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1. Introduktion
Samtliga i personalen på ett folkbibliotek är beroende av mycket information av många 
olika  slag  för  att  kunna  utföra  sitt  arbete.  Oavsett  om  det  gäller  information  om 
utförandet av en rutin, lämpliga böcker för nyligen diagnostiserade cancerpatienter eller 
kommunens  regler  för  upphandling  förväntas  personalen  kunna  finna  relevant 
information när behov uppstår. Även om personalen måste kunna söka information i 
externa källor finns en stor mängd information redan tillgänglig internt på biblioteket. 
En liten del av denna finns nedtecknad i interna dokument som pärmar med rutiner, 
listor med boktips och liknande. Merparten av den interna informationen är dock svår 
att fästa på papper och rör exempelvis bemötande av användare, kunskaper utifrån egna 
intressen, erfarenheter av olika datasystem etc. – det som i litteraturen ofta benämns tyst 
kunskap (efter Polyani 1966). Viss annan information kommer inte att nedtecknas då 
den bedöms vara av för tillfällig karaktär, exempelvis om en sändning böcker packats 
upp eller ej eller om en inbokad grupp har kommit. All denna information måste dock 
göras tillgänglig för berörd personal och framförallt  måste personal ha möjlighet att 
ställa frågor till kolleger och chefer. Detta i sin tur förutsätter att personalen kan ställa 
frågor eller be om hjälp utan att bli ifrågasatta och att det ses naturligt att dela med sig 
av sin kunskap o.s.v. Med andra ord behövs det en organisationskultur som underlättar 
informationsutbytet i personalgruppen.

Ett underliggande antagande i denna uppsats är alltså att ett biblioteks service gentemot 
användarna är beroende av en välfungerande internkommunikation. Bibliotekens interna 
arbete har dock inte undersökts i någon större utsträckning och denna uppsats är dels ett  
första försök att fylla denna kunskapslucka, dels en uppmaning till vidare studier.

1.1. Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att utifrån en beskrivning av organisationskulturen på 
ett folkbibliotek identifiera faktorer som påverkar personalens interaktion med kolleger i 
syfte att utbyta sådan information som krävs för  bibliotekets verksamhet. Av särskilt 
intresse  är  de  faktorer  som  inverkar  menligt  på  personalens  möjligheter  att  söka 
arbetsrelaterad information. 

Information kan utbytas på olika sätt och såväl frågor som svar kan se olika ut. Att be 
om hjälp behöver inte ske i form av en explicit fråga och responsen kan ta olika former 
–  alltifrån  ett  e-postmeddelande  till  en  förevisning av  kopiatorns  funktioner.  Det  är 
därför  naturligt  att  såväl  studera  hur  bibliotekspersonal  talar  om  hur  de  använder 
information  som  att  iaktta  hur  de  interagerar  med  varandra  för  att  finna  relevant 
information. Den konkreta frågeställningen lyder alltså som följer:

"Vilka problem kan uppstå när personal på ett medelstort folkbibliotek 
söker arbetsrelaterad information genom interaktion på arbetsplatsen?"

Svaret på detta torde vara intressant för såväl yrkesverksam bibliotekspersonal som för 
vidare studier inom biblioteks- och informationsvetenskap. Begreppsapparaten är dock 
hämtad från organisationsteori, då biblioteket här betraktas som en arbetsplats.

3



1.2 Avgränsningar
Det finns naturligtvis ett stort antal faktorer som kan påverka interaktionen negativt och 
som alltså kan betraktas som problem enligt frågeställningen. Samtliga är dock inte av 
intresse här. Vissa faktorer kan varken påverkas av bibliotekets ledning eller personal 
och exempelvis politiska beslut om nedskärningar är därför inte av intresse. Personliga 
egenskaper påverkar visserligen vem som tillfrågar vem om vad, men är både alltför 
partikulärt  och  känsligt  att  beskriva.  De  faktorer  som  här  är  av  intresse  orsakar 
regelbundet återkommande störningar, är av social snarare än personlig natur och är 
möjliga att  reflektera över  och eventuellt  åtgärda internt.  Problem kan också uppstå 
under samtliga led i sökandet efter information, alltifrån att inse att information behövs 
till att ge ett nöjaktigt svar. Här ligger dock fokus på interaktionen när frågan väl ställts.

Med arbetsrelaterad information avses här sådant som rör arbetet direkt eller indirekt. 
En fråga om en persons hälsa kan vara arbetsrelaterad i samband med schemaläggning, 
men inte i andra fall. Samtal om händelser i omvärlden kan ses som arbetsrelaterade om 
de rör andra bibliotek, kommunens verksamhet etc. eller har relevans för bibliotekets 
verksamhet på annat sätt. Många samtal rör privata ämnen och är inte direkt av intresse 
– däremot är det ett intressant faktum vilka som vanligen talar med varandra, då detta 
troligen påverkar vilka som vänder sig till vilka för att få hjälp i arbetet.

1.3 Uppsatsens disposition
Uppsatsen beskriver en fallstudie av ett specifikt folkbibliotek utifrån två perspektiv: ett 
kulturellt och ett kommunikativt. Dessa beskrivs ingående i teorikapitlet och en stor del 
av texten är strukturerad efter dessa båda perspektiv. För att samla in och analysera data 
relevanta för både kommunikation och organisationskultur krävs flera olika metoder och 
jag argumenterar därför i metodkapitlet för en fallstudiedesign. Hur väl metoden lät sig 
tillämpas diskuteras efter en presentation av det undersökta biblioteket.

Resultatredovisningen är följaktligen tudelad: först en beskrivning av organisationens 
kultur så som jag uppfattar den, därefter en beskrivning av personalens interaktion i 
samband med informationssökning. För att besvara frågeställningen krävs dock att de 
båda perspektiven kombineras och ett försök till detta görs i analysdelen. Denna analys 
tar  formen  av  en  diskussion  av  resultaten  utifrån  tidigare  forskning.  Avslutningsvis 
diskuteras undersökningens validitet och relevans för biblioteksforskningen.

2. Teori
Frågeställningen aktualiserar flera olika teoribildningar. För det första är det fråga om 
medveten interaktion i syfte att överföra information, i dagligt tal kommunikation. För 
det andra sker interaktionen i en kontext, vilken påverkar vad som antas vara relevant 
information och hur interaktionen ser ut. I detta fall är kontexten ett folkbibliotek, vilket 
är  en organisation  med vissa  förutsättningar  och mål.  Detta  gör  att  frågeställningen 
kretsar kring en del av bibliotekets interna kommunikation, närmare bestämt den del 
som rör  informationssökning snarare  än  spridning av information.  Utifrån  detta  bör 
både beskrivningar av teorier kring organisation och kommunikation ges.
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Organisationer och den kommunikation som sker inom ramen för dessa kan beskrivas 
framgångsrikt utifrån ett flertal olika perspektiv. Att ge en översikt över dessa fält faller 
dock utanför ramen för denna uppsats och jag presenterar därför endast de teorier som 
kommer till användning i texten. Flera av dessa utgår från klassiska perspektiv på såväl 
organisation som kommunikation och kan närmast beskrivas som socialpsykologiska. 
Detta urval har främst gjorts utifrån pragmatiska överväganden snarare än teoretiska.

Min inställning till olika teoretiska skolor är relativt eklektisk och jag ser inga större 
problem med att kombinera tankar från flera olika teoribildningar. Snarast är detta en 
förutsättning  för  att  kunna  besvara  uppsatsens  frågeställning,  då  studiet  av  en 
organisation kan ske på många olika sätt och dessa kompletterar varandra.  Vidare är 
biblioteks-  och  informationsvetenskap  ett  tvärvetenskapligt  ämne  i  vilket  olika 
perspektiv kan brytas  mot varandra och jag menar att  det  kulturella perspektiv som 
anläggs i denna text kan ge en god beskrivning av bibliotekens villkor och verksamhet.

2.1. Kommunikation
Hur människor  kommunicerar  med  varandra  har  studerats  under  lång  tid  och  inom 
många olika discipliner. Det är omöjligt att ge en översikt över hela detta fält här och 
jag kommer därför endast att presentera mina utgångspunkter i denna uppsats.

Kommunikation kan, mycket förenklat, beskrivas som "en process där personer eller  
grupper sänder eller utväxlar information" (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 295). Denna 
process kan dock beskrivas på ett otal sätt, beroende på perspektiv, och det kanske mest 
klassiska utgår från en modell av Shannon och Weaver från 1948 (Larsson 2008, s. 47f), 
vilken utvecklades för att beskriva enkelriktad teknisk signalöverföring. Den har dock 
kommit att prägla en stor del av senare beskrivningar av kommunikationsprocessen och 
har  då  byggts  ut  till  att  beskriva  dubbelriktad  kommunikation  genom att  inkludera 
möjlighet till feedback. En sådan modell illustreras i figur 1.

Figur 1: En utbyggd transmissionsmodell (Larsson 2008)

En sändare kodar sitt budskap på ett sätt som passar det medium/den kanal genom vilket 
det sänds. Om önskad effekt ska uppnås måste mottagaren kunna avkoda meddelandet – 
de måste s.a.s. tala samma språk. Det kan dock finnas faktorer som gör att budskapet 
inte kan överföras utan problem. Sådana störningar kallas brus. Till sist kan mottagaren 
ge feedback, såväl på att meddelandet gått fram som på meddelandets innehåll.

De problem som uppstår under kommunikationen är enligt denna modell främst av två 
slag: kodningsproblem och överföringsproblem (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 301f). 
Det första innebär att den kodning som utförs sker på ett sådant sätt att mottagaren inte 
kan avkoda meddelandet, t.ex. då sändaren talar franska vilket målet inte förstår. Med 
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det andra avses sådana problem som påverkar sändningen av det kodade meddelandet: 
signalen är inte stark nog (personen talar inte tillräckligt högt), annat än meddelandet 
kommer  med  (bakgrundsljud  stör),  tekniska  problem  (nedriven  telefonledning)  etc. 
Samtidigt torde det vara uppenbart att problem kan uppstå såväl före som efter sändning 
och  Jacobsson  och  Thorsvik  nämner  ytterligare  två  typer  av  problem:  överflöd  av 
information och opportunistisk användning av informationskanalerna (ibid, s. 303f). I 
det första fallet sänds en så stor mängd information att mottagaren inte hinner bearbeta 
den och kanske rentav ignorerar denna. Detta benämns vanligen information overload. 
Det  andra  fallet  innebär  att  personer  använder  information  för  egna  syften  som är 
negativa för andra: spridning av felaktig information, spridning till vissa personer m.m.

Den modell som visas i figur 1 är tilltalande enkel och ger användbara begrepp för att 
beskriva kommunikation, men beaktar varken egenskaperna hos de som kommunicerar 
med varandra,  den kontext  de  befinner  sig  i,  att  feedback kan ges  innan det  första 
meddelandet sänts helt eller att given information kan anses meningslös. En cirkulär 
modell för interaktion kan därför beskrivas som i figur 2. Kommunikationen antas här 
bero av inre processer hos deltagarna, vilka påverkas av såväl tidigare erfarenheter och 
personliga uppfattningar om ämne och samtalspartnern som pågående samtal.

Inre process    Beteende mot andra

Feedback på beteende Inre process

Figur 2: Lippitts cirkulära interaktionsprocess (figuren anpassad efter Bryson (1999, s. 272).)

Den kommunikation som oftast beaktas är verbal kommunikation, alltså överföring av 
information genom tal eller skrift. Icke-verbal kommunikation är dock ofta viktigare, då 
den  dels  överför  en  annan  typ  av  information,  dels  möjliggör  tolkning  av  utsagor 
(Larsson 2008, s. 83f). Kroppsspråk och tonfall visar om någon är road eller irriterad, 
kläder och andra attribut visar på grupptillhörighet och hierarkiska skillnader etc. Olika 
kommunikationskanaler överför olika mycket av dylik information och de kan därför 
beskrivas som mer eller mindre rika medier. Samtal öga mot öga är det rikaste mediet, 
då det ger mest icke-verbal information; ett telefonsamtal ger viss sådan information, 
men ingen om kroppsspråk eller utseende (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 299). Rika 
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kanaler,  framförallt  samtal  öga  mot  öga,  tycks  därför  föredras  inom  de  flesta 
organisationer (Rice 1993). Samtidigt kan denna informationsrikedom leda till att för 
mycket information eller motstridig information ges eller att informationen ges vid fel 
tillfälle. För att lösa enklare problem eller för att förmedla opersonlig information till 
många kan därför en något fattigare kanal – exempelvis e-post – vara att föredra (ibid.).

Ofta beskrivs fyra nivåer av kommunikation utifrån antalet deltagare: intrapersonell och 
interpersonell  kommunikation,  smågruppskommunikation  och  kommunikation  i  stor 
grupp (Larsson 2008, s. 84). Den första innebär att tala med sig själv och interpersonell 
kommunikation  äger  rum mellan  två  personer  (fler  kan  vara  närvarande).  Det  som 
skiljer kommunikationen i små och stora grupper åt är främst hur aktiva deltagarna kan 
vara. I en stor grupp behövs striktare regler för vem som får tala när än i en liten grupp.

2.1.1 Kommunikation inom organisationer
Kommunikationens betydelse för en organisation och hur den interna kommunikationen 
ser ut kan beskrivas på många olika sätt, allt ifrån en nödvändig egenskap bland andra 
till det som definierar och utgör själva organisationen. Till viss del kan denna skillnad 
sägas återspegla variationer i synen på vad målet med en organisation är och varför den 
grundas. En traditionell beskrivning, vilken passar väl ihop med syftet i denna uppsats, 
är att organisationer grundas för att lösa problem enskilda inte kan lösa på egen hand 
(Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 31ff). När den väl existerar uppstår nya problem, vilka 
måste lösas för att organisationen ska kunna fortbestå. Ett bibliotek måste lösa problem 
av  olika  svårighetsgrad,  t.ex.  med  nya  medieformat,  låga  besökssiffror  eller  med 
helgschemat. För att lösa dessa behövs information: hur funkar en bränningsrobot? vad 
lockar folk till biblioteket? vem arbetade helg senast? Intern information måste därför 
kunna spridas till berörda parter, vilket kräver en fungerande internkommunikation.

Internkommunikation  kan  till  att  börja  med  beskrivas  i  spatiala  termer  utifrån  den 
hierarkiska strukturen. Med vertikal kommunikation avses kommunikation mellan chef 
och  anställd  eller  mellan  grupper  och delgrupper.  Denna kan vara  uppåtriktad,  från 
anställd till  chef,  eller  nedåtriktad,  från chef till  anställd.  Kommunikation mellan en 
chef för en arbetsgrupp och en anställd i en annan grupp kan sägas vara tvärgående. 
Mellan individer  på samma nivå,  även om de inte  ingår  i  samma arbetsgrupp,  sägs 
kommunikationen vara horisontell (Larsson 2008, s. 84). Vidare kan kommunikationen 
beskrivas  som  formell  eller  informell,  där  formell  kommunikation  är  planerad, 
standardiserad och betingad av organisationens verksamhet. Vertikal kommunikation är 
oftare formell än horisontell och en statusrapport är en mycket formell kanal. Ett samtal 
i  pentryt  är  däremot  en  mycket  informell,  då  det  är  oplanerat  och  kan ske  oavsett 
hierarkisk nivå. Ju formellare kommunikationen är, desto sannolikare är det att andra 
kanaler än samtal öga mot öga används (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 304ff).

Formell kommunikation är nödvändig för varje organisation för att sprida information 
internt och externt. Merparten av den interna kommunikationen är dock informell och 
rör  även  annat  än  arbetsrelaterade  frågor:  gemensamma intressen,  vad  som hände  i 
helgen,  tv-program  eller  nyheter  etc.  Tidigare  har  därför  främst  den  formella 
kommunikationens betydelse framhållits; bl.a. Kreps menar att ju bättre den formella 
kommunikationen fungerar,  desto mindre behöver personalen förlita sig på informell 
(återgivet i Larsson 2008, s. 80f). Idag ses informell kommunikation närmast som en 
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förutsättning  för  en  välfungerande  organisation  och  några  fördelar  med  informell 
arbetskommunikation beskrivs nedan (utifrån Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 315-7).

• Given  information  tolkas  genom  informell  kommunikation.  Olika  personer 
uppfattar utsagor från ledning/kolleger olika och genom samtal kan personalen 
ompröva sina tolkningar eller inhämta mer information. 

• Informell  kommunikation  skapar  den sociala  strukturen  inom organisationen. 
Genom samtal bildas grupper av personal som umgås med och litar på varandra, 
Detta ger möjlighet för nya att skolas in i personalgruppen och en gemensam 
identitet att utvecklas.

• Informell kommunikation främjar organisatoriskt lärande. Kan personalen fritt 
tala om verksamheten, vad som kunde vara bättre och få respons från andra med 
annan erfarenhet, ökar möjligheten till personligt lärande. Då frågor bearbetas 
innan de lyfts fram i formella sammanhang gynnas organisationens lärande.

Den  arbetsrelaterade  kommunikationen  inom  en  organisation  kan  fylla  flera  olika 
funktioner och Larsson (2008, s. 89) skiljer mellan följande typer:

1. Arbetskommunikation – överföring av information i syfte att utföra ett arbete
2. Nyhets- och lägeskommunikation – information om förändringar i omvärlden
3. Styr- och förändringskommunikation – om mål, planer och verksamhet
4. Värderings- och kulturkommunikation – om attityder och värderingar

Dessa funktioner överlappar varandra: flera funktioner kan fyllas med ett och samma 
samtal, arbetskommunikationen påverkas av de värderingar som förmedlas o.s.v. Olika 
typer av kommunikation sker ofta på olika sätt: arbetskommunikation främst inom en 
arbetsgrupp eller mellan grupper på samma nivå; styr- och förändringskommunikation 
sker i högre grad vertikalt,  från chef till anställd. Larsson fokuserar i första hand på 
formell kommunikation; även informell kommunikation kan uppfylla dessa syften och 
möjligen är dess viktigaste funktion att förmedla värderings- och kulturinformation.

En stor del av kommunikationen sker inom arbetsgrupper. En grupp är något mer än de 
personer som ingår i den och utvecklar kollektiva beteenden, gemensamma värderingar 
m.m. jämförbara med de som uppstår i en organisation. På sikt kommer den att både 
påverka och påverkas av organisationens kultur. Interpersonell kommunikation präglas 
därmed  av  interaktionen  i  de  grupper  personalen  ingår  i  och  kommunikation  i 
smågrupper bör därför beskrivas kortfattat.

En modell för att beskriva kollektiva beteenden i arbetsgrupper lanserades på 60-talet av 
psykoanalytikern Bion. Den har sedan vidareutvecklats och jag utgår från beskrivningen 
i Granström (2006). En grundläggande distinktion görs mellan  arbetsgrupper, vilka är 
uppgiftsorienterade,  och  s.k.  grundantagandegrupper,  vilka  syftar  till  att  uppfylla 
gruppens känslomässiga behov. De grundantaganden som präglar kollektiva beteenden 
och därmed påverkar gruppdeltagarnas möjligheter att  söka information är beroende, 
flykt  och  kamp  (samt  parbildning  som  ej  beskrivs  nedan).  Följande  typologi  är 
hårdragen för att accentuera skillnaderna. 
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En beroendeantagandegrupp centreras kring gruppens formella eller informella ledare, 
vilken anses kompetent, ansvarsfull och förmögen att påverka situationen positivt. Detta 
skapar trygghet i gruppen men passiviserar övriga deltagare. Dessa reagerar negativt på 
krav, visar gärna sin okunskap öppet och ställer snarare frågor för att undvika arbete än 
för att söka information. Frågor om procedurer och rutiner ges ofta stort utrymme.

Flyktantaganden uppstår då uppgiften anses hotande eller opåverkbar. Deltagarna tycks 
uppgivna  och  fastnar  i  procedurfrågor  eller  gör  utvikningar  för  att  undvika  ämnet. 
Uppgiften förringas och skämt används för att lätta på stämningen. Den passiva ledaren 
förväntas  underlätta  flykten,  inte  åtgärda  den.  Arbetsrelaterade  frågor  ges  sällan 
konkreta svar utan leder till nya, irrelevanta, frågor.

Även kampantagande uppstår när uppgiften upplevs hotande. Ämnet undviks lika noga 
som under flykt, men här sker detta genom aggressiva beteenden: deltagarna avbryter 
eller kritiserar varandra öppet. Ledaren kan antingen ses som fiende eller som anföraren 
mot en tänkt fiende. Försök att återvända till ämnet tolkas som förräderi. Det är därför 
svårt att ställa frågor, enkelt att ifrågasätta.

Dessa olika typer av grupper kan övergå i varandra. En kampgrupp kan bli besviken på 
möjligheten  att  påverka  situationen,  resignera  och  övergå  till  en  flyktgrupp.  Alla 
gruppdeltagare  måste  inte  vara  lika  indragna  och  kan  arbeta  för  att  skapa  en 
arbetsgrupp, t.ex. genom att ställa frågor. Om ledaren i en flyktgrupp tar initiativ kan det 
övergå till en beroendegrupp – med flera variationer.

Dessa  grundantaganden  kan  relateras  till  de  grundläggande  antaganden  som  utgör 
organisationskulturen (se avsnitt 2.2). Uppfattas verksamheten som omöjlig att påverka 
torde gruppernas beteende präglas av flykt och en fientlig omgivning kan leda till kamp.

2.1.2 Att beskriva kommunikation
Då det i första hand är den informella kommunikationen som undersöks i denna uppsats 
och denna huvudsakligen sker genom samtal ges här en kort beskrivning av vad som 
kännetecknar samtal och hur dessa kan undersökas.

Språkliga utsagor kan ses som en typ av handlingar, talhandlingar, vilka uppfyller vissa 
funktioner (Norrby 2004, s. 68f). Rena påståenden är deklarativa talhandlingar som ofta 
uttrycks  genom  påståendesatser,  medan  informationssökande  talhandlingar  vanligen 
uttrycks  genom frågor  av  olika  slag.  Alla  frågor  är  dock  inte  informationssökande 
talhandlingar och påståendesatser kan användas för att söka information. Jämför t.ex. 
”är det inte skumt att vi inte tar betalt för plocklistereservationer?” med ”vi skulle väl 
inte kunna ta betalt för dom antar jag”. I första fallet används en frågekonstruktion för 
att informera eller söka stöd för en förändring, medan frågan underförstås i det andra.

Ett samtal är dock mer än utbyte av talhandlingar och den teoribildning som benämns 
samtalsanalys utgår från följande fyra antaganden: all interaktion är strukturerad, alla 
bidrag till interaktionen är beroende både av kontext och kontextförnyande, alla detaljer 
i interaktionen kan vara värdefulla att studera och studiet av samtal sker bäst genom att 
studera autentiska samtal (Norrby 2004, s. 34). De olika växlingarna i ett samtal kallas 
turer och turtagningen säger mycket om samtalet: Vem tar ordet? Vem avbryter? Vem 
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understödjer talaren? Alla turer är inte i första hand till för att utväxla information utan 
uppmana talaren att fortsätta, introducera nya ämnen, reparera delar av samtal som inte 
uppfattades m.m. Formella samtal präglas ofta av längre turer och tydligare principer för 
turtagning,  där  ordet  lämnas över,  medan informella  ofta  kännetecknas  av en snabb 
växling mellan flera ämnen och många återkopplingar till tidigare delar (ibid, s. 107ff).

Samtalsanalys har utvecklats för att beskriva transkriberat naturligt tal och har därför 
utarbetat en mängd konventioner kring detta. Till detta knyts ofta andra teorier, främst 
artighetsteori,  vilken  utvecklats  av  Brown  och  Levinson  (1987)  utifrån  Goffmans 
interaktionssociologi (1959). En central tanke är att  individers föreställningar om sig 
själva som medlemmar i  ett  socialt  samhälle  påverkar  samtal.  Varje  individ  har  två 
ansikten: det positiva, som förmedlar samhörighet och strävan efter acceptans, och det 
negativa, som står för strävan efter självständighet och oberoende. Kommunikation med 
andra  kan  dock  hota  dessa  ansikten:  exempelvis  hotar  detaljstyrning  det  negativa 
ansiktet och visat ointresse det positiva. I samtal eftersträvas ofta att varken de egna 
eller samtalspartnerns ansikten hotas och fyra strategier för att framföra ansiktshotande 
yttranden  beskrivs  av  Brown  och  Levinson  (1987,  s.  68ff;  min  översättning  av 
begreppen och mina exempel):
 
Rakt på sak: ”Skriv ut kraven nu då!”
Positiv artighet: ”Tar du och skriver ut kraven när du har tid?”
Negativ artighet: ”Ursäkta mig, skulle ni kunna tänka er att skriva ut kravbreven?"
Vid sidan av: ”Så många det är som ska få krav hemskickade …”

Med positiv  artighet  avses  val  av  formuleringar  som bekräftar  samtalspartnern  som 
individ och som gruppmedlem. Detta kan ske genom att inkludera den man talar med 
(”kan inte vi titta på det här senare?”), vara positiv och gärna skämta eller ge beröm 
(”det var snabbt gjort!”) eller genom att anpassa sig till andras behov (”visst ville du  
lära dig det här?”). Negativ artighet bekräftar istället deltagarnas självständighet och 
för  detta  används  formellare  språk.  Konventionella  formuleringar  och  ursäkter  är 
vanliga, liksom hänvisningar till regler och opersonliga yttranden (”ursäkta, men nu är 
det nog dags att skriva ut kravbreven”). Att använda imperativsatser som i första fallet 
ovan är att gå rakt på sak ("bald on record" i original) och kan tolkas hotande. Andra 
strategier, t.ex. att ifrågsätta talaren, hör också hit. Samtidigt måste hänsyn till tonfall 
och situation tas – en kort formulering kan vara positiv, då den inte inkräktar på den 
andras tid. Att gå vid sidan av ämnet ("off the record" i original) är att maskera hotet 
och ge den tilltalade frihet att tolka yttrandet som något annat än ett kommando. Om 
den strategin används flitigt kan den dock skapa osäkerhet hos den tilltalade.

2.2 Organisationskultur 
Organisationer studeras ur många olika perspektiv, vilka kan beskrivas som metaforer 
som används för att definiera vad en organisation är (Morgan 1999, s. 11ff). Ett företag 
kan ses som en ledningskontrollerad maskin, en organism med egen vilja och förmåga 
att lära, ett system i samverkan med omvärlden eller rentav ett mentalt fängelse!  En 
produktiv metafor är "organisation som kultur", under vilken organisationen samtidigt 
ses som ett resultat av personalens interaktion och som en begränsande faktor för denna 
interaktion. Det är också denna utgångspunkt jag utgår från här.
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Vad som avses med organisationskultur är inte entydigt och även kulturbegreppet kan 
beskrivas i metaforiska termer. Alvesson (2009, s. 45ff) presenterar åtskilliga metaforer, 
exempelvis kultur som socialt kitt, kompass, utbytesregulator och helig ko. En metafor 
som jag själv finner rimlig är att kulturen är för organisationen vad personligheten är för 
en person (Schein 2010, s. 8). Gemensamt för dessa metaforer tycks vara att kultur ses 
som  åtskild  från  formell  struktur.  Ägarförhållanden,  storlek  och  komplexitet  m.m. 
påverkar visserligen kulturen, men främst uppstår den kring arbetsplatsens informella 
struktur: Vilka talar med vilka? Hur fattas beslut? Varom kan man tala? Organisationen 
ses därför som vore den en kultur i antropologisk mening, som något organisationen är 
(Smircich 1983). Detta kontrasteras mot synsättet att kulturen är något en organisation 
har (ibid.): en variabel som kan optimeras för ett ändamål – oftast vinstmaximering.

Oavsett perspektiv fyller organisationskulturen flera viktiga funktioner för personalen. 
Delad erfarenhet skapar gemensamma utgångspunkter och kulturen erbjuder modeller 
för handling (Bang 1999, s. 96ff), vilka vägleder personalens beteende. Att lösa problem 
gemensamt  utvecklar  samförstånd  kring  organisatoriska  frågor,  en  identitet  som 
organisationsmedlem och en gemensam jargong (ibid, s. 100-103). Detta minskar risken 
för kodningsfel: personalen talar samma språk. Kulturen reducerar alltså mångtydighet 
inom organisationen och bidrar till att skapa mening för organisationens medlemmar.

Om hela organisationen ska utveckla en gemensam kultur måste flera villkor uppfyllas. 
Wilkins och Ouchi (1983) anger fyra förutsättningar: lång historia, stabilt medlemskap, 
flitig  kontakt  mellan  olika  delar  av  organisationen  samt  brist  på  alternativa  sociala 
strukturer. Liknande kriterier nämns av andra författare, t.ex. Schein (2010, s. 64f). Då 
det är problematiskt att uppfylla alla fyra uppstår det ofta olika subkulturer inom samma 
organisation. Dessa subkulturer påverkas av olika faktorer: personalsammansättningen, 
organisationens ålder, graden av specialisering, avståndet mellan delarna m.m. (Bang 
1999, s. 31f). Ofta delar subkulturerna vissa gemensamma drag och ju mer de liknar 
varandra, desto mer kongruent sägs organisationens kultur vara (Jacobsen & Thorsvik 
2008, s. 155-156). Enligt Martin (2002, s. 94ff) leder förekomsten av subkulturer och 
villkoren  för  dessa  till  tre  perspektiv  i  studiet  av  kultur:  enhetsperspektivet, 
differentieringsperspektivet och fragmenteringsperspektivet. Det första fokuserar på de 
delar av kulturen som är gemensamma för hela organisationen, medan de andra beaktar 
de drag som skiljer olika delar åt. Ur ett differentieringsperspektiv betonas skillnader 
mellan olika formella enheter, vilka kan, men inte behöver, stå i konflikt med varandra. 
Fragmenteringsperspektivet anger att samstämmighet endast uppstår tillfälligt och att 
kulturella uttryck är påtagligt tvetydiga. Dessa perspektiv är komplementära men Martin 
finner det meningsfullt att använda alla tre vid beskrivning av kulturer (2002, s. 115ff). 

Vidare måste  organisationens kultur  avgränsas mot omgivningens.  Organisationen är 
beroende av det samhälle som den verkar i, vilket har vissa specifika kulturella drag. 
Hofstede och Hofstede (1991) visar övertygande att den nationella kulturen i ett land 
påverkar organisationens och att uppfattningar om köns- och rasskillnader är viktiga. På 
samma sätt utvecklar en bransch gemensamma drag: organisationerna har liknande mål, 
studerar varandra och personalen har snarlika utbildningar (Bang 1999, s. 82f). Bland 
andra Abbott (1988) visar att personal helst umgås med kolleger med likartad utbildning 
och vid konflikt värnar de om de värderingar som råder i den egna professionen. Vidare 
måste kulturella och individuella egenskaper skiljas åt: allt som sker i en organisation är 
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inte  kulturellt.  Ju  mer  av  organisationens/personalens  beteende  som kan  förklaras  i 
kulturella termer, desto starkare sägs kulturen vara (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 155).

2.2.1 Scheins modell för organisationskultur
En mycket inflytelserik modell för att beskriva organisationskultur lades fram 1985 av 
Edgar H. Schein i boken  Organizational culture and leadership (2010). I denna  utgår 
Schein från tanken att kulturen inte består av ett antal observerbara fenomen, utan av de 
tankemönster  som ligger  till  grund för  dessa  och definierar  organisationskultur  som

”a pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems of external 
adaptation  and  internal  integration,  that  has  worked  well  enough  to  be  considered  valid  and 
therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to 
those problems.” (2010, s. 17)

Dessa grundläggande antaganden låter sig inte studeras direkt utan endast genom den 
effekt de har på personalens och organisationens beteende. Allt som kan observeras av 
en utanförstående benämner Schein artefakter och dylika är av fyra olika typer:

1. materiella artefakter: lokaler, teknisk utrustning m.m.
2. verbala artefakter: jargong, gemensamma historier etc.
3. beteenden: bemötande, beslutsfattande m.m.
4. ritualer: mötesprocedurer, belöningssystem m.m.

Sammanställningen är hämtad från Bang (1999, s. 64-76), då Scheins uppdelning inte är 
lika strikt. Artefakterna utgör den översta nivån i Scheins modell och de grundläggande 
antagandena den lägsta. Mellan dem finns en ytterligare nivå som rymmer personalens 
efterlevda  värderingar  och  normer.  Värderingar  har  alltid  både  en  riktning  och  en 
intensitet: något kan värderas positivt eller negativt och detta kan spela mer eller mindre 
roll för personalen. Normer är förväntade beteenden eller regler för hur personalen bör 
agera i en situation. De värderingar och normer som ges verbalt uttryck är artefakter och 
reflekterar inte nödvändigtvis de värderingar personalen ger uttryck åt genom handling 
(Schein 2010, s. 27). Personal kan ge uttryck åt olika värderingar i samtal med en chef 
och med en kollega och dokument kan beskriva ett regelverk som inte efterlevs. Vilka 
värderingar  som råder  i  organisationen  beror  på  vilka  antaganden  om verkligheten 
personalen gör. Schein använder sex dimensioner för att beskriva dessa grundläggande 
antaganden  (2010,  s.  139ff);  distinktionerna  är  dock  tydligare  hos  Jacobsen  och 
Thorsvik (2008, s. 145-146) och jag återger därför deras uppdelning med egna exempel:

1. Uppfattning av förhållandet mellan organisation och omvärld
Är biblioteket en motor i kommunen eller bara en liten kugge?

2. Syn på människans handlingar
Måste handlingar vara rationella? Kan kollegerna påverka sitt arbete?

3. Hur organisationen kommer fram till "sanning"
Prövar biblioteket nya lösningar? Tittar man utåt eller enas man internt?

4. Synen på tiden
Hur långt är det meningsfullt att planera? Var det bättre förr?
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5. Antaganden om den mänskliga naturen
Kan människor förändras? Är bibliotekarier per definition goda människor?

6. Synen på relationer mellan människor
Håller personalen avstånd till varandra? Konkurrerar personalen med varandra?

7. Synen på konflikter
Bör personalen vara homogen eller heterogen? Kan konflikter vara positiva?

Om dessa antaganden förändras kommer också personalens normer och värderingar att 
förändras, vilket i sin tur påverkar artefakterna. Samtidigt är dessa antaganden vanligen 
mycket starka, då de baseras på tidigare erfarenheter och vanligen är omedvetna för 
personalen. Förslag till förändringar i rutiner eller normer kan gå stick i stäv med dessa 
antaganden och upplevas negativt eller rentav hotande, varför organisationer vanligen 
har  ett  konservativt  drag  (Schein  2010,  s.  335).  Att  förändra  kulturen  kräver  att 
organisationens  erfarenheter  förändras:  så  kan  införandet  av  ny  lyckad  teknik  (en 
artefakt) påverka vilka uppgifter som prioriteras (värdering), vilket kan förändra synen 
på vad som är möjligt att göra (underliggande antagande).

Kulturens främsta uppgifter är enligt Schein dels att underlätta för organisationen att 
anpassa  sig  till  omvärlden,  dels  att  förbättra  de  interna  processer  som  krävs  för 
överlevnad (ibid, s. 87ff). När organisationen ställs inför oväntade situationer kan detta 
skapa ångest och utvecklandet av gemensamma antaganden är ett sätt att reducera denna 
ångest  (ibid,  s.  30ff).  Dessa  antaganden  utgör  en  mental  karta,  efter  vilken 
organisationen orienterar sig. Schein har vidare en relativt instrumentell syn på studier 
av  organisationskultur:  målet  är  att  identifiera  och  åtgärda  organisatoriska  problem 
utifrån en beskrivning av denna kartan (ibid, s. 207f). Detta är en förklaring till  den 
kritik  som  riktats  mot  Scheins  objektivistiska  syn  på  kultur  (se  t.ex.  Bang  1999). 
Samtidigt betonar Schein dock att artefakter endast kan tolkas utifrån en förståelse av 
kulturens symboliska egenskaper (2010, s. 27f).

2.2.2 Att beskriva organisationskultur
Organisationskultur  kan  beskrivas  utifrån  många  olika  perspektiv,  något  som  även 
kännetecknar de metoder som används för att beskriva kulturen. Utifrån synen på kultur 
som en  manipulerbar  variabel  är  det  naturligt  att  försöka  identifiera  ett  antal  olika 
dimensioner och att genom statistisk analys av enkäter eller intervjuer relatera dessa till 
organisationens prestation. Ett exempel på detta är Deal och Kennedys beskrivning av 
organisationskultur utifrån egenskaper hos marknaden (1982).

Deal  och  Kennedy  utgår  från  två  dimensioner:  den  risk  organisationens  aktiviteter 
medför och hur snabbt organisationen får feedback på sina aktiviteter.  Utifrån dessa 
beskrivs fyra typer av kulturer. Arbeta hårt/lek hårt-kulturen kännetecknas av låg risk 
men snabb feedback, varför snabbhet och kvantitet är viktiga och typen är vanlig på 
säljföretag.  Den tuffa,  dynamiska  kulturen  präglas  av  hög risk och snabb feedback, 
vilket leder till fokus på individualism och egen karriär – exempelvis som sångare. Satsa 
på  företaget-kulturen  är  förknippad  med  hög  risk  och  långsam  feedback,  varför 
försiktighet  och  långsiktighet  betonas.  Till  sist  tar  feedback  lång  tid  även  i 
processkulturen, men denna är förknippad med låg risk. Kvantitet betonas även här, men 
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framförallt  läggs  vikt  vid  procedurer  –  något  som är  typiskt  för  byråkratier  –  och 
kulturtypen är vanlig inom offentlig sektor.

Denna typologi är fortfarande mycket använd, men erbjuder i mina ögon en mycket 
begränsad förståelse av enskilda företag. Den mer elaborerade typologin Organizational 
Culture Assessment Instrument, OCAI, utgår från sex olika dimensioner:  organisation, 
ledarskap,  personal,  organisatoriskt  kitt,  strategisk  tyngd  i  organisationen  samt 
framgångskriterier (OCAI Online 2010). Utifrån dessa kan återigen fyra olika typer av 
kulturer definieras, vilka dock aldrig uppträder i denna renodlade form:

• familjetyp fokus på sociala relationer och konsensus
• entreprenörstyp fokus på innovation och risktagande
• hierarkisk typ fokus på struktur och stabilitet
• marknadstyp fokus på resultat och konkurrens

Den  faktiska  kulturen  på  ett  företag  kan  ses  som  en  blandning  av  dessa,  vilket 
åskådliggörs i grafisk form. En kultur som innehåller drag från samtliga typer anses 
balanserad  (OCAI  Online  2010).  Fördelen  med  denna  typologi  är  dels  att 
undersökningsverktyget är offentliggjort och att den därmed har använts i flera studier, 
dels att den möjliggör finare distinktioner än Deal och Kennedy.

Utifrån Scheins grundläggande antaganden är det svårt  att  göra en typologi över de 
kulturer som förekommer. Schein är också mycket skeptisk till sådana, då han menar att 
de inte fångar komplexiteten i kulturen (2010, s. 199) vilket jag instämmer i. Samtidigt 
kan en rik beskrivning utifrån en kvalitativ undersökning på ett enkelt sätt skalas ned till 
en existerande typologi, vilket möjliggör jämförelser.

Hur kan då en kvalitativ undersökning av organisationskultur genomföras utifrån synen 
på kultur som underliggande metafor? Även här kan intervjuer och enkäter användas, 
men flera författare (Bang 1999; Alvesson 2009; m.fl.) betonar vikten av att använda 
flera olika metoder. För Bang (1999, s. 180ff) är målet att identifiera kulturella temata, 
vilka  tar  formen  av  metaforer.  Dessa  fungerar  sedan  som  tolkningsram  för 
organisationens  beteende och artefakter  kan  endast  beskrivas  utifrån  sin  symboliska 
betydelse utifrån denna ram. Hur dessa temata identifieras  framgår ej,  men här  kan 
anknytas till den kategorisering som rekommenderas av Merriam (1994, s. 145f). En av 
de som går längst är Kunda (1992), vars beskrivning av ett amerikanskt teknikföretag 
tar formen av en renodlad etnografi.

Schein är dock något skeptisk till etnografisk forskning då han menar att etnografens 
närvaro  kommer  att  påverka  kulturen  på  ett  oförutsägbart  sätt  (2010,  s.  210)  och 
rekommenderar  därför  att  undersökning  av  organisationskultur  bedrivs  genom  en 
klinisk forskningsmetod (ibid, s. 207ff). Detta innebär att forskaren bjuds in för att lösa 
ett  konkret  problem  i  samarbete  med  patienten/organisationen.  Även  här  bör  flera 
metoder användas och Schein lägger särskild vikt vid gruppintervjuer. Förutsättningen 
för att datainsamling och analys ska lyckas är i detta fall att den undersökta personalen 
upplever att de har något att vinna på det; även Kunda (1992) rapporterar att personalen 
öppnade sig först då han blev accepterad som en i företagets fotbollslag. Den kliniska 
forskningsmetoden lämpar sig dock illa för akademiska studier.
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2.3 Tidigare forskning
Organisationskultur, informationssökning och kommunikation studeras samtliga utifrån 
många olika perspektiv och litteraturen rörande dessa är mycket omfattande. Jag har 
därför valt att i detta kapitel enbart inkludera källor jag citerar i den slutliga analysen.

Sundin  konstaterar  i  en  artikel  från  2004  att  bibliotekarier  vanligen  undersöks  i 
förhållande till den service de ger till sina användare, inte utifrån eget beteende eller 
prestation.  Situationen har inte  förbättrats  nämnvärt  sedan dess.  Biblioteksassistenter 
verkar vidare inte alls  figurera i  forskningssammanhang och när bibliotek undersöks 
betraktas  de  vanligen som arenor  för  bibliotekarier  och  deras  kompetens.  Även om 
organisationskultur  tas  upp  i  böcker  om bibliotek  och  ledning  (exempelvis  Bryson 
1999)  återges  endast  generella  resonemang,  inget  biblioteksspecifikt.  Jag  kommer 
därför här att även beskriva forskning gjord på anställda i andra typer av företag.

2.3.1 Organisationskultur
I magisteruppsatsen  Det sitter i väggarna! – organisationskultur på två folkbibliotek  
med  annorlunda  driftsform”  undersöker  Alneng (2008)  organisationskulturen  på  två 
bibliotek med hjälp av ett specifikt verktyg, OCAI. Alneng finner att de två undersökta 
bibliotekens kultur båda präglas av en familjär typ, men att entreprenadbiblioteket har 
drag  av  den  hierarkiska  typen  medan  ett  personalkooperativt  bibliotek  har  drag  av 
entreprenörstypen. Denna skillnad tolkas som ett  resultat  av de olika driftsformerna. 
Alneng återger också tidigare forskning av Kaarst-Brown et al. utifrån OCAI som visar 
att folkbibliotek eftersträvar en familjär typ med drag av entreprenörstypen.

För att skapa en integrerad modell för organisationskultur och knowledge management 
kombinerar Gray och Densten (2005) OCAI med bl.a. Nonakas och Takeuchis modell 
för  kunskapsöverföring  (1995).  Denna  beskriver  hur  tyst  kunskap  kan  skapas  och 
spridas genom olika strategier och författarna visar att dessa kan kopplas till de olika 
typerna i OCAI-verktyget. Kulturer som domineras av familjetypen gynnar överföring 
av information och kunskap genom socialisering och de informella aspekterna kommer 
därför att dominera. Detta är dock beroende av den tillit och samhörighet personalen 
känner för varandra och ledningen. I entreprenörskulturer sker överföring av kunskap 
genom att  göra den explicit,  antingen genom formaliserad diskussion och reflektion 
eller upprättande av olika dokument såsom manualer, rutiner etc.). Detta kan dock leda 
till  att  helhetsförståelsen splittras.  En hierarkisk kultur  i  sin  tur  kännetecknas av att 
gemensamma  erfarenheter  stöps  om  till  rutiner  och  fokuserar  därför  på  interna 
processer.  Risken  är  dock  att  organisationen  utvecklas  till  en  byråkrati  där  rutin  är 
viktigare än resultat. Marknadskulturer slutligen kännetecknas av aktivt sökande efter 
kunskap och experimenterande för att förbättra organisationens resultat. Detta kan dock 
betona snabba resultat och extern kunskap på bekostnad av långsiktighet.

2.3.2 Informationssökning
En stor del av litteraturen om informationssökning undersöker hur olika yrkesgrupper 
söker information i externa källor. Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns det 
vidare ofta ett implicit mål att beskriva hur bibliotekarier kan bidra till dessa sökningar 
och stor vikt läggs vid strategier för att finna relevanta dokument. När information söks 
från mänskliga källor krävs dock att den som tillfrågas är beredd att svara eller rentav 
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lägga ner tid  på handledning.  Detta  studeras  inom discipliner  som information-  och 
knowledge management, men fokus ligger då huvudsakligen på informationsspridning.

Liu et al. (2010) beskriver genom en enkätundersökning hur bibliotekariers vilja att dela 
med sig av information påverkas av arbetsuppgifterna. Totalt deltog 204 bibliotekarier 
från olika typer av bibliotek (folkbibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek och ett 
nationellt bibliotek). Bortfallet är stort och artikelns kvantitativa upplägg är diskutabelt, 
men  resultaten  är  intressanta  och  förefaller  rimliga.  Kvaliteten  på  upplevd 
kunskapsöverföring  mäts  här  utifrån  relevans,  förståelighet,  precision,  reliabilitet, 
fullständighet och timing och upplevd kvalitet sätts som undersökningsvariabel. Som 
förklarande variabler används gruppidentitet och avsikt att dela information. Dessa båda 
variabler beskrivs vidare utifrån skillnader i arbetsmetoder, variation i arbetsuppgifterna 
och social feedback. Det viktigaste resultatet är att arbetsmetoder och riklig feedback 
kan skapa en stark gruppkänsla, vilken i sin tur ökar benägenheten att dela information.

Egenskaper hos uppgiften kan påverka valet av källor och typ av informationssökning 
och framförallt den upplevda komplexiteten kan vara avgörande. Byström (2002) lät 
personal på två finska myndigheter föra dagbok över sina uppgifter och hur de sökte 
information om dessa. Utifrån dagboken delades uppgifterna sedan in efter ämne och 
svårighetsgrad. Resultaten summeras enligt följande (min översättning).

1. Då informationsinhämtandet kräver ansträngning blir mänskliga källor viktigare 
än dokument

2. Ju fler typer av information som krävs, desto oftare används mänskliga källor
3. Ju fler olika typer av information som samlas in, desto större blir andelen 

generella källor och desto mindre delen uppgiftsorienterade källor
4. Ju fler olika typer av information som samlas in, desto fler källor används
5. Ju fler olika typer av information som samlas in, desto viktigare blir människor 

inom organisationen och externa dokument
6. Ju komplexare en uppgift upplevs, desto fler typer av information samlas in.
7. Ökande uppgiftskomplexitet befordrar användningen av mänskliga källor

Morrison (2002) beskriver hur nyanställda söker information strategiskt genom att välja 
olika  informationskällor  för  olika  typer  av  information.  För  uppgiftsrelaterad 
information  söker  sig  den  nyanställde  till  den  närmaste  chefen,  medan  kultur-  och 
värderingsinformation i  första  hand efterfrågas  från kolleger.  Bland de faktorer  som 
påverkar  nyanställdas  informationssökning  kan  nämnas  självförtroende,  tillgång  till 
källor och social kostnad: att fråga är att visa att man inte kan. Denna kostnad ökar ju 
längre personen arbetar på samma arbetsplats. Till sist visar Morrison att det inte finns 
någon entydig koppling mellan arbetstillfredsställelse eller prestation å ena sidan och 
informationssökning å den andra: att många frågor ställs kan antingen vara ett tecken på 
att personen håller på att acklimatisera sig eller att arbetet upplevs som svårförståeligt.

Morrison presenterar därefter en generell modell för hur anställdas informationssökning 
går till (se figur 3), vilken beskriver svårigheter med informationssökning i termer av 
kognitiv kostnad. För att erhålla information måste arbete läggas ned på att söka upp rätt 
person, formulera frågan väl vid rätt tidpunkt etc. Detta kan göras förgäves eller rentav 
med oönskat resultat. Morrison ger inte en fullständig lista över faktorer som påverkar 
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personalens  informationssökning,  utan  exemplifierar  typer.  Modellen  är  kraftigt 
förenklad men räcker för att förklara vissa egenskaper i processen. Att aktivt söka upp 
en person kräver en viss ansträngning och riskerar att misslyckas. Denna kostnad kan 
minskas genom att skjuta upp frågan till nästa gång man stöter ihop. Känsliga frågor 
kostar mindre att ställa på tu man hand än under ett stort möte; risken att göra bort sig är 
mindre. Den totala kostnaden minskar om flera frågor ställs vid samma tillfälle. Dylika 
överväganden  är  endast  medvetna  till  liten  del.  Morrisons  modell  passar  väl  med 
Lippitts i avsnitt 2.1, då samma psykosociala faktorer beaktas.

Figur 3: Anställdas informationssökningsprocess (figur hämtad från Morrison (2002, s. 236)).

Morrison menar att en förutsättning för att någon ska söka information är att nyttan 
överstiger  den  upplevda  kostnaden  och  både  individuella  och  kontextuella  faktorer 
påverkar balansen. Bland individuella faktorer kan nämnas motivation eller  intresse, 
förmåga att improvisera, egna mål och kontrollbehov. Kontextuella faktorer inkluderar 
oklarheter i uppgiften, gemensamma mål, pågående förändringar m.m. Om dessa tar ut 
varandra kommer personen enligt Morrison att uppleva ett behov av information. Åter 
andra faktorer,  inklusive egenskaper  hos  källorna,  påverkar  i  vilken mån personen i 
fråga faktiskt söker information. Problem att kontakta en person eller att tvingas föra ett 
samtal på engelska kan öka kostnaden. Dessa faktorer påverkar den arbetsinsats som 
krävs, den egna självbilden samt andras bild av personen och personalens uppfattningar 
om dessa  faktorer  kan  öka  kostnaden  och  hämma  viljan  att  söka  information.  Om 
behovet överstiger kostnaden måste frågeställaren därefter bestämma sig för hur denna 
ska gå till väga: Vem ska tillfrågas? Vilken kanal är bäst? När är det bäst att fråga?

Personalens informationssökande ger enligt Morrison direkta och indirekta resultat. Ett 
direkt resultat kan vara att frågeställarens osäkerhet har minskat, men lika väl att den 
ökat:  motstridig  information  kan  leda  till  nya  informationsbehov.  I  bästa  fall  har 
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frågeställaren fått  ny kunskap,  t.ex.  genom att  lära  sig  en  färdighet  eller  genom att 
kombinera information på nya sätt.  Andra direkta resultat  är av social karaktär – att 
fråga är att visa dels sin okunnighet, dels viljan att göra rätt. Hur en fråga tolkas tycks 
beroende av kulturella faktorer, även om Morrison inte använder detta uttryck. Indirekta 
resultat definieras som de förändringar i uppfattning som frågeställarens sökande efter 
information orsakar hos såväl frågeställare som de tillfrågade över tid. Dessa kan gälla 
den egna prestationen, viljan att arbeta kvar eller tilliten till andra medarbetare. Över tid 
kan dessa uppfattningar förändra personalens arbetsprestation och övriga beteende.

Morrison  beskriver  vidare  personalens  sökande  efter  feedback  som ett  sätt  att  dels 
minska egen osäkerhet kring prestation och arbetsuppgifter, dels att framhålla sig själv i 
andras ögon. När prestationen upplevs svag kan kritik minskas eller undvikas genom att 
ställa självkritiska frågor, främst till kolleger. När prestationen är stark ber personal om 
feedback för  att  stärka den egna positionen genom uppmärksamma chefen på detta. 
Dock innebär feedback ett möjligt hot mot personens självbild, varför det är vanligare 
att indirekta metoder används än direkta frågor. Morrison visar också att personal söker 
mycket mindre feedback när de observeras, framförallt då de upplever att de utvärderas.

2.4 Teoretiskt ramverk
Ovan har jag beskrivit ett antal teorier, vilka närmast utgår från ett socialpsykologiskt 
perspektiv.  Detta  är  förvisso något  begränsat,  men jag har  valt  att  utgå från detta  i 
följande text av praktiska orsaker. Dels är modellerna väl beskrivna och enkla att följa, 
dels tror jag det hade varit svårare för personalen att acceptera en beskrivning utifrån ett  
systemteoretiskt perspektiv eller ett sociologiskt. Här vill jag visa hur jag förhåller mig 
till dessa teorier och hur de låter sig kombineras för att besvara frågeställningen.

I  denna  text  betraktar  jag  informationssökning  som  en  väl  avgränsad  process:  en 
frågeställare initierar interaktion med en kollega och interaktionen pågår tills endera 
parten  avbryter  den.  Detta  är  mycket  förenklat,  då  sökandet  efter  information  kan 
fortsätta genom att ställa fler frågor vid senare tillfälle till annan person eller genom att 
konsultera  andra  källor.  Vidare  sker  en  stor  del  av  sökandet  efter  information  i 
samtalsform,  varför  frågeställare  och  tillfrågad  kan  växla  flera  gånger.  I  denna 
undersökning  är  det  dock  problematiskt  att  följa  varje  process  till  slut  och  denna 
förenkling måste därför ses som en nödvändig anpassning till förutsättningarna.

Informationssökningsprocessen är inte symmetrisk, då frågeställaren är beroende av den 
tillfrågade men ej vice versa. Att fråga är därför förknippat med en social risk – förutom 
de ansträngningar som krävs för att identifiera vem som kan svara, att ta kontakt med 
denna o.s.v. Jag ser därför den kostnadsanalys Morrison föreslår som en rimlig metafor i 
sammanhanget och upplevd kostnad som beroende av frågeställarens förväntningar på 
situation och ämne. Dessa beror i sin tur på hur frågeställaren ser på den organisatoriska 
verkligheten och sin roll i denna, vilket kan kopplas till de grundläggande antaganden 
Schein menar utgör organisationens kultur. Dessa bygger på gemensamma erfarenheter 
och personalens informationssökning bör därför både betraktas som en del i skapandet 
av en kultur och ett uttryck för densamma – med andra ord en kulturell artefakt. Då 
kommunikation här betraktas som beroende av deltagarnas inre processer finner jag det 
vidare rimligt att var och en i personalen kommer att göra olika antaganden, men att 
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dessa kommer att överlappa om kulturen är kongruent. Jag utgår därför främst från ett 
enhetsperspektiv på kultur (Martin 2002; se avsnitt 2.2), men ser vidare behovet av att 
differentiera om påtagliga skillnader mellan grupper föreligger. 

En viktig del i kulturskapandet är utvecklandet av normsystem och de värderingar dessa 
vilar på. I det följande avser jag med värderingar en normerande uppfattning som utgör 
en tolkningsram för handlingar. Normer betraktas här som ett regelverk baserat på dessa 
värderingar. Även dessa kan användas för att förtydliga delar i Morrisons modell och 
valet  av kanal och strategi kommer att  bero av de normer som reglerar personalens 
beteende. Morrison diskuterar inte vilka faktorer som påverkar den upplevda nyttan av 
att fråga, men det är rimligt att anta att dessa är beroende av personalens värderingar: 
det som värderas positivt är värt en hög kostnad. Vidare påverkar feedback såväl under 
som efter samtalet den upplevda kostnaden, vilken i sin tur påverkar fortsatt interaktion 
och kan leda till att en annan strategi väljs för fortsatt sökande efter information.

Figur 4: Egen modell för att beskriva informationssökning och kultur

Scheins modell av organisationskultur och Morrisons modell för informationssökning 
låter sig alltså kombineras väl, vilket åskådliggörs på ett förenklat sätt i figur 4. Figuren 
bör ej betraktas som en teoretiskt valid modell utan främst som en hjälp för mig vid 
strukturering av materialet och för läsaren inför de kommande kapitlen. Det bör också 
betonas att såväl den upplevda kostnaden som grundläggande antagandena är beroende 
av  de  enskilda  personernas  tolkning  av  de  kulturella  artefakterna.  För  att  analysera 
materialet är det därför lämpligt att använda en metod för att tolka data och jag utgår här 
från kvalitativ innehållsanalys.

3. Metod
Att studera organisationskultur och hur denna påverkar kunskapsöverföring kan göras 
på olika sätt, beroende på hur begreppet kultur tolkas. Att enbart använda enkäter eller 
intervjuer är tveksamt av flera anledningar. Vissa relevanta beteenden kan vara mer eller 
mindre omedvetna för personalen, medan andra är problematiska att verbalisera, då de 
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är starkt knutna till handlingar och användandet av artefakter. Schein menar också att en 
enkätundersökning leder  till  en begränsad analys,  då variablerna måste  bestämmas i 
förväg (Schein 2010, s. 205-207). Inte heller en observationsstudie är nog, då verbala 
uttryck kan vara svåra att få fram på annat sätt än genom samtal. Att tolka observationer 
och intervjusvar förutsätter vidare en rimlig förståelse av organisationens kultur, vilken 
är det som ska undersökas! Detta förutsätter en metod där datainsamling och analys går 
hand i hand och som kan modifieras när förförståelsen av organisationen förändras. 

Jag har därför valt att göra en fallstudie av ett medelstort folkbibliotek i vilken olika 
metoder kombineras för att ge en ökad kunskap om ett specifikt fall (Merriam 1994). 
Enligt  Merriam är  fallstudier  partikularistiska,  deskriptiva,  heuristiska  och induktiva 
(1994, s. 29) och detta gäller även denna studie. Målet är inte att dra generella slutsatser 
utan i stället att ge en bild av hur personalens interaktion kring verksamheten ser ut på 
detta bibliotek, vilket kan fördjupa förståelsen av dessa processer. Detta motiverar en 
etnografisk ansats, då jag menar att förståelse av interaktion kräver att denna studeras i 
den miljö den utspelar sig i. 

Val av forskningsdesign och datainsamlingsmetoder är båda påverkade av min bakgrund 
inom lingvistik. Jag har arbetat transkriptioner av naturligt tal och ser samtal som den 
främsta källan till såväl språklig som annan information. Inom lingvistik används vidare 
fältstudier ofta för att beskriva nya språk, vilket inspirerat mig här. Jag har dock ingen 
tidigare erfarenhet av vare sig fältarbete eller organisationsstudier, vilket har påverkat 
det arbete som krävts för att slutföra uppsatsen. 

Jag har även timvikarierat som assistent på folkbibliotek och därigenom bekantat mig 
med  vanliga  rutiner  och  begrepp.  Detta  har  dels  underlättat  undersökningen,  dels 
påverkat mina val. Detta gäller främst beslutet att studera hela personalgruppen då jag 
reagerat på att assistenterna inte ges utrymme i litteraturen. Jag kan därför inte hävda att 
jag varit en utanförstående observatör, men tror att min bakgrund har varit till nytta: att 
studera en okänd typ av verksamhet hade krävt mer vana av kulturstudier.

3.1 Val av bibliotek
Vid valet av studieobjekt var några kriterier särskilt viktiga att beakta. Biblioteket fick 
inte vara alltför stort, varken organisationen som helhet eller den enhet som studeras. 
Arbetsbördan ökar med stigande komplexitet och jag ansåg det därför idealiskt att välja 
ett bibliotek som består av några enheter med ett litet antal anställda på varje enhet.  
Detta torde också göra antalet subkulturer färre till antalet och enklare att identifiera. 
Vidare bör biblioteket i möjligaste mån befinna sig i ett ”normalt” tillstånd, då målet ej 
är att studera organisatorisk förändring. Frågan är också om biblioteket måste studeras i 
sin helhet eller om en enhet kan betraktas som en analysenhet i sin egen rätt. Jag anser 
att  det  senare  är  möjligt,  framförallt  om  biblioteket  har  en  decentraliserad 
organisationsform och arbetsväxling mellan olika enheter inte är vanligt förekommande. 
En studie av hela organisationen kräver för mycket resurser för att inte bli splittrad.

Det är vidare avgörande att personalen och inte bara biblioteksledningen är intresserade 
av att jag genomför min undersökning hos dem. Trots allt kräver en fallstudie en lång 
tids närvaro på arbetsplatsen, vilket kan bli påfrestande för personalen. Detta begränsar 
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också bibliotekets geografiska läge, då jag måste kunna ta mig dit utan problem. Totalt 
skickades förfrågningar till 21 bibliotek, varav jag fick svar från 8. I samtliga fall utom 
ett var dessa kraftigt negativa; ett ytterligare svar inkom när studien redan inletts. Som 
undersökningsenhet valdes därför huvudbiblioteket på det enda bibliotek som svarade 
positivt. Vid ett möte fick jag presentera mig och den undersökning jag ville göra för 
personalen och fick deras godkännande att vara där under längre tid. En i personalen 
ville stå utanför men accepterade att jag observerade situationer där den var närvarande. 
Totalt var jag på biblioteket vid 37 tillfällen från mitten av mars 2010 till början av juni. 
De första veckorna var jag där åtskilliga timmar, mot slutet åkte jag dit för att få specifik 
information. Vanligen var jag på biblioteket tre dagar per vecka, några timmar per dag.

3.2 Metoder för datainsamling
Det material som samlas in måste kunna användas för att besvara frågeställningen utan 
att innehålla för mycket irrelevanta, oanvändbara eller felaktiga data. Oavsett metod för 
datainsamling kommer därför i denna undersökning fokus alltid ligga på personalens 
interaktion  med  varandra.  Denna  kan  undersökas  utifrån  personalens  egna 
uppfattningar, utifrån deras beteenden i relevanta situationer eller en kombination därav, 
vilket är fallet  här.  För att  kunna tolka en handling på ett  korrekt sätt  bör också de 
faktorer som påverkar denna studeras. Av denna anledning har jag valt att vistas på ett 
bibliotek under längre tid och använda flera olika typer av metoder för datainsamling.

Att data samlas in på ett etiskt korrekt sätt menar Schein är särskilt viktigt vid studier av 
organisationskultur då de grundläggande antaganden som beskrivs är omedvetna (2010, 
s. 218ff) och informerat samtycke är därmed inte tillräckligt. Jag ansåg därför att det ej 
var nog att personalen visste varför jag var på biblioteket: de måste veta när jag samlar 
data om dem, vad som samlas in och kunna påverka detta. Detta framstod också senare 
som ett  villkor  för  att  genomföra  studien.  Då  delar  av  personalen  motsatte  sig  att 
inspelningsutrustning  användes  består  materialet  bara  av  anteckningar  och  interna 
dokument.  Alla  observationer  skedde  öppet  och  på  direkt  fråga  visades  delar  av 
anteckningar upp. Då det är personalen som avgör vad de vill svara på och vad jag får 
observera tillät jag att de ändrade utsagor och tog bort saker ur materialet vid några 
tillfällen.  För  att  minska  påverkansbias  undvek jag att  kommentera det  jag såg och 
hörde och diskuterade inte heller andra bibliotek, bibliotekens roll etc. Då jag tog del i 
verksamheten skedde detta på förslag från personalen. Målet med dessa överväganden 
var att minimera den påfrestning det alltid innebär att bli utsatt för en undersökning.

Som Merriam påpekar (1994, s. 114f) måste insamlade data och egna intryck av dessa 
hållas  isär  och  två  anteckningsböcker  användes:  en  för  fältanteckningar  och  en 
fältdagbok. I den förstnämnda antecknades vad jag såg och hörde, även om anteckning 
skedde i  efterhand.  I  dagboken antecknades intryck som inte direkt  kan kopplas till 
insamlad data, frågor att undersöka, intryck vid genomläsning av materialet etc.

3.2.1 Dokument
Flera  typer  av  dokument  är  användbara.  Kommunala  dokument  kan  ge  en  bild  av 
bibliotekets  förutsättningar,  men  utifrån  frågeställningen  är  främst  bibliotekets  egna 
dokument relevanta. De som riktar sig till bibliotekets användare eller kommunen kan 
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användas  för  att  beskriva  bibliotekets  verksamhet  och  vilken  bild  av  biblioteket 
ledningen vill förmedla utåt. Interna dokument skapade av eller riktade till personalen, 
exempelvis  protokoll  från  skyddsronder,  arbetsbeskrivningar,  lönekriterier  och 
nedskrivna rutiner, kan ge en bild av de värderingar som förväntas prägla verksamheten. 
En stor del av detta material gicks igenom innan jag började intervjua för att få en första 
bild  av  verksamheten  och  för  att  inte  ta  tid  med  onödiga  frågor.  Under  tiden  på 
biblioteket aktualiserades ytterligare dokument, vilka främst gav bakgrundsinformation 
och möjlighet att observera personalens interaktion kring dessa dokument.

3.2.2 Samtal, frågor och intervjuer
Dokumentering av personalens  uppfattningar  om interaktionen på biblioteket  skedde 
dels genom direkta frågor om olika ämnen, dels genom samtal – antingen allmänt hållna 
eller kring ett visst ämne. Inledningsvis genomfördes dock semi-strukturerade intervjuer 
med  hela  personalgruppen,  enhetschefen,  bibliotekschefen  och  IT-bibliotekarien.  En 
fördel med intervjuformen är att det gav mig möjlighet att tydliggöra för dem dels vad 
jag är intresserad av, dels vad jag inte avsåg att undersöka, vilket syftade till att minska 
stressen  själva  undersökningssituationen  kan  skapa  hos  dem.  Då  ett  av  målen med 
intervjuerna var att beskriva kulturen/kulturerna på biblioteket är den intervjumall som 
återfinns i bilaga 1 tydligt inspirerad av Bang (1999, s. 167ff). Inga inspelningar gjordes 
utan anteckningar fördes.

Varje tillfälle jag var på biblioteket ställde jag åtskilliga frågor till personalen, bland 
annat för att förstå vad som skedde och för att få deras uppfattning om något. För att 
kunna  formulera  relevanta  frågor  valde  jag  att  i  begränsad  utsträckning  ta  del  i 
verksamheten:  genom att  hjälpa  till  med  en  viss  syssla  är  det  möjligt  att  upptäcka 
detaljer att befråga, samtidigt som frågan kan få ett bättre svar än om den ställs i en 
annan kontext. Detta ska inte förväxlas med deltagande observation, även om det ena 
kan glida över i det andra: här var det utsagorna som var av intresse och antecknades.

En av de viktigaste anledningarna till att tillbringa längre tid på biblioteket var att det 
gav möjlighet att prata med personalen om allt möjligt. Då dessa samtal kunde kopplas 
till verksamheten på biblioteket gav de mer relevant information än intervjuerna. En del 
av dessa samtal kan rent tekniskt beskrivas som korta ostrukturerade intervjuer, andra är 
snarare samtal av social karaktär. Även om långtifrån alla sådana samtal är relevanta för 
frågeställningen gav de mig en bild av den jag talade med och denna får en bild av mig, 
vilket förhoppningsvis har bidragit till att kvaliteten på data ökat. Att inkludera samtal i 
materialet kräver självfallet att personalen är medveten om att så sker. För samtal som 
uppstår i samband med observation och liknande torde detta vara trivialt; vid samtal i 
pentryt är det inte lika självklart och bör klargöras om citat ska kunna användas. Det är 
inte heller  trivialt  att  anteckna under samtal utan att  situationen påverkas negativt:  i 
vissa fall  var det möjligt  att ta stolpar under tiden, i andra tecknades bara allmänna 
intryck ned. Det viktigaste att notera är vad samtalet rör, om andra deltar och vilka 
uppfattningar som uttrycks. Då utsagor samlas in genom intervju, samtal eller frågor är 
exakta formuleringar huvudsakligen intressanta i två fall: då de beskriver biblioteket på 
ett värderande sätt och i de situationer personal ber varandra om hjälp. Dessa situationer 
är så tydligt kopplade till frågeställningen att noggrannhet är av största vikt.
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3.2.3 Observationer
Utifrån samtal och intervjuer kan endast uppfattningar om interaktion beskrivas; för att 
beskriva  beteende  måste  observationer  användas.  I  denna  uppsats  står  personalens 
interaktion kring verksamheten i centrum och insamlat material ska kunna användas för 
att beskriva social struktur, de värderingar som kolleger ger uttryck åt sinsemellan, de 
ämnen som diskuteras,  hur frågor bemöts  etc.  Observationer  genomfördes  därför av 
flera olika situationer så att hela personalen finns representerad i åtskilliga av dessa. De 
situationer som observerades var såväl regelbundet återkommande, som möten av olika 
slag, fikapauser, yttre arbete etc., som tillfälliga, exempelvis möten i korridoren. Det var 
endast möjligt att planera för de förstnämnda.

För att få ett så brett material som möjligt användes olika observationsmetoder. Själva 
vistelsen på biblioteket är att betrakta som en ostrukturerad observation (Einarsson & 
Hammar Chiriac 2002, s. 131ff), vilken syftar till att få insikt i hur det är att arbeta på 
biblioteket, ge uppslag till vad som ska undersökas närmare och möjligheter att ställa 
frågor  och  inleda  samtal.  I  början  användes  även  ostrukturerade  observationer  av 
konkreta situationer för att få en första överblick av biblioteket. För att öka precisionen i 
datainsamlingen genomfördes sedan observationer strukturerade kring en eller ett par 
faktorer och samma situation observerades utifrån olika faktorer vid olika tillfällen.

Jag  växlade  fritt  mellan  rollerna  "deltagare  som  observatör"  och  ”observatör  som 
deltagare” (Einarsson & Hammar Chiriac 2004, s. 26ff). Det förstnämnda innebar att jag 
inte interagerade med de som observerades och vanligen satt en bit bort, om än fullt 
synligt,  för  att  påverka  dem så  litet  som möjligt.  Ju  fler  involverade  och  ju  rikare 
interaktion desto lämpligare ansåg jag denna roll vara och den användes främst under 
möten och andra situationer där sociala faktorer var viktiga. Rollen ”observatör som 
deltagare” innebar att jag till viss del deltog i de uppgifter som observerades. Målet med 
detta var dels att inte hindra personalen i arbetet, dels att lägga märke till detaljer som 
annars är lätta att missa. Denna roll gör det också möjligt att ställa naturliga frågor om 
verksamheten (se avsnitt 3.2.2). Som komplement till situationsbaserade observationer 
valde jag också att genomföra ett antal deltagande observationer av enskilda personer. 
Dessa personer följdes då under större delen av en dag oavsett vad de gjorde. Detta gav 
goda möjligheter att se vilka de tog kontakt med, vilka problem som uppstod och vad 
som skedde under  en dag;  samtidigt  övergick  dessa  lätt  till  samtal.  Detta  gav goda 
möjligheter att ställa frågor om delar av verksamheten som annars inte skulle diskuteras.

Att inspelningsutrustning inte kunde användas ställde hårda krav på anteckningarna. För 
att de skulle bli tillräckligt detaljerade för att vara användbara krävdes en tydlig struktur 
vid insamling för att minimera bruset. Utifrån den beskrivning av SYMLOG, en metod 
för gruppobservationer som presenteras i Einarsson och Hammar Chiriac (2004, s. 85ff), 
utvecklades ett observationsschema (se bilaga 2). Stor vikt lades dock vid formuleringar 
och  för  att  kunna anteckna använde jag  mig  av  ett  slags  stenografisk  stil,  i  vilken 
konventioner från samtalsanalys (Norrby 2004, s. 98ff) användes fritt. I flera fall kunde 
dock endast korta stolpar kastas ned, t.ex. vid observation av samtal i pentryt, och dessa 
kompletterades senare. Om så inte var möjligt nedtecknades intrycken i fältdagboken.
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3.3 Bearbetning av data
Oavsett hur data samlats in bör det skrivas rent så fort som möjligt, då renskrifterna blir 
noggrannare om situationen står klart i minnet och detaljer som inte antecknades kan 
föras in (Merriam 1994). Vidare fördelar det arbetsbördan så inte allt måste skrivas rent 
samtidigt. Den främsta anledningen är dock att renskrivningen innebär en möjlighet till 
tidig  analys.  Genom  att  gå  igenom  och  kommentera  materialet  är  det  möjligt  att 
upptäcka tendenser, frågor att gå vidare med, brister i materialet etc. (ibid, s. 136).

Intervjuer, frågor och samtal skrevs rent i löptext. Viss anpassning till standardortografi 
gjordes, men renskrifterna hölls avsiktligt så nära anteckningarna som möjligt – även då 
detta gav ett fragmentariskt intryck. Språkliga egenheter bevarades i största möjliga mån 
och  icke-verbala  detaljer  infogades  om  möjligt.  Även  ostrukturerade  observationer, 
tillfälliga iakttagelser och fältdagbok skrevs rent enligt ovan. Då observationsschema 
använts eller snarlika anteckningar förts behöll jag schemats form vid renskrift. I dessa 
fall krävdes påtaglig anpassning till standardortografi då anteckningarna var kortfattade. 
Osäkerhet  vid  renskrivning  markerades.  För  att  minimera  bruset  i  materialet  inför 
fortsatt analys reducerades data utan intresse för frågeställningen samt av låg kvalitet 
genom att  anteckningar  om personliga  förhållanden o.dyl.  komprimerades  eller  togs 
bort, medan svårtydda anteckningar fördes över som kommentarer i dagboken i stället.

3.4 Dataanalys
En  nackdel  med  fallstudien  som  undersökningsdesign  är  att  materialet  snabbt  blir 
mycket stort och innehåller olika typer av data av skiftande kvalitet (Merriam 1994). Då 
analysen  av  olika  anledningar  inte  i  detta  fall  kunde  utföras  i  samband  med 
datainsamlingen  krävdes  en  tydligt  strukturerad  metod.  Jag  använde  mig  därför  av 
kvalitativ  innehållsanalys,  vilket  är  en  vanlig  metod  för  bearbetning  av  kvalitativt 
material (ibid, s. 146ff), och gick igenom materialet på följande sätt.

Intervjuerna lästes igenom och relevanta utsagor plockades ut och sorterades efter de 
olika  frågorna.  Utsagorna  försågs  med  referenser  till  ursprungsdokumenten  och  så 
mycket av kontexten bevarades att det framgår vilken fråga utsagan besvarar. I samband 
med  detta  kommenterade  jag  dem  i  marginalen  med  ord  från  materialet  eller 
bakgrundslitteraturen. Detta steg kallas öppen kodning, då kommentarerna utgör koder 
som beskriver materialet (Merriam 1999, s. 136f). Materialet sorterades därefter utifrån 
dessa. Därefter inkluderades utsagor från samtal med personalen och anteckningar från 
observationer på samma sätt. Tidigare koder återanvändes så långt som möjligt. Efter ny 
sortering kunde en del av koderna slås ihop och materialet strukturerades om efter detta. 
Även kommentarer om personalens utsagor hämtade ur fältdagboken inkluderades. 

Antalet koder ökar naturligt när nytt material läggs till, men målet är att skapa breda 
kategorier som dels täcker stora delar av materialet, dels inte är tydligt överlappande 
(Merriam 1994, s. 146ff). I denna studie är målet med ovanstående kodning att skapa 
kategorier  som  beskriver  personalens  värderingar  (uttalade  och  efterlevda)  rörande 
informationshanteringen på biblioteket. Genom att inkludera observationella data, egna 
anteckningar  och  övrigt  material  på  liknande  sätt  strukturerades  materialet  om 
ytterligare.  Då  flera  kategorier  beskrev  närliggande  ämnen  kunde  de  struktureras  i 
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övergripande temata och resultatet blev därför en hierarki av kategorier. Målet i detta 
steg är att de resulterade kategorierna ska kunna användas för att beskriva personalens 
grundläggande antaganden  och kategoriernas  etiketter  valdes  därför  främst  från  den 
teoretiska litteraturen. Analysen fortsatte vidare tills varken kategorier eller temata inte 
förändrades nämnvärt vid ytterligare genomgång. Det bör poängteras att målet inte är att 
beskriva kulturen i sin helhet, vilket enligt Schein inte bara är"not only impractical but  
usually inappropriate" (2010, s. 339), utan endast de delar som är relevanta för syftet.

Till viss del har personalens interaktion redan behandlats, då observationella data ingår i 
kodningen ovan. För att besvara frågeställningen måste denna dock beskrivas utförligt. I 
samband med kodningen identifierade jag därför relevanta situationer och beskrev dem 
utifrån vilka som sökte information, vad frågan handlade om, vem/vilka som reagerade 
på frågan, hur denna reaktion såg ut etc. Beskrivningen fördjupades sedan genom att 
studera detaljer i interaktionen i de olika situationerna och ta hänsyn till personalens 
kommentarer om interaktionen och hur ofta de kommunicerar med varandra på olika 
sätt  m.m.  Då  frågeställningen  rör  faktorer  som  försvårar  för  personalen  att  söka 
arbetsrelaterad information är särskilt de fall då någonting förefaller gå fel relevanta.

Sista  steget  i  analysen  är  att  koppla  identifierade  kulturella  drag  till  identifierade 
problem.  Inom  knowledge  management  och  besläktade  discipliner  används  ofta 
statistisk analys, vilket inte här är möjligt.  Då jag inte kunnat finna någon utarbetad 
kvalitativ metod för detta, sker analysen främst genom diskussion av resultaten utifrån 
de teorier som presenterats.

4. Fallbeskrivning
Det  valda  biblioteket  är  ett  medelstort  folkbibliotek  i  mellansverige.  Organisationen 
består av flera små bibliotek, vilka av historiska skäl är relativt självständiga och därför 
har utvecklat egna rutiner och kulturer. Huvudbiblioteket kan alltså ses som en lämplig 
undersökningsenhet  i  sin  egen  rätt.  Fortsättningsvis  används  "biblioteket"  synonymt 
med "huvudbiblioteket". Avses organisationen i sin helhet används något förtydligande 
uttryck, exempelvis "biblioteket som helhet".

Biblioteket drivs i kommunal regi och verksamheten styrs av kommunens kultur- och 
fritidsnämnd (KUF), vars mål är att främja invånarnas engagemang och delaktighet i 
kommunal verksamhet. För att realisera detta och andra, mer konkreta, mål ansvarar 
bibliotekschefen och ledningsgruppen som består  av enhetscheferna för de ingående 
biblioteken och IT-bibliotekarien. De sammanträder formellt en gång i månaden, men 
håller i princip daglig kontakt. För att betona att bibliotekschefen ansvarar för samtliga 
bibliotek och inte endast huvudbiblioteket har denne sin arbetsplats i kommunkontoret 
tillsammans med övrig kommunal administration. Då biblioteken enligt ovan är mycket 
självständiga har bibliotekschefen valt att hålla en nedtonad profil "för att inte gröpa ur  
[enhetschefernas] roll". Flera åtgärder har vidtagits för att stärka relationerna mellan 
biblioteken, t.ex. möjlighet till arbetsväxling vilket ej har utnyttjats i större utsträckning. 
Självständigheten har lett till att samtliga enheter ska kunna utföra samtliga uppgifter. 
Huvudbiblioteket  har  dock  visst  ansvar  för  samordning  och  fungerar  som  ett 
kunskapscentrum: för övriga bibliotek besvärliga frågor kan hänskjutas dit. Det är också 
vanligare att personal går från övriga bibliotek till huvudbiblioteket än vice versa. 

25



På huvudbiblioteket arbetar totalt 17 personer, inklusive enhetschefen. Av dessa är 11 
bibliotekarier och 6 assistenter. Utöver enhetschefen har tre personer speciella uppgifter: 
en bibliotekarie har i huvudsak administrativt ansvar, en bibliotekarie är ansvarig för 
datasystemen för samtliga bibliotek i  kommunen och en assistent  har  administrativa 
arbetsuppgifter. Under perioden fungerade en av bibliotekarierna som projektledare för 
införandet av en ny hemsida, varför en vikarie togs in. Den ordinarie kom därför att i 
första hand arbeta mot bibliotekschefen och är därför underrepresenterad i materialet. 
Samtliga anställda på huvudbiblioteket rapporterar direkt till enhetschefen. Formellt sett 
finns det inga mellanchefer eller avdelningsansvariga, även om den bibliotekarie som 
har administrativt ansvar i huvudsak arbetar mot enhetschefen och i praktiken fungerar 
som en biträdande chef. Detta är resultatet av en omorganisation för något år sedan, då 
den klassiska uppdelningen i barn- och vuxenavdelningar som på biblioteket var mycket 
strikt övergavs. Syftet var, med enhetschefens ord, att "det skulle bli  ett bibliotek och 
inte två som det kanske var tidigare". Denna uppdelning lever dock kvar i praktiken, då 
barn- och vuxenbibliotekarier utgör två åtskilda arbetsgrupper. Assistenterna är ingen 
homogen grupp och har heller inga egna möten. Två av assistenterna är löst knutna till 
barngruppen,  två  till  vuxengruppen,  men  då  assistenterna  har  många  gemensamma 
arbetsuppgifter  är  det  meningsfullt  att  tala  om  dem  som  en  grupp.  Den  formella 
strukturen  åskådliggörs  i  figur  5.  Streckade rutor  runt  personer  anger  att  de ingår  i 
samma grupp och streckade linjer visar att personerna är knutna till, men ej ingår i, en 
viss grupp.

Figur 5: Organisationsschema för biblioteket

De förkortningar som används i figur 5 används även i återgivna exempel på dialog.

Vuxenbibliotekarier: V1-V4
Barnbibliotekarier: B1-B3
Assistenter: A1-A5
Assistent med administrativt ansvar: AA
Bibliotekarie med administrativt ansvar: AB
Hemsidesansvarig bibliotekarie: HB
Enhetschef: EC
IT-bibliotekarie: IT
Bibliotekschef: BC
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5. Undersökningens genomförande
I  detta  kapitel  ges  en kortfattad beskrivning av hur  väl  den metod som beskrivits  i 
kapitel 3 kunde tillämpas och vilka svårigheter som uppstod under studiens gång.

5.1 Datainsamlingen
Inledningsvis gick jag igenom biblioteksplan och andra officiella dokument för att lära 
känna organisationen. På biblioteket tog jag del av pärmar med rutiner och andra interna 
dokument för att förstå vad som skedde. Mina intryck av dessa noterades i dagboken.

I början var delar av personalen oroliga för vad jag skulle göra och två personer var 
tydligt  emot  att  jag  använde  inspelningsutrustning.  Trots  denna  nackdel  ansåg  jag 
studien genomförbar på grund av min vana av att arbeta med naturligt tal. Att materialet 
blev magrare än planerat var inte enbart negativt: det tvingade mig att välja vad som var 
värt att anteckna och därmed vad som var värt att observera. Det har dock omöjliggjort 
lingvistisk  analys.  Intervjuerna  präglades  ofta  av  nervositet  och  några  svarade 
konsekvent undvikande eller med motfrågor. Vad jag frågade spreds snabbt och vid tre 
tillfällen började personalen direkt prata om vad de visste att jag ville få reda på. Det 
hände  också  att  personal  började  berätta  anekdoter  spontant  för  mig.  Det  är  alltså 
möjligt att intervjuerna hade en positiv effekt på resten av undersökningen.

Det var enkelt att ställa frågor till personalen utanför intervjusituationen, då de flesta tog 
sig tid att i  detalj förklara rutiner och hur verksamheten fungerar. Frågor om sociala 
förhållanden,  relationer till  ledningen,  konflikter o.dyl.  fick dock ofta  liknande svar: 
"det kan du nog se själv". Ju längre tiden gick, desto friare blev de i sina svar och främst 
var samtal i samband med verksamheten värdefulla. Att sitta bredvid på pass  gav inte 
mycket data i form av observerad interaktion, däremot många intressanta yttranden.

Att observera personalen var inte enkelt, då de hela tiden var medvetna om min närvaro. 
Jag försökte länge upprätthålla rollen deltagare som observatör, vilket i princip bara var 
möjligt under möten och observation av arbetet i lånedisken. I pentryt kunde jag oftast 
stå utanför samtal och vid några tillfällen kunde jag föra anteckningar. Oftast använde 
jag  ett  slags  grafisk  anteckningsstil,  där  jag  skrev  in  personernas  placering  och 
markerade vilka som talade med varandra. Kommentarer om ämne kunde föras in direkt 
och relevanta utsagor skrevs ner därunder. Vid ett tillfälle visade jag på begäran dylika 
anteckningar och förklarade dem för en bibliotekarie som blev påtagligt lugnad. Det var 
inte alltid möjligt att använda observationsschema (se bilaga 2) vid andra observationer. 
I stället användes samma format vid nedteckning i ett block, vilket gav ökad flexibilitet. 
Tyvärr blev det färre detaljerade exempel än önskat. Under observation av yttre arbete 
och möten kunde jag vara noggrann, men personalen ställde ofta frågor under fikat – när 
jag inte kunde anteckna. Jag bedömer dock att insamlat material är tillräckligt.

Anteckningar  från  intervjuer,  längre  sammanhållna  observationer  och  samtal  samt 
frågor och svar skrevs till största delen rent enligt plan; i några fall dröjde det till nästa 
dag. Den egna dagboken samt grafiska noteringar enligt ovan tenderade dock att bli 
liggande  då  dessa  krävde  en  del  arbete.  Kommentarer  om  innehållet  under 
renskrivningen fördes in i dokumentet, medan lösare intryck skrevs in i fältdagboken.
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5.2 Dataanalysen
I dagboken kastades reflektioner ned löpande och denna naiva analys tillät mig beskriva 
sociala relationer: vilka grupper personalen kunde delas in i och något av dynamiken 
inom och mellan dem. Detta möjliggjorde en riktad datainsamling. För att bekanta mig 
med materialet inför vidare analys läste jag igenom det två gånger, först sorterat efter 
materialtyp, sedan efter person. Därefter påbörjades kodning enligt 3.4. För att ej förlora 
kontext delades inte utsagor som behandlade olika ämnen upp. Resullterande kategorier 
visas i figur 6. Informationshantering är ej ett idealiskt tema, då delar av materialet hör 
hemma under andra temata. Det föreföll dock användbart utifrån syftet och fick kvarstå.

Den dagliga 
verksamheten

Professionalism Relationer Informations-
hantering

Beskrivning av 
innehåll

verksamheten och 
dess villkor

den egna 
yrkesrollen

samvaron på 
biblioteket

internt flöde av 
information

Underordnade  
kategorier

kontinuitet, omvärld, 
arbetsdelning, 
samarbete 

självständighet, 
kompetenskällor, 
gruppidentitet

konfliktundvikande, 
homogenitet, 
konsensus

spridning, fråga, 
informera, 
feedback

Exempel på 
tidigare koder

förändring, ansvar, 
bibliotekariesyssla, 

B&I, låntagarmöte, 
lära av varandra

hålla sams, B&I, 
söka stöd, familj

spara fråga, 
bokkunskap

Figur 6: Översikt över identifierade temata och kategorier

Omväxlande med detta gick jag igenom observationerna och noterade vilka som pratade 
med varandra om vad, hur de reagerade etc. och fick flera uppslag. Detta bekräftade 
bl.a. den bild av personalens relationer jag fått under tiden på biblioteket och gjorde det 
möjligt att beskriva interaktionen kring olika ämnen, hur olika kanaler användes och hur 
grupperna på biblioteket skiljer sig åt. Detta arbete påverkade tematiseringen ovan.

Till sist plockade jag även ut de konversationer där informationssökandet inte verkade 
framgångsrikt.  Från  dessa  uteslöts  de  som  inkluderade  för  stor  mängd  personlig 
information och sådana där det var osäkert i vilken grad sökningen misslyckats. Det var 
sällan nödvändigt att  ta konversationer i sin helhet och totalt blev det knappt 1 000 
konversationsfragment. Dessa användes för att identifiera problem som uppstår i olika 
situationer, vilka därefter beskrevs utifrån kulturella drag och tidigare forskning.

5.3 Förklaring av exemplen
I citaten i följande kapitel används följande konventioner. Förkortningarna i kapitel 5 
används för personer. I löpande text används fraser som "en av bibliotekarierna" etc.

Ett direkt citat är kursiverat och omgivet av citationstecken.
Om en del av en utsaga eller konversation är utelämnad markeras det med //
Om ett ord eller flera ersatts av anonymitetsskäl är ersättningsorden satta inom []
Om ett ord infogats i texten av läsbarhetsskäl är detta satt inom {}
Icke-verbala delar av utsagan är satta inom ()
Pauser markeras med ".", ".." eller "..." där den sistnämnda är den längsta pausen.
Betonade ord är understrukna. För betonade delar av ord används versaler.
Frågeintonation markeras med frågetecken.
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6. Resultat I: Organisationens kultur
Syftet  med  detta  avsnitt  är  inte  att  ge  en  fullständig  beskrivning  av  kulturen  på 
biblioteket, något som knappast låter sig göras. I stället presenteras här de kulturella 
uttryck  som  på  något  sätt  relaterar  till  informationssökning  och  -utbyte  samt  de 
värderingar som påverkar vad som är möjligt att fråga om, normer som beskriver när 
och hur man kan fråga om saker etc. Sist ges också en beskrivning av de grundläggande 
antaganden som kan anses ligga till grund för personalens uppfattningar.

6.1 Artefakter
Bibliotekets lokaler är gamla och återspeglar en äldre tids syn på biblioteksverksamhet. 
De tre diskarna (barn- och vuxeninformationen samt lånedisken) är stora och beskrivs 
som "riktiga fort". Varken personal eller ledning är nöjd med dessa och långtgående 
planer på ombyggnad av de publika delarna finns.  Även om enhetschefens  och den 
administrativa bibliotekariens rum är något större än övrig personals utmärker de sig 
inte på andra sätt. Två bibliotekarier delar rum och två assistenter har eget rum, varför 
eget  rum  inte  är  en  tydlig  statusmarkör.  Pentryt  gör  ett  nyare  intryck  än  övriga 
biblioteket och är en naturlig mötesplats för hela personalen.

Samtalstonen  är  generellt  mycket  god  och  avslappnad,  inte  enbart  inom  de  olika 
arbetsgrupperna. Även om förkortningar och facktermer förekommer i samtal används 
jargong aldrig som avståndsmarkör. Att några i personalen använder en något rå jargong 
sinsemellan är övriga närmast roade av. Tonen i informella samtal är ofta skämtsam och 
skämten gäller oftare den egna situationen än övrig personal, vilket ofta leder till att 
andra börjar driva med sig själva. Då en stor del av personalen har arbetat tillsammans 
länge faller de ofta varandra i mun, använder halva meningar, refererar till historier etc.

Det är främst assistenterna som förmedlar de historier som berättas om biblioteket. Till 
stor del rör dessa historier händelser snarare än personer, med två undantag: historier 
om tidigare  chefer  och  om låntagare.  Historierna  är  vanligen  episodiska  och  utgör 
varken hjältehistorier eller avskräckande exempel. De är heller inte nostalgiska; även 
om den verksamhet som beskrivs har lagts ned och personal ger uttryck åt saknad över 
den, används de inte för att peka på att det var bättre förr. Ofta används de snarare som 
illustrationer för att peka på kontinuiteten; exempelvis återberättas historier om tidigare 
låntagare när en låntagare varit till besvär för den på pass. Historier om tidigare chefer 
återberättas sällan, men när så sker används de ofta för att ställa dagens verksamhet i bra 
dager: biblioteket har utökat sin verksamhet och personalstyrka markant under de trettio 
år som en del av personalen har arbetat på biblioteket.

Samtalen rör ofta personliga frågor, vilka ej kommenteras här, men några observationer 
kan vara på sin plats. De flesta är intresserade av kollegerna och ställer gärna privata 
frågor. Under lunchen dominerar vanligen ett ämne som flera engagerar sig i, ställer 
frågor  om  och  kommenterar.  Under  fikapauserna  är  det  vanligare  med  samtal  i 
smågrupper, vanligen bestående av personer från samma personalgrupp. Det är också 
vanligt att samtal om arbete övergår i samtal om personliga frågor och vice versa.
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Även beteendet på biblioteket är till  stor del informellt.  Kontorsdörrarna är vanligen 
öppna och det är fritt fram att börja prata med vem som helst, inklusive enhetschefen. 
Under möten hålls en något formellare samtalston, men de ritualer som kan observeras 
kring mötena är inte särskilt strikta. Enhetschefen håller i veckomötena och är den enda 
som har en given plats i rummet, men mötesstrukturen kan i högsta grad påverkas av 
personalen under mötets  gång. När  mötesanteckningar  förs  antecknar  olika personer 
varje gång. De möten som hålls i de olika arbetsgrupperna är påtagligt strukturerade och 
väl genomförda. I dessa sammanhang finns det inga strikta regler om vem som får ta 
ordet eller hur detta sker. 

6.2 Personalens uppfattningar
Några av de viktigaste  verbala  artefakterna i  detta  sammanhang är  de uppfattningar 
personalen ger uttryck åt och här följer därför utförliga beskrivningar av personalens 
uppfattningar kring verksamheten, informationsspridningen inom organisationen samt 
möjligheterna att söka information.

6.2.1 Personalens uppfattningar om verksamheten
Arbetet på biblioteket delas in i inre och yttre tjänst. Med yttre arbete avses uppgifter 
som måste utföras i bibliotekets publika delar: hjälpa besökare, sätta upp böcker m.m. 
Den viktigaste delen av detta är tjänstgöring i bibliotekets informations- och lånediskar. 
Inre  tid  inkluderar  allt  annat:  möten,  inköp,  förberedelser,  skriva  texter  etc.  Denna 
gränsdragning är  i  huvudsak av  praktisk natur  och personalen  kan utföra  vissa inre 
sysslor på pass: svara på mail, ändra i katalogen, lägga in fjärrlån etc. Yttre arbete, som 
att besvara e-post från användare, kan ske på kontoret. Bokprat är utåtriktat arbete, om 
än inte publikt, och skyltning förbereds på rummet men sätts upp ute i biblioteket. Yttre 
tid är schemalagd, medan inre i huvudsak kan planeras av den enskilde.

Synen på det yttre arbetet är något kluven. Å ena sidan ger personalen såväl i intervjuer 
som i andra sammanhang uttryck för att detta är bibliotekets kärnverksamhet: "det är ju  
det vi ska göra . det vi är  till för". Samtliga menar också att de trivs mycket bra med 
kontakten  med  besökarna  och  att  den  är  mycket  viktig:  "vi  hade  stängt  för  
ombyggnad // jag fick en riktig depression // jamen jag fick inget möte med låntagarna  
det är det som är det roligaste". Att biblioteket har generösa öppettider är prioriterat av 
kommunen och diskarna ska vara bemannade under hela öppettiden, varför luckor på 
schemat måste fyllas. Ändringar tvingar dock personal att planera om sitt arbete, vilket 
är en källa till stress och anslaget schema konsulteras flera gånger per dag. Samtidigt är 
det inre arbetet i hög grad individuellt och innebär mer ansvar. Under ett samtal med 
mig i informationsdisken konstaterar en bibliotekarie att alla kan ta ditt pass, men när 
det gäller de inre uppgifterna så "är det ju jag som ska göra det . jag kan inte bara lasta  
över det på nån annan // de har ju fullt upp med sitt". I flera sammanhang uttrycker 
bibliotekarierna sig också negativt om ökad yttre tid. Det är tydligt att det yttre arbetet 
därför  delvis  uppfattas  som  ett  hinder  för  det  inre.  Detta  framgår  inte  tydligt  av 
intervjuerna, utan främst av de kommentarer personalen fäller i samband med arbetet. 
Ett  exempel  är  bokuppsättningen,  vilket  ingår  i  allas  yttre  tjänst,  och  som vanligen 
klaras  av  innan  biblioteket  öppnar.  Dels  beror  det  på  att  "det  är  bättre  att  ha  det  
avklarat så man kan tänka på annat sen", dels på att det är så lätt att bli indragen i 
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besökarfrågor, vilket tar ytterligare tid från annat arbete: "om man inte skickar vidare  
dom direkt  kan man bli  kvar  hur  länge som helst".  Efter  omorganisationen började 
bibliotekarierna även ta pass i lånedisken, vilket inte uppskattas eftersom detta upplevs 
som okvalificerat arbete: "det är ju en fråga om kompetens eller kanske urvattning av  
kompetensen". Det upplevs dock som nödvändigt och man förväntas ställa upp på det: 
"är det mer öppet vi ska ha, då måste vi ju ta konsekvenserna av det".

Ytterst bestäms bibliotekets verksamhet av politiska beslut, vilket personalen är mycket 
medveten om och inte  helt  positiv  till.  Framförallt  är  det  politikers brist  på insyn i 
verksamheten och "glappet mellan golv och tak" som framhålls. Personalen raljerar t.ex. 
över de prioriterade målgrupper som nämns i kommunala dokument. En bibliotekarie 
utbrister  i  ett  samtal  i  pentryt  att  "det  finns  väl  snart  ingen  grupp  som  inte  är  
prioriterad"  och  bibliotekschefen  säger  under  intervjun  att  "dom  enda  vi  inte  får  
prioritera är dom som kommer till biblioteket av sig själva". Ytterligare krav på utökade 
öppettider, nya arbetsuppgifter etc. är också en källa till irritation och fraser liknande det 
ironiska  "det  är  väl  inget  proBLEM vi  måste  bara UTveckla våra ArbetsmeTODer" 
återkommer i flera samtal i pentryt. Personalen är vidare inte helt positivt inställd till  
utvecklingen på andra bibliotek och särskilt situationen på Stockholms stadsbibliotek 
ses som ett varnande exempel, vilket även detta leder till ironiska kommentarer: "så bra 
. då ska ni jobba natt också det är väl precis vad ni alltid drömt om".

En fras som återkommer i många olika sammanhang är "den dagliga verksamheten". 
Personalen har en stark känsla av vad som ingår i denna och kanske tydligare vad som 
inte ingår – jämför stycket ovan. På direkt fråga har dock samtliga svårt att ge svar på 
vad denna verksamhet består av. Det är inte enbart den yttre verksamheten, även om den 
är en viktig del: "du vet det här som vi gör .. lånar ut böcker, pratar med folk, allt det". 
Ofta är svaren av mer uteslutande karaktär: "det som vi gör när vi inte håller på med  
den här gallringen". Framförallt kontrasteras daglig verksamhet mot förändringar och 
nya  krav:  "men  om  vi  ska  göra  det  här  //  det  får  inte  gå  ut  över  den  dagliga  
verksamheten".

Då arbetet i grupperna skiljer sig åt finns det av naturliga skäl skillnader i uppfattningen 
av "den dagliga verksamhetens" innehåll.  Den verksamhet  som riktas  mot barn och 
ungdomar är mycket mer utåtriktad än den mot vuxna: bokprat hålls för skolklasser, 
sagostunder, lånebesök – där personalen är aktiv och ger tips – och andra verksamheter 
tar  mycket tid i  anspråk och måste schemaläggas. Det är  därför föga förvånande att 
barnbibliotekarierna betonar den delen av verksamheten. Vuxenbibliotekariernas yttre 
verksamhet består främst av pass, varför det inre arbetet blir viktigare och betonas mer i 
såväl intervjuer som andra sammanhang. Assistenterna har förutom pass i lånedisken 
ansvar för en stor del av mediehanteringen: sändningar, reservationer etc. som måste 
utföras i eller i direkt anslutning till bibliotekets offentliga delar. Detta är ett tungt och 
till  viss  del  osynligt  arbete,  som  uppskattas  föga  och  istället  lyfts  kontakten  med 
låntagarna  fram  som  det  viktigaste.  Flera  poängterar  att  de  har  god  kunskap  om 
låntagarna – vilka de är och vad de tycker om – och kan hantera problem som uppstår.

På det hela taget är personalen mycket nöjd med såväl den verksamhet som bedrivs på 
biblioteket och det egna arbetet, även om vissa uppgifter anses mindre givande. Arbetet 
upplevs som varierat: ingen av bibliotekarierna säger sig kunna beskriva en typisk dag 
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och även bland assistenterna är det variationen som framhålls: "det är väl att det aldrig  
är enformigt här . alltid händer det nåt".

6.2.2 Personalens uppfattningar om informationsspridningen
I protokollet från skyddsronden 2009 anges "problem med informationsspridningen i 
huset"  utan  förtydligande.  Kommentarerna  till  detta  är  samstämmiga,  kanske  bäst 
formulerat av enhetschefen: "det var det här att jag mailade ut saker och trodde att folk  
skulle  läsa  dom".  Med  andra  ord  handlade  det  om den  information  som gavs  från 
ledningsgruppen och även om enhetschefen nu "tänker  mer på att  säga saker  flera  
gånger // och kolla att det har gått fram" beskrivs den formella internkommunikationen 
fortfarande som problematisk.  Det  är  inte  främst  mängden information som upplevs 
negativt, snarare när den framförs: "ledningen tar för lite synpunkter tidigt i processen". 
Viss kritik framförs också mot fullständigheten: "de arbetar ju med saker hela tiden så  
de kan det där har ju pratat ihop sig och så kommer vi in lite sent och . tja . skulle vi  
kanske behöva lite mer än vi får". Båda dessa citat är hämtade från intervjuer,  men 
liknande  formuleringar  dyker  upp  i  samtal  personal  emellan.  Även  enhetschefen 
instämmer i detta: "det är lätt att glömma att andra inte har pratat så mycket om det".

Att enhetschefen har ansvar för att sprida information från ledningen till personalen är 
ett medvetet beslut från bibliotekschefens sida: "jag får gå via enhetscheferna // jag kan  
ju skicka ut mail själv men jag vill inte heller gå över huvudet på [dem]". För att sprida 
information  från  ledningsgruppen  till  personalen  används  i  huvudsak  tre  kanaler: 
veckomöten,  e-post till  personalen och direkt  kontakt.  Veckomötena ses som en bra 
kanal för spridning av sådan information: "förr hade vi bara långa APT:er en gång i  
månaden . då fick man mer gå och fråga vad som hände egentligen man hörde inte lika  
mycket".  E-post  används i  huvudsak för påminnelser och att  skicka ut dokument av 
olika  slag,  ofta  inför  en  arbetsplatsträff  (APT).  Den  vanligaste  metoden  att  få  ut 
information snabbt är dock att enhetschefen söker upp berörda och berättar öga mot öga.

Informationsspridningen  inom den  egna  gruppen  är  samtliga  nöjda  med,  vilket  ges 
uttryck för i intervjuerna: "vi jobbar ju så nära varandra så vi pratar hela tiden", "är 
det något man har missat är det bara att fråga någon . eller så får man höra det litet  
senare". Inom assistentgruppen görs vissa invändningar, framförallt att gruppen inte har 
tid avsatt för egna möten och att det därför inte finns en formell kanal för att sprida 
information. Samtliga i personalen kan dock peka på något tillfälle där spridningen inte 
fungerat  ordentligt.  Enligt  utsago  beror  detta  vanligen  på  att  man  inte  hade  tid  att 
informera eller att den som skulle meddelas inte var på plats. Personalen är också mån 
om att korrigera sådant: "ja dom där ja det skulle jag ju sagt till dig ja". Merparten av 
all informationsspridning inom grupperna sägs ske öga mot öga; flera delar också rum, 
vilket upplevs positivt i detta avseende. Det är dock ovanligt att personalen diskuterar 
hur information sprids och hur detta skulle kunna förbättras.

Ett av målen med omorganisationen var att öka samhörigheten på biblioteket för att 
förbättra flödet av information mellan de olika avdelningarna, vilket skett till viss del: 
"det är bättre nu . inga vattentäta skott mellan avdelningarna // förr visste man inte alls  
vad  som  hände".  Samtidigt  lever  den  tidigare  uppdelningen  kvar,  då  vuxen-  och 
barnbibliotekarierna inte säger sig ha mycket verksamhet gemensamt och assistenterna 
upplever sig ha hamnat någonstans emellan. Detta leder till att de inte får nödvändig 
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information: "hyllor kan flyttas om och det ser man först när man ska sätta upp böcker  
och ser .  jaha där står  dom nu". Bristen på möten blir då ett problem: "det är litet  
dumt . man kommer kanske inte ihåg att säga det till alla så får folk fråga igen".

Emellanåt upplevs det problematiskt att få övriga att ta till sig information om den egna 
gruppens  verksamhet  och  villkor.  Framför  allt  gäller  detta  barnbibliotekarierna  och 
assistenterna, vilka påpekar att "det är väl så att [bibliotekarierna] inte riktigt bryr sig  
vad vi gör så länge vi gör det". Att gå in mer på detta faller utanför uppsatsens syfte, 
men det förklarar en del av interaktionen kring de möten som beskrivs senare.

6.2.3 Personalens uppfattningar om att söka information
Under de inledande intervjuerna var det svårt att få konkreta svar på frågor om hur de 
söker  information  genom  att  fråga  varandra,  men  merparten  uttrycker  positiva 
uppfattningar:  "egentligen kan man väl fråga alla om allting",  "det är aldrig några 
problem . man får veta vad man behöver". Detta gäller såväl kolleger som enhetschef 
och administrativ personal: "[AB] är jättebra på det sättet . man kan fråga om allt och  
[] kan alltid hjälpa en". Det upplevs också positivt att dörrarna hålls öppna: "man ser  
direkt om nån är där och är det stängt . så kan man väl inte bli störd helt enkelt". De 
som delar rum är också överlag positiva till detta: "sen frågar vi varandra rätt mycket  
också . det är bra att dela rum på det sättet".

Några  begränsningar  framkommer  dock  under  intervjuerna;  så  fortsätter  det  första 
citatet ovan "men man kanske inte gör det  hela tiden". Olika anledningar till att man 
väntar med att fråga eller rentav avstår nämns, framförallt att man inte vill ta upp den 
andras tid och att man kan ta reda på saker på annat sätt. Några förtjänar dock att tas 
upp  i  mer  detalj.  En  av  vuxenbibliotekarierna  konstaterar  under  intervjun  att  "det  
handlar  om  att  visa  att  man  är  kompetent"  och  tankar  kring  professionalism  och 
kompetens återkommer ofta i kombination med informationssökning: "man kan ju inte  
springa och fråga jämt man måste ju klara nåt själv också". Sådana formuleringar är 
vanligast bland vuxenbibliotekarierna och dyker även upp i samtal dememellan, både 
från frågeställare och tillfrågad: "egentligen borde jag kunna det här", "du kommer väl  
ihåg hur man lägger in dom?". Generellt ges uttryck för att personalen behärskar sina 
uppgifter väl och inte frågar i onödan och personal uttrycker vidare sällan irritation över 
frågor. I denna kompetens ingår dock att inse när man behöver hjälp: "man måste ju  
fråga . inte bara vänta på att nån ska tala om saker för en".

Vilka personalen vänder sig till  är lika svårt att  få beskrivet genom intervjuerna. På 
frågan vilka som är viktigast  för deras arbete ger en assistent följande typiska svar: 
"dom andra assistenterna . [EC] .. [AB] . det är väl alla egentligen!" I svaren från övrig 
personal återfinns samma ordning: först personerna i den egna arbetsgruppen, därefter 
administrativ personal och sedan övriga. IT-bibliotekarien och samordnaren anger dock 
enhetschefen  först  och  den  bibliotekarie  som har  ansvar  för  hemsidan  säger:  "jag 
arbetar mest mot [BC] just nu". Vilka personalen vänder sig till för hjälp får generellt 
lika typiska svar: "den som är närmast" eller "det beror ju på vad frågan handlar om". 
När jag ber om exempel återkommer dock några enstaka svar: fjärrlån, katalogen, IT 
och DAISY. För dessa områden är en enskild person ansvarig och det är därför naturligt 
att  vända  sig  till  denna.  Några  personer  nämns  dock  oftare  än  andra,  framförallt 
administrativ personal: "[AB] är litet spindel i nätet . vet inte [AB] så vet [AB] vem man  
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ska gå till", "[A1] har hand om mycket av det praktiska man kan alltid fråga". När det 
gäller de egna arbetsuppgifterna uppger dock samtliga att de i första hand rådfrågar de 
andra inom den egna arbetsgruppen eller vänder sig till enhetschefen.

Personalen nämner också några konkreta problem med att söka information, varav det 
kanske värsta är upplevd brist på tid: "det är väl ingen som har för litet att göra om man  
säger  så".  För  frågeställaren blir  det  svårare att  börja  söka  information och mindre 
viktiga  ämnen faller  bort.  För  den tillfrågade ökar  besväret  att  dela  med sig av  sin 
kunskap,  men  personalen  uppger  att  den  tillfrågade  ofta  självmant  återkommer  till 
frågeställaren  för  att  se  "om  det  löste  sig".  Informationsspridningen  påverkas  dock 
oftare än sökandet efter information, då personalen inte tar sig tid att meddela berörda 
personer. De flesta frågor får svar, men tidsbrist och stress uppfattas påverka kvaliteten 
på svaren negativt och frågeställaren återkommer ofta till ämnet vid ett senare tillfälle. 
En anledning till den upplevda bristen på tid är mängden information och information 
overload lyfts fram i intervjuerna som ett återkommande problem. Ju mer information 
som skickas ut till personalen, desto mindre upplever de att de hinner ta del av. Det blir 
också svårare att hinna gå igenom relevanta anteckningar och ta till sig ny information.

6.3 Normer och värderingar
Den tydliga arbets- och ansvarsfördelningen värderas mycket högt av personalen då den 
upplevs underlätta vardagen. Själva fördelningen av arbetsuppgifterna kan variera över 
tid, men personalen har en tydlig bild av vad som är bibliotekarie- och assistentsysslor. 
Typiska assistentsysslor rör fysisk hantering av media, medan bibliotekariesysslor rör 
informationshantering i högre grad. De senare uppgifterna värderas högst av personalen 
och förändringar som påverkar denna indelning upplevs inte odelat positivt, även om de 
accepteras.  Framförallt  strävar  assistenterna  efter  att  få  ytterligare  uppgifter,  medan 
bibliotekarierna är skeptiska till att "{vi} ska ta över assistenternas jobb nu". Personalen 
är mycket medveten om vad den gör, vad den förväntas göra och att den är mycket bra 
på  det.  ”Den dagliga verksamheten” värderas  mycket  högt  och används ofta  för  att 
framhålla två andra värderingar: kontinuitet och professionalism.

Att kontinuitet betraktas som positivt är föga förvånande då en stor del av personalen 
har en lång historia tillsammans: flera i personalen har arbetat 40 år på biblioteket. Det 
finns därför ett något konservativt drag, något som även gäller kommunen i sin helhet.  
Bibliotekschefen konstaterar att "det finns ingen riktig drivkraft till förändring men inte  
heller någon direkt motvilja". Samtal kring förändringar präglas dock ofta av nervositet 
och ofta framhålls att förändringarna inte får gå ut över verksamheten. Arbetsplatsen är 
relativt  homogen  och  de  flesta  av  bibliotekarierna  har  likartad  utbildning,  vilket 
sannolikt bidrar  till  att  skapa en familjär  stämning, men är inte  helt  oproblematiskt. 
Bibliotekschefen säger att "jag tycker det är ett problem med tanken på en yrkesgrupp  
plus assistenter // som det är nu måste ju bibliotekarierna kunna allting // ibland kanske  
det behövs en specialist och inte en generalist". Flera i personalen resonerar på liknande 
sätt, men då nyanställningar diskuteras vill bibliotekarierna anställa fler bibliotekarier 
och  assistenterna  vill  inte  att  assistenttjänster  ska  dras  in.  Andra  yrkeskategorier 
diskuteras ej och de flesta bibliotekarier menar att man bör ha utbildning i biblioteks- 
och informationsvetenskap för att arbeta på bibliotek.
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Vad som läggs  i  begreppet  professionalism varierar,  liksom synen  på  hur  man  blir 
professionell. Även om erfarenhetsbaserad kunskap är viktig för vuxenbibliotekarierna 
betonas den i än högre grad bland barnbibliotekarierna: "jag lärde mig jättemycket av  
[förra  chefen]  .  []  hade  jobbat  så  länge  sånt  går ju  bara  inte  att  läsa  in". 
Vuxenbibliotekarierna  betonar  formell  kompetens  i  högre  grad.  Exempelvis 
kommenteras tanken på att besökaren ska kunna följa med i sökningen på skärmen med 
"det är ju ändå vi som fått undervisning i informationssökning . det är väl vi som ska  
söka". Så tar också två assistenter pass i barninformationen, medan vuxeninformationen 
endast bemannas av vuxenbibliotekarier.  För assistenterna har begreppet inte samma 
innebörd: här är det i hög grad mötet med besökaren som står i fokus. Även detta är en 
erfarenhetsbaserad  kunskap  som  personalen  är  stolt  över  och  gärna  lyfter  fram  i 
intervjuerna:  "[EC]  kom  och  bad  mig  prata  lite  med  några  grabbar  som  var  lite  
störiga". Det kan poängteras att en stor del av personalens sysslor kan skötas relativt 
autonomt: en person behöver sällan vänta på att utföra en uppgift tills någon annan är 
klar  med  sin.  Vuxenbibliotekarierna  betonar  självständighet  mycket  tydligare  än 
barnbibliotekarierna:  jämför  "man  måste  ju  kunna  göra  någonting  själv"  med  "det  
funkar verkligen inte att jobba själv". I båda fallen ställs dock krav på att man ska sköta 
sina egna sysslor och jobba på; det uppges också vara det bästa sättet att bli accepterad 
som nyanställd och det finns en outtalad norm om självständighet i alla arbetsgrupper.

Till dessa båda värderingar kan kopplas en mycket stark identitet, en vi-på-HB-känsla, 
något som delvis innebär ett visst avståndstagande från övriga bibliotek: "jag tror att vi  
är litet malliga här på HB förstår du ... tror inte man kan lära sig något från de andra  
filialerna (skrattar till) biblioteken borde jag väl säga". Personalen blickar därför oftare 
utåt mot bibliotek i andra kommuner än mot de andra enheterna i organisationen, vilket 
delvis beror på storleken: de andra enheterna är mycket mindre. Denna identitet skapar 
en känsla av samhörighet, vilket leder till  normen om samstämmighet: att söka stöd 
för beslut i förväg eller i efterhand är accepterat; beslut fattas gärna genom konsensus, 
framförallt i barngruppen; ju fler som kan inkluderas i processen, desto bättre etc.

Denna samhörighetskänsla ligger till grund för flera normer. Personalen förväntas hjälpa 
till efter bästa förmåga, inte bara genom att göra sitt arbete utan genom att finnas till  
hands och svara på frågor. Dörren till arbetsrummet förväntas vara öppen om du inte är 
upptagen. Det finns flera liknande normer och jag väljer här att föra samman dem i vad 
som i det följande kallas för normen om tillgänglighet. I detta ligger också att personal 
förväntas bemöta kolleger på ett bra sätt och visa sitt intresse och sin vilja att besvara 
frågor. Detta gäller i hög grad när någon frågar något eller ber om hjälp: "det är klart  
man ställer upp det ska man ju". Återkommande är också uttryck för behovet att hålla 
sig väl med övriga i personalen: "vi arbetar så nära varandra . man kan inte bara köra  
på", "vi är inte så många vi måste hålla sams på nåt sätt". Baksidan med detta är en 
viss konflikträdsla: "folk är nog rädda att trampa varandra på tårna", "vi jobbar så tätt  
så det kan nog bli litet extra känsligt”. Om en person blir synligt upprörd över en fråga 
eller kommentar förväntas frågeställaren inte driva frågan vidare. Det är också ovanligt 
att gå rakt på sak utan någon form av introduktion och skarpa formuleringar undviks. I 
vanliga  fall  används  strategier  för  positiv  artighet  och  mer  formella  formuleringar 
används huvudsakligen när ämnet upplevs känsligt att diskutera. Normer kring dessa 
frågor kan föras samman i normen om artighet.
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Här har inte alla normer och värderingar identifierats utan jag har fokuserat på dem jag 
finner relaterade till  informationsutbyte och är relativt starka i hela personalgruppen. 
Det finns dock variationer mellan olika grupper, främst avseende intensiteten.

6.4 Grundläggande antaganden
För att beskriva de grundläggande antaganden som utgör kärnan i kulturen eller rentav 
kulturerna på biblioteket har jag utgått från de sju dimensioner som listas i avsnitt 2.2.1. 

6.4.1 Synen på omvärlden
Personalen har en kluven syn på biblioteket och omvärlden. Dels framhålls bibliotekens 
vikt för såväl besökare som samhället i stort, dels anser de att biblioteket inte gör något 
större  intryck  på  omvärlden.  En  intervjufråga  gällde  de  eventuella  tidningsrubriker 
biblioteket skulle kunna skapa och merparten av personalen menade att  detta endast 
skulle ske i samband med ett negativt kommunalt beslut, t.ex. nedläggning av en filial,  
inte  på  grund  av  egna  prestationer.  Förhållandet  till  kommunen  är  ansträngt  då 
personalen anser att den saknar förståelse för bibliotekets villkor och verksamhet. Flera 
bibliotekarier ger uttryck åt tanken att man måste arbeta på folkbibliotek för att få en 
sådan förståelse och omgivningen betraktas därför som ogynnsam och svårförutsägbar. 
Övriga bibliotek i kommunen ses som en del av omgivningen snarare än som en del av 
samma organisation. Emellanåt kan omvärlden upplevas som hotfull, främst då personal 
känner sig ifrågasatt. Följande är hämtat från ett veckomöte där enhetschefen informerat 
om att kommunen infört en rutin för invånare att klaga på kommunal verksamhet:

V2 avbryter EC: "ska dom bli publika sen?"
EC svarar avsiktligt lugnt: "jag vet inte . jag får fråga om det"
V4 griper in, irriterad: "men kommer det att publiceras på något sätt" 
B1 säger rakt ut: "ja just nu är jag förbannad  "  
V4 säger oroligt: "måste vi säga vad vi heter? det är ju . när folk ringer"
A2 ingriper: "folk frågar ju vad vi heter om något händer!"
B1 säger uppbragt: "vem tänker på oss kan inte vi ställa några krav alls"

6.4.2 Synen på mänskliga handlingar
I  enlighet med ovan anser personalen att  de har begränsade möjligheter  att  påverka 
riktlinjerna för verksamheten, eftersom dessa bestäms av kommunen. Samtidigt är det 
tydligt att kollegerna inte betraktas som passiva, utan tvärtom anses ta ansvar för sina 
uppgifter  och aktivt söker information när så behövs.  Handlingar behöver inte alltid 
motiveras med rationella argument utan kan vara grundade i känsla om denna är baserad 
på erfarenhet från biblioteksarbete.

6.4.3 Hur organisationen kommer fram till sanning
En viktig del av detta är samstämmighet enligt ovan, men konsensus söks sällan mellan 
arbetsgrupperna. Detta gör att grupperna har olika sätt att arbeta, något som påverkar 
deras  olika  "sanningssökande".  Barnbibliotekarierna  betonar  i  hög  grad  beslut  som 
gemensam process, medan vuxenbibliotekarierna i huvudsak fattar beslut på egen hand 
och därefter söker stöd för dessa. Ingen av grupperna präglas av tydlig experimentlusta, 
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men är  beredd av pröva olika lösningar  försåvitt  dessa inte  står  i  konflikt  med den 
dagliga verksamheten. Personalen är positiv till förändringar som kommer från personal 
inom  den  egna  arbetsgruppen,  avvaktande  positiv  till  förslag  från  enhetschef  och 
avvaktande eller  rentav öppet negativ till  förslag från bibliotekschefen.  Det finns en 
tendens att bibliotekarierna förbiser förslag från assistenterna. Om personalen inte kan 
nå samstämmighet söker de efter idéer och förebilder från andra bibliotek i regionen, 
inte från andra enheter. Andra organisationer spelar endast liten roll. När personer från 
flera grupper ska diskutera ett ämne händer det att ämnet omdefinieras för att passa in 
på vad som upplevs intressant att diskutera; därefter inleds sökande efter konsensus.

6.4.4 Synen på tiden
Biblioteket är förankrat här och nu. Det finns inget nostalgiskt tillbakablickande utan 
fokus ligger på att lösa problem i det dagliga arbetet. Personalen har inte heller stora 
förväntningar på framtiden, men hoppas att verksamheten ska fungera bättre när vissa 
problem lösts. Detta gäller såväl nyanställda som de äldre i personalen. Att planera på 
lång  sikt  betraktas  som något  problematiskt,  dels  eftersom omvärlden  upplevs  som 
föränderlig,  dels  då  detta  leder  till  generella  och  svepande  formuleringar  vilka 
personalen har svårt att se relevansen i. Till viss del är assistenterna mer negativa till 
framtiden, då de upplever att assistentgruppen är på väg att avvecklas.

6.4.5 Antaganden om den mänskliga naturen
Detta är problematiskt att uttala sig om, eftersom personalen är försiktig med att uttala 
kritik mot varandra. Samtidigt tyder den familjära stämningen på att kolleger betraktas 
mycket positivt. Ett tydligt drag är att personalen betraktas som utvecklingsbar: genom 
att arbeta på biblioteket blir man en bättre bibliotekarie. I detta sammanhang nämns 
sällan assistenterna.

6.4.6 Synen på relationer mellan människor
Relationer är mycket viktiga på biblioteket och det är vanligen fritt fram att visa känslor. 
Samvaron är ofta lättsam och skämtsam, framförallt inom de olika personalgrupperna. 
Att  prata  om personliga  saker  är  naturligt  och  personal  förväntas  visa  intresse  för 
varandra. Samtidigt håller personalen ofta igen något för att inte lämna ut sig för mycket 
och större känsloutspel är ovanliga. Karaktäristiskt är också att relationerna bygger på 
tillit och ömsesidighet. Alla är inte lika förtjusta i alla på biblioteket men förutsätter 
ändå att de både kan få och ge hjälp när så behövs. 

Samarbete prioriteras framför konkurrens och personalen är mån om att betona bristen 
på hierarki.  Samtidigt menar både barnbibliotekarier och assistenter att  de emellanåt 
känner sig åsidosatta och att mycket tid ägnas åt vuxenbibliotekariernas verksamhet. 
Uttrycken för samarbete skiljer sig något åt mellan personalgrupperna, något som kan 
tyda  på  en  skillnad  i  grundläggande  antagande.  Barngruppen  betonar  i  högre  grad 
samarbete i hela beslutsprocessen, medan vuxgruppen lägger vikt vid det självständiga 
arbetet.  Den  senare  söker  dock  konsekvent  stöd  i  efterhand  för  fattade  beslut. 
Assistenterna ligger mittemellan, då de har olika ansvarsområden men vanligen söker 
stöd i samband med beslut.
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6.4.7 Synen på konflikter
Konflikter ses generellt som något negativt som bör undvikas. Trots detta uppstår små 
konflikter regelbundet, men de ges sällan något tillfälle att utvecklas. Så fort en konflikt 
börjar  bli  för  tydlig  backar  motparten  genom  att  ta  tillbaka  en  utsaga  eller  byta 
samtalsämne,  vilket  stoppar  konflikten  men  också  det  informationsutbyte  som vore 
möjligt.  Normen  om samstämmighet  är  kopplad  till  detta  och  det  finns  troligen  en 
känsla av att den tillit personalen känner minskar om konflikt visas öppet. Av denna 
anledning används vanligen olika artighetsstrategier.

7. Resultat II: Personalens interaktion
Personalen behöver en stor mängd information för att utföra sitt arbete och vad som 
eftersöks  beror  främst  på  arbetsuppgifterna  men  även  på  personligt  intresse.  Hur 
personalen söker information för sitt arbete beror i sin tur på var informationen finns 
tillgänglig  och  i  vilken  form  etc.  Samtliga  i  personalen  behöver  söka  information 
utanför biblioteket, om än bibliotekarierna i högre grad än assistenterna. Här fokuseras 
på den information som finns tillgänglig inom biblioteket.

En  del  av  den  information  som söks  återfinns  i  dokument  av  olika  slag,  men  den 
vanligaste strategin är att fråga en kollega. Sådan interaktion sker generellt på ett relativt 
familjärt  sätt:  även  enhetschefen  dras  in  i  samtal  om  personliga  händelser  och 
samtalstonen är, som noterats i avsnitt 6.1 ovan, vanligen informell. Även under APT, 
som präglas av en formellare samtalston, kan personalen skämta med enhetschefen och 
vice  versa.  Denna  avslappnade  stämning  är  dock  tydligast  vid  interaktion  inom 
arbetsgrupperna, där merparten av informationssökningen sker. Emellertid kan samtliga 
i personalen fråga vem som helst vid behov och förvänta sig att få svar. I flera fall är det 
heller inte viktigt vem som tillfrågas: den som missar ett möte kan fråga vem som helst 
om vad som sades, hela personalen kan merparten av rutinerna o.s.v. Vem som de facto 
tillfrågas  i  dessa  sammanhang  avgörs  huvudsakligen  av  vem  som  råkar  finnas  i 
närheten. Sitter man på sitt rum kan man gå till rumsgrannen, men oftare ställs sådana 
frågor i postrummet, pentryt eller i samband med det yttre arbetet.

7.1 Att söka information på olika sätt
Personalen har flera kanaler till sitt förfogande för att söka intern information: direkt 
interaktion med kolleger och ledning, telefon, e-post, samt skrivna källor som manualer, 
uppsatta anslag etc. Vidare kan dessa kanaler användas på olika sätt: e-post kan skickas 
till en person eller flera, interaktion kan ske på ett planerat möte eller oplanerat i pentryt 
etc. Här fokuseras på direkt interaktion, men övriga kanaler ges en kort beskrivning.

7.1.1 Andra kanaler än direkt interaktion
Såväl telefon som e-post används i första hand för samtal till andra bibliotek eller andra 
utanför biblioteket. Om en person på biblioteket ska tillfrågas om något, söks denna 
vanligen upp, varför telefonen ofta används som en personsökare. En stor del av de 
samtal jag hört lyder i sin helhet ungefär som följer: "hej . vad bra .. kan jag komma 
ner? . okej!". I övrigt används telefon för korta frågor, ofta där frågeställaren försöker 
göra något framför sin dator (svaren i samtalet nedan uppfattades ej):
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AB ringer V2: "hej det är jag ... sitter med ett fjärrlån"
AB säger: "ja just det .. kan man skriva in siglet även om det inte står i listan?"
AB säger: "så bra! . tack!" (lägger på)

Samtal av detta slag hålls korta med raka formuleringar och inleds ofta med frågor som 
"har du tid?" och "kan jag fråga en sak?". Vanligen ges positiv respons i slutet, även 
om ärendet inte kunde klaras av. Telefonen används även för samtal från diskarna, dock 
sällan från lånedisken. Från vuxdisken rör frågorna ofta arbete personalen tagit med sig 
ut, från lånedisken används telefonen snarare för att ge information, t.ex. att en inbokad 
grupp anlänt.  Även schemafrågor  förekommer och mer sällan besökarfrågor.  Samtal 
från diskarna hålls mycket korta. Att personal ringer ner till diskarna händer, men är så 
sällsynt att det inte kommenteras vidare.

E-postlistor används främst för att sprida information till flera personer och planera in 
möten, men även för att få synpunkter på skriven text, exempelvis texter till webbsidan. 
Enligt personalen används e-postlistor sällan för att ställa konkreta frågor, även om det 
förekommer. Följande citat ur en intervju gäller hanteringen av en svår referensfråga: 
"jag  frågade [V1]  först  men []  visste  inte  så jag  skickade ut  den till  alla".  E-post 
besvaras ibland med frågor om förtydliganden, men dessa skickas vanligen till enskilda 
personer. Enskildas e-post till enskilda har jag har ej tagit del av.

E-post används också för att informera om förändringar i rutiner, varför de skrivs ut och 
sätts upp på personalens anslagstavlor. Pärmar med rutiner finns i lånedisken och på 
enskildas arbetsrum men konsulteras sällan:  främst  när  biblioteksdatasystemet  ligger 
nere. Flera observationer börjar med att personalen håglöst letar i pärmar och dokument 
för att sedan fråga någon. De skriftliga källor som oftast används är schemat för arbetet i 
diskarna, bokprat m.m. på barnavdelningen, sändningar och boken-kommer-arbetet. De 
två första sitter i postrummet och konsulteras flera gånger per dag för att planera dagen, 
byta pass, lokalisera personer etc. Postrummet är något av en mötesplats: där hälsar man 
på varandra på morgonen, ställer frågor när man möts m.m. Barnverksamhetens schema 
återfinns i barninformationsdisken; boken-kommer-schemat sitter på berörd personals 
kontor. Dessa används frekvent, men nästan uteslutande av respektive grupp.

7.1.2 Att söka upp en viss person 
Personalen uppger att de föredrar att ställa frågor öga mot öga och att de gärna söker 
upp den tillfrågade på rummet, vilket också bekräftas enkelt genom observation. Detta 
används inte bara av de som sitter nära varandra ("bor jag nära den jag måste fråga så  
går jag väl dit"), utan även när personal är i närheten eller frågan är brådskande. Är 
personen inte på sitt rum, och inte råkas på på vägen, väntar personalen vanligen till 
lunch eller  fikapaus och ställer  frågan i  pentryt.  Om en person bemannar  någon av 
diskarna väntar personalen vanligen på att denna går av sitt pass; barnbibliotekarierna 
går  i  högre  utsträckning  till  disken  än  vuxenbibliotekarier  och  assistenter.  Upplevs 
frågan som brådskande händer det att personal letar upp den som ska tillfrågas, även om 
det tar tid. Det är dock en strategi som i huvudsak används av enhetschefen och den 
schemaansvariga bibliotekarien. 

En stängd dörr är en tydlig signal att personen inte vill bli störd och personal knackar 
vanligen inte på om det inte är mycket viktigt. Även när dörren är öppen gör personalen 
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sitt  bästa  för  att  störa  så  litet  som möjligt.  Den som knackar  på  spontant  markerar 
vanligen på olika sätt att samtalet ska hållas kort: sticker in huvudet eller går in en liten 
bit och använder fraser som "förlåt . en snabb fråga bara" etc. Vanligen används korta 
formuleringar och det är vanligt med hänvisningar till tidigare samtal: "har du hunnit  
kolla  på  böckerna?".  En  snabb  fråga  kan  dock  leda  till  längre  samtal,  varvid 
frågeställaren går längre in i rummet eller sätter sig, samtalshastigheten sjunker och det 
blir vanligare med längre samtalsturer. Detta påminner tydligt om planerade samtal då 
förvarning getts;  de  inledande frågorna  om tid  m.m.  motsvarar  då  ett  telefonsamtal 
enligt 8.1. I dessa fall är det också tydligt att den uppsökta tydligare avbryter sitt arbete 
genom att vända sig helt om, dra fram en stol etc. 

Planerade samtal på rummet berör vanligen mer komplicerade frågor, vilka inte kunnat 
klaras av per telefon eller i pentryt. Ofta kräver dessa antingen instruktion av något slag 
eller en längre diskussion om ett ämne. Denna typ av samtal upplevs dock som känslig 
att samla in och vid ett flertal tillfällen händer det att personal stänger dörren om sig –  
delvis för att få lugn och ro, men också för att jag inte ska anteckna just då.

7.1.3 Att söka information under det yttre arbetet
De frågor som uppstår under det yttre arbetet ser mycket olika ut beroende på vilken av 
diskarna frågeställaren bemannar. Lånedisken bemannas vanligen av två personer och 
där rör frågorna ofta hantering av media, såväl rent fysiskt ("vad är det här för hög?") 
som  i  katalogen  ("vad  är  det  här  för  konstig  post?"),  samt  biblioteksdatasystemet 
("kommer  du in  i  katalogen?").  Besökarnas  frågor  leder  sällan  till  att  personalen 
rådfrågar andra även om detta sker: "kan man reservera en bok till ett senare datum?". 
Personalen är bekant med de flesta procedurer och frågor kring rutiner rör vanligen 
resultatet  av  en  process  ("hur  blev  det  med  tidningarna?")  eller  arbetsfördelningen 
("vilken disk vill  du vara i?").  I  samband med avbyte i  diskarna ställs  frågor  kring 
arbetet: "har sändningen gått redan?", "har du hunnit ta reservationerna?" m.m. Om en 
bibliotekarie och en assistent har pass samtidigt förutsätts assistenten sköta reservationer 
etc., varför uppdateringar och arbetsfördelande samtal är vanligast när två assistenter 
arbetar tillsammans i  disken. Överlag löper samtalen friare då två assistenter arbetar 
tillsammans och mängden icke arbetsrelaterad information som utbyts är större. Flera av 
assistenterna säger sig också ta med ärenden till passet, vilket jag inte kan bekräfta. Det 
är dock en naturlig träffpunkt för dem och mötesfrågor diskuteras ofta i lånedisken.

Arbetet i de båda informationsdiskarna ser mycket olika ut. Barnbibliotekarierna går 
inte bara ner till disken i samband med pass: där finns avdelningens schema och en del 
arbetsmaterial;  vidare  ska  böcker  plockas  fram  för  bokprat  etc.  En  stor  del  av 
interaktionen sker därför i samband med yttre arbete. Då en av barnbibliotekariernas 
arbetsrum ligger  i  anslutning till  avdelningen är det naturligt  att  rådfråga denna om 
problem  uppstår  under  arbetet,  men  möjliggör  också  att  passen  förvandlas  till 
oplanerade möten. Samtalstonen är mycket informell och humoristisk, ofta stödjande. 
Vid byte pratar personalen ofta om vad som hänt under pass och ställer frågor för att få 
stöd för ett beslut: "dom fick låna tre veckor . det var väl så vi sa?". Andra frågor rör 
schema och arbetsfördelning, men även besökarfrågor bollas ofta mellan kollegerna. 
Under lugna perioder ställer personalen ofta upp böcker. Att personalen är ute på golvet 
så mycket gör att många samtal även rör avdelningens utseende. Dylika samtal inleds 
ofta med påståenden, vilka andra kan instämma i eller invända mot, snarare än frågor.
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I  vuxeninformationen  sitter  personalen  mestadels  på  plats  större  delen  av  passet. 
Bokuppsättning sker vanligen innan biblioteket öppnat, inte under pass, och det finns 
vidare  sällan  anledning  för  personalen  att  gå  till  informationsdisken.  Arbetet  i 
vuxeninformationen är i hög grad ensamarbete, varför personalen ofta tar med sig inre 
uppgifter ut på pass. Merparten av interaktionen sker i förbigående, när personal råkar 
passera, och de frågor som ställs då är vanligen personliga, snabba frågor om sådant 
som tidigare diskuterats eller uppdaterande: "fortfarande lika lugnt?".

Personal i de olika diskarna interagerar också med varandra. Korta besökarfrågor kring 
media besvaras i lånedisken, medan referensärenden hänvisas till informationsdiskarna. 
Personal följer sällan med och lämnar över ärendet, men det är inte ovanligt med senare 
frågor  om hur  det  gick  med  ett  ärende.  Låneärenden  hänvisas  på  liknande  sätt  till 
lånedisken  utan  uppföljning.  Det  är  vanligare  att  personal  från  vuxdisken  går  till 
lånedisken än vice versa och frågorna rör oftast bokhanterings- eller sändningsfrågor. 
Dessa utvecklas sällan till  samtal och när så sker tas initiativet oftast  av personen i 
lånedisken, oavsett om det är en assistent eller bibliotekarie. Samtalen hålls korta, då 
personalen inte vill lämna disken längre stunder. Personal på barnavdelningen kommer 
mer sällan till lånedisken: de sköter en större del av låneärendena i barninformationen.

7.1.4 Att söka information under möten
På biblioteket hålls regelbundet flera typer av planerade möten: veckomöten för hela 
personalen, veckomöten för barn- respektive vuxgruppen och, mer sällan, projektmöten. 
Veckomötena äger rum före öppningsdags och leds av enhetschefen. Var fjärde vecka 
ägnas mötet åt en s.k. arbetsplatsträff (APT) och är då obligatoriskt. APT är ett formellt, 
protokollfört möte om verksamhetsfrågor ur ett administrativt perspektiv. Övriga veckor 
ägnas mötena åt skiftande ämnen och är mycket olika; i materialet finns ett möte där 
personalen gav varandra boktips och ett där kommunens arbete med funktionshindrade 
presenterades. Dessa är ej obligatoriska, men vanligen deltar alla som är på plats.

Veckomötena  får  ofta  karaktären  av  informationsmöten,  där  enhetschefen  eller  IT-
bibliotekarien  delger  information  från  ledningsgruppen.  I  vissa  fall  rapporterar  även 
andra ansvariga om fackliga frågor,  arbetsmiljö etc. Personalen sitter  ofta och pratar 
sinsemellan,  men ställer sällan frågor,  varför det vanligen är ganska tyst på mötena. 
Några personer är mer aktiva än andra: den assistent som är facklig representant för 
SKTF och två av bibliotekarierna.  Något livligare blir  diskussionen när mötet gäller 
ombyggnader eller tekniska förändringar. Personalen upplever att det är problematiskt 
att få svar på de frågor som faktiskt ställs: "det är inte det . svar fanns men gavs inte", 
vilket troligen bidrar till att så få frågor ställs. Den upplevda bristen på svar gör också 
att personalen fortsätter diskutera i pentryt efter mötet. Tidigare hölls längre möten en 
gång i månaden, något som fler i personalen säger sig sakna: "vi skulle behöva nåt  
längre möte ibland", "vi skulle behöva diskutera mer . det blir litet för mycket uppifrån".

Tidigare höll både vuxgruppen och barngruppen möten varje vecka: vartannat ägnades 
åt  inköp  och  vartannat  åt  övriga  ärenden.  Under  undersökningsperioden  höll  dock 
vuxgruppen få möten, då inköp sköttes individuellt (V1 sammanställde inköpsförslagen 
och genomförde beställningarna) och övriga möten hölls endast när behov att diskutera 
något  särskilt  förelåg.  Barngruppen höll  dock fast  vid sina mötestider,  men flera av 
mötena ägnades åt gallring.
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7.1.5 Att söka information i pentryt
Pentryt, dit alla i personalen kommer förr eller senare, är ett ställe där man kan prata 
utan att ta tid från arbetet. En del i personalen äter lunch ute, men alla som inte har pass 
dyker upp till eftermiddagsfikat. Om den man söker inte är på sitt rum, kan man ställa 
frågorna då. Allmänna frågor som inte är beroende av en specifik persons kompetens 
ställs också där. Här äger också merparten av samtalen kring personliga frågor rum.

Typiskt ställs merparten av de riktade frågorna tidigt eller precis i slutet av vistelsen i 
pentryt; personalen passar ofta på medan den väntar på att ta kaffe. Kortare frågor klaras 
av på en gång, medan längre ofta resulterar i att man beslutar att fortsätta prata efter 
pausen, vanligen på någons rum. På samma sätt föreslår personalen mot slutet av pausen 
att de ska titta på någonting gemensamt. Under själva pausen, när personalen väl satt 
sig, sker interaktionen i huvudsak genom samtal kring ämnen; frågor kan ställas, men 
det vanligaste är att inlägg görs i påståendeform: man håller med eller inte, kommer 
med exempel eller relaterar en historia m.m. 

Vanligen sker samtalen i två-tre smågrupper, även om de griper in i varandras samtal. 
De flesta i personalen sätter  sig oftast  på samma platser,  vilket gör att  grupperna är 
ganska stabila. En grupp utgörs huvudsakligen av assistenterna och den andra främst av 
vuxenbibliotekarier samt någon barnbibliotekarie. Om IT-bibliotekarien är på plats står 
denna vanligen i centrum av diskussionerna, vilket i mindre utsträckning även gäller 
schemaansvarig bibliotekarie. Enhetschefen brukar ofta hålla sig litet i bakgrunden och 
samtalen blir något lugnare när denna är på plats. Samtalen handlar bokstavligen talat 
om allt mellan himmel och jord och växlar snabbt mellan arbetsrelaterade frågor och 
personliga. I samband med veckomötena handlar de ofta om den information som gavs 
eller  inte  gavs  –  som Jacobsen  och  Thorsvik  påpekar  är  informell  kommunikation 
avgörande för att personalen ska tolka given information (2008, s. 315-7).

7.2 Interaktion kring olika ämnen
Personalens informationssökning kan även beskrivas utifrån det ämne som eftersöks, 
även om en sådan beskrivning med nödvändighet blir ofullständig. Dels söker personal 
vanligen information om flera ämnen i samma konversation, dels finns inte möjlighet att 
göra en fullständig beskrivning av alla ämnen som förekommer. En ämnesuppdelning 
kan  ändå  fylla  två  viktiga  funktioner:  dels  fungerar  den  både  som  kontrast  och 
komplement  till  den  beskrivning  som  givits  i  avsnitt  7.1,  dels  kan  en  grov 
ämnesindelning räcka för att visa på problem relaterade till ansvarsfördelningen.

7.2.1 Datasystemen
Biblioteksdatasystemet är centralt för en stor del av verksamheten, då det används för 
såväl yttre som inre arbete: ankomstregistrering av böcker, utskick av kravbrev, statistik 
m.m. När problem uppstår måste dessa därför lösas omgående eller, om så ej är möjligt, 
alternativa rutiner tillgripas. Vid planerade eller längre avbrott mailar IT-bibliotekarien 
vanligen ut information. Det avgörande är dock att få besked om det är ett system- eller 
datorproblem, varför personalen först frågar den som är närmast; här i lånedisken:

A1 vänder sig till A2 och säger: "nu verkar det ha hängt sig igen"
A1 frågar A2 efter kort paus: "fungerar det hos dig?"
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A3 läser högt efter en paus: "funktionen kan inte startas"
A1 frågar A2: "det skulle väl inte vara förrän ikväll"
A3 avbryter A1: "trodde det"

Vid avbrott  frågar  personalen i  de olika diskarna varandra.  Därefter  går  eller  ringer 
vanligen någon till IT-bibliotekarien för att få reda på hur länge det kan tänkas pågå. På 
kontoren sker samma sak: rumsgrannen tillfrågas och information sprids snabbt. När IT-
bibliotekarien ej är på plats kan problem uppstå, varför den vuxenbibliotekarie som har 
huvudansvar för underhåll av katalogen ersätter denna som kontaktperson vid behov.

Vid avbrott kan systemet användas lokalt med andra rutiner, vilka återfinns i en pärm i 
lånedisken. Manualen konsulteras  dock sällan; det  är  vanligare att  personalen frågar 
varandra om hur man ska göra: "det tar sån tid om man ska kolla i den där . man får  
bläddra så". Det är vanligare att referera till IT-bibliotekarien än att påstå något själv:

A1 tittar upp och frågar A2: "hur var det måste datorn vara på över natten?"
A4 säger till A1: "kommer inte ihåg vad sa [IT] förut"
A4 säger till A1 efter kort paus: "det skulle man göra förut vet jag . det var väl det [IT]  
sa .. att man inte behövde"

Även de andra systemen, bland annat ett för bokning av datorer, är IT-bibliotekarien 
ansvarig för. Då det har begränsat användningsområde ställs färre frågor kring detta och 
personalen väntar ett tag innan de frågar. Avbrott i ett system blir ofta ett samtalsämne i 
pentryt och dessa diskussioner ser litet olika ut. Personalen inne på kontoret är inte lika 
beroende av systemen och kan övergå till andra uppgifter. Den personal som kommer 
från pass får ofta frågan om det kommit igång igen, hur det fungerade att arbeta lokalt 
etc. Andra tar tillfället i akt att fråga vad man kan göra medan det är nere; ofta svarar de 
äldre bibliotekarierna och assistenterna på detta, ibland med referenser till manualen:
B3 säger till alla: "tror faktiskt inte jag har jobbat offline förut"
A3 säger till B3: "det ska nog gå bra . det är inte så svårt inte så mycket man kan göra"
B3 frågar A3, tvekande: "man kan inte lämna tillbaka alls"
A2 säger: "nej det kommer inte in i katalogen då . man kan bara låna ut"
A3 säger till B3: "oroa dig inte det här klarar du . är det nåt står det ju hur man gör i"
A2 avbryter A3: "annars är det bara att fråga . jag ska vara där till fem"

Referenser till  skrivna källor är ovanliga och kopplas vanligen till positiva yttranden 
enligt ovan: den tillfrågade ger uttryck åt att personen är kapabel att klara sig själv. Det 
finns även system på biblioteket för fakturahantering och timrapportering. Dessa utgör 
dock en försvinnande liten del av materialet och beskrivs inte närmare.

7.2.2 Andra tekniska frågor
För talböcker används ett speciellt CD-format, DAISY, vilket kräver speciella läsare och 
några sådana finns till utlån på biblioteket. De två vuxenbibliotekarier som ägnar sig åt 
uppsökande verksamhet har störst erfarenhet av sådana och det är till dessa personalen 
vänder sig med frågor om detta. Ofta är dessa besökarinitierade: någon ber att få en viss 
talbok bränd eller har frågor om hur spelarna fungerar. Detta leder till att personalen 
söker information i två steg: dels ber de besökaren vänta, söker upp berörd personal och 
ställer  en  snabb  fråga  varpå  svaret  vidarebefordras  till  besökaren,  dels  återkommer 
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personalen ofta efter avslutat pass och ber att få veta mer. I flera fall ber frågeställaren 
att någon av dem ska komma ut till disken och ta över frågan, men ofta ställs en snabb 
och ganska rakt formulerad fråga. Med dylika frågor uppstår sällan problem, givet att 
någon av de båda finns på sitt rum eller uppe i pentryt. Vid tidigare tillfällen har också 
de båda bibliotekarierna på personalens önskan hållit en genomgång på ett veckomöte.
Frågor kring datasystem och DAISY är enkla då ett par personer har huvudansvar för 
ämnet. När det gäller annan teknisk utrustning, som kopiatorer, kassan, datorprogram 
etc. är det inte lika självklart vem som ska tillfrågas. Samtidigt förväntas personalen i 
högre grad behärska en del av denna teknik och det är därför lätt att fråga den som är 
närmast  till  hands.  Många  frågor  uppstår  kring  arbetet  på  pass  och  är  ofta 
besökarinitierade, andra uppstår i samband med tillfälliga problem. Att öppet visa att 
man ej kan lösa ett problem kan vara känsligt och många av dessa frågor ställs med 
något generat tonfall. Här används sällan direkta frågor utan frågeställaren ursäktar sig 
vanligen innan frågan ställs  med en indirekt formulering.  Även rena påståendesatser 
används, särskilt då frågeställaren vill att personen ska åtgärda problemet själv: 

B1 byter samtalsämne och säger till B2: "just det det är nåt fel på skrivaren"
B2 svarar: "jaha?" (tittar till)
B2 frågar B1 efter en kort paus: "skriver den inte ut . eller vad händer?"
B1 går fram till skrivaren och säger: "den står bara så här och blinkar"
B2 lutar sig fram och säger: "jaa det där har hänt mig också"

En  vid-sidan-av-strategi  ger  den  tillfrågade  frihet  att  tolka  utsagan  som  förmedlad 
information, men vanligen uppfattas det just som en fråga och den tillfrågade visar sig 
villig att gå vidare med ärendet genom att ställa uppföljande frågor. Det är vanligt att 
den tillfrågade inkluderar sig själv i samtalet enligt ovan. Problemet åtgärdas därefter, 
men frågeställaren får sällan möjlighet att själv se hur det görs och kommer med all 
sannolikhet att behöva fråga igen nästa gång.
Tekniska frågor kräver ofta  ett  visst  mått  av demonstration och av denna anledning 
ställs de sällan i pentryt. Om någon kommer in och ber om hjälp dröjer det ofta innan 
någon reagerar, men de flesta går vid något tillfälle ut för att hjälpa till. Det är dock inte 
ovanligt att personal ber någon om att få hjälp efter fikat eller lunchen med fraser som 
"kan jag följa med dig ner så kan vi ta det då". Ofta gäller det då datorrelaterade frågor 
som klaras av på den tillfrågades rum. Teknisk utrustning kan vidare behöva service 
eller  reservdelar  och  ekonomiassistenten  sköter  inköp  av  detta.  Denna  har  också 
kunskap om hur många av apparaterna fungerar och om denna är på sitt rum är det 
naturligt att gå dit – även från diskarna – om någon del behöver bytas.

7.2.3 Frågor om beståndet av media
Bibliotekarierna  har  ansvar  för  att  utveckla  bibliotekets  bestånd,  vilket  sker  genom 
inköp, fjärrlån och gallring. För att fatta beslut i dessa frågor hämtar bibliotekarierna 
information  från  flera  källor,  bl.a.  BTJ:s  beställningslista  och  bibliotekskatalogen. 
Arbetsgrupperna  har  utarbetat  olika  rutiner  för  dessa  aktiviteter  och  har  frihet  att 
förändra dessa om så behövs. I båda grupperna används dessa aktiviteter för att ställa 
frågor till kolleger, men det sker på olika sätt.

Barngruppen har inköpsmöte varannan vecka och under dessa uppstår diskussion om 
titlar och författarskap. Även om BTJ-listan gås igenom effektivt kan mötet kan dra ut 
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på tiden. Det är fritt fram att ställa frågor, vilka ofta besvaras av de andra tillsammans 
och ofta övergår i diskussion. Den assistent som är närvarande svarar spontant på frågor, 
men ställer inte lika många själv. Frågor ställs ofta rakt ut och okunskap erkänns rakt av 
tack vare en inkluderande stämning:

B2 tittar ner i listan, säger rakt ut: "den här vet jag inget om . vad är det för nåt?"
B1 tittar upp, spelar förvånad, säger: "va? menar du det trodde alla hade läst den"
B1 vänder sig mot B3 och säger: "nä men känner du till den? inte jag"

Även gallring sker gemensamt då personalen går igenom hyllorna tillsammans. Detta 
ger en god möjlighet att ställa frågor, vilket sker på liknande sätt som vid inköp. För 
gallring används information om lånestatistik och andra biblioteks bestånd av titeln. En 
person ägnar sig därför åt att kolla titlarna på en katalog- och internetdator, varför denna 
lätt hamnar utanför diskussionen. Då gallring tycks vara ett känsligt ämne på biblioteket 
ställs också frågor om hur detta ska ske: "[AB] sa ju hellre fälla än fria men vad tycker  
ni?". Då personalen gallrar tillsammans måste detta ske på planerad mötestid och det 
gäller då att utnyttja tiden fullt ut. Ett problem är därför ren utmattning: frågorna blir 
färre och svaren kortare ju längre tiden går. 

Frågor om beståndet ställs också ofta i samband med yttre arbete. Vid referensfrågor 
tillfrågas ofta B1 som har sitt rum i anslutning till barnavdelningen. Vid bokuppsättning 
ställs frågor vanligen med boken i handen och handlar vanligen om den tillfrågades 
åsikt om boken. Dylika ställs till den kollega som råkar vara närvarande, inklusive de 
assistenter som tar pass i barndisken. På barnavdelningen anordnas också en omfattande 
verksamhet kring beståndet med lånebesök, bokprat och andra program och för detta 
måste  bibliotekarierna  avgöra  vilka  böcker  som  ska  användas.  Listor  från  tidigare 
program finns i barndisken, men personalen frågar ofta om råd. Ofta ställs dessa frågor i 
barndisken eller på rummet hos B2 och B3. Bibliotekarierna ställer också ofta frågor om 
de andras verksamhet: "just det du har bokprat i morgon . vad ska du ta?" Därigenom 
får frågeställaren tips och den tillfrågade kan be om råd på ett enkelt sätt utan att själv 
behöva riskera sitt ansikte.

Vuxgruppen har inga inköpsmöten utan var och en ansvarar för olika delar av BTJ-
listan. Förslagen ges till V1, som lägger in beställningarna och då tar slutgiltigt beslut 
om vad som ska köpas in. Detta avviker dock enligt utsago sällan från förslagen. Bristen 
på en formell kanal för samtal kring nya media ökar behovet av feedback på fattade 
beslut och V1 är den som oftast tillfrågas om nya böcker. Generellt ställs dock få frågor 
om media i samband med inköp. Även gallring utförs individuellt och då samma behov 
av feedback finns här ges böcker som ska gallras ofta till V1 med kommentarer som: 
"kan inte du kolla litet på det här? så jag inte gallrat för mycket". I några fall diskuteras 
enskilda titlar, men vanligen tar V1 över ärendet och bekräftar personalens beslut. 

Inköp och fjärrlån går hand i hand: en del fjärrlånebeställningar omvandlas till inköp 
och vice versa. Fjärrlån kan läggas in på pass, men få i personalen gör detta. I stället 
överlämnas ärendet  till  den  bibliotekarie  som har  ansvar  för  fjärrlån.  Om osäkerhet 
uppstår om boken ska lånas in eller ej rådfrågas vanligen V1. De båda bibliotekarierna 
frågar varandra en del om titlar och då vanligen i samband med ett konkret ärende. Det 
är sällan deras uppfattningar skiljer sig kraftigt åt.
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Boken-kommer-verksamheten har ett  eget  bestånd och de båda bibliotekarierna med 
ansvar för denna läser därför listan två gånger, då de även köper till vuxenavdelningen. 
Då de delar rum har de möjlighet att diskutera i samband med detta. Frågorna handlar 
enligt  utsago  ofta  om  bokens  popularitet  bland  enskilda  boken-kommer-låntagare, 
snarare än om författarskap. Jag har dock inte observerat sådana diskussioner.

Inleveranser sköts av två av assistenterna och det är därför de som först får veta när nya 
böcker anländer. Av den anledningen går emellanåt bibliotekarierna ner för att titta på 
nya böcker, men vanligen körs dessa runt på en vagn för beskådande. I och med detta 
uppstår sällan diskussioner om nya böcker i samband med inleverans.

7.2.4 Frågor om materiehanteringsrutiner
Denna typ av frågor kan delas in i tre typer: frågor om hur rutinen utförs, om rutinen 
utförts (och resultatet därav) samt varför rutinen utförs på ett visst sätt. Det finns rutiner 
för flera olika aktiviteter på biblioteket, inklusive beståndsutveckling enligt 8.2.3. 

För en stor del av bibliotekets verksamhet finns det utarbetade rutiner. En del av dessa 
utförs av hela personalgruppen,  andra av personerna i  en arbetsgrupp och för andra 
ansvarar enskilda personer. De gemensamma rutinerna känner personalen väl till, varför 
de i hög grad tas för givna och sällan diskuteras.  Även om personalen är osäker på 
detaljer  ställs  sällan frågor  inför utförandet av dessa;  istället  söker den bekräftelse i 
efterhand på att den gjort rätt: ”visst kan väl boken vara framme i morgon? . jag har väl  
inte lovat för mycket nu”.

Ofta kretsar frågorna snarare kring rutiner som en enskild person har ansvar för. Under 
min  vistelse  på  biblioteket  gick  en  assistent  i  pension  och  dennas  arbetsupppgifter 
delades upp på flera personer. I flera fall fick dessa handledning och instruktion för att 
klara detta och ställde dessutom aktivt frågor även utanför dessa tillfällen. Andra frågor 
om hur rutiner utförs ställs ofta till den bibliotekarie som upplevs ha ansvar för området.

Frågor kring resultatet av rutiner ställs vanligen i samband med yttre arbete, då det är 
där merparten av materiehanteringen sker och det är den som har tydligast rutiner. Dessa 
frågor ställs ofta i samband med ombyte i lånedisken ("har sändningen gått redan?", 
"har du tagit reservationerna?" etc.) och då till den som avlöses.

7.2.5 Schematekniska frågor
På biblioteket  används  flera  olika  schemata,  varav  det  för  passen  i  diskarna  är  det 
viktigaste. Detta läggs av den bibliotekarie som har utökat administrativt ansvar och 
anslås några veckor i förväg i utskriven form på anslagstavlan i postrummet. För detta 
måste denna bibliotekarie få in information om övrig verksamhet, ledigheter m.m. En 
stor  del  av  arbetstiden  läggs  på  att  lösa  praktiska  problem,  något  som  har  högsta 
prioritet, och även enhetschefen lägger ofta tid på att fylla luckor på schemat.

Övrig verksamhet planeras runt passen. Om någon behöver byta pass kan detta ofta 
lösas genom att fråga en kollega: förändringar noteras direkt och den schemaansvariga 
meddelas i efterhand. Frågor kring sådana byten ställs ofta när man stöter på varandra – 
det är oftast  inte nödvändigt att söka upp en person aktivt.  Eftersom det innebär ett 
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merarbete för den man frågar, innehåller konversationerna ofta element av förklaring 
och det är inte ovanligt att den som blir tillfrågad i sin tur frågar varför bytet behövs. 
Det är dock ovanligt att personal nekar till att byta pass, då det just handlar om byte och 
inte  att  ta  mer tid.  Schemafrågor  kan därför  skapa  upprörda känslor  när  personalen 
upplever  att  någon inte  är  beredd att  ställa  upp vid mässfall  eller  att  arbetstiden  är 
orättvist  fördelad.  Personalen  diskuterar  exempelvis  ett  förslag till  nytt  schema som 
presenteras  vid  ett  veckomöte under  lång tid  efteråt  och de  kritiska kommentarerna 
gäller framförallt fördelningen av helgerna.

7.3 Problematiska situationer
I  det  följande  presenteras  de  problem som kunde  identifieras  i  de  situationer  som 
beskrivits ovan. Det bör återigen poängteras att merparten av den information som ges 
spontant  och  den  som söks  utbyts  utan  problem:  personalen  är  mån  om att  hjälpa 
varandra. Samtidigt finns det situationer där kommunikationen inte fungerar så bra och i 
ett knappt 1 000-tal konversationsfragment inträffar något av följande:

• den tillfrågade kan inte svara, t.ex. då fel person tillfrågats
• felaktig eller otillräcklig information ges
• information ges på fel sätt, t.ex. ett verbalt svar där demonstration behövs
• samtalet byter ämne
• normen om artighet frångås
• informationssökningen avbryts av den tillfrågade eller frågeställaren

I det följande ges en kort presentation av de olika problemtyperna.

7.3.1 Den tillfrågade kan inte svara
Vanligen vet personalen vem de ska fråga då arbetsuppgifterna är tydligt uppdelade. I 
flera fall kan också flera personer svara på samma fråga och personalen frågar därför 
den de stöter på först: om frågan rör barnböcker vänder man sig till en barnbibliotekarie, 
sändningen en assistent etc. Det finns dock en tydlig arbetsfördelning inom de olika 
grupperna och det händer därför att personalen frågar fel person i arbetsgruppen. I dessa 
fall hänvisar den tillfrågade till rätt person; det förekommer bara fyra gånger i materialet 
att svaret är ett kortfattat "vet inte" utan vidare kommentar. Vanligen erkänner den som 
tillfrågas att den inte kan svara, vilket ibland leder till att denna själv vänder sig till 
någon annan.

7.3.2 Felaktig eller otillräcklig information ges
Jag kan inte finna att felaktig information ges avsiktligt, men det sker oavsiktligt vid 
några tillfällen, främst vid besökarfrågor när den tillfrågade är upptagen med annat. I ett 
fall frågar personen i vuxeninformationen den bibliotekarie som har pass i lånedisken 
och frågar om artiklar ur National Geographic finns i någon databas. Svaret är "kolla  
presstext . nej vänta det är nog den andra .. artikelsök". Dessa databaser har dock bara 
svensk media. Liknande exempel är inte vanliga och det kan heller inte uteslutas att 
sådana felsägningar korrigeras i efterhand. 
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Otillräcklig information ges vid ett stort antal tillfällen, även om det är möjligt att jag 
tolkar dessa situationer hårdare än personalen gör. Ofta ger dock kroppsspråket tydliga 
ledtrådar till  att  den som ställt  frågan inte är helt  nöjd med svaret:  höjda ögonbryn, 
rynkad panna, huvudskakningar etc.  Dessa markörer är dock sällan särskilt tydliga i 
konversationerna  kolleger  emellan,  men  används  i  direkt  anslutning  därtill.  Att 
otillräcklig  information  ges  kan  bero  på  flera  faktorer.  Det  är  naturligtvis  svårt  att 
avgöra från fall till fall exakt vad som ligger bakom detta, även om det i några fall är 
mycket tydligt: "kan vi inte fortsätta en annan dag .. jag hinner verkligen inte". Akut 
tidsbrist och stress är också två av de faktorer som lyfts fram i intervjuerna (se avsnitt 
6.2.2), men detta påverkar vanligen bara enstaka situationer. 

De situationer där personalen tydligast uttrycker missnöje med mängden information är 
veckomötena. Inte bara den information som ges självmant upplevs tunn, ofta är det just 
i  samband  med  frågor  som det  tydligaste  missnöjet  uttrycks.  I  några  fall  avbryter 
personalen också frågorna (se nedan) på grund av detta. Om personalen inte är nöjd med 
ett svar är den vanligaste strategin att söka upp någon som kan ge bättre svar. I fallet 
med information från ledningsgruppen vänder sig personalen ibland till enhetschefen 
vid senare tillfälle, men vanligen diskuteras frågorna i personalgruppen tills konsensus 
om vad som avsågs uppnåtts.

7.3.3 Information ges på fel sätt
Detta kan betraktas som ett specialfall av att ge otillräcklig information. Många frågor 
handlar enligt tidigare avsnitt om rutiner eller handhavande av teknisk utrustning och 
där räcker det sällan med att ge svar på frågan: det behövs någon form av demonstration 
eller handledning. Ofta kommer personal överens om att fortsätta på rummet, men även 
under samtal i  pentryt eller  diskarna kommer sådana ämnen upp. Som exempel kan 
nämnas  en  verbal  genomgång  av  hur  chippning  av  böcker  går  till,  efter  vilken 
frågeställaren inte förefaller klar över proceduren. Den tillfrågade konstaterar därefter: 
"det är inte så svårt . det skulle vara mycket lättare att visa". Frågan återkommer flera 
gånger under undersökningsperioden; när instruktion getts försvinner den i stort sett.

Ju  fler  gemensamma  arbetsuppgifter  frågeställaren  och  den  tillfrågade  har,  desto 
vanligare är det med handledning. Detta gör att kvaliteten på svaren är störst inom de 
olika arbetsgrupperna, men undantag finns. Så har V1 och B1 båda ansvar för fakturor 
på respektive avdelning, varför B1 vid några tillfällen vänder sig till V1 för att lära sig 
det nya systemet. Ju mindre gemensamt ansvar, desto mindre handledning ges vilket är 
tydligast vid frågor från assistenterna. Inom denna grupp är instruktion dock vanlig. 

En variant av samma problem är då för mycket information ges, ofta genom instruktion 
trots att det rör en enkel rutinfråga. Detta är ovanligare, men förekommer när en person 
ber att få lära sig något som helt klart är den tillfrågades ansvarsområde. I flera fall 
medför detta att frågeställaren avbryter samtalet och, i enstaka fall, frågar någon annan.

7.3.4 Samtalet går från ämnet
Att  samtal  kretsar  kring  olika  ämnen  är  naturligt,  liksom  att  ämnen  som  upplevs 
känsliga undviks. Samtidigt bör dock vissa ämnen kunna diskuteras närmare, men det 
finns tre tendenser som är relativt tydliga. För det första finns det en tendens att samtal 
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blir mycket specifika: i stället för att diskutera vad som ska göras går samtalet över till  
hur det ska göras, vilket diskuteras i detalj. Samtalet tar därför lång tid och avbryts till 
slut utan att något beslutats. Framförallt gäller detta frågor kring förändringar i rutiner.

För det andra går många diskussioner över till  hur andra bibliotek har löst liknande 
problem. Dessa kan sedan sluta på två sätt: antingen bestämmer sig personalen för att 
höra av sig till bibliotek i andra kommuner eller så avslutas samtalet utan något beslut: 
"ja men allt har ju sina nackdelar". De andra biblioteken i kommunen ignoreras. 

För det tredje övergår samtal till förutsättningarna för det ämne som diskuteras, vilket 
omöjliggör vidare samtal: "jag tycker vi måste tänka om ..", "det här handlar ju faktiskt  
om vilka krav dom har rätt att ställa på oss" o.s.v. Ifrågasättande formuleringar av detta 
slag  är   inte  vanliga  men  temaförskjutning  sker  i  många  samtal.  En  fras  som ofta 
används för att byta ämne är "den dagliga verksamheten": "men . jag ser inte hur det  
här påverkar den dagliga verksamheten . vad innebär det här?".

Dessa strategier är vanligast i samtal i grupp, men påverkar även konversationer på tu 
man hand. Framförallt gäller det förändringar i arbetsuppgifter och schema, men även 
samtal om rutiner påverkas. Följande är hämtat från ett möte om vuxeninformationens 
rutiner. Redan efter en kort stund visar gruppen att den hellre vill diskutera annat:

B3 säger för sig själv: "avskilt?"
V4 följer upp snabbt: "litet avskilt måste det ändå"
V2 avbryter bryskt: "jag tycker vi måste tänka om .. hur många personal behövs det?" 
B2 säger: "vi behöver flytta om en del från lånedisken"
V2 säger rakt ut, bestämt: "jag tänker så här . vux den större disken och pengar .. vi  
borde skrota pengahanteringen"
V1 säger rakt ut, eftertänksamt: "kopiator . som köper kort"
V4 utbrister: "kortläsare vore bra"

Några försök att återgå till ämnet görs, men deltagarna övergår snart till att diskutera 
bemanningsfrågan och denna dominerar resten av diskussionen.

7.3.5 Normen om artighet frångås
Att normen om artighet frångås är inte ett problem i sig, men kan vara ett tecken på att  
personalen är obekväm med frågan eller situationen. Ofta yttrar sig detta som retlighet 
eller irritation, ofta i samband med att den som tillfrågas upplever sig störd i sitt arbete; 
enda gången i materialet jag hör en person säga ifrån tydligt är när någon fortsätter att 
fråga trots att den tillfrågade markerat att den vill vara ifred. Oartighet kan visas på flera 
sätt, antingen verbalt ("men det där är ju inte intressant") eller genom att visa missnöje 
genom tydligt kroppsspråk. Vanligen blir  tonen kortare och formuleringarna allt  mer 
präglade av negativ artighet. Emellanåt blir de riktigt  sarkastiska som när en person 
misstänker att en annan inte är beredd att ta pass: "jaha . det är ju bra för dig . att du  
har något att göra menar jag".

Att konflikt ses som något negativt leder dock till att öppna ansiktshot är ovanliga. Just 
därför  upplevs  de  som  mycket  starka  och  personal  gör  sitt  bästa  för  att  reparera 
situationen. Vanligen leder detta till att frågan faller helt och samtalet byter ämne, vilket 
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är vanligast mellan personer från olika arbetsgrupper. Om frågan upplevs som väsentlig 
diskuteras den vanligen vidare inom frågeställarens arbetsgrupp och kan tas upp vid 
senare tillfälle.

7.3.6 Frågeställaren avbryter informationssökningen
Att otillräcklig information ges är vanligen en anledning att fråga någon annan, men det 
händer  att  personalen  avbryter  informationssökningen.  Det  är  dock  svårt  att  utifrån 
observationer konstatera om den återupptas eller inte och på direkt fråga säger de flesta i 
personalen antingen "jo men det frågade jag väl om sen . eller? tror det" eller "men det  
är ju inget problem det är bara att fråga någon annan". I första fallet uttrycks osäkerhet 
och  i  det  andra  svarar  personalen  i  allmänna  ordalag.  Jag  förutsätter  därför  att 
personalen vanligen får den information som behövs, även om de får vänta litet på den.

Det finns dock tillfällen då personalen inte pressar frågan vidare och detta är tydligast 
under veckomötena. Som framgår ovan (se avsnitt 6.2.2) uttrycker personalen missnöje 
med den information som ges under dessa och att det är svårt att få svar på sina frågor.  
Det kanske rakaste exemplet är ett APT där bibliotekschefen närvarade för att prata om 
förslaget till ny biblioteksplan:

BC säger till A2: "jag förstår nog inte riktigt vad som är problemet? det är ju"
A2 inflikar: "nej . men" (irriterat)
BC fortsätter: "det är olika nivåer det där är mer en fråga för verksamhetsplanen"
A2 svarar: "jag förstår bara inte hur man .. strunt i det"
BC säger: "men"
A2 avbryter genom att göra avvärjande gest, skakar på huvudet

Informationssökningen kan alltså avbrytas när den som frågar är övertygad om att svar 
inte kommer att ges på ett sådant sätt att det är värt att fortsätta frågan. Efter detta möte 
fortsätter dock diskussionen uppe i pentryt: "det där är så stora ord så allmänt .. jag  
förstår  inte  hur  man ska  kunna arbeta  efter  det".  När  frågan  riktas  till  en  kollega 
uttrycks avbrottet sällan lika tydligt och emellanåt verkar avbrottet snarast bero på att 
den som tillfrågas försöker ge för mycket information: "får väl fråga igen sen när jag 
sätter  igång  med  det".  Den  typen  av  avbrott  uttrycks  vanligen  skämtsamt  och  är 
vanligare i pentryt än i andra sammanhang.

7.3.7 Den tillfrågade avbryter informationssökningen
Många frågor som ställs kretsar kring procedurer, vilket kräver inte bara ett snabbt svar 
utan även viss instruktion eller demonstration. I flera fall tar den tillfrågade över ärendet 
hellre än att ge sådan och ofta rör det då frågor som initierats under det yttre arbetet:

A4 frågar B1, som går förbi disken: "vad ska jag göra med den här?"
B1 tar boken, frågar A4: "med vad?"
A4 säger: "jag drog den nu . men det kommer upp fel bok"
A4 visar på datorn och säger till B1: "här" (B1 tittar på datorn)
A4 frågar: "ska den omlokaliseras bara ell"
B1 avbryter: "jag tar med mig den in och kollar på den"
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Detta är typiskt när personalen frågar den person som har ansvar för ett visst område. 
Ofta är dessa frågor ganska tillfälliga och har uppstått i samband med arbete i någon av 
informationsdiskarna. Det kan då ta betydligt kortare tid att göra det själv än att förklara 
hur det ska göras. I flera fall är det också oklart om frågan i själva verket är en förtäckt 
uppmaning att ta över ärendet.

8. Analys
Internkommunikationen på biblioteket är mycket riklig och en stor del av denna utgörs 
av personalens sökande efter arbetsrelaterad information.  Merparten av interaktionen 
kring sådana frågor är informell: den sker oplanerat, vanligen genom samtal öga mot 
öga, samtalston och kroppsspråk är vanligen avslappnade även gentemot enhetschefen 
och sociala  relationer  spelar  en  stor  roll.  Då personalen  uttrycker  missnöje  med de 
formella  kanalerna  och  den  information  som  förmedlas  genom  dessa  fyller  den 
informella kommunikationen tre viktiga funktioner på biblioteket i förhållande till den 
formella. För det första ger det personalen möjlighet att ställa förtydligande frågor till 
sina kolleger eller enhetschef och administrativ personal. Personal vänder sig mycket 
sällan till bibliotekschefen, troligen då denne inte är på plats och därmed inte tillgänglig 
för  informella  samtal.  Den  informella  kommunikationen  får  därför  en  närmast 
kompensatorisk  funktion.  För  det  andra  erbjuder  det  personalen  möjligheter  att 
diskutera given information och skapa en gemensam mening ur denna genom att lägga 
till  olika  detaljer,  diskutera  olika  tolkningar  och  kritisera  olika  förslag.  I  denna 
meningsskapande funktion vänder sig personalen vanligen till kolleger: det är sällsynt 
att  enhetschef  eller  den  administrative  bibliotekarien  tillfrågas.  För  det  tredje  fattas 
också  många  beslut  informellt  eller  formellt  inom  de  olika  arbetsgrupperna  och 
förmedlas  sällan  till  övrig  personal  genom formella  kanaler.  Information  om beslut 
måste därför sökas aktivt genom att själv ställa frågor till berörda parter. Då behovet att 
fråga vanligen uppstår i samband med ett problem som måste lösas direkt sker detta 
normalt  genom  informella  samtal.  Dessa  tre  funktioner  hos  den  informella 
kommunikationen skapar i praktiken en självförstärkande process: ju mer information 
som förmedlas informellt, desto mindre angelägna kommer de formella kanalerna att 
uppfattas och desto mer information kommer att förmedlas informellt.

De fördelar  med informell  kommunikation  Jacobsen och Thorsvik  anger  (se  avsnitt 
2.1.1) är därför möjliga att observera även här; meningsskapande har nämnts ovan. Att 
det vidare gynnar organisatoriskt lärande är även detta i högsta grad tillämpligt här då 
de  formella  kanalerna  är  underutnyttjade.  Några  av  de  formella  kanalerna  gynnar  i 
högsta grad det personliga lärandet – inte minst de mediamöten barnavdelningen håller. 
Diskussioner om olika ämnen pågår ständigt i andra sammanhang och det är osannolikt 
att informationsutbytet under dessa möten vore lika stort om de informella samtalen inte 
ägde rum. Samtidigt sker merparten av detta inom de olika arbetsgrupperna och det är 
ovanligt att personal väcker frågor på ett veckomöte eller meddelar om förändringar. 
Rörligheten  mellan  de  olika  arbetsgrupperna  är  också  ganska  låg,  även  om  några 
personer  tar  pass  i  barninformationen.  Spridningen  av  information  mellan  de  olika 
grupperna skulle därför fungera dåligt utan det informella komplementet.

Den tredje fördel Jacobsen och Thorsviks nämner är att den informella karaktären på 
kommunikationen skapar och upprätthåller den sociala strukturen inom organisationen. 
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Att de samtal som förs skapar tillit bland personalen är otvetydigt: personalen känner 
varandra väl och vet att ingen försöker utnyttja information för eget syfte. Den som 
frågar  kommer  att  få  svar  och  i  sin  tur  besvara  andras  frågor.  Vissa  begränsningar 
kommer att behandlas senare. Då en stor del av den informella kommunikationen sker 
inom arbetsgrupperna finns det en tydlig relation mellan formell och social struktur. 
Detta gäller framförallt arbetsrelaterad information; de flesta är intresserade av varandra 
och  ställer  personliga  frågor.  En  tydlig  arbetsuppdelning  mellan  bibliotekarier  och 
assistenter  gör  dock att  dessa till  viss  del  även utgör  två sociala  grupper.  Till  detta 
kommer också skillnaden i ålder och antal år på biblioteket mellan dessa grupper. 

Den informella karaktären gör att den föredragna kanalen för informationssökning är 
samtal öga mot öga. Mängden skriftlig information personalen tar del av dagligen är 
dock omfattande: intern information anslås i postrummet eller läggs i facken och både 
intern och extern information skickas per e-post. Internt används denna kanal främst för 
att  skicka  material  till  kolleger  och  för  att  få  ut  information  till  många  personer 
samtidigt,  medan  det  sannolikt  är  den  vanligaste  kanalen  för  att  kommunicera  med 
andra  bibliotek,  andra  institutioner  och  enskilda.  Redan  mängden  e-post  får  flera  i 
personalen att tala om information overload som ett dagligt problem och personalen tar 
sig sällan tid att läsa nya meddelanden direkt, än mindre att svara på dem. Även detta 
kan bidra till att förklara samtalets betydelse, då normen om tillgänglighet som säger att 
personalen ska vara beredd att svara på frågor är mycket stark. Att inte svara tolkas 
negativt, varför personalen knappast kan vägra att besvara en fråga som ställs direkt. 
Det händer förvisso att personal väntar med att svara på grund av akut tidsbrist, vilket är 
vanligast när den tillfrågade inte är på sitt rum utan rör sig i lokalerna. I dessa fall söker 
vanligen den tillfrågade upp frågeställaren vid senare tillfälle.

8.1 Gruppidentitet
Personalens vilja att dela med sig av sin kunskap är alltså generellt stark, vilket gör det 
enkelt  att  ställa  frågor  till  kolleger.  En  viktig  del  i  detta  är  den  starka  känslan  av 
samhörighet,  vilken har beskrivits  som en "vi-på-HB-känsla" i  avsnitt  6.3.  Till  detta 
bidrar sannolikt att en stor del av personalen har arbetat länge på samma bibliotek och 
därför lärt känna varandra väl. Även om det periodvis finns vissa motsättningar inom 
personalgruppen kan gruppidentitetens dubbla betydelse för kvaliteten på den kunskap 
som överförs bland bibliotekarier bekräftas (Liu et al 2010). Även om Liu et al (ibid.) 
inte  diskuterar  hur  olika  gruppidentiteter  påverkar  varandra,  trots  att  personal  alltid 
tillhör mer än en grupp, är det rimligt att anta att individen är som mest benägen att dela 
med  sig  av  sin  information  inom  den  grupp  med  vilken  den  har  den  starkaste 
identifikationen. Detta kan också kopplas till Abbotts iakttagelse om professionskultur 
(1988; se avsnitt 2.2): det är varken orimligt att betrakta assistenter och bibliotekarier 
som olika professioner eller vuxen- och barnbibliotekarier som olika professioner. Detta 
stärks  också av  de skillnader  i  syn  på den egna professionalismen som beskrivits  i 
avsnitt 6.3 Personalen identifierar sig som minst med organisationen som helhet och det 
finns  ingen  tydlig  gemensamhetskänsla  biblioteken  emellan.  Så  är  också  utbytet  av 
information mellan de olika biblioteken begränsat och en stor del av detta sker genom 
mer formella kanaler och opersonliga meddelanden. Detta beror på att personalen växlar 
mellan  att  betrakta  de  andra  biblioteken  som  underordnade  filialer  eller  som 
samarbetspartners utanför organisationen (se avsnitt 6.4.1).
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Detta  grundläggande  antagande  påverkar  även  personalens  informationssökande  på 
biblioteket. En bibliotekarie kommer nyligen från ett annat bibliotek i kommunen där 
RFID redan är  infört,  men det  dröjer  nästan två  månader  innan någon i  personalen 
ställer  frågor  om  hur  det  fungerar  där.  Det  sker  först  då  IT-bibliotekarien  haft  en 
genomgång kring tekniken och själv sagt att  de ska fråga filialerna om chippning. I 
stället  söker  man  sig  för  sådana  frågor  vanligen  utanför  organisationen  till  andra 
bibliotek i andra kommuner.

Identiteten som HB-anställd är dock inte den viktigaste. Personalen på huvudbiblioteket 
är, som konstaterats, i praktiken om än ej formellt uppdelad i arbetsgrupper och utbytet 
av information inom dessa grupper är större än det mellan grupperna. Detta är naturligt 
då de har olika arbetsuppgifter och därmed möter olika problem. För att lösa dessa har 
grupperna utvecklat olika arbetsmetoder, vilket enligt Liu et al. gynnar uppkomsten av 
en gruppidentitet (2010). Samtidigt ges också mest feedback inom de olika grupperna 
och det är också inom dessa personal söker feedback, vilket ytterligare stärker denna 
gruppidentitet enligt Liu et al (ibid). Detta gäller både om feedback söks för en enskild 
handling  eller  prestationen sedd över  tid.  Att  identifikationen med arbetsgruppen är 
något större än med biblioteket yttrar sig bl.a. genom skillnader i informationsbeteende.

Till  att  börja med är  det  vanligare med instruktion och handledning inom den egna 
gruppen, svaren på frågor som inte rör rena rutinärenden är generellt något mer utförliga 
och det är ovanligare att ärenden tas över. Kvaliteten på den information som överförs 
inom gruppen är alltså något högre, vilket är i linje med Liu et al (2010). Denna skillnad 
ska dock inte överbetonas, då den främst gäller ämnen som är gruppens ansvar, och 
vanligen ges bra svar på frågor oavsett vad dessa gäller. Ju längre frågeställaren är från 
eget ansvar för frågan, desto aktivare måste frågeställaren vara under samtalet. Detta är 
möjligen en anledning till att assistenterna är mest negativa till möjligheten att ställa 
frågor på biblioteket utanför den egna gruppen, då dessa har ansvar för en annan typ av 
uppgifter än bibliotekarierna och dessa värderas också lägre.
Vidare diskuteras gruppens verksamhet huvudsakligen inom gruppen. Även om åsikter 
från andra inhämtas sker detta inte regelbundet, även om enhetschefen tillfrågas relativt 
ofta.  Beslut  fattas  vanligen  informellt  genom  konsensus  i  den  egna  gruppen  och 
betraktas  ofta  som en angelägenhet  för  gruppen.  De meddelas  därför  inte  alltid  till 
berörd personal i andra grupper och tecknas sällan ned, varför det kräver aktivt frågande 
för att få reda på vissa saker. Återigen är det assistenterna som märker detta tydligast, 
eftersom  de  är  beroende  av  bibliotekariernas  verksamhet  i  högre  grad  än 
bibliotekarierna av assistenternas.

Slutligen är det tydligt att personalen om möjlighet finns frågar personer i den egna 
arbetsgruppen, oavsett vad frågan gäller. Merparten av kommunikationen sker inom de 
olika  arbetsgrupperna  och  personalen  är  helt  enkelt  van  att  vända  sig  till  samma 
personer. Det är därför ofta den enklaste strategin som dessutom är förknippad med så 
låg kognitiv kostnad att den används även om den inte förväntas ge något resultat. Med 
andra  ord  kan  det  ses  som  en  social  aktivitet  i  lika  hög  grad  som  en 
informationssökande.

Det bör dock påpekas att arbetsgrupperna till stor del motsvarar de tidigare barn- och 
vuxenavdelningarna och att en del av personalen var med före denna omorganisation. 
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Grupperna har alltså en gemensam historia med stabilt medlemsskap och en naturlig bas 
för sociala relationer, vilket är de förutsättningar för att en kultur ska uppstå som listats i 
avsnitt 2.2. Det är därför rimligt att se feedback, frågebeteenden m.m. som uttryck för 
olika  kulturer.  Detta  innebär  dock  inte  att  jag  intar  ett  differentieringsperspektiv  i 
kulturanalysen.  De  olika  kulturerna  delar  i  hög  grad  normer,  värderingar  och 
grundläggande antaganden och även om samtliga tillämpar dessa gynnsammast på sin 
egen  arbetsgrupp  kan  kulturen  på  biblioteket  ses  som  kongruent.  Sannolikt  är 
personalgruppen för liten för att flera motstridiga kulturer ska kunna utvecklas och vara 
stabila över tid, inte minst med tanke på antagandet att konflikt är negativt. Kulturen 
kan  vidare  trots  dessa  variationer  beskrivas  som stark  då  den  på  ett  påtagligt  sätt 
påverkar en stor del av personalens informationsbeteende, inte minst deras sökning.

8.2 Normer och värderingar
Hur  de  normer  och  värderingar  som  beskrivits  ovan  kan  påverka  personalens 
informationssökning negativt kommer att beskrivas nedan. Kulturen beskrivs här utifrån 
den typologi som används i OCAI (Gray & Densten 2005; se avsnitt 2.2.2).

Att  fokus  i  så  hög  grad  ligger  på  de  sociala  relationerna  och  det  informella 
informationsutbytet talar för att det dominerande inslaget i kulturen på biblioteket enligt 
OCAI är familjetypen. Detta är också den typ Alneng finner är dominerande på båda 
biblioteken i sin studie (2008, s. 50). Detta ska inte tolkas som att personalen är en enda 
stor familj, något flera i personalen tar avstånd från. Fokus ligger främst på relationer 
och att nå konsensus, vilket till viss del även inkluderar enhetschefen. Det finns dock 
vissa inslag av en hierarkisk typ, framförallt den tydligt positiva värdering som råder 
kring arbets-  och ansvarsfördelning på biblioteket.  Även det  att  barnbibliotekarierna 
känner sig något mindre gynnade än vuxenbibliotekarierna och assistenterna upplever 
att de hamnar i kläm kan hänföras hit. Offentlig verksamhet är också reglerad av olika 
regelverk, vilket gynnar en hierarkisk kultur och återspeglas i en del av bibliotekets 
procedurer. Till sist kan också personalens milda konservatism sägas vara ett drag som 
talar för en hierarkisk kultur, i vilken stabilitet är ett viktigt inslag.

Den familjära typen kännetecknas av att kunskap överförs genom socialisering (Gray & 
Densten 2005; se avsnitt 3.1) varför det är naturligt att söka information genom samtal 
vilket stämmer bra på biblioteket. Dels betonar relativt nyanställda att det är lätt att bli  
en  i  personalen,  dels  betonar  alla  i  personalen  att  kunskap skapas  genom arbete  på 
biblioteket. Då erfarenhet antas vara en förutsättning för att förstå biblioteksverksamhet 
orsakar detta problem både med att tillgodogöra sig information från bibliotekschefen, 
som inte har denna bakgrund, och att inhämta information från andra organisationstyper. 
På fråga om hur kompetensutveckling sker ges ofta svaret att  "man kan ju lära sig  
mycket  av  varandra  också".  Den  hierarkiska  typen  kännetecknas  av  att  kunskap 
överförs  genom  att  rutiner  för  att  underlätta  arbetet,  inklusive  beslutsfattande  och 
informationsutbyte,  utvecklas.  Då  de  rutiner  som  finns  på  biblioteket  i  huvudsak 
fungerar väl och är väl inarbetade är de svåra att förändra. Att ifrågasätta rutinerna är 
delvis att ifrågasätta arbetsfördelningen, vilken även den kan ses som ett utslag av att 
göra  erfarenhetsbaserad  kunskap  explicit.  Överlag  är  det  ovanligt  med  diskussioner 
kring hur något ska göras: antingen är processerna rutinartade eller överlämnas till den 
enskilde att utforma.
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Bibliotekets personal söker ofta information från omvärlden, dock vanligen från andra 
bibliotek i regionen. Andra delar av organisationen eller andra typer av företag (med 
undantag för leverantörer) beaktas sällan. Mycket av denna kontakt sker också i syfte att 
undvika  risker  och  ärenden  får  ta  den  tid  de  tar,  vilket  tyder  på  att  de  drag  som 
kännetecknar entreprenörskultur (Gray & Densten 2005) saknas eller är mycket svaga. 
Även marknadstypen saknas nästan helt på biblioteket. Utvärdering av verksamheten, 
vilket krävs för att mäta effekten av olika åtgärder, är ett känsligt ämne då en stor del av 
den  verksamhet  som sker  baseras  på  sociala  relationer.  I  samband  med  den  årliga 
personalenkäten  från  kommunen  fälls  också  kommentarer  som "är  det  vi  som  ska  
utvärderas eller?" Positiva resultat presenteras som goda nyheter och kommenteras ofta 
med ett inslag av förvåning. De leder dock sällan till att verksamheten diskuteras.

Även om denna beskrivning utifrån OCAI är kortfattad innehåller den några intressanta 
iakttagelser.  Framförallt  kan  den  tyda  på  förekomsten  av  en  familjeorienterad 
branschkultur. Personalen i familjära kulturer söker i första hand kunskap från personer 
med  samma  bakgrund  och  det  är  därför  intressant  att  se  att  personer  med  samma 
utbildning  och  erfarenhetsområde  upplevs  som källor  till  kunskap  i  högre  grad  än 
kommun och andra organisationer i närheten. Som offentligt finansierad verksamhet har 
bibliotek  större  möjlighet  att  samverka  än  privata  företag  som  måste  skydda 
företagshemligheter.  Dessutom  har  personalen  i  allt  högre  utsträckning  likvärdig 
utbildning och kontakter sedan studietiden. Dessa faktorer borde gynna uppkomsten av 
en branschkultur. Vidare betonar den också den vikt personalen lägger vid tillit mellan 
kolleger, vilket delvis kan förklara att konflikt inte betraktas som något positivt.

8.3 Informationssökning
Ovanstående har  i  huvudsak behandlat  de  problem som kan uppstå  under  de  första 
delarna  av  informationssökningen  och  utfallet  av  dessa.  I  själva  samtalssituationen 
uppstår dock vissa konkreta problem, vilka beskrivits i avsnitt 7.3. I det följande ställs 
de dels i relation till identifierade värderingar, normer och verklighetsuppfattningar, dels 
till  tidigare  forskning.  Som  grund  används  Morrisons  modell  av 
informationssökningsprocessen (se avsnitt 3.2). Utifrån denna kan problem beskrivas 
som situationer där de upplevda kostnaderna överstiger vinsten.

I många fall är det upplevda informationsbehovet så svagt att personalen föredrar att 
lösa eventuella problem genom att improvisera. Detta kan gälla besökarinitierade frågor 
där  det  inte  finns  möjlighet  att  söka  upp  någon,  men  även  fall  där  kostnaden  att 
lokalisera en person att fråga upplevs för hög; trots allt tar det litet tid. Samtidigt finns 
det ett starkt antagande om att beslut ska fattas genom konsensus, vilket leder till att 
personalen istället för att söka information inför ett beslut söker feedback i efterhand 
även för frågor de är ganska säkra på. Tendensen är starkare om frågeställaren tydligt 
har eget ansvar för ämnet. Det är därför rimligt att anta att det finns en viss kostnad 
förknippad med att ställa för många frågor om det egna arbetet, försåvitt det inte är en 
ny uppgift.  Den tydliga arbetsdelningen gör  dock att  det  är  svårare att  ställa  frågor 
utanför det egna kompetensområdet. Rotationen mellan arbetsgrupperna är i praktiken 
obefintlig och det är vanligare att lämna över ärenden än att sätta sig in i nya frågor. I  
praktiken krävs det ofta att en person tilldelas nya uppgifter.
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Även egenskaper hos själva uppgifterna påverkar. Ju tydligare instruktioner som getts, 
desto mindre blir personalens behov av ytterligare information. Ofta är dock arbetet inte 
så väl definierat utan frågeställaren behöver information av olika slag. I detta fall vänder 
sig personal ofta till bibliotekarien med administrativt ansvar eller enhetschefen, men 
dessutom till flera av sina kolleger. Detta stämmer väl med Byströms (2002) resultat att 
ju  mer  information  som behövs,  desto  fler  källor  används  och  desto  viktigare  blir 
kolleger. På samma sätt innebär nya arbetsuppgifter att fler personer tillfrågas försåvitt 
inte en person har varit ensamt ansvarig för uppgiften tidigare. 

Det finns få faktorer som allvarligt ökar den generella kostnaden för att ställa frågor. De 
normer  och  värderingar  som  beskrivits  ovan  gynnar  huvudsakligen  personalens 
informationssökning och att fråga påverkar sällan vare sig självbilden eller den publika 
bilden negativt. En tydlig arbetsfördelning värderas högt då kostnaden för att identifiera 
vem som kan tillfrågas sjunker och ett snabbt telefonsamtal kan sänka kostnaden för att 
lokalisera en person. Är frågan inte akut kan den dessutom få anstå tills man råkar på 
rätt person – därav den stora mängden samtal i korridorerna och i pentryt. Samtidigt 
innebär dock varje fråga att frågeställaren tar tid från den tillfrågade och normen om 
artighet kräver att denna minimeras. Detta kan vara en förklaring till att de flesta ställer 
frågor till olika personer: det är helt enkelt ett sätt att distribuera kostnaden.

De strategier som används för att söka information påverkas i hög grad av kulturella 
egenskaper. Den informella karaktären gör att samtal öga mot öga är den föredragna 
informationskanalen för alla ärenden. Ett så rikt medium har stora fördelar, inte minst 
när det kommer till instruktion och handledning, men det har också vissa nackdelar. Det 
tar tid: en person ska lokaliseras och normen om artighet gör att samtal gärna drar ut på 
tiden. I rutinärenden är det fördelaktigt att använda skriftligt material, då ett samtal kan 
ge  för  mycket  eller  motstridig  information  och  även  innebär  att  frågeställaren  är 
beroende  av  den  tillfrågades  vilja  att  besvara  frågan.  Beroende  på  frågans  karaktär 
väljer frågeställaren mellan att ställa enstaka frågor och att inleda samtal. Ju otydligare 
frågan är, desto mer föredras samtal eftersom det ger möjlighet att ta om och förändra 
frågan. Alla frågor formuleras inte heller som frågor: indirekta formuleringar och off-
the-record-strategier är mycket vanliga. Detta minskar den upplevda kostnaden på två 
sätt: dels följer det normen om artighet, dels nedtonas det egna behovet av information. 

Några faktorer som påverkar personalens interaktion kring arbetsrelaterad information 
är oberoende av frågans ämne. I flera fall räcker tidsbrist för att förklara att personal tar 
över ärenden i stället för att besvara konkreta frågor. Om frågor under yttre arbete ställs 
till  personal  som bara  passerar  disken vill  dessa,  av  naturliga  skäl,  inte  stanna  och 
besvara längre frågor. Oftast innebär det en lägre upplevd kostnad att själv ta på sig en 
enkel rutinuppgift än att ägna tid åt att förklara den för någon annan. Om frågan gäller 
ett mer komplicerat ärende är det kanske inte ens möjligt att besvara den där och då. I 
dessa fall är det vanligen enklare för den tillfrågade att ta över ärendet och behandla det 
vid en senare tidpunkt. Liknande gäller naturligtvis i andra sammanhang där den ena 
parten är stressad. I flera fall är det också tydligt att frågeställaren själv vill lämna över 
ärendet till den tillfrågade och på grund av normen om artighet formulerar en fråga om 
hjälp istället för ett kommando: "jag får ingen fason på det här . hur gör man du kan  
väl visa?". Att instruktion inte efterfrågas är ofta tydligt genom kroppsspråket.
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Tidsbrist och stress ökar alltså den upplevda kostnaden för den tillfrågade. Samtidigt 
talar  en  del  emot  att  detta  är  en  nöjaktig  tolkning  i  samtliga  fall.  Det  finns  även 
kulturella faktorer som ökar den upplevda kostnaden. Exempelvis är det vanligare att 
den tillfrågade tar över ärendet om detta tydligt tillhör dennas ansvarsområde än om det 
är något samtliga i personalen förväntas behärska. Detta blir tydligare när frågeställaren 
själv  inte  förväntas  ta  hand  om den  typen  av  ärenden.  Av  denna  anledning  är  det 
vanligare  att  den  tillfrågade  tar  över  ärendet  när  frågeställaren  är  ur  en  annan 
personalgrupp än om de exempelvis båda är assistenter. Graden av feedback är också 
mindre när den tillfrågade har ansvar för uppgiften. Även när frågeställaren i efterhand 
ställer kompletterande frågor ges minimala svar, t.ex.: "det där ja . det löste sig". När 
personal  från  samma  arbetsgrupper  ställer  frågor  till  varandra  läggs  mer  tid  på 
förklaring,  även ute  i  diskarna,  och  ofta  ges  också  en  viss  instruktion.  I  dessa  fall 
förekommer  det  också  att  man  ber  om  ytterligare  förklaring  vid  senare  tillfälle. 
Personalens positiva värdering av arbetsdelning som gör det enklare för dem att fråga 
rätt person leder i detta fall till att frågeställarens kostnad för att få svar ökar.

Som påpekats ovan prioriterar personal vanligen arbete inom den egna arbetsgruppen 
och detta i kombination med den tydliga ansvarsfördelningen gör det naturligt  att  ta 
över ärendet. Även om det finns en uttalad norm om hjälpsamhet omfattar denna sällan 
ren undervisning. Här bidrar också dels normen om självständighet, dels den tydliga 
värderingen av den dagliga verksamheten. För den tillfrågade är det rutin, ett ärende 
som klaras av enkelt på egen hand och denna ser därför inte potentialen till lärande för 
den andra. Den upplevda kostnaden upplevs vara för hög i förhållande till vinsten.

Att  frågeställaren  avbryter  informationssökningen  är  ovanligt  men  kan  även  detta 
beskrivas i termer av kostnad. Om frågeställaren anser att svar inte kan erhållas från den 
eller de som tillfrågas innebär det slöseri med tid att fortsätta fråga och det är därför mer 
meningsfullt att fråga någon annan. Att avbryta för snabbt skulle dock vara ett brott mot 
normen om artighet och det är därför ovanligt att avsluta ett samtal lika abrupt som när 
den tillfrågade tar över ett ärende. I andra fall  upplevs inte ämnet tillräckligt viktigt 
längre och samtalet avbryts. Det är svårt att se om informationssökningen återupptas, 
men i många fall tycks frågeställaren fatta ett beslut eller utföra en handling direkt och 
söker  i  stället  feedback  i  efterhand.  Detta  förefaller  vara  särskilt  vanligt  när 
frågeställaren har personligt ansvar för ämnet. Att be om hjälp med något sådant kan 
innebära en större kostnad än att söka stöd i efterhand. Det är inte heller ovanligt att 
frågor kring samma ämne återkommer flera gånger, då frågeställaren inte hunnit ta till 
sig  svaret  eller  inte  fått  tillräcklig  information.  Även  sociala  faktorer  påverkar  den 
upplevda kostnaden för att  fortsätta fråga.  Att inte nöja sig med ett  svar innebär att 
frågeställaren tar upp tid och ökar kostnaden för den tillfrågade vilket personalen är mån 
om att inte göra. Det kan också innebära att frågeställaren ger en dålig bild av sig själv. 
Av denna anledning är det vanligare att omfattande frågor inplaneras och tas på rummet.

Andra tillfällen kan förklaras med att frågorna ställts under ett grundantagande i Bions 
mening. Dessa frågor kräver då egentligen inte svar utan tjänar som avledning. Att så är 
fallet  blir  tydligt  i  de  fall  då  samma  frågor  ställs  upprepade  gånger  utan  att 
mellanliggande  svar  beaktas.  Framförallt  gäller  dessa  frågor  organisatoriska 
förändringar  eller  information  från  ledningsgruppen.  Detta  är  också  relaterat  till  att 
samtalet byter ämne, vilket ofta är ett tecken på en underliggande konflikt av något slag. 
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Det  grundläggande  antagandet  är  att  konflikt  är  negativt  och  då  även  normen  om 
samstämmighet är  så stark innebär  öppen konflikt  en stor upplevd kostnad som bör 
undvikas. Den vanligaste strategin på biblioteket är att föra diskussionen på fel nivå: om 
övergripande ämnen behandlas, fokuserar personal på detaljer; om rutiner diskuteras, 
kommer samtalet snart att kretsa om förutsättningarna för att uttala sig om dessa. Detta 
är exempel på hur en grupp övergår från att vara en arbetsgrupp till en grupp som utgår 
från ett flyktantagande (Granström 2006). Ju fler personer som deltar i samtalet, desto 
sannolikare är detta. Veckomötena utgör ofta goda exempel på detta och då vanligen i 
samband  med  information  från  ledningsgruppen.  Här  används  ofta  "den  dagliga 
verksamheten" för att avvika från ämnet och upprepade frågor om hur denna påverkas 
försämrar möjligheterna både för enhetschefen att delge information och för personal att 
ställa frågor om annat. Genom att avvika från ämnet kan kostnaden minskas, åtminstone 
tillfälligt; det kan återkomma. Kamp- och flyktantaganden står mycket nära varandra 
och ett flyktantagande kan övergå till ett kampantagande (Granström 2006, s. 66-67) om 
det som sägs upplevs som ett ifrågasättande av personalen – se exempelvis avsnitt 6.4.1.

Veckomötena  präglas  dock  av  en  viss  formalitet,  varför  det  är  vanligare  att  kritik 
framförs  efter  mötet  och  då  vanligen  till  kolleger.  I  samband  med  detta  blir  det 
problematiskt att ställa okritiska frågor om det som sades på mötet. Om så sker kan det 
leda till att frågeställaren ifrågasätts. Vissa frågor har på det sättet blivit omöjliga att 
ställa: kostnaden blir för hög i förhållande till den osäkra vinsten. Personalen framför 
kritik mot att  mötena är så korta.  Frågan är dock i ljuset av ovanstående om längre 
möten skulle få personalen att ställa fler frågor. 

Samtalsämnen kan också undvikas om de upplevs irrelevanta i sammanhanget, vilket 
särskilt är fallet då den dagliga verksamheten diskuteras. Denna anses värd att prata om 
och diskussioner uppstår spontant, samtidigt som huvudfrågan undviks. Då diskussioner 
under möten rör problem som ska lösas innebär det att existerande arbetssätt ifrågasätts. 
Rutiner ses som fasta punkter och är därför svåra att ändra och diskutera. I värsta fall 
kan det betraktas som att personalen ifrågasätts enligt ovan, men ofta uppfattas vinsten 
med att diskutera ämnet som för låg i förhållande till kostnaden och man går därför över 
till ett annat ämne. Detta gäller exempelvis det exempel som återges i avsnitt 7.3.4. 

Utfallet av informationssökningen kan också variera. Även om svar ges kan de vara 
felaktiga eller ofullständiga på något sätt. Till viss del kan även detta bero på tidsbrist 
och stress, men som poängterats ovan är kvaliteten på den information som överförs 
högre inom en arbetsgrupp än mellan de olika grupperna. Ovan beskrevs detta som en 
fråga  om  gruppidentitet  och  inom  varje  grupp  uppstår  gemensamma  antaganden 
liknande de som utgör organisationskulturen.  Huruvida svaret anses tillfredsställande 
kan därmed påverkas av i vilken mån frågeställare och tillfrågad uppfattar frågan på 
samma sätt. I vissa fall ges svar för snabbt, innan frågan formulerats klart, och när svar 
getts ökar kostnaden för att begära ett förtydligande: det bryter mot normen om artighet.

Att inte ge någon typ av svar är ett brott mot normen om tillgänglighet och innebär en 
upplevd kostnad: personalen vill hjälpa varandra. De svar som ges kan vara av olika 
slag och ofta hänvisas frågan till någon annan. Om detta inte låter sig göra direkt finns 
det en tendens att ge ett svar ändå, vilket då ofta inleds med fraser som "jag tror" eller 
"jag vet inte, men ..." för att minska effekten på frågeställaren. Ofta leder detta till att 
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frågeställaren nöjer sig för ögonblicket men ställer frågan på nytt till en annan person 
vid senare tillfälle. 

Till  sist  är  det  påtagligt  att  personalens  informationssökning  förstärker  kulturen  på 
biblioteket. Den informella karaktären i kombination med normerna om samstämmighet 
och artighet gör det svårt för nya influenser att göra sig gällande. Framförallt rädslan för 
konflikt gör det problematiskt att diskutera vissa frågor, inte minst arbetsdelningen på 
biblioteket vilken ligger till grund för en stor del av kulturen.

9. Slutsatser och diskussion
Det är svårt  att  dra konkreta slutsatser från denna studie,  då resultaten är tvetydiga. 
Samtidigt är det i sig intressant att samma värderingar och antaganden såväl kan gynna 
personalens informationssökning som missgynna den. Ytterligare några saker kan dock 
slås fast. Personalen söker i första hand information inom den egna arbetsgruppen och 
detta inte endast angående gruppspecifika arbetsuppgifter. Även kvaliteten på de svar 
som  ges  är  högre  inom  grupperna  än  mellan  dessa,  vilket  är  ett  tecken  på  att 
gruppidentitet är viktig för personalens informationssökning. Samtidigt är det inte bara 
naturligt att ställa frågor utan detta uppmuntras också i många sammanhang. Merparten 
av den interna kommunikationen sker informellt och personalen föredrar om möjligt att 
söka upp den som ska tillfrågas. E-post och telefon används i  huvudsak för externa 
kontakter eller  för att  inleda kontakt.  Den familjära stämningen är något som på ett 
mycket  markant  sätt  gynnar  personalens  sökande  efter  information  internt.  Den 
informella  kommunikationen  har  rentav  en  komplementär  funktion,  då  de  formella 
kanalerna inte utnyttjas fullt ut.

De problem som kan observeras är att informationssökningen avbryts, att otillräcklig 
information ges, att information ges på fel sätt, att frågan undviks eller att normen om 
artighet förbigås. Samtliga dessa beror på en uppsättning olika faktorer, varav en del är 
av personlig natur och inte diskuteras här. Stress, frånvaro och information overload tas 
upp av personalen. Dock orsakas stress av något och frånvaro är i sig inget problem om 
flera behärskar samma frågor. Information overload är ett stort problem, men påverkar 
främst informationsspridningen inom biblioteket, inte personalens informationssökning.

Det  som  påverkar  personalens  informationssökning  mest  negativt  är  troligen  det 
grundläggande antagandet att konflikt alltid är negativt. Detta märks såväl i personalens 
svar som i observation av deras beteende, då reaktion på känsliga ämnen leder till att 
antingen frågeställaren eller den tillfrågade byter ämne. Till detta kommer den starka 
värderingen av det dagliga arbetet, vilket kan göra det svårt att diskutera förändringar av 
detta. Förändringar av arbetsdelningen ses inte heller alltid som positiva, oavsett om det 
gäller att bibliotekarierna ska ta pass i lånedisken (vilket genomfördes) eller förslaget att 
assistenterna ska ta plocklistan (vilket ej genomförts). Möjligen är detta en förklaring 
till  att  metakommunikation,  d.v.s.  samtal  om hur  och  varför  någonting  görs,  är  så 
ovanliga.  Samtal  om detta  hålls  i  mycket  allmänna  ordalag  och  växlar  mellan  "vi  
diskuterar  aldrig  rutiner"  och  "vi  fastnar  alltid  i  småsaker".  Ofta  används  dylika 
formuleringar som strategi att undvika vissa frågor och det är därför rimligt att tala om 
att personalen ofta arbetar under ett grundantagande om flykt.
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Vidare är det tydligt att gruppidentiteten underlättar personalens informationssökning 
och  att  kvaliteten  på  den  information  som  överförs  påverkas  negativt  av  att 
identifikationen med den egna arbetsgruppen är starkare än med personalgruppen som 
helhet. Denna påverkas också av den tydliga arbetsdelningen på biblioteket, vilken dels 
gör det enkelt att ta över ärenden istället för att ge svar, dels gör det svårare att söka 
information utanför det egna ansvarsområdet.

9.1 Vidare diskussion
Även detaljer som ligger utanför uppsatsens syfte förtjänar att kommenteras något och 
till att börja med gäller detta ledningen av biblioteket. Missnöjet med formella kanaler 
för information från ledningen visar behovet av att bibliotekschefen själv tar aktiv del i 
kommunikationen. Att låta enhetscheferna stå för informationsförsörjningen har troligen 
försvagat bibliotekschefens ställning. Detta stämmer inte med personalens förväntningar 
på kommunikationen och i en så familjär kultur är det sannolikt nödvändigt att delta i 
informella sammanhang. I detta fall hade det dock riskerat att binda bibliotekschefen till 
huvudbiblioteket och försvaga dennes position gentemot de andra biblioteken.

Det kan vidare konstateras att personalens starka identifikation med arbetsgruppen leder 
till bristande förståelse för biblioteket som helhet. Till detta bidrar den starka betoningen 
av den egna professionalismen och det hot arbetsuppgifter som upplevs som triviala 
utgör för såväl assistenter som bibliotekarier. De förstnämnda har länge försökt att få ta 
del av vissa bibliotekariesysslor, samtidigt som främst vuxenbibliotekarierna uttrycker 
missnöje med urlakningen av kompetensen. Det tycks ändå som om triviala sysslor kan 
bidra  till  ökad  professionalism:  det  är  assistenterna  som  möter  flest  besökare  och 
utvecklar en gedigen kompetens i såväl bemötande som kunskap om besökares läsvanor. 
Bemötande tycks dock inte ses som ett kompetensområde för bibliotekarierna. Även om 
bibliotekarierna tar pass i lånedisken finns det en tendens att de är mindre aktiva än 
assistenterna  och  tar  med  arbete  ut.  Här  framhåller  dock  barnbibliotekarierna  att 
bokuppsättning är något positivt, närmast nödvändigt för att lära sig barnlitteratur.

Även om det inte kan beläggas med säkerhet tror jag att  ett  konkret problem är att 
personalen  inte  känner  till  beslutsprocessen  i  kommunen  och  hur  denna  påverkar 
bibliotekets interna beslutsprocesser. I flera fall reagerar personalen för sent, då de inte 
är  klara  över  att  beslut redan fattats.  Det  finns också en tendens att  tolka styr-  och 
förändringskommunikation  som  arbets-  eller  kultur-  och  värderingsinformation  (se 
avsnitt  2.1.1).  Ofta  beaktar  personalen  endast  de  värderingar  som  de  utläser  ur 
meddelanden från ledningen i stället för att betrakta dessa meddelanden som direktiv att 
lämna kommentarer till.

Tidvis har det också varit mycket frestande att gripa in och ge förslag på åtgärder. Jag 
har dock undvikit detta och vill inte heller här göra detta, då det inte är förenligt med 
uppsatsens syfte. Det skulle vidare vara ett intrång i bibliotekets verksamhet då jag inte 
blivit inbjuden för detta ändamål. 
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9.2 Undersökningens kvalitet
Något av det svåraste under arbetets gång var att skilja mellan personliga egenskaper 
och  kulturella  drag;  detta  konstateras  också  i  litteraturen  (se  t.ex.  Bang  1999). 
Personalen är mycket olika som individer och det som hos en tyder på osäkerhet kan 
vara  en  artighetsstrategi  hos  andra.  Vissa är  mycket  utåtriktade och dominerar  flera 
samtal  rent  kvantitativt,  medan  andra  är  mer  tillbakalutade  och  ändå  gör  ett  större 
avtryck  i  samtalen.  De  gjorde  dock  alla  ett  mycket  positivt  intryck  på  mig  och 
biblioteket framstår på många sätt såväl som en bra arbetsplats som ett omtyckt och 
välfungerande bibliotek. Av den anledningen hade jag inledningsvis svårt att identifiera 
de problem som ändå finns. Det var också svårt att inte drabbas av det etnologer kallar 
att "go native", inte minst då jag tidigare arbetat på andra bibliotek och även tog enstaka 
pass i lånedisken. Samtidigt har det varit mycket givande att arbeta på detta sätt och det 
gjorde  också  att  jag  blev  uppmärksam  på  detaljer  jag  annars  inte  skulle  ha  sett.  
Framförallt  relationen mellan assistenter  och bibliotekarier  hade inte  varit  möjlig att 
beskriva lika väl utan deltagande observation. Jag menar därför att en etnografisk ansats 
har mycket att erbjuda vid studier av informationssökning.

Naturligtvis  har personalen påverkats av att  jag observerat dem och det finns därför 
metodologiska problem med denna typ av studie. Exempelvis reducerar personal sitt 
sökande  efter  feedback  om de  observeras  (Morrison 2002)  och det  är  sannolikt  att 
personalens beteende har förändrats på andra sätt, då de sällan kunnat bortse från att de 
varit observerade. I enstaka fall har jag hört eller sett något där personalen inte varit 
medveten om att jag varit i närheten och det går inte att utesluta att dold observation 
skulle ge intressanta resultat. Detta vore dock inte etiskt försvarbart.

Schein framhåller särskilt två problem med kulturell analys: den kan vara felaktig och 
organisationen kan vara ovillig att  ta  del  av feedback om kulturen (2010, s.  210ff). 
Föreliggande analys  är en tolkning av data  som beror på min förförståelse av såväl 
ämnet  som  organisationen  och  som  sådan  är  den  behäftad  med  vissa  brister.  Då 
inspelningar inte var möjliga måste reliabiliteten förbättras, vilket skett genom att ställa 
förtydligande frågor och kontrollera utsagor mot andra delar av materialet. Det stora 
problemet med kvalitativa studier är dock validiteten och för att förbättra denna har jag 
använt flera olika strategier, framförallt genom att samla in data av flera typer under 
lång tid och att i analysen utesluta kategorier som inte kunde beläggas i flera typer av 
material.  Personalen  har  också  givits  möjlighet  att  kommentera  materialet  och  som 
resultat av detta har viss omarbetning skett, då de inte var nöjda med beskrivningen. 
Framförallt  har  beskrivningen  av  rutiner  och  ritualer  på  biblioteket  blivit  avsevärt 
mindre  detaljerad.  Även  efter  detta  var  delar  av  personalen  negativt  inställda  till 
analysen  och  ett  antal  citat  har  därför  fått  utgå.  I  efterhand  kan  jag  konstatera  att 
motståndet  mot  att  använda  inspelningsutrustning  var  ett  tecken  på  misstro  mot 
undersökningen. Skulle liknande önskemål ställas vid liknande studier skulle jag idag 
betrakta det som ett tecken på att undersökningen bör avbrytas.

Till sist är det tänkbart att det finns andra faktorer än de här identifierade som påverkar 
kulturen och/eller personalens informationssökning. Litteraturen om organisationskultur 
är inte entydig och jag har här gjort mycket snäva avgränsningar. Jag anser dock att de 
som beskrivits här är tillräckliga för att ge en tydlig bild av villkoren för personalens 
informationssökning och att de bör kunna identifieras av andra utifrån samma material.
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9.3 Vidare forskning
Undersökningen  ger  upphov  till  fler  frågor  än  den  besvarar.  Framförallt  de  sociala 
relationerna på ett bibliotek, vilka jag av hänsyn till personalen inte ville gå in närmare 
på,  kan  vara  intressanta  att  studera  ur  ett  kritiskt  perspektiv.  Att  det  bara  finns  två 
yrkesgrupper och att den ena har en längre akademisk utbildning medan det räcker med 
gymnasieutbildning för den andra måste påverka relationen mellan dem. Vidare är det 
sannolikt  att  det  finns en bibliotekskultur  i  Sverige,  eftersom samtliga bibliotekarier 
utbildar sig vid ett fåtal högskolor och diskussionen om bibliotekens roll i samhället är i 
högsta  grad  levande  inom  bibliotekariesamhället.  På  biblioteket  märks  det  genom 
personalens benägenhet att genast sträcka sig ut mot andra bibliotek och betrakta dem 
som potentiella  informationskällor.  En sådan kontakt  är  vanligen inte  möjlig  för  ett 
privat företag,  där de andra aktörerna är konkurrenter.  Det vore därför intressant att 
studera den branschkultur som råder på svenska folkbibliotek.

En  stor  del  av  forskningen  om organisationskultur  har  fokuserat  på  kopplingen  till 
resultat (se t.ex. Alvesson 2009, s. 57ff för en översikt över området). Det vore också 
intressant att se om någon sådan koppling kan göras, inte minst då folkbibliotek har 
flera olika uppdrag, vilka kan tyckas stå i konflikt till varandra. Finns det kulturer som 
tydligt gynnar lånestatistiken eller besöksstatistiken?

Det måste även finnas strukturella möjligheter för personal att söka information från 
kolleger och det är därför möjligt att gå vidare med undersökningar kring organisationen 
av  verksamheten.  Bidrar  inköpsmöten  till  ökad  utväxling  av  beståndsrelaterad 
information  eller  koncentreras  denna  bara  till  dessa  tillfällen?  Gynnar  många  korta 
möten  informationsflödet  i  organisationen  eller  är  det  bättre  med  några  få  längre? 
Svaren på dessa frågor kan mycket väl bero på egenskaper hos organisationskulturen.

Ett  problem som framstod tydligare mot slutet  av undersökningen är svårigheten att 
undersöka de frågor som inte formuleras. När personalen utför en informationssökande 
talhandling förväntar de sig att få svar och upplevs ämnet problematiskt kan det i vissa 
fall lindas in till oigenkännlighet. Samtidigt antyder flera i personalen att vissa frågor är 
"döda": antingen har de diskuterats för länge utan att kunna lösas eller så betraktas de 
som ointressanta av andra i personalen. Dessa ämnen kommer därför inte att leda till att 
frågor  ställs,  även  om  det  finns  ett  upplevt  behov  av  information:  den  kognitiva 
kostnaden blir för stor. Att undersöka detta kräver ett kritiskt angreppssätt, där sociala 
relationer och informationssökning betraktas ur ett maktperspektiv. I denna uppsats har 
jag medvetet valt bort detta synsätt och fokuserat på gemensamma kulturella faktorer.

Till sist vill jag även rekommendera att en studie utförs utifrån Senges teori om den 
lärande organisationen (Senge 2005). Senge betonar att det krävs fem olika discipliner 
för att  skapa en framgångsrik organisation: personligt mästerskap, mentala modeller, 
gemensamma  visioner,  lärande  i  team  och  systemtänkande.  Då  den  egna 
professionalismen är mycket viktig för personalen men det samtidigt finns en tendens 
att låsa in kunskap i den egna arbetsgruppen och hålla fast vid gamla rutiner tror jag att 
detta skulle vara mycket givande.
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10. Sammanfattning
I denna fallstudie av ett medelstort folkbibliotek ställs frågan vilka problem som kan 
uppstå  när  personalen  söker  arbetsrelaterad  information  genom  interaktion  med 
kolleger. Studiens ansats är närmast etnografisk och begreppsapparaten är i huvudsak 
hämtad från socialpsykologiska teorier om organisationskultur och kommunikation.

Studien genomfördes mellan mars 2010 och maj samma år på huvudbiblioteket vid ett 
medelstort folkbibliotek. Flera olika datainsamlingsmetoder användes och särskild vikt 
lades  vid  närvaro  på  biblioteket,  vilket  möjliggjorde  en  mer  etnografisk  ansats. 
Inledningsvis  genomfördes  intervjuer  med  personal  och  personer  i  bibliotekets 
ledningsgrupp, men merparten av data samlades in genom observation av arbetet på 
biblioteket och samtal med personalen. De problem som uppstod berodde delvis på att 
personalen var medveten om att jag var där för att studera dem. Dels gav detta upphov 
till etiska överväganden, vilket bland annat innebar att inga inspelningar kunde göras 
och att texten omarbetades utifrån personalens synpunkter. Dels gjorde detta att personal 
ofta vände sig direkt till mig och det blev därför svårt att observera interaktion utan att  
jag påverkade denna.

För att beskriva bibliotekets organisationskultur användes Scheins tredelade modell, där 
kulturen  definieras  som  ett  antal  gemensamma  grundläggande  antaganden  om 
verkligheten. Dessa utgör vidare grunden för de gemensamma värderingar och normer 
som råder inom de olika arbetsgrupperna och inom biblioteket som helhet. Kulturens 
observerbara uttryck, exempelvis interiörer och personalens interaktion i samband med 
informationssökning, betraktas som artefakter vilka måste tolkas utifrån gemensamma 
antaganden.  Till  denna  modell  kopplades  Morrisons  beskrivningsmodell  av 
informationssökning  inom  organisationer.  Enligt  denna  måste  nyttan  med  att  söka 
information  överstiga  den  upplevda  kognitiva  kostnaden  som  baseras  på  den 
ansträngning och de sociala risker interaktionen innebär.

Det insamlade materialet analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys. I första 
steget genomfördes öppen kodning där materialet beskrevs med ord ur materialet och 
bakgrundslitteraturen.  I senare steg sammanfördes olika grupper till  större kategorier 
och till sist till fyra övergripande temata med underordnade kategorier:

• Den dagliga verksamheten
• Professionalism
• Relationer
• Informationshantering

Utifrån dessa kunde personalens värderingar,  normer och grundläggande antaganden 
beskrivas. Denna beskrivning är dock strikt anpassad till uppsatsens syfte och ger inte 
någon heltäckande bild av hela kulturen på biblioteket.

Resultatredovisningen  består  av  två  delar:  en  presentation  av  bibliotekets 
organisationskultur och en presentation av personalens interaktion utifrån situation och 
ämne.  Beskrivningen av de kulturella  artefakterna  fokuserar  på personalens  uttalade 
uppfattningar  om  verksamheten,  informationsspridningen  på  biblioteket  och 
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möjligheterna att  söka information.  Därefter  presenteras  resultaten av tematiseringen 
och diskuteras. Redovisningen av personalens interaktion utifrån situation är indelad i 
grupper efter antal deltagare och grad av formalitet och ämnesredovisningen baseras på 
skillnaden mellan att söka upp en specifik person eller att fråga den som finns till hands.

Inga  problem  är  specifika  för  vissa  ämnen,  men  betoningen  av  den  dagliga 
verksamheten  gör  att  information  från  ledningen,  framförallt  rörande  förändringar, 
behandlas  som diskussionsunderlag  snarare  än som fattade  beslut.  De problem som 
identifieras är följande: 

• Den tillfrågade kan inte svara
• Felaktig eller otillräcklig information ges
• Information ges på fel sätt
• Samtalet går från ämnet
• Normen om artighet frångås
• Frågeställaren avbryter informationssökningen
• Den tillfrågade avbryter informationssökningen

I  analysdelen  diskuteras  dessa  resultat  utifrån  Morrisons  modell  men  även  utifrån 
studien om gruppidentitetens betydelse för kunskapsöverföring av Liu et al och Gray 
och Denstens presentation av kopplingen mellan kulturell typ och kunskapsöverföring.

Det är svårt att dra definitiva slutsatser utifrån denna studie, men det tycks som om 
samma värderingar kan såväl gynna som missgynna sökandet efter information. Den 
starka identifikationen med arbetsgruppen bidrar till en svagare identitet som personal 
på  det  undersökta  biblioteket,  vilket  missgynnar  kunskapsöverföring  mellan  olika 
arbetsgrupper. Vidare gör den informella karaktären på biblioteket att formella kanaler 
utnyttjas dåligt. Uppsatsen syftar dock inte till att generalisera utan målet är att ge en 
ökad  förståelse  för  personalens  villkor  på  ett  bibliotek.  Detta  torde  gynna  såväl 
yrkesverksamma som forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap.
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjumall
Övergripande frågor är markerade med större stil. Förtydligande följdfrågor står under 
dessa och är indragna ett steg. Intervjun beräknas ta cirka en timme och det är den 
intervjuade som bestämmer tid, plats och form för intervjun. Helst bör intervjun ske 
utan något stöd för minnet för den som intervjuas.

Skulle du kunna beskriva vad du arbetar med?
Skulle du kunna beskriva en typisk dag/vecka?
Vad gör du inne på kontoret respektive ute i biblioteket?
Vilken eller vilka uppgifter ser du som centrala i ditt arbete?
Om du arbetar på flera filialer, har du olika uppgifter på dessa?
Vilka arbetar du närmast tillsammans med?

Kan du nämna tre personer som har stor betydelse för dig i ditt arbete?
Hade du någon mentor som nyanställd? Finns det någon här du särskilt ser upp till?
Händer det att du umgås med några i personalen utanför arbetstid?

Vad tycker du om att arbeta här?
Om du skulle vilja förändra något, vad skulle det vara?
Finns det arbetsuppgifter du skulle vilja slippa?

Upplever du att du får gehör för dina åsikter från ledning och arbetskamrater?
Har du drivit några ärenden som du fått igenom? Kan du ge något exempel?
Är det möjligt att driva egna projekt? Kan du ge något exempel?
Har du någon gång känt dig motarbetad?

Kan du beskriva de möten ni har här på biblioteket?
Hur tycker du veckomötena fungerar?
Hur tycker du mötena i din arbetsgrupp fungerar?

Brukar du söka mycket information på egen hand för ditt arbete?
Vad brukar du söka efter för typ av information?
Hur söker du efter den? Föredrar du att hitta det du söker på egen hand eller frågar du andra?

Får du regelbunden kompetensutveckling?

I vilka situationer vänder du dig till andra för att få råd eller hjälp?
Är det något särskilt du brukar fråga om? Kan du ge något konkret exempel?

Finns det några du oftare vänder dig till än andra? I så fall vilka?
Vad brukar ni prata om då?
Brukar ni prata två och två eller dras fler in i samtalet?
Händer det att ni inte kommer fram till något? Vad gör ni då?

Vilka brukar fråga dig om råd/be om hjälp?

På varje arbetsplats finns det historier om biblioteket: vad som hänt tidigare, historier 
om tidigare personal o.s.v. Skulle du kunna berätta någon sådan?
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Hur är umgängestonen mellan personalen här på biblioteket?
Kan du ge något exempel? Händer det att folk missförstår varandra?

Hur upplever du att förhållandet mellan personal och ledningsgrupp är?

Kan du nämna tre oskrivna regler man måste hålla sig till här på biblioteket?
Finns det något man inte får göra eller tala om? Något man måste göra?
Har det hänt att du har brutit mot någon oskriven regel?

På alla arbetsplatser uppstår det förr eller senare konflikter av något slag. Skulle du 
kunna berätta om ett sådant tillfälle?

Tänk dig att det är måndag morgon och du läser tidningen. Plötsligt ser du en stor rubrik 
om din arbetsplats. Vad står det i artikeln?

Bilaga 2: Observationsschema
Följande exempel är från ett av de tillfällen då ett observationsschema kunde användas. 
Den övre tabellen visar anteckningarna, den undre renskriften.

Tid: 11-12 Plats: Lånedisken
Aktör Handling Mål Innehåll Uttryck Kommentar 

vid anteckning
Kommentar  vid 
genomläsning

A1 ? A3 när g p sem då
A3 . A1 du . d vet j i ^ lämnar

! A1 h  lämnat  in  m 
man vet

lämnat förslag

A1 [ A3 får väl
A1 ] A3 får väl se sen då skrattar

Tid: 4/5, kl. 11-12 Plats: Lånedisken, reservationsbordet
Aktör Handling Mål Innehåll Uttryck Kommentar 

vid anteckning
Kommentar  vid 
genomläsning

A1 frågar A3 när  går  du  på 
semester då

A3 säger A1 du  det  vet  jag 
inte

tittar 
upp

Fortsätter 
lämna böcker

fortsätter A1 har  lämnat  in 
{förslag}  men 
man vet 

höjd röst

A1 samtidigt 
tal

A3 får väl

A1 fortsätter A3 får väl se sen
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