joacim Hansson ger i sin artikel ”Folkbibliotekens förändring” en 
sammanfattning av tidigare forskning i ämnet samt olika förändringsteorier som är 
intressanta att uppmärksamma när man studerar bibliotek. De lyfter fram fyra huvudsakliga 
förklaringar till att en förändring äger rum. Dessa är livscykelteorin, den teleologiska 
utvecklingsteorin, den dialektiska utvecklingsteorin och den evolutionistiska teorin. Enligt 
livscykelteorin är förändringen rationell, dvs. förändringen sker logiskt och stegvis i en 
bestämd riktning till en förutsägbar punkt. Den teleologiska utvecklingsteorin handlar om 
måluppfyllelse. Vägen dit är inte förutbestämd som i livscykelteorin. De som ska utföra 
förändringen är i högre utsträckning fria att själva välja väg. Den teorin bygger på att hitta 
okonventionella lösningar som bryter mot vedertagna normer. Det läggs större vikt vid 
utvärderingsmetoder enligt den teorin, menar artikelförfattarna. Den dialektiska teorin utgår 
från att förändring sker som ett resultat av motstridiga intressen där inflytandet kan skifta 
mellan de olika intressena vid olika tidpunkter. Den evolutionistiska teorin, slutligen, 
innebär att en förändring sker genom urval, variation och bevarande. Förändringen kan i den 
här teorin ses som slumpartad där små förändringar i slutändan kan påverka stora 
sammanhang. (Zetterlund & Hansson 1997, s.28f).  
 
När det handlar om folkbibliotek som ändrat driftsform talar mycket för att denna 
förändring främst faller inom ramen för den teleologiska utvecklingsteorin. En förändring 
av driftsform av folkbibliotek skulle visserligen inte ha kunna ske om det inte fanns faktorer 
i omgivningen som gjorde denna förändring möjlig. Kommunernas utveckling till ett allt 
större marknadstänkande tycks ha banat väg för tankar om entreprenad även inom 
kultursektorn. Därmed skulle man kunna säga att utvecklingen i någon mån varit stegvis. 
Jag vill ändå hävda att förändring av driftsform är ganska drastisk i biblioteksvärlden. De 
som genomgår en sådan förändring har ett mål i fokus, vare sig det är ekonomiskt eller 
visionärt.   
 
Driftsförändringar är också intentionella till sin natur då förändringen har ett syfte och 
organisationen är beroende av drivkrafter som upprätthåller den åstadkomna förändringen. 
(ibid., s.32). Zetterlund och Hansson hänvisar till Kanter et al som utvecklat en modell för 
att kunna analysera förändringar i organisationer. 2 

                                                           
2 Modellen bygger på tre utvecklingstyper, tre former för förändring och tre aktörsroller i 
förändringsprocessen. De tre utvecklingstyperna som Kanter et al tar upp är makroevolutionär, 
mikroevolutionär och revolutionär utveckling. På makronivå är förändringen kopplad till kontexten där till 
exempel politiska beslut påverkar organisationen. På mikronivå handlar det om förändringar inom 
organisationen. Den revolutionära utvecklingen syftar till förändring som radikalt förändrar verksamheten för 
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4. Den empiriska studien  
Nedan följer presentationen av mitt empiriska material, först en redogörelse för 
Entreprenadbiblioteket följt av en redogörelse för det Personalkooperativa biblioteket. Jag 
har använt material från insamlade dokument i presentationen av respektive bibliotek. 
Vidare redogör jag för kulturella uttryck och innehåll. Jag har kombinerat material från 
enkäter och intervjuer och samlat dem under materiella, verbala, beteenderelaterade och 
strukturella uttryck till stor del efter modellen av Bangs resonemang (se sid.13-15). Vissa 
skillnader finns jämfört med hans modell. I det materiella uttrycket ingår, i min studie, 
främst fysisk struktur, det vill säga hur biblioteket ser ut. Under rubriken verbala uttryck har 
jag samlat material som visar hur mina informanter beskriver och resonerar kring sin 
organisation, sina besökare, sitt uppdrag, uttalade värderingar och om driftsformen. 
Beteendeuttryck handlar om förhållandet i arbetsgruppen (hur man är mot varandra), möten, 
samtalston, beslutsfattande och utveckling. Rubriken strukturella uttryck, slutligen, 
inkluderar främst ceremonier, belöning i form av beröm, vad som är att betrakta som 
framgång och hur arbetsdelningen ser ut. Redogörelsen för det kulturella innehållet bygger 
vad som framkommit av uttrycken. 
 
För att förenkla läsningen har jag under varje uttrycksrubrik samlat citaten från intervjuerna 
och enkäterna med nyckelord i marginalen utefter vad mina frågor och informanternas svar 
handlat om. Citat kan sägas inleda styckena där jag sedan resonerar och förtydligar 
sammanhanget. 
 
Vissa uttalanden i intervjuerna eller kommentarer i enkäten är svåra att passa in under mer 
än ett av dessa uttryck. Därför kan det på vissa ställen bli en viss upprepning. Återgivningen 
av det empiriska materialet inleds med en presentation av biblioteket.  

 

4.1 Entreprenadbiblioteket  
Entreprenadbiblioteket ligger i en liten bruksort i Bergslagen och består av huvudbibliotek 
och en filial som bemannas av samma personal. Turistchefen och bokhandlaren är 
entreprenörerna. De driver biblioteket på entreprenad sedan 1993 och måste emellanåt 
förhandla med kommunen om nytt avtal. Från början fanns fyra delägare, entreprenörer. 
Ganska snabbt blev de tre och nyligen blev de två. Bibliotekschefen slutade och efter henne 
tillsattes ingen ny chef. Den kvarvarande bibliotekarien blev samordnande bibliotekarie och 
en ny barnbibliotekarie anställdes. Bibliotekschefen ersattes alltså av en mellanchef som inte 
har ansvar för personal, schemaläggning, juridik eller ekonomi. 
 
I Statens kulturråds studie av entreprenader, Entreprenad – till vilket pris? (1994) berättas 
att kultur- och fritidsnämnden i den aktuella kommunen antog att biblioteket skulle drabbas 
av de besparingar som kommunen skulle tvingas göra. Beslutet om att lägga ut biblioteket 

                                                                                                                                                                                     
att tillgodose vissa intressen eller individer. De tre formerna till förändring är identitets-, koordinations- och 
kontrollförändring. Identitetsförändringen sker till följd av anpassning till externa faktorer så som beteenden 
från användarnas sida eller ändrade ekonomiska förhållanden. Koordinationsförändring sker inom 
organisationen och kan leda till omstrukturering. Kontrollförändring karaktäriseras av ”makeover through 
takeover” (kanter et al., 1992, s.15 ur Zetterlund och Hansson 1997, s.34) som innebär en mer dramatisk 
förändring i form av övertagande och kullkastande av maktstrukturer. Aktörsrollerna i förändringsprocessen är 
strategerna som utvecklar organisationens mål, de som implementerar förändringen och de som utsätts för 
förändringen dvs. användarna i det här fallet. 
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på entreprenad kom från kommunen. Noteras bör att även bokhandeln drevs i kommunal 
regi tills något år innan avtalet med biblioteket blev klart. ”Entreprenadformen skulle 
säkerställa bibliotekens verksamhet eftersom entreprenören kan få intäkter på varor och 
tjänster som kommunen enligt kommunallagen är förhindrad att tillhandahålla” (ibid., s.23). 
Entreprenaden annonserades ut i pressen och tre parter lämnade in anbud. Avtalet slöts med 
bokhandeln, trots att den inte lagt det lägsta budet, eftersom man ansåg att bokhandeln 
skulle göra samordningsvinster på personalsidan samt sänka kostnaderna för bokinköp till 
biblioteket. Det första avtalet löpte på två år.  
 
Det senaste avtalet som började gälla vid årsskiftet 2007 är på fem år. Ingen av dem som nu 
jobbar på biblioteket har varit med sedan biblioteket ändrade driftsform. Det har däremot de 
båda entreprenörerna.   
 
Av avtalet med kommunen framkommer det att det måste finnas minst en anställd med 
bibliotekarieutbildning i organisationen. För tillfället finns det två. 
 
När det gäller dokument så har jag studerat avtalet samt den aktuella biblioteksplanen. 
Biblioteket har även en hemsida som jag tittat på för att få en bild av verksamheten. För 
övrigt finns inte mycket skrivet material att hämta. Eftersom biblioteket har varit på 
entreprenad så länge finns inga aktuella artiklar skrivna om verksamheten.  
 
Både avtalet och biblioteksplanen är upprättade av kommunen i samråd med 
entreprenörerna. Dokumenten är alltså inte, enligt en av mina informanter, i huvudsak 
formulerade av personer i företaget eller på biblioteket, även om representanter varit 
delaktiga i utformningen. 
 

4.1.1 Kulturella uttryck 
Här kommer en genomgång av mitt empiriska material, samlat efter uttryck baserade på 
Bangs uppdelning. 

  4.1.1.1 Materiella uttryck  
Fysisk struktur och objekt (om lokalen och miljön). 
 

 Entreprenadbiblioteket ligger mitt i centrum, i det så kallade Centrumhuset tillsammans 
med  
apotek, bank och butiker. Det finns en entré till biblioteket och en entré till 
bokhandeln/turistbyrån, även om lokalen är densamma. De båda avdelningarna 
bokhandel/turistbyrå och bibliotek, har en stor gemensam disk. På ena sidan av den stora 
rundade disken köper man sina böcker medan man lånar på den andra.  

 
För närvarande jobbar två bibliotekarier och fyra assistenter på biblioteket, alla kvinnor. 
En av bibliotekarierna kallas för bibliotekssamordnare och är ansvarig för den dagliga 
verksamheten på biblioteket.  En av assistenterna har en delad tjänst mellan biblioteket, 
turistbyrån och bokhandeln. De övriga har sina anställningar enbart i biblioteket, men kan 
emellanåt vara flexibla och hjälpa till på ”andra sidan”. Dessutom finns två 
verksamhetschefer, ägarna, som inte jobbar i den dagliga verksamheten på biblioteket utan 
ansvarar för det praktiska arbetet med turistbyrån respektive bokhandeln. 
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  Lokalen Bakom den stora disken finns personalens arbetsplats. Den består av ett antal platser med 
skrivbord och datorer. Arbetsplatsen kan beskrivas som ett kontorslandskap, synligt i 
biblioteket. De anställda får dela på arbetsplatserna och göra upp med varandra när de 
behöver jobba koncentrerat med någon uppgift, så kallat inre arbete. Det finns en konsthall 
i anslutning till biblioteket samt två lokaler, en som används som möteslokal och en som 
personalrum. Där finns en liten köksdel.  
 
 
 

  4.1.1.2 Verbala uttryck  
Språk, historier, uppfattningar och uttalade värderingar (om organisationen, service och 
driftsformen etc.) 
 
 

  Organisa- ”… att man både kan köpa och låna böcker är ju speciellt.” 
  tionen 

”… det är unikt än så länge.” 
 
I jämförelse med hur mina informanter tänker sig andra folkbibliotek, så upplever de sitt 
bibliotek som ”annorlunda”. Det är framför allt samordningen av verksamheterna 
bibliotek, bokhandel och turistbyrå som utmärker biblioteket. Alla informanter påpekar att 
det finns de som har turistbyrå i närheten av biblioteket, men att det är unikt med ett 
bibliotek och en bokhandel under samma tak. 
 
Biblioteket beskrivs av flera informanter som en plats för informationsförmedling och 
kultur, men framför allt talas det om biblioteket som en mötesplats, en plats för avkoppling 
där man kan mötas utan att nödvändigtvis låna böcker. 
 
 

  Service ”vårt bibliotek gör rätt mycket för att låntagarna ska få det de vill ha. Vi vill helst inte 
säga nej till nått om det går.” 
 
”Det är ju de som ska välja. Man tänker inte bara att här ska det vara kvalitet så strikt. 
Det är bättre att det blir vad folk vill ha”. 
 
Något som alla är eniga om är beskrivningen av organisationen som servicevänlig. Ordet 
service och att vara serviceinriktad återkommer vid flera tillfällen. Det handlar om att i 
största möjliga mån ge låntagarna det de vill ha. Därför värdesätts det i organisationen, 
enligt en informant, att man är flexibel och serviceinriktad. Syftet är uttalat, att få så många 
som möjligt att låna böcker. Den unika kombinationen av bibliotek och bokhandel har haft 
effekt på servicetänkandet, menar en av mina informanter. Bokhandeln är ett vinstdrivande 
företag och hon beskriver att servicetänkandet ”har smittat av sig på vår personal på andra 
sidan”.  
 
 

 ”Jag ser inte människor som kommer hit till biblioteket som kunder snarare som låntagare  
 eller ännu hellre som besökare, eftersom inte alla som kommer hit nödvändigtvis lånar 

böcker eller annan media utan de kanske kommer hit för att läsa tidningar, använda 
Internet och så vidare”.  
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Informanterna är inte eniga om vad de som kommer till biblioteket ska kallas. En 
informant vill uppmuntra till att var och en betraktas som kund, eftersom inställningen är 
att de ska få bästa tänkbara service när de kommer.  
 
 
”… man ska försöka hänga med i utvecklingen” 
 
Fraser, liknande denna, återkommer under alla mina intervjuer när det handlar om 
utveckling. 
 

  
 

  Drifts- ”…generösa öppettider” 
  formen 

”…nära till böckerna” 
 
De stora fördelarna med driftsformen menar informanterna är de samordnande vinsterna, 
att man inte behöver dubblera personal i biblioteket eftersom det alltid finns någon på 
bokhandeln på kvällarna vilket möjliggör generösa öppettider. För övrigt finns det vinster 
eftersom det är bokhandeln som står för inköpen. Men närheten till nya böcker tas också 
upp liksom att de anställda kan hjälpa varandra över gränserna. 
 
”… det kanske blir lite förvirrande för dem” 

 
Det som ses som en stor fördel med driftsformen, att man kan hjälpas åt, kan också ibland 
skapa en viss otydlighet och förvirring för besökarna, menar två av mina informanter. En 
berättar att det kan hända att någon ringer som egentligen vill köpa en bok, men menar 
också att det då är lätt att ” räcka över luren för det är ju så nära”. En annan berättar att 
hon har sitt arbete på båda avdelningarna men vid olika tider och att det ibland kan kännas 
jobbigt att förklara för besökarna. Hon berättar att hon försöker skilja på arbetsuppgifterna 
för att det inte ska bli för mycket. Hon berättar att ”jag har ju egentligen väldigt nära, men 
samtidigt har jag kanske inte möjlighet för att jag håller på med något i biblioteket. Det 
verkar väldigt dumt säkert för den som vill ha min hjälp och det skulle väl vara skönt att 
slippa”. 
 
 
 

 ”Det känns inte som att vi är så jättespeciellt gentemot andra bibliotek” 
 
Driftsformen är speciell, det är alla överens om, och även om biblioteket beskrivs som 
annorlunda poängteras det samtidigt att det inte är så stor skillnad mot ett ”vanligt” 
bibliotek. En informant berättar att ”om det hade varit så att det inte hade funnits något 
bibliotek alls så hade det ju varit väldigt trist, så på det sättet kan det ju vara lika bra att 
man hittar på nya former”. Hon återkommer vid flera tillfällen till att det inte är någon stor 
skillnad mellan hennes bibliotek och ett traditionellt bibliotek. Hon poängterar också att 
personalen ger samma service som på andra ställen och att de har kontakt med andra 
bibliotek i länet. ”Det är ju inte det att vi är utanför för att vi har en annorlunda form. Vi 
försöker hänga med vi också.” 
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”jag tror faktiskt att det skulle se ut på samma sätt”. 
 
Jag ställer frågan om det skulle bli annorlunda om biblioteket plötsligt blev kommunalt 
igen men får nekande svar. En informant säger att i” värsta fall skulle det bli 
neddragningar på anslag/personal, men det är ju svårt att sia om.” 
 
 
”…jag vet faktiskt inte så mycket om bakgrunden till själva beslutet eller varför det blev 
den här formen 
 
Verbala uttryck handlar också om vilka historier som berättas om organisationens 
tillkomst. Därför frågar jag dem som inte varit med från början, vilket endast 
verksamhetschefen har, om de hört talas om hur det gick till när driftsformen förändrades. 
Det verkar inte vara en historia som berättas särskilt ofta. Även här kommer ekonomin på 
tal. ”Det måste ju ha haft någonting med ekonomin i kommunen att göra eller så”. 
 
 
”Jag känner inte att jag jobbar i ett företag. Det känns ju som om man jobbar på ett  

 bibliotek. Det märks inte att någon ska tjäna någonting på det här” 
 
I praktiken är alla anställda av ett företag, även om de är trygga i sin anställning så till vida 
att de inte blir av med jobbet även om bokhandeln på något sätt skulle bli av med avtalet. 
 
 

    Styrning   ”Men vi har ju ett väldigt reglerat avtal från kommunens sida”  
 
”…inom ramen kan vi naturligtvis utveckla” 
 
”…nytänkande uppmuntras i den mån det finns möjlighet att genomföra det” 
 
”Ja, kommunen har sparat mycket pengar på att vi kan hålla samma höga standard men 
till ett billigare pris.” 
 
Något som ofta dyker upp i intervjuerna är ekonomin och det hänvisas då och då till avtalet 
med kommunen som upplevs som hårt reglerat. En av mina informanter beskriver det som 
”ett bra avtal” eftersom ”det står precis vad vi ska tillhandahålla och vad vi ska göra” . 
En informant uttrycker det som att man ”får röra sig med de pengar som finns”. Det går 
inte att gå till kommunen och be om mer pengar till något projekt eller till fler 
författarbesök. Men som någon berättar så kanske det inte hade varit möjligt ändå, med 
tanke på att kommuner generellt verkar ha ökade sparkrav. 
 
Flera informanter återkommer till avtalet och ekonomin när vi pratar om hur de ser på 
utveckling för organisationen. En informant berättar att när man har en vision så är det ofta 
kopplat till att det också behövs pengar för att kunna förverkliga visionen. Hon berättar att 
hon upplever att inte alla i organisationen känner att de har insyn i det ekonomiska och 
därför inte heller vet vad som är möjligt att föreslå. 
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  4.1.1.3 Beteendeuttryck  
Handlingar, beslutsfattande, utveckling, möteskultur och samtalston 
 
 

  Arbets- ”…vi hjälps åt” 
  gruppen 

Detta är en fras som ofta återkommer i mina intervjuer med informanterna. Då handlar det 
både om att hjälpas åt i de olika verksamheterna och mellan yrkesgrupperna bibliotekarier 
och assistenter. En informant berättar att hon tänker sig att det är mer uppdelat på andra 
bibliotek, att var och en sköter sitt. På entreprenadbiblioteket får man i stället vara beredd 
att hjälpas åt. Hon menar vidare att det gärna blir ”tätare gemenskap” när man jobbar på 
ett litet bibliotek, och att det kan bidra till att det blir naturligt att man hjälper varandra. 
Samtidigt har hon en tydlig bild av vad som är bibliotekarieuppgifter och vad som är 
assistentuppgifter som ger sig tillkänna när hon säger att ”vi som är bibliotekarier lånar ju 
också ut böcker och återlämnar, man är inne på varandras områden så.” 
 
Vad gäller sammanhållningen mellan de som jobbar på Entreprenadbiblioteket så uppfattas 
den som ”nära” eftersom det är en liten arbetsplats där alla är ute i verksamheten och inte 
har inre tid som på andra bibliotek. ”Vi kommer i kontakt med varandra mer” säger någon 
och kan därför ha en ”mer öppen dialog bland bibliotekspersonalen”. God stämning ges 
det också uttryck för och ingen upplever att det finns någon prestige mellan bibliotekarier 
och assistenter 
 
 

 ”Vi vill liksom att alla ska vara ute i verksamheten för att synas och kunna hjälpa till. Men 
man kan naturligtvis gå in bakom om man behöver ha tid för sig själv.” 

 
Det finns ingen kontorsavdelning vid sidan av biblioteket. Informanterna gör klart att detta 
är ett uttryck för en ambition. Personalen ska finnas ute i verksamheten. Det har med 
service att göra. Det betyder att personalen får samsas om datorerna eftersom ingen har en 
egen arbetsplats. Det finns möjlighet att sitta något mer avskilt, men som någon uttrycker 
det så är man ”oftast med i alltihopa även om man sitter lite bakom.”  
 
 
”…tydliga rutiner, det kommer ofta upp faktiskt och då är det ofta någonting som inte har 
gått rätt och då måste vi påminna varann” säger en anställd på biblioteket. 
 
Organisationen uppfattas av mina informanter framför allt som familjär, men också i hög 
grad som en organisation som eftersträvar en tydlig struktur och tydlig arbetsfördelning. I 
enkäten har alla svarat att det är viktigt. Alla säger också att det är betydelsefullt att alla 
medlemmar i organisationen känner att de hela tiden får utvecklas. Svaren i enkäten är 
alltså inte entydiga. Både tydlighet i rutiner och arbetsdelning, men också mänsklig 
utveckling uppfattas som strategiskt viktiga.  
 
De tydliga rutinerna tas även upp i intervjuerna. Under de senaste åren, förklaras det, har 
det börjat filas på arbetsbeskrivningar för att ”tydliggöra mer hur vi ska göra, vem som ska 
ha huvudansvaret”. Informanten menar att personalen ”har känt lite frustration över att 
det kanske varit lite väl löst från början” och att hon tror att det ” kan kännas tryggt för 
dom.”. Samtidigt säger hon att ”[…] jag är dålig på att svara på den frågan eftersom jag 
inte är med i verksamheten på det sättet.” 
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  Beslut ”Det är mer att vi blir informerade att nu är det såhär. Så brukar det väl vara, att de har  
hand om det” 
 
”Det är ingenting som ligger på oss”.  
 
”…så mycket stora beslut tar vi inte därför vi har en så pass fast ram som vi ska hålla när 
det gäller ekonomin”. 
 
Beslut fattas i hög grad av de verksamhetsansvariga. Men det framgår att de flesta känner 
sig delaktiga och kan komma med förslag på personalmötena. En informant berättar att de 
”går igenom saker på personalmötena och är det något som inte skulle fungera 
ekonomiskt så får ju de sätta stopp. Annars rullar det ju på. Man vet ju ungefär hur man 
har gjort tidigare år”. 
 
 
 

 Utveckling ”…vi vill väl att personalen ska kunna komma med egna idéer, om de till exempel vill 
utveckla” 
 
Alla anställda är överens om att det finns möjligheter att utvecklas i arbetet. Personalen får 
åka iväg på utbildningar och länsträffar i Örebro för att få inspiration. Alla i organisationen 
har ett eget ansvarsområde för vilket de gör sin egen årsplan. Ledningen vill gärna att 
personalen ska komma med egna idéer, men betonar också vikten av att de ”håller sig 
inom ramen förstås”. 
 
 

 Möten ”…god stämning” 
  

Alla informanter berättar att det är god stämning på jobbet. Man pratar om privata saker 
med varandra men umgås inte efter arbetstid. Det finns två rum innanför 
biblioteket/bokhandeln. Det ena är ett sammanträdesrum och det andra är ett fikarum. En 
informant berättar att ”när vi har fikapaus så har vi fikapaus och då pratar vi inte jobb. 
Här inne sitter vi och pratar allt möjligt, det kan vara barn och hundar och vad vi gör och 
sådär. När vi har personalmöte då pratar vi jobb, så vi sitter därinne och har 
personalmöte till tjugo i tio och sen går vi in hit och då är det fika. Vi försöker skilja på 
det.” 

 
 

  Samtalston ”…hetsiga diskussioner är rätt sällsynta” 
 
Mötena beskrivs lite olika. I enkäten får man på en linje mellan ”formella” och 
”informella” pricka in hur man uppfattar mötena. Någon upplever dem som väldigt 
formella, andra tvärtom. Den som uppfattar mötena som formella kommenterar att de följer 
en dagordning om sådan finns och att protokoll förs. Den av informanterna som uppfattar 
mötena som informella beskriver det med att alla har möjlighet att säga vad de tycker. Hon 
är den som jobbat på biblioteket kortast tid. Alla är dock överens om att mötestiderna hålls 
punktligt. Samtalstonen beskrivs som ”lugn” och samtalen som ”givande, roliga” och 
”konstruktiv” .  
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  4.1.1.4 Strukturella uttryck  
Inbördes arbetsordning, ceremonier, belöning, framgång och rekrytering 
 
 

  Arbets- ”Och tydlig arbetsfördelning det är väl också viktigt egentligen, att alla har sin roll” 
  ordning 
 ”…det är lite uppdelat, det är det väl”  
 

 
 
Alla i organisationen har ett tydligt ansvarsområde. De två entreprenörerna, eller 
verksamhetscheferna som de även kallas, har förutom huvudansvar för personal och 
ekonomi även ansvar för turistbyrån respektive bokhandeln. De är inte aktiva i bibliotekets 
dagliga verksamhet. Den har den samordnande bibliotekarien ansvar för. 
 
Även på biblioteksidan finns en tydlig uppdelning i arbetsområden. En av de två 
bibliotekarierna har ansvaret för barn upp till femman och den andra har ansvaret för 
sexorna och uppåt. Hon är också samordnande bibliotekarie med ansvar för hemsidan, 
facklitteraturinköp och skoldepå. Även några av assistenterna har sina bestämda roller 
utöver tjänstgöringen i informationsdisken.  
 
 

 ”…alla kan lite av varje i och med att det inte är jättestrikt att det bara är en som sysslar  
med den saken” 

  
”Det är nog lite mer uppdelat på andra bibliotek.” 
 
Trots uppdelningen är gränserna inte strikta. Alla som jobbar på biblioteket är med på 
inköpsmötena och en av assistenterna har ansvar för inköp av skönlitteratur för hela 
biblioteket. Inköpen diskuteras varje vecka på ett inköpsmöte där alla från biblioteket är 
med, men den slutliga beställningen gör bokhandeln.  
 
Alla, oavsett befattning, ska även kunna fjärrlåna. En informant berättar att deras 
samordnare är ansvarig för fjärrlån men att de andra också fjärrlånar. ”Och vi vill att de 
ska kunna det, det vill de själva också”. 
 
Att alla ska kunna lite av varje kan, säger någon, bero på att det är en så liten arbetsplats. 
En informant beskriver hur man jobbar ”över gränserna” och menar då att bibliotekarier 
även gör assistentuppgifter, det vill säga lånar ut och återlämnar böcker. ”Man hjälper till 
med allt möjligt, utlån och återlämning och gör inte bara det som är typiskt för en 
bibliotekarie som att ge hjälp med informationssökning och sådana saker och att sitta 
bakom en informationsdisk.” 
 
 
 

  Ceremonier ”Bemärkelsedagar” 
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Av svaren framgår att det som firas oftast är kopplat till personer och inte särskilt ofta till 
verksamheten. ”Bemärkelsedagar, födelsedagar”, ”Barnafödsel, Jul & sommar, påsk” 
och ”pensionsavgångar” är några händelser som skrivits ner i enkäten. En skriver dock att 
”fortsättning på entreprenaden” också är ett tillfälle som firas. 
 
 
 

  Belöning ”när man gjort något utöver det vanliga” 
 
Jag ställer också frågan om vad som ger beröm. Det som uppskattas handlar ofta om 
service. Att genomföra en lyckad aktivitet ger upphov till beröm liksom om man kommer 
med en ny idé som alla tycker är bra eller tar tag i något som verkligen behöver göras. 
Andra upplysningar om vad som ger beröm är ”Kort väg till snabba beslut”, ”Snabb 
leverans av nya böcker”, ”Bra personal” och ”Nytänkande, påhittighet, egna initiativ 
mm”. 
 
Frågan om beröm kommer också upp i en av intervjuerna. Även om verksamhetscheferna 
vet mycket om vad som pågår på biblioteket, så jobbar de inte i den praktiska 
verksamheten. Därför ” berömmer vi anställda varann mer kanske än vad det kommer 
uppifrån”, berättar en informant. 
 
 
 

  Framgång ”Nöjda kunder” 
 
Vad upplevs då som framgång i organisationen? Svaren handlar mest om låntagarna där 
”nöjda”, ”fler” och ”nya” är ett tecken på framgång. En skriver också att framgång är att 
”fler ser biblioteket som en mötesplats”. Två tar även upp personalen och att det är viktigt 
att trivas tillsammans och med sitt arbete. Det visar sig i personal ”med bra idéer och 
möjlighet att förverkliga dem”. 
 
 

  Rekrytering Rekryteringen sköts av entreprenörerna. Jag undrade i enkäten vilka egenskaper som 
värderas om någon ny skulle anställas. Det vanligaste svaret var servicekänslan. För övrigt 
var svaren många, bland annat poängterades förmågan att samarbeta och att vara flexibel. 
Personen bör även vara ”lugn”, ”allmänbildad”, ”lyhörd”, ”ansvarsfull”, ”vänlig”, 
”pigg och glad”, ”driftig” och ”tycka om människor” och ”att läsa”. 

 
 

4.1.2 Kulturellt innehåll 
Värderingar, normer och verklighetsuppfattningar 
 
Organisationens kulturella innehåll speglas av uttrycken ovan. Som jag tidigare nämnt går det 
inte att komma åt kulturens innehåll utan att tolka uttrycken. Det som uttrycken ovan pekar 
på, är att service värderas högt i organisationen. Detta framgår både i det mina informanter 
ger uttryck för i enkäter och intervjuer, men även i hur lokalen är utformad. Personalen finns 
hela tiden närvarande i biblioteket eftersom arbetsplatserna finns kring disken där låntagarna 
passerar. Informanterna återkommer vid flera tillfällen till att det är viktigt med nöjda kunder. 
Även om inte alla är eniga om benämningen kunder så är de överens om att försöka ge dem 
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det som efterfrågas. En uppfattning mina informanter verkar ha gemensamt är att besökarna i 
stor utsträckning känner sina egna behov och önskningar och att det därför ska tas hänsyn till 
vad de vill ha. 
 
En annan verklighetsuppfattning som mina informanter ger uttryck för är att de ekonomiska 
ramarna och avtalet med kommunen är väldigt styrande. Så långt det är ekonomiskt möjligt, 
menar flera informanter, lämnas utrymme för egna idéer. För övrigt uttrycks det som viktigt 
att hänga med i utvecklingen.  
 
Andra värderingar som kan uttolkas är att tydliga rutiner och tydlig arbetsdelning är 
någonting bra och eftersträvansvärt. Att man är flexibel och hjälps åt inom organisationen kan 
tolkas som en norm, något som verkar vara en regel inom organisationen. 

 

 

 4.2 Det personalkooperativa biblioteket  
 
Biblioteket ligger i ett kulturhus i en kommun strax utanför Stockholm. Lokalen var 
ursprungligen Atlas Copcos som på senare år byggts om och som i september 2002 
invigdes som kulturcentrum. I huset ryms förutom bibliotek även konsthall, scen och 
verkstäder för skapande verksamhet samt kafé mm. (Dieselverkstaden 2007a) 
 
Redan från starten fanns idéer om att biblioteket skulle drivas av personalen själv och i 
april 2006 blev det verklighet efter ett beslut av kulturnämnden i mars samma år. De sex 
personer som arbetade på biblioteket tog därmed tjänstledigt från sina arbeten i 
kommunen och bildade ett personalkooperativ i form av en ekonomisk förening. Ett avtal 
slöts sedan mellan den ekonomiska föreningen och kulturnämnden om ramarna för 
verksamheten. Sedan 2007 är försöksverksamheten över och personalen sade upp sig från 
kommunen för att jobba i personalkooperativet. Det är kulturnämnden som sätter de 
övergripande målen och som också har ansvar för den kvalitativa utvärderingen. Ansvaret 
för statistik ligger på bibliotekspersonalen. 
 
För att få en uppfattning av vilken bild av biblioteket personalen vill ge utåt, har jag 
granskat deras hemsida där biblioteket har en egen flik, bibliotekets egen blogg, 
verksamhetsberättelse men också artiklar där personalen kommit till tals. Artiklarna har i 
stort fungerat som ett sätt att bekanta mig med biblioteket och används inte som 
huvudsaklig källa. 
 
På bloggen, beskrivs biblioteket som ”framtidens bibliotek – redan idag” 
(Dieselverkstaden 2007b). Och på hemsidan där biblioteket har en egen flik står att det 
”vill utmana det traditionella biblioteksbegreppet och istället för långa rader av bokhyllor 
lämna utrymme för aktiviteter och upplevelser för alla sinnen. (Dieselverkstaden 2007a) 
 
Efter första halvåret med ny drift skriver personalen en verksamhetsberättelse (Nacka 
kommun 2006). Där beskriver personalen biblioteket som annorlunda med satsningar på 
”ny teknik och stora upplevelser”. Vidare står det att biblioteket vill vara en ”öppen och 
inbjudande mötesplats”. De framhåller samarbete med andra aktörer, både andra bibliotek 
men också företag där sponsring är ett inslag. Det går också att läsa att medarbetarna 
känner ”stor tillfredsställelse med sitt arbete” och att ambitionerna är höga inför framtiden. 
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I februari 2007 fattade kulturnämnden beslut om en ny modell för finansiering som gällde 
alla kommunens bibliotek. Det nya är att ersättningsnivån ska avgöras utifrån prestation 
vilket framför allt mäts i nyckeltalen ”antal besök” och ”öppettider” men även i ”antal 
utlån”. Även cirkulationsgraden, dvs. hur stor del av det totala mediebeståndet som utlånas 
är av intresse. (Myrén 2007, s.18). 
 
Det centrala i uttalandena från personalen är kundperspektivet och friheten i att vara sin 
egen. Det öppnar för sponsring och snabbare inköpsvägar. Dessutom kan man ”hoppa 
över möten som man inte berörs av”. (ibid, s.18)  
 

  4.2.1 Kulturella uttryck 

  4.2.1.1 Materiella uttryck  
Fysisk struktur och objekt 
 

    Lokalen Biblioteket ligger på bottenvåningen i ett gammalt hus som tidigare varit en industrilokal, 
med ett stort köpcentrum alldeles i närheten. Övriga delar av huset används som kulturhus 
som rymmer olika aktiviteter. Biblioteket ligger direkt till vänster, väl synligt, från entrén 
till kulturhuset. Det enda som skiljer biblioteket från kaféet och receptionen som ligger 
precis utanför, är en glasvägg som skjuts åt sidan då biblioteket är öppet. Biblioteket i sig 
är inte stort, men det är högt i tak vilket ger en känsla av rymd. Det finns en liten disk en 
bit in från ingången. För övrigt innehåller biblioteket bokhyllor i grå metall, färgglada 
soffor och fåtöljer att sitta i med mattor under, en barnavdelning som kan skärmas av med 
ett draperi och en avdelning för vuxna. Det är ganska slående att tekniska lösningar har en 
betydande plats i biblioteket. Nära entrén står mediejukeboxen som det 
personalkooperativa biblioteket varit en av de första i landet att skaffa. På barnavdelningen 
finns en storbildsskärm där man kan spela TV-spel. Böckerna är ”chipade” med den 
senaste RFID-tekniken och låntagarna sköter sina lån själva vid utlåningsstationen. Det 
märks också att det satsats stort på musik och film och utbudet av serier och manga är stort.  
 
Personalen har sina arbetsplatser i ett rum i anslutning till biblioteket. Där sitter alla 
samlade i ett kontorslandskap. Det finns ett litet rum, någorlunda avskilt, i ena hörnet av 
lokalen. Det är där vi håller till under intervjuerna. 
 

  4.2.1.2 Verbala uttryck  
Språk, historier, uppfattningar och uttalade värderingar (om organisationen, service och 
driftsformen etc) 
 
 

  Organisa- ”…vi har bra gemenskap”  
  tionen  

”Jag trivs med det här jobbet måste jag erkänna”  
 
”…vi försöker att driva ett väldigt tillåtande och öppet bibliotek, vi brukar beskriva det 
som ett vardagsrum utan trösklar.” 
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I början av varje intervju ber jag var och en att beskriva sin arbetsplats. En öppen fråga 
som ger informanterna möjlighet att själva välja ord som de tycker beskriver biblioteket de 
jobbar på. I beskrivningarna används ord som ”rolig”, spännande”, ”öppen”, 
”tillåtande”, ”högt i tak”, ”ljus”, ”luftig” och ”informell stämning”. En informant säger, 
när han beskriver arbetsgruppen att ”det känns som om vi är ett team som jobbar här, 
vänner, vi har bra gemenskap, vi har lika grundvärderingar, vi tycker olika men har ändå 
någonstans lika….ja, vad är det….vi är nyfikna!” 
 
I jämförelse med andra bibliotek upplever mina informanter på det personalkooperativa 
biblioteket som ”ett annorlunda bibliotek, det kanske mer påminner om en bokhandel, jag 
vet inte…jag tycker att det här biblioteket jämfört med andra i allmänhet är mycket mera 
inbjudande, sen finns det undantag, som Malmö stadsbibliotek som är ljust och fint. Men 
de flesta bibliotek är ganska trista”. 
 
 

 ”vi tycker väl att vi har ett modernt bibliotek” 
 

På det personalkooperativa bibliotekets blogg har personalen beskrivit sin arbetsplats som 
”Framtidens bibliotek - redan idag”. Jag ber var och en jag intervjuar att förklara hur de har 
tänkt kring det. En informant säger att ”teknik är viktigt för framtiden men sen känner jag 
nog att det handlar om attityder, inställningen till kunden”. 
 
Jag vill veta mer om vad de lägger i ordet framtiden och ställer därför fler frågor. Någon 
beskriver att ”det är att ligga i framkanten via innovationer, ny teknik, ny media, nya 
projekt, nya oväntade saker”. Då och då jämför de sitt bibliotek med sin föreställning om 
andra traditionella bibliotek. Även resonemang om hur den egna arbetsplatsen inte 
fungerar ger en bild av hur de ser på sitt bibliotek.  
 

 ”Tanken var att framtidens bibliotek inte är att vara smakdomare utan att jobba i ett 
samspel med besökarna, mer som en serviceinrättning höll jag på att säga”. Han 
fortsätter: ”Det första man ofta ser[på andra bibliotek, min anm.] är förbudsskyltar mot 
mobil, man får inte ta med sig mobiler in, så kommer någon och hyssjar åt en, och så får 
barnen inte leka, och så hittar man inga böcker, så där du vet”. 
 
En annan informant är inne på att framtidens bibliotek handlar om att utmana det 
traditionella biblioteksbegreppet. 
 
”Vi vill frigöra oss från den här uppfattningen som man ibland känner att folk har. 
Gemene man har en bild av vad ett bibliotek är och den föreställningen skulle vara 
intressant att sudda ut lite grann. Ibland kan man känna att det finns en nästan överdriven 
respekt för bibliotek även om vi försöker vara väldigt tillåtande vad gäller vad man får och 
inte får göra på biblioteket”. 
 
Alla är eniga om att framtidens bibliotek inte endast har med ny teknik att göra, även om 
det är en viktig del. 
 
”Vi försöker ligga långt fram när det gäller tekniska lösningar, försöka vara 
nollhindrande utan trösklar och att besökarna ska kunna klara sig själva i väldigt stor 
utsträckning. Där kommer tekniken in, det kan vara väldigt praktiskt, men det handlar inte 
bara om teknik, det handlar ju väldigt mycket, eller snarare mer om attityder, 
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inställningar”. 
 
I efterhand, när jag kontaktar informanterna igen, i och med att de fått läsa igenom 
transkriberingarna av intervjuerna, får jag svaret att de funderat en del på det där med 
framtidens bibliotek och att de bestämt sig för att ta bort det från bloggen. Informanten 
skriver:  
 
”Att påstå att man är framtidens bibliotek är direkt töntigt och kontraproduktivt.  
Skälet till att det går så bra för oss är snarare att vi är "samtidens" bibliotek och att 
många andra bibliotek lever i gårdagen. Vi försöker tillgodose brukarnas behov idag, vara 
i samspel med deras intressen, behov och önskemål såväl som att hänga med tekniskt, och 
att låta vår egen kompetens/intressen/passion synas i bibblan. Men att sia om "framtidens" 
bibliotek är svårt. Det är som science fiction-filmer: utspelar den sig år 2078 men är 
inspelad 1986 kan du ge dig fan på att alla ändå har hårhjälmar och midjekorta kavajer. 
Det blir inte trovärdigt.”  
 
Idag [2007-10-15] står det istället på bloggen ” – för dig som tycker om kultur”. 
 
 
 

  Service ”Vi har kundperspektiv, man föreställer sig att man kommer som kund i stället.” 
 
”Det jag värderar högst är nöjda besökare” 
 
En av informanterna använder ofta benämningen kund och när jag frågar honom vidare om 
det säger han: ” vi använder alla tre: kund, medborgare, låntagare, det är inget 
’statement’. Det gör att man tar ner sig själv från sin piedestal. Vi bibliotekarier är bra på 
att övervärdera vår egen yrkesroll.[…] Man blir inte en bra bibliotekarie för att man har 
utbildning, det lär man sig ofta på plats. Det jag menar är att vi kan tycka att vi är så 
viktiga på något sätt. Ett jämspelt möte är viktigare, det är ju deras skattepengar som 
betalar min lön, alla böcker jag köper in och så vidare”. 
 
I intervjun ber jag var och en att beskriva vilka värderingar som de lägger störst vikt vid på 
arbetsplatsen. Alla är överens om att det handlar om att sätta kunden i första rummet.  
 
 

 ”… vi ser ingen motsättning med att ha kvalitet och att vara populär”. 
  

När de pratar om bibliotekets främsta uppgift tar alla upp tillgången till fri information och 
kultur som viktig. En av informanterna tar upp demokratiaspekten och talar om att 
”bibliotek är det sista offentliga rummet där alla är välkomna oavsett inkomst, kön eller 
ras och så vidare”. Han menar att bibliotekets främsta uppgifter dels handlar om att 
förmedla kulturarvet, dels om att ”spegla samtiden”. Kvalitetsdebatten som varit aktuell 
och där det personalkooperativa biblioteket varit delaktigt tas upp. En informant berättar 
att ”det här biblioteket har av flera blivit anklagade för att vara ett populistiskt 
skitbibliotek. Det är svårt för oss att ta till oss”. Han menar att det i debatten har ”andats 
någon slags total smakfascism, om vi köper in det folk vill ha då blir det skit. Då 
idiotförklarar man ju folket, medborgarna. Som att de inte vet sitt eget bästa”.  
 
Vidare menar han att det inte bara handlar om vilka media man köper in utan även ”vilken 
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attityd man har mot besökarna, vilken servicenivå. Vi försöker anpassa oss till köpcentret 
som ligger här intill, vi har öppet då folk shoppar, öppet på röda dagar, det är då folk har 
tid”. Han menar att det också är en kvalitativ aspekt. Han nämner också ordet 
”konsumtionsmönster” och talar i det sammanhanget om att han ser det som att de på 
biblioteket erbjuder kultur.  
 
Någon tar upp tanken på biblioteket som en plats att vara på. ”Vi strävar ju efter att 
besökarna ska vilja komma hit och faktiskt tillbringa tid här, inte bara gå till biblioteket 
när de har den där specifika boken som de vill låna. Att man går till biblioteket och ÄR, 
och sedan överraskas och hittar nya saker som man kanske inte hade tänkt på och så får 
man med sig saker hem.”  
 
 
 

  Drifts- ”…det fanns jordmån för det” 
  formen 

Jag ber mina informanter att berätta om driftsformen och i alla tre intervjuer framkommer 
att det varit personalen som varit drivande för förändringen. I två av intervjuerna får jag 
veta att det även funnits ett starkt stöd från politikerna i kommunen. En informant nämner 
kulturnämndens önskan om alternativ drift på flera kommunala områden. En annan 
uttrycker det som att ”det fanns jordmån för det” i och med att kommunen är 
moderatstyrd. 
 
 
”…vi spar tid och blir effektivare med snabbare beslut. Om vi vill satsa på något behöver 
vi inte be om lov, vi bestämmer själva.”  
 
En del av intervjuerna handlar om för- och nackdelar med driftsformen. En av 
informanterna använder också ordet ”friare” i sin beskrivning av skillnaden mot hur det 
var när biblioteket drevs av kommunen. I enkäten skriver en anställd som svar på frågan 
om hur organisationens driftsform påverkar det dagliga arbetet att det blivit en ”större vi-
känsla”. En annan beskriver det som ”mycket positivt. Bidrar till arbetslust och känsla av 
delaktighet”.  
 
En av informanterna berättar i intervjun om hur det hela gick till. Jag får då veta att 
reformen först var ”en het potatis” i kommunen. Han tillägger också att det ” är lätt att 
vara nytänkare i bibliotekssverige, det verkar så otroligt statiskt. Vi tycker inte att det vi 
gör är så himla märkvärdigt, jag blir nästan generad när folk kommer och säger att vi är 
så bra. Men det visar bara på hur torrt det är.” 
 
Vidare berättar han att det var arbetsgruppen som tog initiativet till förändringen av 
driftsform men att de hela tiden haft stöd från politikerna, övervägande moderater, i 
kommunen. ”Vi som arbetsgrupp kände oss så pass tajta och självsäkra att vi verkligen 
ville bli egna”.  
 
 Andra fördelar med driftsformen tas upp. ”Det handlar ju i grunden om att få ett ökat 
självbestämmande, kortare beslutsvägar, ökad frihet för oss i personalen. Och även en 
experimentlusta liksom att man kan väl i alla fall prova på att se om det går att driva 
bibliotek på annat sätt än traditionellt kommunalt.” 
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När det gäller anslaget som är baserat på variablerna öppettider, antalet besök och antalet 
utlån så säger en informant att han ”ser det som en morot att man får mer pengar om man 
gör biblioteket bättre” 
 
Men det finns också nackdelar. Som kommunalt anställd har man en större trygghet. Det 
personalkooperativa biblioteket är ju ”konkurrensutsatt, det är upphandling, det kan ju 
komma någon annan som vill driva det här biblioteket bättre och billigare”. 
 
En av de anställda säger att det var ”traumatiskt” att säga upp sig, men säger samtidigt att 
han känner sig ”ung i gamet” och menar att om det mot förmodan skulle gå snett med det 
personalkooperativa bibliotek så kan han söka sig ett annat jobb. ”Det är klart att är man 
58 och bara har några år kvar till pension då är det annorlunda […] då blir man ju ännu 
mer tajt när ens väl och ve hänger på det, det är då man gör ett bra jobb. Är man anställd 
kan man alltid gömma sig bakom det”. 
 
 
 

 
  Uttalade ”Förhoppningsvis märks det på vår verksamhet att man utvecklas” 
  värderingar 

”Man får tid att göra det, jag tror att vi är väldigt öppna så, är det något du brinner för 
och vill utveckla så är det bara att köra på” 
 
De flesta av mina informanter menar att det som är strategiskt viktigast främst är att 
medlemmarna i organisationen känner att de hela tiden får utvecklas. En medarbetare 
upplever det som viktigare att skaffa resurser och att skapa nya möjligheter, men att skapa 
tydliga rutiner och tydlig arbetsfördelning är minst viktigt ur strategisk synpunkt enligt 
enkätsvaren. I intervjuerna låter jag dem utveckla hur de resonerar, på vilket sätt det märks 
att det är viktigt med personlig utveckling på arbetsplatsen. De menar att alla har möjlighet 
att utveckla det de är intresserade av. 
 
Något som också värderas i organisationen är de olika kompetenserna som de anställda 
har. På frågan om rekrytering och vilka egenskaper som värderas om någon ny skulle 
anställas, uttalas att man i så fall skulle söka någon som kan något som ingen annan i 
organisationen kan. 
 
En informant uppehåller sig vid värderingar. 
 
”Det är det här klassiska, det är ju att respektera varandra och försöka hålla en öppen 
hållning till jobbet och högt i tak vad man kan prata om och diskutera. Vi har samma 
värderingar, just att vi verkligen känner för det här biblioteket och vill driva det och göra 
verkligen det bästa vi kan göra. Någonstans har vi den grundvärderingen att, jag tror vi 
alla känner att vi har ett så otroligt bra jobb och att det ska kunderna, besökarna, få känna 
av, ett välkomnande bibliotek! Och att vi hjälps åt och lär varandra saker som andra inte 
kan. Och i demokratisk anda turas vi om med uppgifter som liksom vandrar runt.” 
 
 

  4.2.1.3 Beteendeuttryck  
Handlingar, beslutsfattande, utveckling, möteskultur och samtalston 
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   Arbets- ”Det som är speciellt med just den här arbetsplatsen är väl just att arbetsgruppen är så           
gruppen gjuten. Det är en väldigt konfliktfri arbetsmiljö”. 

 
”Det känns som att vi är som ett team som jobbar här, vänner, vi har bra gemenskap…” 
 
”…ganska tajt grupp, finns inga riktiga hierarkier, det handlar väldigt mycket om 
delaktighet”. 
 
Alla informanter på det personalkooperativa biblioteket är eniga i sin uppfattning att 
organisationen, framför allt, är familjär med stor delaktighet för alla medlemmar. Ingen 
tycker att de har en organisation med tydlig struktur och tydlig arbetsdelning. Att 
organisationen är familjär bekräftas av svaren på frågan om hur de vill beskriva sin 
arbetsplats. 
 
 
 

 Vi kanske skulle umgås mer på fritiden om vi inte jobbade tillsammans åtta timmar om 
dagen”. 
 
På frågan om förhållandet mellan de som jobbar på biblioteket så framkommer att de pratar 
privata saker på jobbet och att de ” har bra koll på varandra som personer”, som en 
informant uttrycker det. 
 
 
 

 ”Det känns verkligen inte som om det finns kvar sån här uppdelning.” 
 
Det finns heller ingen prestige mellan medarbetarna beroende på utbildning. Alla som 
jobbar på det personalkooperativa biblioteket kallas för biblioteksmedarbetare eftersom de 
slopat titlar som bibliotekarie och biblioteksassistent. En informant berättar att de ”brukar 
skoja om det. Vi går ibland till (X) och säger att du som är utbildad bibliotekarie, hur gör 
man det här egentligen? Och så kanske det inte är en så avancerad grej, så det blir liksom 
en skojgrej”.  

 
 
  Beslut ”Det är bara sex viljor som måste samsas och det är sex ganska samstämda viljor så det 

har aldrig känts som om det fattas beslut över ens huvud”. 
 
”Alla är med och påverkar. Det känns som en väldigt öppen arbetsplats på så sätt att man 
kan komma med förslag utan att vara rädd för att de brutalt slås ned”.  
 
”Antingen blir det ett gemensamt arbetsmöte eller så pratar vi här i bibblan, det går ofta 
väldigt snabbt allting. Det är inga pappersexerciser. Vi sätter oss ner och snackar och sen 
bestämmer man”. 
 
Det framkommer i enkäten att beslut oftast fattas genom konsensus men ibland får 
majoriteten fälla avgörandet. I en av intervjuerna får jag berättat för mig hur det kan gå till 
när beslut fattas. [V]i pratar igenom allting, ofta så håller vi med varann, vissa grejer har 
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inte alla hållit med varann om, jag har till exempel varit emot…en löjlig grej. Förut hade 
vi alla skivor i en disk så man fick komma och hämta. Sen satte vi chip på allt vilket 
betydde att allt står i hyllorna och vi hade inget larm, så det är lätt att sno grejer här. Jag 
fick panik när vi skulle ställa ut skivorna, jag var emot det. Sen gjorde de det när jag var 
på semester, de passade på där (skratt). Nu i efterhand fattar jag knappt att jag var så 
bakåtsträvande men då…det händer ju kanske att vi är tre mot två men då blir det 
majoritetens beslut. Det är ju inga dramatiska grejer. Inte så att någon känner sig 
utmobbad, alla har lika mycket att säga till om. Däremot känns det som om vi numera har 
ganska bra konsensus, tidigare har vi grälat och ….inte dålig stämning men i och med att 
ingen är rädd att säga vad den tycker så, inga är tysta som möss och sedan snackar skit 
efteråt och är missnöjd.” 
  
En av informanterna beskriver att de varit ”icke-hierarkiska även innan” och syftar då på 
driftsförändringen. Vidare beskriver han sin arbetsplats som ”extremt demokratisk”. 
 

 
 
  Utveckling ”…det värsta som kan hända är att det står stilla liksom”. 

 
Inställningen till utveckling hos samtliga informanter är att utveckling är en förutsättning 
för arbetet. På frågan om vad de vill ändra på eller utveckla i sin organisation svarar en av 
informanterna bland annat att ”utvecklas måste man göra, man måste ha den strävan hela 
tiden. Annars stagnerar man ju”.  
 
 

   Möten ”Inga onödiga möten hålls” 
 
Mötena beskrivs av alla som informella. Det förekommer även formella möten ”men de är 
inte så frekventa” och ”hålls de i en lättsam trevlig ton”. Orsaken ”är att vi är en ganska 
liten grupp. Vi sitter alla i samma rum, kontorslandskap, och har alla möjlighet hela 
dagarna att kommunicera och prata och sådär så att man behöver inte ha möten hela tiden 
om man faktiskt pratar med varandra”, säger medarbetaren. 
 
 
 

  Samtalston ”…alla vågar tycka, säga sin mening”. 
 
I enkäten ställdes frågan om samtalstonen, hur informanterna upplever att de samtalar med 
varandra. I svaren används ord som ”rå å familjär, hjärtlig, rak”, ”i regel lugn, men 
ibland hetsig.” Det framgår att de ”har högt i tak” i betydelsen att alla säger vad de tycker. 
En skriver att ”heta diskussioner är ovanliga men jag ser dem som roliga”. En annan 
beskriver samtalstonen som lugn och konstruktiv med mycket humor. 
 
 

  4.2.1.4 Strukturella uttryck  
Inbördes arbetsordning, ceremonier, belöning, framgång och rekrytering 
 

 
Arbets-   ”Vi brukar säga att vi inte har det [en formell ledare, min anm.], men ordföranden är ju     
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ordning   ganska drivande, det var hon som var ledare innan, så hon är väl ledare även om hon  
formellt inte är chef. Hon har hand om bokföringen och betalar ut alla våra löner, så hon 
har en viss makt”. 
 
Oavsett utbildning är alla som jobbar på biblioteket biblioteksmedarbetare. De flesta 
sysslor sköts också kollektivt och vissa uppgifter roterar. Rent formellt är ingen 
medarbetare viktigare än någon annan och alla har samma delaktighet i 
personalkooperativet. Däremot är alla eniga om att det finns en informell ledare. Den 
tidigare enhetsledaren är numera ordförande i den ekonomiska föreningen och har 
huvudansvaret för ekonomin. Hon är biblioteksassistent i grunden.   
 
 
 

 ”…i demokratisk anda turas vi om med uppgifter som liksom vandrar runt” 
 

”Sen har alla sina hjärtefrågor” 
 
 Det ekonomiska ansvaret som övertagandet av driften har inneburit har gett personalen 
mer jobb i form av bokföring, som tar ganska mycket tid i anspråk. I gengäld är 
beslutsvägarna kortare. För övrigt är sysslorna i ganska liten grad uppdelade. En informant 
säger att ”tanken är att man ska alternera och lära av varandra”. Det handlar också om 
att organisationen blir mer sårbar om en viktig uppgift bara hänger på en person. Jag får 
under en intervju veta att biblioteksanställda har försökt låna in böcker eller filmer från 
andra bibliotek, men då fått beskedet att de inte varit tillgängliga eftersom personen som 
haft har ansvar för att ställa ut boken/filmen varit på semester. Informanten menar att det är 
”värdelös service. Då blir man förbannad. Det känns lite svårt att förklara för 
låntagaren”. Vidare medger han att även Dieselverkstadens bibliotek har en svaghet, ”det 
är att (X) sköter bokföringen tillsammans med revisorn. Om hon skulle bli sjuk en längre 
tid står vi oss slätt”. Annars finns en viss uppdelning av sysslor efter intresse. Några är 
duktiga på musik och har därmed ansvaret för skivinköpen och någon ansvarar för inköp 
av fantasy- och science fictionlitteratur. 
 
 
 

 ”På många ställen är det chefen som gör schema. Jag vet inte hur vanligt det är men det 
tog henne säkert en arbetsdag i veckan, och så blir det många ändringar när man ska byta 
pass och sådär”. 
 
Det finns också ett mer informellt system för schemaläggning på arbetsplatsen. 
Informanterna kallar det för ett önskeschema, där var och en får fylla i vilka tider de vill 
och kan jobba under veckan. Dagen är uppdelad i dagpass och kvällspass. Alla informanter 
är överens om att systemet fungerar bra. Det är mer ”flexibelt” och sparar tid.  
 
 

  Ceremonier ”framgång, lyckade resultat”. 
 
Jag ställer även frågan i enkäten om vad som firas på arbetsplatsen. Här är svaren 
genomgående kopplade till verksamheten. ”Allt positivt som har med verksamheten att 
göra”, ”Framgångar”, ”När något lyckats extra bra” och ”till exempel när vi blev en 
ekonomisk förening.” 
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  Belöning ”nytt tänk goda arbetsinsatser” 

 
När jag i enkäten frågar om vad som ger beröm i organisationen, får jag svaren ”typ allt”, 
”det mesta”, ”nytt tänk goda arbetsinsatser”, ”alla till alla”, och ”initiativförmåga egna 
projekt/idéer”. 

 
 
  Framgång ”nöjda besökare” 

 
”harmonisk arbetsgrupp” 
 
Informanterna får också i enkäten med egna ord beskriva vad som är att betrakta som 
framgång i organisationen. Svaren handlar dels om besökarna där ”fler”, ”nöjda” och 
”glada” samt ”uppskattning från besökare” framhålls som framgång. Dels handlar det om 
arbetsgruppen där saker som ”delaktighet, personligt engagemang”, ”nytänkande” och 
”harmonisk arbetsgrupp” nämns. 

 
 
 
  Rekrytering ”kunnig inom områden vi andra inte kan” 

 
När det gäller rekrytering framgår det att det inte är ett måste med bibliotekarieutbildning.  
När någon ny eftersöks så är det värdefullt med kompetens som inte redan finns inom 
arbetsgruppen. 3 Det är arbetsgruppen gemensamt som fattar beslut om rekrytering skulle 
bli aktuell. 
 
För att få svar på vilka egenskaper som värderas högt i organisationen frågar jag hur man 
ska vara för att passa in när någon ska rekryteras. Egenskaper som uppskattas är ”öppen”, 
”flexibel, social och engagerad”, ”positiv”, ”trevlig”, ”självgående, initiativrik, stark 
personlighet, eget driv, egna idéer, passionerad”. 
 

4.2.2 Kulturellt innehåll 
Värderingar, normer och verklighetsuppfattningar 
 
Här finns en verklighetsuppfattning att besökarna själva, i stor utsträckning, vet vad de vill ha 
och inte behöver omhändertas av bättre vetande bibliotekarier. Deras önskningar ska tas på 
allvar. Någon talade i en av intervjuerna om ett jämlikt möte med besökarna som något att 
sträva efter.  
 
Något som värderas högt i organisationen är att spegla samtiden. Detta tar sig uttryck genom 
att ligga i framkant, både vad gäller ny teknik men även när det gäller att omvärdera 
biblioteksbegreppet och att ifrågasätta attityder som omger biblioteket. Det talas om att vara 
tillåtande gentemot varandra, inom organisationen, och gentemot besökarna. Service är en 
viktig del där det handlar en hel del om attityder, hur man ser på sina besökare, så väl som att 

                                                           
3 Nacka kommun har ett rekryteringssystem som kallas för YRROL och som bygger på rekrytering inte enbart 
efter utbildning (samtal med ordföranden i Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening) 
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besökarna ska få det dem vill ha. 
 
Driftsformen värderas också högt i och med att det går att fatta snabbare beslut och att 
delaktigheten är större där alla är med på samma villkor. Utveckling ses som en nödvändighet 
där olika kompetenser inom organisationen och nya initiativ värderas högt. 

  

4.3 Sammanfattning av empirin med hjälp av nyckelord 
För att förenkla för läsaren har jag försökt sammanfatta empirin i en tabell (se nedan). Med 
risk för att en sådan sammanfattning lätt kan uppfattas som förenklad, så ger den ändå en 
övergripande bild av materialet ovan. Jag har använt nyckelord i sidan av mitt empiriska 
material (se ovan) för att belysa vad mina frågor och informanternas svar handlat om. Dessa 
nyckelord har jag samlat under rubriken kulturella uttryck under respektive bibliotek i 
tabellen. Rubrikerna är i stort sett desamma i båda fallen. Men trots samma grundfrågor har 
svaren blivit olika, både till sin karaktär och i sin utförlighet, framför allt i intervjuerna. För 
att belysa detta finns det rubriker med under ett av biblioteken som inte finns med under det 
andra, och tvärt om. Efter varje rubrik har jag försökt sammanfatta informanternas svar i ett 
eller några få ord som jag tycker fångar essensen i svaren. Samma sak har jag gjort under 
rubriken kulturellt innehåll som bygger på en samlad tolkning av uttrycken. 
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Bibliotek Kulturellt innehåll Kulturella uttryck 
Entreprenad- 
biblioteket 
 

 

Värderingar och normer 
Service – Nöjda kunder/besökare 
Flexibel personal – ”hjälpas åt” 
Tydliga rutiner och tydlig arbetsdelning 
Verklighetsuppfattningar 
Annorlunda, vanlig 
Ekonomiska ramar och avtal styrande 
Tydliga rutiner bra 
Besökare- kunder/låntagare 

Materiella 
Lokalen – servicetanke, nära 
köpcentrum 
Verbala 
Organisationen – annorlunda, vanlig, 
”hänga med” 
Service – kundtänkande 
Driftsformen – bra öppettider, bra 
tillgång till böcker, förvirrande för 
besökare 
Styrning/beslut – ekonomiska ramar, 
avtal med kommunen 
Beteende 
Arbetsgruppen – gemenskap 
Beslut – av entreprenörerna 
Utveckling – inom ram 
Möten – formella och informella 
Samtalston – uppdelat privat och jobb 
Strukturella 
Arbetsordning – uppdelning, rutiner, 
flexibilitet 
Ceremonier – personer 
Belöning – beröm för initiativ 
Framgång – Nöjda kunder och 
personal 
Rekrytering - egenskaper 

Personal-
kooperativa 
biblioteket 
 

 

Värderingar och normer 
Spegla samtiden, Service - Nöjda kunder 
Delaktighet, medbestämmande 
Snabba beslut, Olika kompetenser 
Initiativ och utveckling 
Verklighetsuppfattningar 
Annorlunda 
Besökare - kunder vars behov ska 
uppmärksammas och beaktas. 

Materiella 
Lokalen – i kulturhus, nära 
köpcentrum 
Verbala 
Organisationen – annorlunda, öppen, 
utan trösklar, spegla samtiden 
Service - kundtänkande 
Driftsformen – snabba beslut, eget 
bestämmande 
Uttalade värderingar - utveckling 
Beteende 
Arbetsgruppen – ”tajt”, ”team”, 
delaktighet 
Beslut – demokratiska, delaktighet 
Utveckling – nödvändigt 
Möten – informella, inga onödiga 
Samtalston - informell 
Strukturella 
Arbetsordning – flexibel, roterande 
uppgifter, hjärtefrågor 
Ceremonier - organisationen 
Belöning – beröm för initiativ 
Framgång – nöjda kunder, personal  
Rekrytering – olika kompetenser 

Tabell 1 Egen sammanfattning av empirin 
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5. Analys och tolkning  
Detta avsnitt bygger på den modell och de dimensioner jag angav som analysmodell tidigare 
(se sid.15f). 
 
Modellen utgick från fyra bibliotekstyper med olika karaktäristika. Det är den 
klanorienterade eller familjära typen, entreprenörstypen (eller adhocracy som den också 
kallas), den hierarkiska typen och marknadstypen. Vilken eller vilka typer som sätter sin 
prägel på ett bibliotek kan tydliggöras genom de sex dimensioner som beskriver: 
organisationen, ledarskapet, personalen, det organisatoriska kittet, den strategiska tyngden i 
organisationen samt framgångskriterier. (Kaarst-Brown et al. 2004, s.39f) Det första 
alternativet (a) i varje dimension representerar den familjära typen, det andra alternativet (b) 
representerar entreprenörstypen, det tredje (c) marknadstypen och det fjärde (d) i sin tur den 
hierarkiska typen. 
 

 
 

5.1 Analys utifrån OCAI 

5.1.1 Dominanta organisatoriska karaktärsdrag 
a) en personlig familjär plats 
b) entreprenörslik och risktagande 
c) konkurrens- och prestationsinriktad 
d) kontrollerad och strukturerad 
 

Informanterna på båda mina undersökta bibliotek beskriver sin arbetsplats som familjär. 
Detta påverkas troligtvis i hög grad av arbetsplatsernas storlek med få medarbetare i 
respektive arbetsgrupp. Detta uttryck från mina informanter stämmer också väl in på 
slutsatserna i Kaarst-Browns et al. artikel där författarna menar att folkbibliotek främst har 
drag av en familjär organisationstyp men med viss dragning åt entreprenörstypen. 
 
 Som exempel nämner informanter från det personalkooperativa biblioteket att deras grupp 
känns som ett ”team” och att de är ”tajta” och har ”bra koll på varandra som personer”. På 
Entreprenadbiblioteket säger någon att de har ”god stämning” och att alla är överens om att 
de ”hjälps åt” i sitt dagliga arbete.  
 
Båda biblioteken har också ett visst mått av prestationstänkande i det att de strävar efter ökat 
antal besök och god service, och att det tämligen ofta uttalas att de som kommer till 
biblioteket ska betraktas som kunder. Ett dominant karaktärsdrag på det personalkooperativa 
biblioteket är att personalen, så att säga, jobbar för sin egen överlevnad. Skulle det gå dåligt 
så mister de sina jobb. Där finns ett stort mått av risktagande för personalens egen del i och 
med detta. En informant säger att detta risktagande gör gruppen ännu mer sammanhållen. 
Av den anledningen så anser jag att det personalkooperativa biblioteket är både familjär, 
entreprenörslik och prestationsinriktad till sin karaktär. 
 
På Entreprenadbiblioteket talas det vid flera tillfällen om tydliga rutiner och tydlig 
arbetsfördelning, vilket jag anser ger en bild av en organisation där det är viktigt med 
kontroll och struktur. Det är inte entydigt så att alla upplever att de i nuläget har tydliga 
rutiner och tydlig arbetsfördelning, men det råder en enighet om att det är önskvärt. 
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Entreprenadbiblioteket drivs ju på entreprenad, varför man skulle kunna förvänta sig att det 
är entreprenörslikt i sin karaktär. Trots detta fann jag inga tecken på risktagande i min studie 
av biblioteket. Däremot återkommer informanterna gång på gång till kommunens styrande 
avtal och till att entreprenörerna fattar de avgörande besluten. Det finns alltså en tydlig 
hierarki i organisationen. Jag betraktar därför Entreprenadbiblioteket som både familjär och 
kontrollerad till sin karaktär som organisation. 

 
 

5.1.2 Ledarskapsstil  
a) mentorslik, tillhandahållande och omhändertagande 
b) entreprenörslik, innovativ och risktagande 
c) inget nonsens, aggressiv och resultatinriktad 
d) koordinerande, organiserande och effektivitetsorienterad 
 

Det Personalkooperativa biblioteket har rent formellt ingen ledare, eller snarare är alla lika 
mycket ledare i organisationen. Det framkommer i en av intervjuerna att de anställda lär 
varandra av det de själva kan. En annan beskriver att alla är väldigt tillåtande och stödjande 
när någon brinner för något. Därför skulle de här kunna klassas som mentorslika och 
omhändertagande. Det uttalas också av mina informanter att det är viktigt med ny teknik. En 
av fördelarna med driftsformen sägs vara möjligheten till sponsring, vilket är något relativt 
nytt och okonventionellt i biblioteksbranschen. Detta gör att jag även vill karaktärisera det 
Personalkooperativa biblioteket som entreprenörslikt, innovativt och risktagande. Det 
kommer också fram att de planerade mötena är få och att många beslut fattas i dialog under 
det löpande arbetet. Organisationen kan alltså sägas vara klart icke-hierarkisk. 
 
 Ledarna för Entreprenadbiblioteket kan främst karaktäriseras med egenskaper som 
mentorslika och omhändertagande. Det är en liten organisation med få medlemmar som 
arbetar nära varandra i ett kontorslandskap. Ledningen vill att personalen ska utvecklas och 
må bra och få stöd när de kommer med egna initiativ och idéer. Men ekonomin omtalas 
ständigt av samtliga informanter. En av entreprenörerna påpekar också att kommunen tjänat 
på entreprenaden utan att det har gått ut över kvaliteten. Därför anser jag att 
Entreprenadbibliotekets ledarskap även kan karaktäriseras som organiserande och 
effektivitetsorienterat. 
 
Det finns en tydlig skillnad mellan hur biblioteken har valt att organisera sig och förhålla sig 
till ledarskapet. På det personalkooperativa biblioteket är alla medarbetare med i 
beslutsfattandet på samma villkor och titlarna har medvetet slopats. På 
Entreprenadbiblioteket finns två tydliga ledare som inte själva är vare sig 
biblioteksutbildade eller inbegripna i den dagliga verksamheten på biblioteket mer än att de 
finns i närheten och försöker hålla sig uppdaterade på området.  

 
 

5.1.3 Personalen 
a) arbetslag, konsensus, deltagande 
b) individuella risktagande, innovation, frihet och unicitet 
c) konkurrens och prestation 
d) säkerhet, enighet och förutsägbarhet 
 

På Entreprebadbiblioteket är personalen delaktig i mindre beslut. De anställda har 
regelbundna personalmöten där allt från stort till smått tas upp till diskussion. Alla har också 
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sitt ansvarsområde inom vilka de själva gör en plan för året. Det finns inte heller någon 
traditionell uppdelning mellan bibliotekarie- och assistentsysslor, utan arbetet på 
Entreprenadbiblioteket bygger på stort deltagande och ansvarskännande. Men de stora 
besluten fattas av entreprenörerna. Den ekonomiska ramen är också ganska styrande, enligt 
flera informanter, även om den också ger en viss säkerhet. Kommunen kan inte lägga 
sparbeting under löpande avtalsperiod. Jag skulle vilja säga att Entreprenadbiblioteket i 
personalhänseende till stor del kan beskrivas som ett arbetslag där enighet, säkerhet och 
förutsägbarhet i form av tydliga regler och tydlig arbetsdelning upplevs som viktiga. 
 
En informant på det personalkooperativa biblioteket använder begreppet delaktighet när han 
ska beskriva sin organisation. Beslut fattas genom konsensus eller genom majoritetsbeslut 
när meningarna går i sär. Det talas också om att driftsformen inneburit frihet för personalen. 
När det gäller rekrytering ser mina informanter som önskvärt att personen i fråga kan något 
som de själva inte kan. Därför tycker jag att termer som ”arbetslag, konsensus och 
deltagande” men också ”innovation, frihet och unicitet” passar som beskrivning av 
personalen. 

 
 
 

5.1.4 Organisatoriskt kitt  
a) lojalitet och ömsesidigt förtroende 
b) hängivenhet inför innovationer och utveckling 
c) tyngd på vad man ska åstadkomma, att uppnå mål 
d) Formella regler och policys 
 

På Entreprenadbiblioteket är det som håller gruppen samman främst lojaliteten till 
arbetskamraterna och organisationen, men också att alla har ett gemensamt mål. Det 
framkom i enkäten. Men det framkom också i intervjuerna att tydliga rutiner uppfattades 
som viktiga. Det som håller organisationen samman är alltså både lojalitet, ett gemensamt 
mål samt formella regler. 
 
Informanterna på det personalkooperativa biblioteket ser främst gemensamma mål och 
viljan till utveckling och nytänkande, som det sammanhållande kittet i organisationen, även 
om lojaliteten till medarbetarna och organisationen också värdesätts. 
 
En tydlig skillnad i svaren mellan de båda biblioteken var på frågan om vad som firas i 
organisationen. På Entreprenadbiblioteket firas sådant som är kopplat till personer, så som 
födelsedagar, pension och när någon fått barn. På det personalkooperativa biblioteket var 
svaren i betydligt större utsträckning kopplade till verksamheten. Personalen där firar 
professionella framgångar och goda resultat. När personalkooperativet bildades firades 
exempelvis detta. En tolkning jag gör är att personalen på det personalkooperativa 
biblioteket identifierar sig mer med sin organisation. Den förändrade driftsformen innebär 
att de har förlorat sin anställningstrygghet. Det ökade ansvaret ser också ut att öka 
sammanhållningen i personalen. 
 
 

5.1.5 Strategisk tyngd 
a) Mänsklig utveckling, högt förtroende och öppenhet 
b) Att skaffa resurser och att skapa nya möjligheter 
c) Konkurrensinitiativ, att vinna – vara först 
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d) Stabilitet och balans 
 

Mina informanter på det personalkooperativa biblioteket ser det som strategiskt viktigast att 
medlemmarna får utvecklas. Flera av dem är även eniga om att det också är viktigt att skaffa 
resurser och att därigenom skapa nya möjligheter. Som jag ser det bygger verksamheten och 
hur den drivs på visioner om bibliotekets framtid och förnyelse. Det talas om ny teknik, att 
spegla samtiden, att vara ett vardagsrum utan trösklar och att bryta med traditionella 
attityder om vad ett bibliotek ska vara. Stabilitet i form av tydliga rutiner och tydlig 
arbetsdelning ses, jämförelsevis, inte som strategiskt viktigt.  
 
På Entreprenadbiblioteket pekar enkät- och intervjusvaren däremot på att stabilitet och 
tydliga rutiner är viktigast, även om det också uppfattas som viktigt att alla i organisationen 
får utvecklas. Som tidigare nämnts så framhävs samarbete, att man hjälps åt med alla 
sysslor, i både enkäter och intervjuer, samtidigt som den tydliga arbetsfördelningen och 
rutinerna också nämns som viktiga. Avtalet med kommunen ses också som en säkerhet, som 
flera informanter uttrycker det. När det är dags för omförhandling av avtalet finns ett mått 
av konkurrens då andra aktörer kan lägga ett lägre bud på verksamheten. Därför är det 
viktigt för organisationen som helhet att visa stabilitet och ett gott resultat, i det här fallet 
god kvalitet och service, utan att det belastar kommunens ekonomi. Ekonomiska vinster 
uppnås framför allt genom att bokhandeln kan köpa in media på förmånliga villkor åt 
biblioteket. Det finns en ömsesidighet i de båda verksamheterna där båda är vinnare. 

 
 

5.1.6 Framgångskriterier  
a) utveckling av mänskliga resurser, lagkänsla och omtanke om människor 
b) att ha de mest unika och nyaste produkterna och servicen 
c) att vinna marknadsandelar och slå ut konkurrenter 
d) pålitlighet, effektivitet och låga kostnader.  

 
Här är informanterna på de båda biblioteken överens. Framgång handlar både om att 
personalen har det bra och kan utvecklas och om att locka besökare/kunder. Det senare 
passar bäst in på kriterium C, att vinna marknadsandelar, även om det inte i första hand 
handlar om att slå ut några konkurrenter. Att satsa på personalen handlar om att utveckla 
mänskliga resurser. 

 
 

5.2 Analys utifrån CVF-modellen över bibliotekstyper 

5.2.1 Entreprenadbiblioteket 
För att sammanfatta analysen av de olika dimensionerna så ser jag att organisationen präglas 
av både familjära och kontrollerade drag. Tydlig arbetsdelning och bestämda rutiner 
återkommer ständigt som önskemål i informanternas beskrivning av sin arbetsplats. 
Ledarskapsstilen är snarare organiserande, effektivitetsorienterad och omhändertagande än 
entreprenörslik och risktagande. Den familjära tendensen kan förklaras av att arbetsgruppen 
är förhållandevis liten. De anställda betonar att de hjälps åt med de flesta förekommande 
arbetsuppgifter. Därför kan personalgruppen beskrivas i termer som arbetslag, konsensus, 
deltagande men också stabilitet och förutsägbarhet. Det sammanhållande kittet i 
organisationen är framför allt lojaliteten mellan medlemmarna, men också rutiner och 
gemensamma mål. Det anses som strategiskt viktigt med personlig utveckling men kanske 
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framför allt med stabilitet, kanske i första hand i fråga om ekonomin. Framgång handlar 
både om att personalen trivs och att organisationen framstår som pålitlig och effektiv i 
förhållande till sina uppdragsgivare, kommunen och dess invånare. Alla dimensioner pekar 
på att Entreprenadbiblioteket huvudsakligen kan beskrivas med bibliotekstyperna familjär 
(Clan Oriented) och Hierarkisk enligt Kaarst-Browns et al modell.  
 
Men det finns även tendenser till marknadstänkande på Entreprenadbiblioteket. Ordet 
service betonas ofta som en beskrivning av vad som värderas i organisationen. Det visar sig 
även i den fysiska strukturen. Flexibilitet bland de anställda betonas också.   
 
De stora avgörande besluten fattas av ledningen och intervjusvaren tyder på att alla inte har 
insyn i det ekonomiska. Detta ser jag som ett tecken på en hierarkisk tendens. 
 
I figur 3 nedan har jag sammanfattat ovan gjorda beskrivning i den modell (CVF) som varit 
utgångspunkt för analysen. 
 
 
 

Entreprenadbiblioteket 

 
 
Figur 3 CVF för Entreprenadbiblioteket. Min bearbetning. 

5.2.2 Det personalkooperativa biblioteket 
Sammanfattningsvis präglas organisationen främst av sin familjära och entreprenörslika 
inställning, men även av ett visst mått av prestationsinriktning. Ledarskapet är delat med ett 
omhändertagande drag. Medlemmarna kan beskrivas som innovativa, entreprenörslika och 
risktagande. Arbetsgruppen känns som ett sammansvetsat gäng där verksamheten beskrivs 
med gemensamma termer och beslut fattas genom konsensus. De anställda ger också uttryck 
för att de är öppna för att testa nya idéer och att låta sina arbetskamrater utveckla något de 
brinner för. Organisationens kitt, det som håller dem samman, är lojaliteten till 
organisationen och varandra. Förändringen av driftsform förstärker detta. Den strategiska 

Flexibilitet och Diskretion 

Familjär typ 
Liten arbetsgrupp, mentorslikt 
ledarskap, deltagande, “hjälps åt”, 
lojalitet med gruppen. 

 

Entreprenörstyp 

 

Hierarkisk typ 
Rutiner och tydlig arbetsdelning, 
viktiga beslut av chefer, 
effektivitetstänk 

 

Marknadstyp 
Kunder, service, ekonomin styr, att 
jobba för samma mål 

Stabilitet och kontroll 

Extern 
fokus, 
differenti-
ering 

Intern fokus och 
Integration 
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tyngden ligger på personalens utveckling och framgång är även den kopplad till personalen 
och besökarna. 
 
Det personalkooperativa biblioteket skulle jag, med denna analys gjord, vilja beskriva med 
hjälp av bibliotekstyperna familjär (Clan Oriented) och entreprenörslik (Adhocracy 
Oriented). Det faktum att de har slopat titlar och att de har ett delat ledaransvar i 
personalkooperativet, talar starkt emot den hierarkiska typen. Driftsformen och visionerna 
och hur de jobbar för dem ser jag som exempel på både risktagande och entreprenörskap. 
 
Även det personalkooperativa biblioteket har tendenser till marknadstänkande, kanske i 
ännu högre utsträckning än Entreprenadbiblioteket.  
 
I figur 4 nedan har jag sammanfattat ovan gjorda beskrivning i den modell (CVF) som varit 
utgångspunkt för analysen. 
 

Det personalkooperativa biblioteket 

 
Figur 4 CVF för det personalkooperativa biblioteket. Min bearbetning. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel återkommer jag till mina forskningsfrågor och presenterar mina funderingar 
och slutsatser under ett antal rubriker som jag finner speglar dessa. 
 
• Vilken typ av organisationskultur kan identifieras på ett personalkooperativt 
folkbibliotek respektive ett folkbibliotek som drivs på entreprenad av ett företag? 
 
Båda biblioteken i min undersökning har starka drag av den familjära bibliotekstypen. Detta 
styrker den slutsats Kaarst-Brown et al. drar i den studie de presenterar i sin artikel jag 
nämnt ovan (2004, s.46). De är båda exempel på små organisationer där alla jobbar tätt 
tillsammans utan någon nämnvärd prestige. Men samtidigt så skiljer sig de båda biblioteken 
åt till sin karaktär. Entreprenadbiblioteket har fler drag av den hierarkiska typen både i och 
med beslutsordningen och uppskattningen av tydliga rutiner och tydlig arbetsfördelning. Det 
personalkooperativa biblioteket däremot har fler drag av entreprenörstypen i och med 
risktagande och hängivelsen åt innovationer. Båda biblioteken har slutligen även vissa drag 
av marknadstypen, kanske framför allt det personalkooperativa biblioteket där personalen 
uttryckligen använder marknadstermer så som konsumtionsmönster och kundperspektiv. 
 
De olika sätt på vilka förändringen har skett tycks i hög grad ha påverkat 
organisationskulturen på biblioteken. Detta hänger också samman med yttre faktorer i 
bibliotekets kontext. 
 
På Entreprenadbiblioteket framgår det att syftet med driftsformen i första hand varit 
ekonomiskt. Initiativet kom från politiskt håll. De allra flesta som jobbar där idag gjorde 
inte det under förändringen och vet heller inte mycket om hur den gick till. Det finns heller 
ingen större ambition från medarbetarnas sida att avvika från ett normalt kommunalt drivet 
bibliotek även om biblioteket beskrivs som annorlunda i positiv bemärkelse.  
 
På det personalkooperativa biblioteket hade personalen en gemensam vision om hur de ville 
utveckla verksamheten. Det motiverade dem att ta över driften i kooperativ form. Stöd från 
kommunpolitikerna, som arbetat för liknande lösningar på andra områden var en nödvändig 
förutsättning, men personalens vilja att ta över driften det direkt avgörande.  
 
Min slutsats blir därför att det inte är den annorlunda driftsformen i sig som avgör hur 
organisationskulturen ser ut. Som jag ser det så är den bakomliggande orsaken och drivkraften 
till förändringen samt medlemmarna i organisationen och deras inställning i hög grad 
avgörande för vilken kultur som råder. Organisationens historia är av betydelse, vilket 
bekräftar den norska studien beskriven i Bedriftskultur og bibliotekskultur. 
 
 
• Vilka faktorer visar sig spela roll för organisationskulturen i de valda biblioteken?  
 
Bang menar att det finns tre faktorer som påverkar en organisations kultur. Dessa är 
människorna, faktorer i omgivningen (exempelvis nationell kultur, lokal kultur, 
branschkultur, lagar och regler) samt själva kulturutvecklingsprocessen i sig med 
måluppfyllelse, samspel och ledarroll som viktiga faktorer (Bang 1999, s.82f). 
 
För att relatera detta till min studie så får människorna, dvs. organisationens medlemmar 
komma till tals i mitt empiriska material ovan. Vad gäller faktorer i omgivningen så är många 
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av dem liknande för studieobjekten. De har samma förutsättningar när det gäller den 
nationella kulturen, lagar och regler och även branschkulturen i stor utsträckning.  
 
Utbildade/icke-utbildade bibliotekarier 
Branschkulturen, som kan kopplas ihop med bibliotekskultur som beskrivs i kapitel 2, kan 
naturligtvis bero på studieort och när i tid studierna genomfördes för 
organisationsmedlemmarna. Att det finns en bibliotekskultur bekräftas av Schein som 
framhåller kultur som ett inlärt resultat utifrån gemensamma erfarenheter i en grupp och något 
som förekommer där det existerar en avgränsad grupp med en gemensam historia (1997, s.15). 
Det bekräftas också av Biblioteksutvecklingsgruppen i Norge som utifrån sin studie menar att 
begreppet bibliotekskultur skiljer sig från begreppet organisationskultur genom att det inte måste 
röra sig om kultur i en bestämd organisation. En bibliotekskultur utvecklas genom att 
bibliotekarier känner gemenskap och delar värderingar och normer med andra bibliotekarier också 
utanför sin organisationen (Bedriftskultur og bibliotekskultur, 1990) 
 
Men de flesta på mina valda bibliotek är de facto inte utbildade bibliotekarier varför denna 
påverkan kan ses som ganska liten. Däremot finns en stark bild bland samtliga av mina 
informanter av hur ett bibliotek är, eller uppfattas av gemene man. Den bilden förhåller de sig 
till i sin beskrivning av sitt eget bibliotek.  
 
 
”Annorlundahet” 
Enligt Bang kan en värdering visa sig som en tendens att föredra vissa tillstånd framför andra 
(Bang, 1999). Både informanterna på Entreprenadbiblioteket och det personalkooperativa 
biblioteket ser sig själva som annorlunda. Synen på biblioteket som annorlunda kan här tolkas 
som ett önskvärt tillstånd, vilket föredras framför att vara ”ett bibliotek bland andra”. En sådan 
värdering kan tänkas vara av generell karaktär, det vill säga en värdering som återfinns i alla 
biblioteksorganisationer.  
 
Geografiska läget 
Något som också kan påverka en biblioteksorganisations kultur är det geografiska läget. 
Entreprenadbiblioteket ligger i en mindre bruksort, medan det personalkooperativa 
biblioteket ligger inom Storstockholmsområdet där tillgången till bibliotek är stort. Det 
finns förmodligen större möjligheter att sticka ut och att vara annorlunda på en större ort där 
det inte är lika viktigt att vara till för alla.  
 
Åldern 
Även åldern på medlemmarna i organisationen kan vara av betydelse när det gäller exempelvis 
risktagande. En av mina informanter på det personalkooperativa biblioteket menar att han kanske 
skulle uppfatta anställningstryggheten, som de inte längre har, som viktigare om han var äldre. 
Det kan möjligtvis ligga något i det påståendet generellt.  
 
Ledarskap 
En annan påverkansfaktor är ledarskapet och valet av strategier för att uppnå uppsatta 
mål. Synen på biblioteket och dess roll kan därför skilja sig mellan bibliotek och bibliotekarier 
som har samma uppdrag. Vissa bibliotek präglas av att stor vikt läggs vid att alla ska ha inblick i 
allt som sker och utförs i verksamheten. På andra bibliotek kan specialisering ses som mer 
effektivt för att nå målen. De flesta bibliotek har sannolikt en blandning av dessa syn- och 
arbetssätt.  
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För att i någon mån relatera detta till min studie så upplever jag en chefslöshet på båda 
biblioteken, men på helt olika sätt. På det personalkooperativa biblioteket har man valt att 
inte ha någon formell chef. Alla är likvärdiga medlemmar i personalkooperativet. Det finns i 
och för sig en informell ledare, det är alla överens om, som har ansvar för ekonomin och 
representerar biblioteket på möten med kommunen. Detta av praktiska skäl. På 
Entreprenadbiblioteket är det tydligt att entreprenörerna är de som bestämmer och har det 
övergripande ansvaret. Men någon bibliotekschef finns inte. Man har löst det med en 
samordnande bibliotekarie som inte har ansvar för ekonomi, juridik eller personal. 
Entreprenörerna har ingen utbildning eller tidigare erfarenhet av arbete på bibliotek. Dessa 
medvetna val är en del av organisationens historia. 
 
Historia 
Enlig Schein måste medlemmarna i en organisation ha en gemensam historia för att en kultur 
ska kunna utvecklas.(Schein, 1997, s.15). Här kan det hävdas att det personalkooperativa 
biblioteket är alldeles för ungt för att en kultur verkligen ska finnas. Min uppfattning är ändå att 
en kultur kan uppstå efter en ganska kort tid, men att den möjligtvis, när organisationen är ung, 
är mindre enhetlig och entydig. Samtidigt är har arbetsgruppen aktivt jobbat för 
driftsförändringen och därmed från början haft gemensamma visioner och mål uppsatta. Detta 
har åtminstone skapat en relativ enhetlighet i hur de uttrycker sig om sin organisation. 
 
Värderingar 
Då man studerar organisationskultur är det viktigt att skilja mellan uttalade och outtalade 
värderingar. De uttalade värderingarna är dem som de anställda säger att de tror på och är 
medvetna om och som ofta är uttryckta i organisationens formulerade mål, ledningsfilosofier eller 
visioner. De efterlevda värderingarna är dem som ligger bakom de 
anställdas handlingar och som man kan utläsa av organisationens aktiviteter. Dessa 
uttrycks genom vad organisationen belönar eller genom organisationsmedlemmarnas 
beteenden och de ceremonier och ritualer som finns i organisationen (Bang, 1999). Det 
är inte ovanligt att det finns en diskrepans mellan uttalade och efterlevda värderingar. Hur det 
förhåller sig på biblioteken i min studie, lämnas i ovisshet. För det krävs en mer omfattande 
studie. 
 

6.1 Fortsatta studier 
Det jag fått fram, vilka typer de båda undersökta biblioteken kan sägas tillhöra samt vilka faktorer 
i omgivningen som kan påverka organisationskulturen, är en bild av endast två bibliotek. Det vore 
intressant, som tips för fortsatt forskning, att undersöka fler bibliotek för att kunna få ett material 
där större jämförelser är möjliga. Vad ett ”vanligt” bibliotek är, är förstås omöjligt att säga, men 
att även inkludera bibliotek som drivs på traditionella sätt skulle vara intressant. Först i en större 
studie går det att mer bestämt hävda driftsformens roll för en organisationskultur. 
 
Det skulle också vara intressant att studera ämnet närmre ur ett genusperspektiv. Mina 
intervjuinformanter på det Personalkooperativa biblioteket är alla män medan alla anställda på 
Entreprenadbiblioteket är kvinnor. Kan skillnaden i uttryck, som jag tycker mig uppfatta, relateras 
till informanternas kön? 
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7. Sammanfattning 
Denna magisteruppsats handlar om organisationskultur på folkbibliotek under tidsperioden 
2007. En organisations kultur blir intressant att studera i förhållande till förändring och min 
studie kom därför att handla om två folkbibliotek som ändrat driftsform, biblioteket i 
Hällefors/Grythyttan som drivs av den lokala bokhandeln och Dieselverkstadens bibliotek 
som drivs av ett personalkooperativ. Detta är också intressant eftersom den nya regeringen 
öppnar för alternativa driftsformer inom kultursektorn.  
 
Mitt syfte har varit att beskriva folkbibliotek som drivs i alternativ regi för att tydliggöra 
karaktärsdrag i deras kultur.  Detta syfte har jag närmat mig genom frågeställningarna: 
• Vilken typ av organisationskultur kan identifieras på ett personalkooperativt 

folkbibliotek respektive ett folkbibliotek som drivs på entreprenad av ett företag? 
• Vilka faktorer visar sig spela roll för organisationskulturen på de valda biblioteken?  
 
I min studie definierar jag organisationskultur i likhet med Bang (1999, s.24) som ”den 
uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i 
en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden”.  
 
Dessa normer, värderingar och verklighetsuppfattningar beskriver Bang som kulturinnehåll 
som kan ta sig olika uttryck; verbala, beteenderelaterade, materiella och strukturella. Denna 
uppdelning av begreppet har jag använt när jag sorterat mitt empiriska material. 
 
Materialet har bestått av dokument av och om de valda organisationerna, enkäter som alla i 
respektive organisation svarat på samt nedtecknade intervjuer som genomförts med tre 
informanter från varje bibliotek. 
 
Materialet har sedan analyserats utifrån en modell som kallas Critical Values Framework 
(CVF) som via en axel med variablerna intern – extern och flexibel – stabil ger fyra olika 
organisationstyper. Dessa typer har jag översatt till familjär typ, entreprenörstyp, 
marknadstyp och hierarkisk typ. Vilken/vilka typer som kan sägas karaktärisera mina valda 
bibliotek har jag belyst genom att jag har analyserat materialet i sex dimensioner som 
beskriver organisationens karaktär, ledarskap, personal, organisatoriska kitt, strategiska 
tyngd och framgångskriterier. 
 
Det visar sig i min studie att båda mina valda bibliotek har starka drag av den familjära 
typen. Detta ser jag delvis som naturligt med tanke på organisationernas storlek. I mindre 
organisationer måste man i allt högre grad vara flexibel vad gäller arbetsuppgifterna. Men 
mina båda bibliotek skiljer sig ändå åt beträffande organisationskultur. 
Entreprenadbiblioteket har även drag av den hierarkiska typen medan det 
Personalkooperativa biblioteket mer har drag av entreprenörstypen. Olika sätt att organisera 
sig och att förhålla sig till bland annat ledarskap hänger ihop med visioner om hur man vill 
driva ett folkbibliotek.  
 
En organisations kultur är också påverkat av faktorer i dess omgivning, det vill säga 
bibliotekets kontext. Det som skiljer mina bibliotek åt i den bemärkelsen är det geografiska 
läget, samt orsaken och drivkraften bakom förändringen i driftsform. Även den politiska 
inriktningen i kommunen är av betydelse.  
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Bilaga 1 Enkät 

 

Enkät om organisationskultur på folkbibliotek 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt 

Ålder_________________  

Kön__________________  

Befattning_____________  

 

1. Hur ser du på din organisation?  

(Sätt kryss framför det alternativ som passar, om fler – rangordna)  

?  Som familjär med stor delaktighet från medlemmarna  

?  Som entreprenörslik där risktagande ingår i vardagen  

?  Som resultatorienterad med anpassning till marknaden  

?  Som en organisation med tydlig struktur och tydlig arbetsfördelning  

Kommentar:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________  

2. Hur skulle du karaktärisera era arbetsplatsmöten?  

(sätt ett kryss på skalan)  

Formella ________________________________________________________Informella  

Kommentar:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

3. Där jag arbetar hålls mötestiderna  

?  punktligt  

?  ungefärligt  

Kommentar:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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4. Vilken person är speciellt betydelsefull här? Varför?  

___________________________________________________________________________  

5. Beslut fattas….  

?  genom konsensus  

?  genom den person som har det övergripande ansvaret  

?  genom ambulerande ledarskap  

Kommentar:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________  

6. Det finns grupperingar inom organisationen som hänger ihop med:  

?  Yrkeserfarenhet/befattning  

?  Ålder  

?  Avdelningar  

?  Ansvarsområde  

?  Annat__________________  
Kommentar:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

  

7. Vilka händelser firas på arbetsplatsen?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 

8. Vad ger beröm i din organisation?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________  
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9. Att framföra kritik leder organisationen framåt!  

(sätt ett kryss på skalan)  

Håller med ___________________________________________________håller inte med  

Kommentar:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

10. Hur skulle du beskriva er samtalston?  

(är det vanligt med hetsiga diskussioner - ses de som roliga och givande eller jobbiga och hämmande – eller är 

samtalstonen lugn och konstruktiv? Berätta!)  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

11. Om ni skulle anställa någon ny, vilka egenskaper ska den personen framförallt ha för att passa hos er?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________  

12. Känner du dig ofta till freds med jobbet när du går för dagen?  

(sätt ett kryss på skalan)  

Mycket__________________________________________________________Inte alls  

Berätta gärna om något tillfälle då du känt dig nöjd, vad hände då? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________  

13. Vilka arbetsrelaterade problem får dig att ligga vaken om nätterna?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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14. Vad håller er som grupp samman?  

?  Lojaliteten till arbetskamraterna och/eller organisationen  

?  Att vara en del i utvecklingsprocessen  

?  Att alla har ett gemensamt mål  

?  God organisation med tydliga ramar och rutiner  

Kommentar:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________  

15. Vad är strategiskt viktigast för organisationen som helhet?  

(kryssa eller rangordna alternativen)  

?  att medlemmarna i organisationen känner att de hela tiden får utvecklas  

?  att skaffa resurser och att skapa nya möjligheter  

?  att vara först med en viss service eller produkt  

?  att skapa tydliga rutiner och tydlig arbetsfördelning  

Kommentar:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

16. Vad skulle du beskriva som framgång för din organisation?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

17. Berätta hur du upplever att organisationens driftsform påverkar verksamheten och det dagliga 

arbetet.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________  
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Bilaga 2 Intervjufrågor  
 
Om personen: 
Namn, ålder, anställningsår, befattning, utbildning 
 
Om organisationen:  
1 Om du skulle beskriva din arbetsplats för någon som inte känner till den, hur skulle du 
göra det?  
2 Vad skulle du säga är ditt biblioteks främsta uppgift? 
3 Om du tänker på andra folkbibliotek, hur skulle du då jämföra dem med ditt? Skillnader 
och likheter? (På vilket sätt märks det att ni drivs på ett annat sätt än ett traditionellt? 
4 Vad är för- respektive nackdelarna med driftsformen? 
5 Vad skulle du vilja förändra eller utveckla i din organisation? 
6 Vilka arbetar ni främst för? Hur märks det? 
7 Hur ofta har ni möten, vilka möten, är alla med på alla möten, hur skulle du beskriva 
mötena – informella/formella? 
8. Har du hört berättat för dig, alternativt berätta hur förändringen i driftsform gick till 
 9. Hur kan det gå till när stora beslut fattas? 
10. Finns det informella ledare i organisationen? Hur upplevs i så fall det? 
11. Berätta hur ni jobbar här? Uppdelning av olika sysslor? 
12. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan er som jobbar här? Pratar ni om privata saker, 
umgås ni privat? 
13. Hur ser du på dina utvecklingsmöjligheter inom organisationen? 
14. Upplever du att du kan vara med och påverka verksamheten? 
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Bilaga 3 Informationssökningsprocessen 
 
Till stor del har jag i min informationssökning använt mig av något som liknar 
snöbollsprincipen. När jag först valde ämne började jag med att läsa magisteruppsatser som 
tagit upp liknande ämnen. I deras litteraturlistor hittade jag intressant litteratur som jag sedan 
sökte vidare i. Att använda andras litteraturlistor har blivit en god källa då det finns mycket 
skrivet om organisationskultur generellt, men inte så mycket kopplat till bibliotek, 
folkbibliotek i synnerhet. Jag har också använt mig av bibliotekskataloger och databaserna 
kulpol, LISA, Academic Search Elite samt artikelsök. Jag har också sökt på nätet där jag 
hittat intressanta artiklar och skrifter från andra discipliner än B&I.  Min handledare har 
också kommit med givande tips. 

 

 

 




