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�������� This dissertation discusses head librarians in Swedish public
libraries and the stress factors which affect them. The aim is to
map out potential stress factors which head librarians come across
in their day-to-day work. The purpose of the dissertation is to
answer the following question: what stress factors affect library
managers in Swedish public libraries? The dissertation was
conducted through a literature study, informal interviews and a
quantitative questionnaire. The results of the quantitative
questionnaires show that the factor that produces the highest level
of stress is having too many different tasks. Other high stress
factors that can be discerned are: deadlines and time pressure;
heavy workload; budget and lack of resources; too much
information and being interrupted at work. The following
significant differences were discerned: women are more stressed
than men by too many different tasks; a heavy workload; budget
and lack of resources; being interrupted at work. Head librarians
who have other tasks than just managerial tasks are significantly
more stressed by too many different tasks than the head librarians
who only have managerial tasks. Head librarians from the
category Big municipality are significantly more stressed by a
heavy workload than head librarians from other municipalities.
Head librarians in libraries that are organized under a committee
with responsibility for Culture are significantly most stressed.
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Det finns ingen mening med att skicka tillbaka tillfrisknade patienter till en sjuk organisation,
menar Jürisoo1. Han syftar på patienter som funderar på att komma tillbaka till arbetet efter
att ha varit utbrända. Idén till denna uppsats väcktes i och med att vi läste en artikel, i SKTF-
tidningen, om sjuka organisationer eller marshmellow-organisationer som den intervjuade
Jürisoo, har valt att kalla dem (Rudberg 2001, 22-23). De organisationer som Jürisoo tar upp
är bl.a. skola, polis, sjukvård. Vi ser likheter med dessa organisationer och folkbibliotek.
Marshmellow-organisationer är diffusa, komplexa, kravfyllda, resursfattiga och otrygga.
Dessa organisationer återfinns ofta bland offentliga verksamheter då de styrs av politiska
överbyggnader. Jürisoo (2001) menar att strukturen i en organisation påverkar individen.
Tidigare ansågs stress och dess konsekvenser vara ett individuellt problem, men i dag blir det
allt vanligare att man talar om stress som ett samhälls- och arbetsmiljöproblem. Då stress ses
som ett arbetsmiljöproblem lyfts också, till viss del, ansvaret från individen och läggs på
arbetsgivaren eller samhället i stort.

Det ställs allt högre krav på att människan skall vara uppdaterad, nåbar och flexibel.
I många offentliga organisationer minskas resurser samtidigt som personalneddragningar
ökar. Leander2 menar att detta innebär att individen får allt fler “måsten” i takt med att
tidspressen ökas (2000, 4). Det ständigt ökande tempot som efterfrågas skapar stress bland
samhällets invånare. Stress definieras som fysiska eller psykiska krav på individen, vilket kan
ha en negativ effekt. Människan arbetar bäst under lite press, eftersom den hjälper henne att
motivera och effektivisera. Detta är stress med en positiv inverkan, medan stress med negativ
inverkan på individen uppkommer om man har för mycket eller för lite press (Homes3 2001,
16-26).

Stress beskrivs som ett stort arbetsmiljöproblem där t.ex. ökad sjukfrånvaro kan ge
höga kostnader (Maslach4 & Leiter5 1999, 91). För att motverka den arbetsrelaterade stressen
är det nödvändigt att identifiera stresskällorna.

En av de faktorer i organisationen som påverkar medarbetarna är ledarskapet. Då vi
ser likheter mellan folkbiblioteket och den organisation som Jürisoo beskriver som en sjuk
organisation anser vi att det är viktigt och relevant att titta närmare på situationen för
folkbibliotekschefen. Det är viktigt för hela folkbiblioteksorganisationen, både för anställda
och kunder. Fungerar organisationen dåligt blir kunderna påverkade genom t.ex. försämrad
kvalitet på servicen. Vi vill inte likställa ledarskapet med chefspositionen i en organisation,
men att det är en viktig del som ingår i chefsrollen går inte att komma ifrån. De anställda och
organisationen är beroende av hur chefen agerar, vilket i hög grad beror på hur hon eller han
mår. Det är dokumenterat att stress kan överföras till andra individer runt omkring om man är
stressad och således skapa en kedjeeffekt (Homes 2001, 16-26; Rees6 1997, 35-40). Det talas
                                                
1 Jürisoo är utbildad företagsläkare som arbetar med att integrera organisations-, ledarskaps-, arbetsmiljö- och
hälsofrågor. Han är engagerad i Consultus, ett konsultföretag i Stockholm med inriktning på organisation,
strategi, IT och ledarskap.
2 Leander är medicinjournalist.
3 Homes är Managing Director vid Global Knowledge i Storbritannien och på Irland.
4 Maslach är professor i psykologi vid University of California, Berkeley. Hon är skaparen bakom det
psykologiska mätinstrumentet The Maslach Burnout Inventory.
5 Leiter är dekan för fakulteten för ren och tillämpad vetenskap, och professor i psykologi vid Acadia
University, Nova Scotia, Canada.
6 Rees är en oberoende konsult som ger konsultationer och som forskar kring generella managementfrågor.
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ofta om hur chefen skall upptäcka stressfaktorer och reducera dessa för anställda, men det
finns inte många källor som talar om hur chefen skall hantera sin stress. Vi tycker därför att
det är betydelsefullt att studera folkbibliotekschefernas situation.

�����������������
����

Folkbiblioteket är en organisation som ligger organiserad under kommunen och kommunen
kan därför ses som dess moderorganisation.

Organisationen består av olika delar och individer med olika funktioner. Den individ
som leder organisationen har positionen som bibliotekschef. Det finns även andra chefsnivåer
med andra funktioner i organisationen. Det finns också chefer i den politiska överbyggnaden
som kan vara ansvariga för folkbiblioteket, men dessa är inbegripna i moderorganisationen
och inte direkt i biblioteksorganisationen.

Den individ som har rollen som bibliotekschef påverkas av olika faktorer. Det kan
vara faktorer av personlig karaktär som är kopplade direkt till individen. Det finns å andra
sidan faktorer som är kopplade direkt till organisationen och därmed till den specifika
funktionen eller arbetsrollen som personen har i verksamheten. Dessa faktorer och individen
kan vara mer eller mindre samspelta. Samspelet mellan faktorerna och individen kan, när det
fungerar mindre bra, leda till en stressituation. Detta kan vara till skada för individen om han
eller hon befinner sig i stresstillståndet under en längre period. De individuella faktorerna
påverkar dels hur personen kan hantera stress dels kan de vara stressfaktorer i sig.
Individuella faktorer som påverkar hur man hanterar stress är t.ex. personlighet eller
kondition. Individuella faktorer som kan verka som stressfaktorer är t.ex. kris i familjen eller
trafikproblem på väg till arbetet.

Då man vill förbättra en organisation bör man även tänka på arbetsmiljön för
individerna i organisationen. Stress är ett arbetsmiljöproblem och man kan göra förbättringar
i organisationen genom att reducera stressnivån så att den blir positiv istället för negativ.
Genom att titta på vilka faktorer som är orsaken till stress i organisationen skulle man kunna
arbeta för att förbättra de situationer där stress uppstår. Då organisationsstrukturen är
liknande i de svenska folkbiblioteken skulle man kunna tänka sig att de har liknande
organisatoriska problem och därav samma organisatoriska stressfaktorer.
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Syftet med denna studie är att kartlägga potentiella stressfaktorer som folkbibliotekschefen
stöter på i sitt arbete. Vi vill inte fördjupa oss i några specifika situationer eller fall utan vill
göra en bred undersökning där vi kan urskilja tendenser inom folkbiblioteksvärlden och vilka
stressfaktorer som främst påverkar folkbibliotekschefen i sin arbetsmiljö i den svenska
folkbiblioteksorganisationen.

För att få en förförståelse bör man specificera hur chefsrollen ser ut på svenska
folkbibliotek och beskriva vad som är karakteristiskt för folkbiblioteket som organisation
samt identifiera stressfaktorer som är viktiga i sammanhanget. Det inledande stycket och
bakgrunden till problemet leder fram till frågeställningen, som är följande:

— )�������
��������
�
�����
��
��	���
�����������������(�(������=

������
�����	�
��

Uppsatsen beskriver situationen i svenska folkbibliotek. Den beskriver stressfaktorer i
biblioteksorganisationen som påverkar bibliotekschefen, men den tar inte upp stressfaktorer
av personlig karaktär.

Uppsatsen beskriver situationen för folkbibliotekschefen som är inbegripen i
biblioteksorganisationen och hit räknas inte chefer som befinner sig hierarkiskt över
biblioteksorganisationen eller chefer på andra nivåer i biblioteksorganisationen än den
översta nivån.

Denna studie kommer inte att ta upp skador eller konsekvenser som stress kan
orsaka. Studien tar inte heller upp åtgärder som samhället, organisationen eller individen
skulle kunna sätta in för att förbättra situationen.

Hodges7 har noterat att i biblioteksinriktade databaser, som Library Literature, ges
inte ämnet stress någon uppmärksamhet före 1979 (1993, 18). Även detta verkar stämma för
Library and Information Science Abstracts (LISA). Denna studie inriktar sig på biblioteks-
och informationsfältet och därför valde vi att främst studera artiklar som publicerats efter
1979.�Detta syftar mest på de artiklar och böcker inom området bibliotek och stress. Litteratur
om stress är något äldre då vi undersöker stressforskningen generellt i kapitlet 5� ����$�
�
��
�����$. Litteratur som berör organisation och ledarskap är i vissa fall något äldre eftersom
de principer som beskrivs fortfarande är relevanta.

Vi talar om svenska biblioteksförhållanden och då kan det tyckas märkligt att vi
använder oss av utländska författare som Bryson8 och Martin9. Stommen i
folkbiblioteksorganisationer är liknande både i Sverige och internationellt. Utländsk litteratur
har dock används sparsamt.

                                                
7 Hodges har doktorerat i biblioteks- och informationsvetenskap vid University of Sheffield, Storbritannien.
8 Bryson föreläser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Hon är Executive Director vid the Office
of Communications, Science and Advanced Technology (OCSAT), vid the Northern Territory, Australien.
Government.
9 Martin är etablerad bibliotekarie i Amerika samt erkänd författare, konsult och utbildar professionella
bibliotekarier.
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Under 1980-talet har studier kring stress och utbrändhet bland bibliotekarier utförts.
Forskning visar att bibliotekarieyrket faktiskt kan vara stressande (Bunge10 1987, 47-51). I
denna uppsats studeras stress utifrån chefspositionen. Litteraturen som beskriver
stressfaktorer i biblioteksorganisationen gör det ofta utifrån bibliotekariens perspektiv.
Bibliotekscheferna befinner sig dock i samma organisation, det är därför troligt att
stressfaktorerna sammanfaller i vissa fall.

�����  ���������	� �	�	�

Under kapitel� 5�� ����$�
�� ��
�����$ redovisas forskning inom stress, arbetsrelaterad stress
och arbetsrelaterad stress inom biblioteks- och informationsområdet.

Kapitel .�� ����� inbegriper delarna val av metod; population & urval;
pilotundersökning; enkät; databehandling.

Kapitel� 3�� ����(�(��������	����� ��	� ��
���� inleder det teoretiska ramverket för
uppsatsen. I det här kapitlet redovisas för hur folkbiblioteket ser ut som organisation och dess
kontext för att ge en bild av hur folkbibliotekschefens arbetsområde ter sig. Vidare redogörs
för chefsrollen på folkbibliotek samt för de stressfaktorer som finns i arbetsmiljön.

I kapitel 0��>�������(���
�����$�presenteras svaren från enkäterna. För att skapa en
bild av en bibliotekschef på ett svenskt folkbibliotek inleds kapitlet med en sammanställning
av bakgrundsvariablerna. Därefter redovisas alla stressfaktorer i ett diagram och resultatet
sammankopplas med resultatet i Hodges avhandling och teoriavsnittet. Sedan visas de högst
rankade stressfaktorerna och relationerna till bakgrundsvariablerna.

I kapitel :�� ����������� diskuterar uppsatsförfattarna resultatet av undersökningen
och dess konsekvenser för folkbiblioteket och bibliotekschefen. Vidare presenteras slutsatser
och förslag till fortsatt forskning.

��!�"���	�

Referenssystemet som används i den här magisteruppsatsen är Harvardsystemet och då
sidnummer saknas hänvisas det till hela verket.

I denna magisteruppsats återfinns figurer och tabeller och i de fall då den är hämtad
från en utomstående källa är det refererat till denna. I de fall som referens saknas hänvisas det
till figurer och tabeller skapade av uppsatsförfattarna oftast med grund i undersökningen i
denna magisteruppsats.

Notsystemet innehåller endast förklaringstexter då uppsatsförfattarna anser att ett
förtydligande eller närmare presentation av någon person bör göras. Detta sker främst för att
presentera personerna bakom namnen i kapitel 5�� ����$�
�� ��
�����$ och kapitel 3�
����(�(��������	�������	���
���.

                                                
10 Bunge är professor vid School of Library and Information Studies University of Wisconsin-Madison
och har tidigare arbetat som bibliotekarie.
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Theorell11 förklarar att stress kan definieras på många sätt och begreppet har olika innebörd
för olika individer och forskare (2000, 12). Stressforskningen började inom medicin där
forskarna fokuserade på fysiska stressfaktorer och fysiska konsekvenser. Stressens fader,
Selye12, är associerad med den moderna användningen av termen stress. Han säger att:

Stress is a state manifested by a specific syndrome which consists of all the nonspecifically-
induced changes within a biologic system (Selye 1978, 64).

Det betyder att stress är ett inre tillstånd i människan som ett resultat av en yttre retning.
Ivancevich13 & Matteson följer samma linje i sin modell (Figur 1) som visar hur stress kan
definieras. Modellen definierar stress som konsekvensen av samverkan mellan miljö och
individ (Ivancevich & Matteson 1980, 8). Den yttre retning som utlöser stress kallas i
litteraturen ��
����
 eller ��
��������
 och det sistnämnda kommer att användas i uppsatsen.

De senaste årtiondena har intresset för stress väckts även inom beteendevetenskapen. I och
med detta har fokuseringen övergått till att studera även psykiska stressfaktorer och deras
konsekvenser (Ibid., 5). I slutet på 1970-talet sammanflätade Karasek14 de två olika
forskningstraditionerna. Där den ena menar att en yttre retning ökar individens mentala
belastning och sätter individen i fysiologisk beredskap. Den andra bygger på den sociologiska
modellen, som menar att brist på inflytande och känsla av mening leder till ökad risk för
sjukdom (Theorell 2000, 20-21).

Fortsättningsvis ses stress i modern stressforskning som en dynamisk process d.v.s.
samverkan mellan person och miljö. Här ställs individens förmåga mot omgivningens krav.
Skillnaden i hur individen reagerar beror på hur han eller hon tolkar omgivningen (Bunge
1987, 47-51; Hodges 1990, 751-754). Stress i sig är inte ett negativt fenomen, utan det är

                                                
11 Theorell är professor och avdelningschef för Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.
12 Dr Selye är endokrinolog. Endokrinologi är läran om de inresekretoriska körtlarna.
13 Ivancevich föreläser vid University of Maryland och University of Kentucky. Han forskar kring management,
organisations beteenden m.m.
14 Professor Karasek är amerikansk sociolog vid University of Massachusetts, Lowell.

Figur 1. Modell över stress-fenomenet (Ivancevich & Matteson 1980, 8).
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först när individen har varit i ett stresstillstånd under en längre period som det uppfattas
negativt (Leander 2000, 5). När individer upplever stress som negativ stress kan detta bero på
t.ex. personlighet eller kondition. Om en individ är stressad kan denne påverka andra med sitt
stressbeteende och på så sätt skapa en kedjeeffekt där en annan individ också blir stressad. Ett
stressbeteende skulle kunna vara att känna tidspress eller lätt bli otålig. Individen kan
omedvetet föra över stressen till andra genom verbal eller icke-verbal handling (Homes 2001,
16-26; Rees 1997, 35-40).

!�������������������������

Forskningen om stress har blivit tvärvetenskaplig. En av inriktningarna är arbetsrelaterad
stress (Hodges 1993, 18; Ivancevich & Matteson 1980). Den arbetsrelaterade stressen ingår i
arbetsvetenskaplig och arbetspsykologisk forskning. Inom inriktningen arbetsrelaterad stress
studerar man befattnings- och organisationsnivåer och därtill relaterade belastningsfaktorer
som kan leda till stress och ohälsa. Aronsson15 anser att mycket av forskningen behandlar hur
man borde identifiera faktorer som tynger individen och analysera konsekvenserna (1987, 7).
Under 1970-talet bildades forskningsprogrammet “Tvärvetenskapliga studier av stress i
arbetslivet” i Sverige och det strävar efter att sammanbinda fysiska, psykiska och sociala rön
inom arbetsmiljöforskningen (Ibid., 12).

Levi16 har i sin forskning under 1970-talet behandlat stressteoretiska och
metodologiska grundprinciper för psykofysiologiska undersökningar. Han har undersökt
sambandet mellan löneform och fysiologiska reaktioner. Levis avhandling kan innebära ett
genombrott för den psykofysiologiska stressforskningen inom arbetspsykologin (Ibid.). 1999
gav Levi ut en rapport om stress inom EU och enligt den arbetar 54 % i EU-länderna bl.a. i
högt tempo och med korta deadlines. Detta leder till stress i 28 % av fallen (Jürisoo 2001, 13-
14).

Den arbetsrelaterade stressen är en av de faktorer som kan leda till utbrändhet
(Maslach & Schaufeli 1993, 9). Forskning om utbrändhet ligger nära forskning om stress
eftersom de innefattar samma stressfaktorer. Även inom biblioteks- och
informationsvetenskap sker forskning om utbrändhet i samband med studier om stress
(Hodges 1993, 19).

Jürisoo talar om stress och utbrändhet som närbesläktade begrepp, där stress är något
som leder till de stressrelaterade sjukdomarna som bl.a. utbrändhet. Han talar om ett
ohälsosamt samspel mellan individ och organisation. Det som kännetecknar en ”sjuk”
organisation är diffushet, komplexitet, kravfylldhet, resursfattighet och otrygghet (Jürisoo
2001). Diffusa organisationer utmärks av t.ex. otydliga värderingar, oklara krav och
förväntningar. Komplexiteten innebär ständigt ökad kunskapsmängd och information. Det
kravfyllda innebär ökad arbetstakt och arbetsmängd. Det resursfattiga innebär nedskurna
resurser i organisationerna (Rudberg 2001, 22-23). Det otrygga innebär en oro för att mista
jobbet eller för omorganisationer. Jürisoo belyser bl.a. skolan som organisation och
rektorsrollen i relation till denna. Detta är en organisationstyp där stressrelaterade sjukdomar
är vanliga. Jürisoo har endast gjort beskrivningar av situationen utifrån egen erfarenhet och
                                                
15 Aronsson är professor i psykologi vid Arbetslivsinstitutet. Forskningsområdet är arbetshälsa, stress och
förändrade kvalifikationskrav i samband med ny teknik och datorisering.
16 Levi är svensk professor emeritus, Karolinska institutet, verksam inom stress- och utbrändhetsforskning.
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vill inte göra anspråk på att vara en komplett förteckning (Ibid., 101). De situationer som
Jürisoo beskriver är bl.a. att man ofta inte har betonat vikten av ledarskapsutbildning för
chefer i verksamheten; att man ofta har befordrats till chef, rektor, för att man är en duktig
yrkesutövare d.v.s. lärare; att chefsrollen håller på att förändras, i och med övergång till
målstyrning i stället för regelstyrning, vilket gör att rektorn får mer ansvar; att
arbetsbelastningen ofta är hög; att skolan har drabbats av stora nedskärningar i samband med
omvälvande organisationsförändringar under 1990-talet; att det ibland förekommer brister
från huvudarbetsgivaren, t.ex. i policy- och vägledningsfrågor (Jürisoo 2001, 104-105).

Setterlind17 har tagit fram Stressprofilen, vilket är ett psykosocialt mätinstrument,
och har använts ofta inom företagshälsovården. Stressprofilen är baserad på aktuell
stressforskning och den ger en helhetsbild av arbetssituationen. Syftet med metoden är att
peka på riskområden i arbetsmiljön och på så sätt i tid kunna förebygga stressrelaterade
sjukdomar. Stressprofilen lyfter fram starka och svaga sidor i organisationen för att kunna ge
underlag till handlingsplaner där man förbättrar och utvecklar arbetsmiljön i organisationen
på både grupp- och organisationsnivå. Den ger en djupgående analys av den psykosociala
arbetsmiljön som individen utsätts för och belyser bl.a. trivsel och samspel mellan grupper,
stress och belastning, stresshanteringsförmåga, livsförändringar, hälsotillstånd, hälsovanor
och stressymtom (Stress Management Center AB 2002). För att återknyta till det biblioteks-
och informationsvetenskapliga fältet kan vi säga att Stressprofilen bl.a. har använts på
biblioteket vid Chalmers tekniska högskola (Sverrung 2002).

Vetenskapliga studier som undersöker stress i bibliotek under svenska förhållanden
är sällsynta och studier speciellt gjorda utifrån bibliotekschefens perspektiv verkar inte finnas
alls. Internationellt har problemet uppmärksammats mer. Det finns amerikanska och brittiska
studier som har undersökt bibliotekariens attityd och förhållande till stress. Dessa studier är
utförda både på folkbibliotek och akademiska bibliotek (Bunge 1987, 47-51; Caputo18 1991,
11-27).

Hodges har i sin doktorsavhandling tagit upp problemet utifrån
folkbibliotekschefsrollen och har mellanchefer i brittiska folkbibliotek som målgrupp för sin
forskning Hon studerar effekterna av externa stressfaktorer och tar inte upp individuella
faktorer. Hodges undersökning innehåller både kvantitativ enkätundersökning och kvalitativ
intervju, och kan således ge en bra bild av hur situationen ser ut (Hodges 1993, 19). I�Hodges
enkätundersökning (1993) lyfte fram ett stort antal stressfaktorer. Hon frågade huruvida
personerna blir stressade av faktorn eller inte och de fick fylla i ett 5-skaligt svarsalternativ
för varje fråga. Det är även intressant då Hodges har gått ett steg längre och intervjuat
respondenterna och på så sätt kunnat diskutera resultatet av enkätundersökningen med de som
har varit delaktiga. Hennes studie indikerar att följande faktorer är stressfaktorer för
mellanchefer i folkbibliotek: arbetsbelastning; brist på klarhet över sin roll; relationen med
överordnad; brist på delaktighet; bristfällig kommunikation; inte adekvata källor för
information samt intern och extern förändring (Hodges 1993, 397). Syftet med hennes
avhandling var att ta fram en psykometrisk metod, d.v.s. ett instrument som kan användas i
framtida undersökningar av arbetsrelaterad stress upplevd av mellanchefer i folkbibliotek
(Ibid., 32

                                                
17 Docent Setterlind är verksam inom Stress Management Center, Karlstad.
18 Caputo är specialiserad på neuropsykologi och arbetar vid Gratiot Community Hospital, Michigan.
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I följande avsnitt presenteras och diskuteras val av metod för studien. Vidare redogörs för
urvalsprincipen samt populationen och urvalet presenteras närmare. Förfarandet och resultatet
av den genomförda pilotundersökningen kommenteras och utformningen av den slutgiltiga
enkäten samt verktyget som har använts redovisas. Tillvägagångssättet som har använts vid
databehandlingen presenteras i det avslutande avsnittet i detta stycke.

$���&����������

Det finns många olika metoder som har använts för att mäta stress, exempel är enkät,
intervju, observation, självrapportering, blodprov etc. (Hodges 1993, 21). Den vanligaste
metoden att mäta stress är via enkätundersökningar (Ibid., 22).

Uppsatsen syftar till att undersöka fenomenet stress bland svenska
folkbibliotekschefer. Undersökningen jämför olika stressfaktorer i arbetsmiljön och mäter
vilka av stressfaktorerna som påverkar de svenska folkbibliotekscheferna mest.
Undersökningen syftar även till att ge en överblick över situationen så som den är i dag, i
början på 2000-talet. Vi stödjer oss på Holme och Solvang (1997, 78) i val av metod då vi
kommer att undersöka det gemensamma för populationen och inte det säregna. Fokuseringen
ligger på folkbibliotekschefen som verkar i biblioteksorganisationen. Det är således inte
stress på en individuell nivå som skall mätas.

För att få en förförståelse har vi gjort en litteraturstudie. Genomgången litteratur
behandlade ämnen som stress, strukturen i folkbibliotek, organisation och ledarskap. Även
två informella intervjuer har genomförts. Materialet från intervjuerna har framförallt varit
uppsatsförfattarna till del då det hjälpt till för att ge dem en bild av situationen. Det är därför
inte mycket av det materialet som används i själva uppsatsen istället är det främst hänvisat till
skriftliga källor. Den första personen som intervjuades var Annika Sverrung, som är chef för
mediaförsörjningen vid Chalmers Bibliotek, i Göteborg 2002-03-14. Intervjun var utformad
som en diskussion kring ett svenskt universitetsbibliotek som har använts sig av
Stressprofilen, en metod för att mäta stress. Denna intervju gav uppsatsförfattarna förståelse
för vikten av att mäta och kartlägga stress. Intervjun pågick ca en timme och det var Susanne
Partanen som ledde intervjun. Den andra personen som intervjuades var Christina Persson,
som är ställföreträdande enhetschef, universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan i Borås, och
intervjun genomfördes i Borås 2002-04-04. Syftet var att samla in information och öka
uppsatsförfattarnas förförståelse kring folkbibliotekens placering på den kommunala
organisationskartan samt ge ytterligare en dimension till litteraturstudien. Intervjun var ej
strukturerad i förväg och den tog ca 30 minuter. Susanne Partanen och Nina Persson Tholin
genomförde intervjun.

För undersökningen valdes en kvantitativ metod, då man kan studera
undersökningsenheten på bredden i stället för på djupet. Den kvantitativa forskningen strävar
efter att fokusera på vissa specifika faktorer och sedan studera dem i förhållande till andra
specifika faktorer (Denscombe 2000, s 206). Styrkan med kvantitativ metod är att forskaren
kan generalisera utifrån resultatet (Eggeby & Söderberg 1999, 43; Holme & Solvang 1997,
81). Det förekommer alltid en viss osäkerhet vid generaliseringar från ett urval till en
population, men det går att söka efter mönster som gäller för populationen. I enlighet med
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uppsatsens syfte vill undersökningen visa på tendenser inom folkbiblioteksorganisationen vad
gäller stressfaktorer.

Svagheten med kvantitativa metoder ligger i att inte kunna se djupet i frågan samt att
inte kunna garantera uppriktighet och precision bland respondenterna (Denscombe 2000, 39).
Om det förekommer att respondenter undviker att svara på vissa frågor eller att frågor
besvaras med alternativet ”vet ej”, kan det bero på att frågan inte förstås eller misstolkas. Vi
har för att minimera och motverka detta problem i enlighet med vad Holme och Solvang
(1997, 81) säger utfört en pilotundersökning med tre testpersoner. Se kapitel .�.�/
&��������
������$.

$���� ����	����������

Populationen för denna studie består av folkbibliotekschefer för de svenska
bibliotekssystemen vilka utgörs av huvudbibliotek och eventuella filialer. Det finns ett sådant
system i var och en av Sveriges 289 kommuner (Statens kulturråd, 2000).

Biblioteksfilialerna kommer inte att synas i studien eftersom de organisatoriskt
ligger under huvudbibliotekets ansvar. Däremot har studien tagit med alla kommundels- samt
stadsdelsbibliotek som enskilda folkbibliotek. Detta beroende på att de ligger direkt under
kommunens ansvar och inte under huvudbiblioteket. Huvudbibliotek, kommundels- och
stadsdelsbibliotek kommer därför att räknas som lika i denna indelning. Efter att
kommundels- och stadsdelsbiblioteken sammanfogades till populationen ökade populationen
till 427 stycken folkbibliotek.

Kriteriet för en folkbibliotekschef i undersökningen var att denne skulle vara chef med ansvar
i själva biblioteksorganisationen, med chefsuppgifter och enbart ansvar för folkbiblioteket.
Det är inte alltid som titeln folkbibliotekschef är definierad på samma sätt eller har samma
arbetsuppgifter. Uppsatsförfattarna har i första hand valt chefer som haft både chefsuppgifter
och bibliotekarieuppgifter men med ett ansvar för biblioteksverksamheten hellre än
förvaltningschefer med ansvar för biblioteksverksamhet som ofta har fler ansvarsområden än
enbart biblioteket.

Arbetstitel, namn och e-postadress till respondenterna fann vi i BTJ: s
Bibliotekskalender 2002. I vissa fall stod ej bibliotekschefen eller aktuell e-postadress med i
BTJ: s Bibliotekskalender och då försökte vi i första hand att leta fram de uppgifter vi
behövde via respektive kommuns hemsida. Hittade vi inte uppgifterna där, ringde vi till
respektive folkbibliotek för att få klarhet om vem vi skulle vända oss till med enkäten och till
vilken e-postadress som var aktuell.

Vi använder oss av stratifierat urval. Detta är en urvalsmetod som är vanlig vid statistiska
urvalsundersökningar. Det går till så att man delar in den studerade populationen i olika
strata, d.v.s. olika grupper. Sedan väljer man hur stor stickprovsundersökningen ska vara,
d.v.s. hur många individer som ska svara ur varje stratum. Detta innebär att varje del bidrar
med på ett på förhand bestämt antal individer (Nationalencyklopedin 2002-10-05). Urvalet av
bibliotekschefer är stratifierat utifrån storleken på kommunen. Vi har valt att använda oss av
samma storleksgrupper som Statens kulturråd. Kommunerna vari bibliotekssystemen finns är
indelade i kategorierna:
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����
�������� (upp till 14 999 invånare);
��������
������� (15 000 - 29 999 invånare);
%��
������� (30 000 - 199 999 invånare) samt
%��
���� (200 000 invånare eller fler) 
(Statens kulturråd 2000, 24).

Ett stratifierat urval möjliggör att den enskilda individen i populationen har samma chans att
väljas ut i relation till deras andel av den totala populationen (Denscombe 2000, 20). Det
stratifierade urvalet speglar hur förhållandet ser ut i Sverige. Här har således intresset lagts
vid hur stort ansvar folkbibliotekschefen har i förhållande till vid hur många potentiella
användare som folkbiblioteket skall kunna försörja. Vi anser att kommunstorleken är en
bakgrundsvariabel som syftar till att visa hur stor folkmängd folkbiblioteket skall försörja
med sin service.

Hela populationen är 427 stycken folkbibliotekschefer. Dessa är uppdelade på
följande kategorier: i kategorin ����
�� ������ finns 149 stycken folkbibliotekschefer; i
kategorin ��������
��������finns 70 stycken folkbibliotekschefer; i kategorin ���
�������
finns 133 stycken folkbibliotekschefer samt i kategorin ���
���� finns 75 stycken
folkbibliotekschefer. I det stratifierade urvalet finns således fyra stratum som motsvara de
fyra storlekskategorierna. I vårt urval finns procentuellt lika stora andelar
folkbibliotekschefer som i de olika stratan i populationen. Hänsyn har ej tagits till om
folkbibliotekschefen är chef för fler än ett folkbibliotek, är sjukskriven och tjänstledig eller
att tjänsten är vakant.

Det är önskvärt att urvalet består av fler än 30 respondenter eller fall vid mindre
projekt och undersökningar. Rekommendationen föreligger eftersom det oftast är svårt att
använda sig av statistiska analyser på ett litet urval och samtidigt få goda resultat
(Denscombe 2000, 34). Efter noggrant övervägande ansåg vi att ett 40-tal respondenter är vad
vi hinner med tidsmässigt om vi vill försöka arbeta mot ett så litet bortfall som möjligt och få
ett pålitligt forskningsresultat. Det innebär att för det stratifierade urvalet att vi har 14 stycken
folkbibliotekschefer i kategorin ����
��������; i kategorin ��������
��������innebär det 6
stycken folkbibliotekschefer; i kategorin ���
� ������� innebär det 12 stycken
folkbibliotekschefer samt i kategorin ���
���� blir det 7 stycken folkbibliotekschefer. Detta
innebär ett urval på sammanlagt 39 folkbibliotekschefer. Respondenterna är slumpmässigt
utvalda genom en slumptalsgenerator i Excel.

$�!�'������

Ju större urval desto pålitligare resultat kan presenteras, men bl.a. tidsplanering och kostnad
styr storleken på urvalet (Bell 1995, 81). Undersökningar med stora urval har oftast ett större
bortfall än undersökningar med ett litet urval. Forskaren bör koncentrera sig på att minska
bortfallet i stället för att öka urvalets storlek (Holme & Solvang 1997, 192). Risken då man
ökar urvalsstorleken, är att precisionen blir mindre. Validiteten av resultatet, beror inte på hur
stort urvalet är, utan hur hög svarsfrekvensen är. Ofta består populationen av en oöverskådlig
mängd respondenter och om man ökar urvalet en aning ger det ingen större effekt i det stora
hela (Denscombe 2000, 32).



15

Goda forskningsresultat bygger på god svarsfrekvens. Människors vilja att svara på
exempelvis enkätstudier tenderar att bero på ämnet för undersökningen samt egenskaper hos
individen (Eggeby & Söderberg 1999, 44). Studien mäter stress och uppsatsförfattarna tror att
det är av stort intresse för individen att undersöka sin egen stressnivå och öka medvetenheten
inom forskningen för att på så vis skapa en bättre arbetsmiljö i framtiden. Detta trots att det
hävdas att människor som är stressade knappast har tid att svara (Denscombe 2000, 28).

För att få ett så litet bortfall som möjligt har påminnelse skickats ut via e-post vid två
tillfällen till respondenter som inte har svarat. Trots ihärdigt arbete med påminnelser är det ett
bortfall på 18 % (7 stycken). Det totala antalet utskickade enkäter var 39 stycken och av
dessa har det inkommit 32 stycken svar. Vi ser bortfallet som slumpmässigt och inte
systematiskt. Viktigt att påpeka är dock att gruppen Storstad inte innehåller något av
huvudbiblioteken inom denna grupp utan endast representerar kommundels- eller
stadsdelsbiblioteken. Detta kan ha betydelse för resultatet. Vi tror inte att bortfallet i annat
fall har påverkat materialet nämnvärt, eftersom bortfallet är någorlunda jämt fördelat över
alla kommunstorlekar.

Vi vet att en av respondenterna i bortfallet har slutat att svara på enkäter. En annan
av respondenterna i bortfallet var inte chef och föll på så sätt ur kriterierna för urvalet. En
annan av respondenterna var på semester under en längre tid och inte skulle hinna besvara
enkäten inom tidsramen för undersökningen vilket innebär ett naturligt bortfall. Ytterligare en
respondent hade avgått som chef vilket inte framgick från vare sig BTJ: s bibliotekskalender
2002 eller bibliotekets hemsida. Vid några tillfällen har det varit tekniskt omöjligt att besvara
enkäten, i något fall har respondenten hört av sig eller skrivit ut enkäten och sänt den via
vanlig post till uppsatsförfattarna. I några fall kan bortfall bero på detta.
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Enkät är ett mätinstrument. Genom enkäter kan man mäta människors beteenden, åsikter och
känslor (Trost 1994, 11).  Den här undersökningen syftar till att mäta folkbibliotekschefers
syn på sin egen stress i arbetslivet. Undersökningen kommer att visa en bild av hur
folkbibliotekscheferna upplever situationen. Enkäten i dess slutgiltiga form (dock ej
elektronisk) återfinns i bilaga 2.

Enkätfrågorna är skapade med hjälp av tidigare forskning där framför allt Hodges
(1993) har varit en ledstjärna. Hodges (1993) använde sig av en enkät som i likhet med vår
undersöker ett stort antal stressfaktorer. Hon frågade huruvida personerna blir stressade av
faktorn eller inte och de fick fylla i ett 5-skaligt svarsalternativ för varje fråga. Vi har även
jämfört Hodges enkätfrågor (1993) med en undersökning av skolledarnas arbete och
arbetsvillkor där man har studerat psykologiska, social och organisatoriska aspekter. Vi fann
att denna undersökning, i sin enkät, tagit upp många liknande frågor om t.ex. arbetsmängd,
tidspress eller kontroll över arbetssituationen. Denna studie undersökte svenska förhållande
men vi såg inga större skillnader mellan denna och den förra studiens frågor (Kvanskog &
Aronsson 1994). Vi jämförde även med frågor som har använts vid universitetsbiblioteket vid
Chalmers tekniska högskola (Enkät för kartläggning… 2001). Deras enkät användes för en
kartläggning av den psykologiska arbetsmiljön. Frågorna i den här enkäten var något
annorlunda utformade med påståenden att ta ställning till men vi fann ändå samma tema i
frågorna som i de två övriga enkäterna. Alla dessa tre enkäter har fungerat som en grund för
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våra enkätfrågor. Vi har även skapat några egna frågor för att anpassa dem till vår
frågeställning. Hodges undersökning innehåller både kvantitativ enkätundersökning och
kvalitativ intervju, och kan således ge en bra bild av hur situationen ser ut (Hodges 1993, 19).
Vi har till stor del gjort vår enkät utifrån den modell som Hodges har använt även om vi har
anpassat den till svenska förhållanden.
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En pilotundersökning genomfördes för att testa enkätfrågorna. Liksom Hodges, vill vi att
pilotundersökningen skulle optimera frågorna för att göra dem lättare att förstå, undersöka
om enkäten var lämplig, se om enkäten bestod av tvetydigheter samt se om responden skulle
förstå definitionen av stress (1993, 45-46). Pilotundersökningens testgrupp bestod av tre
bibliotekschefer från både folk- och universitetsbibliotek. De diskuterade kring frågorna och
vi lade denna diskussion som grund för att skapa den färdiga enkäten. Enkätfrågorna har även
diskuterats med handledare samt andra lärare och studenter vid Bibliotekshögskolan, Borås.
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Enkäten har publicerats elektroniskt och verktyget för att skapa den heter LUVIT e-Val, ett
enkätprogram som skapar standardiserade enkäter. Det finns olika frågetyper att välja mellan
vid skapandet av en enkät, bl.a. finns det flervalsfrågor samt ja-och-nej-frågor att välja
mellan. De olika frågetyperna möjliggör för skaparen att utforma enkäten efter individuella
behov och önskemål (LUVIT AB 2002).

I undersökningen har vi använt svarsalternativ med en skala graderad från 1-5. Där
värde 1 indikerar att respondenten inte alls är stressad; 2 indikerar att respondenten är lite
stressad; 3 indikerar att respondenten är stressad; 4 indikerar att respondenten är mycket
stressad samt värde 5 som indikerar att respondenten är mycket stressad under längre
perioder. Respondenterna har blivit ombedda att markera vilka faktorer som har varit en källa
till stress för denne i arbetet i biblioteket under de senaste 12 månaderna.

När enkäten var färdig skickade vi ut länken till den via e-post. Enkäten skickades ut
2002-04-15 och kunde besvaras fram till 2002-05-15. Fördelen med att genomföra
undersökningen med en elektronisk enkät är att man med hjälp av Internet kan kontakta ett
stort antal respondenter utan några ekonomiska kostnader. Det är även enkelt och snabbt för
respondenten att svara på enkäten (Denscombe 2000, 14). Samtliga frågor besvaras av
respondenten och skickas online direkt till enkätansvarig. Det är även enkelt för forskaren att
administrera enkätsvaren efteråt. Enkätsvaren kan exporteras för vidare bearbetning i t.ex.
Excel eller ett statistik program (LUVIT AB 2002).

I följebrevet till enkäten skrevs att respondenternas svar kommer att behandlas
konfidentiellt. Till en början visste uppsatsförfattarna vem av respondenterna som hade svarat
vad, men när databearbetningen inleddes markerades varje respondent med en siffra och
respondenterna förblev anonyma därefter.
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Undersökningen skall svara på vilka stressfaktorer som påverkar chefer vid svenska
folkbibliotek. Vi kommer att visa en översikt över enkätsvaren och resultatet. Vi vill ringa in
de faktorer som kan vara mest stressande för folkbibliotekschefen genom att titta på de
stressfaktorer som har rankats högst i undersökningen. Vilka mönster ses och kan man koppla
dem till folkbiblioteksorganisationen? Vi kommer att titta på relationen mellan
stressfaktorerna och andra faktorer.

Enkätsvaren kodades för att underlätta analysen i SPSS 11.0 for Windows.
Kodningen innebär dels att varje fråga har fått ett specifikt nummer dels att varje
svarsalternativ har fått ett unikt nummer. Vi har använt oss av frekvenstabeller och
korstabeller för att se sammanhang och mönster i materialet.

Svaren har även bearbetats i Excel. För att göra rådata begripliga, så att innebörden
av data kan fångas in, bör man överföra data till t.ex. tabeller eller diagram (Denscombe
2000, 214). Förhoppningen är att resultatdelen av uppsatsen på ett enkelt sätt åskådliggör
relevant information för läsaren.
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I följande avsnitt beskrivs folkbiblioteksorganisationen i Sverige och vidare kommer det att
specificeras hur chefsrollen ser ut på svenska folkbibliotek. I det sista avsnittet identifieras
stressfaktorer som är viktiga i relation till bibliotek, chefsrollen och till organisationer
generellt.

Begreppen bibliotek och bibliotekschef kommer fortsättningsvis att användas och
syftar på folkbiblioteket och folkbibliotekschefen.

)���'	��	����������
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För att förstå biblioteksorganisationen presenteras först den kontext i vilken biblioteket
befinner sig. Verksamheter som producerar tjänster kallas ofta serviceföretag eller
serviceinstitutioner. Biblioteket är en offentlig serviceinstitution. %�
���� har i det här
sammanhanget betydelsen av en åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder.
Service i den här betydelsen används ibland synonymt med termen �����
(Nationalencyklopedin 2002-05-15).

Kommunerna är ansvariga för de lokala folk- och skolbiblioteksverksamheterna
(Kulturdepartementet 2002). Biblioteket kan ses som en del av en större helhet, kommunen.
Bryson menar att detta innebär att kommunen är en moderorganisation åt biblioteket (1999,
3). Biblioteken i Sverige är till största delen kommunalt finansierade (Nilsson19 1999, 211).
Biblioteken kan vara organiserade under kommunen på olika sätt. De kan, som vi vill visa i
figur 2., ligga under fackområden, t.ex. kultur- eller utbildningsnämnd eller i geografiska
områden, så kallad kommundelsnämnd eller stadsdelsnämnd. Kommunfullmäktige beslutar
bl.a. vilka nämnder som skall finnas i kommunen samt bibliotekets verksamhetsinriktning,
omfattning samt resurser (Lundgren20 1996, 12). Det kan finnas både facknämnder och
geografiskt indelade nämnder i samma kommun och det kan finnas bibliotek i båda samtidigt.

                                                
19 Nilsson, S. är docent i litteraturvetenskap och har tidigare varit verksam inom bibliotek.
20 Lundgren är verksam som bibliotekskonsulent vid Länsbiblioteket i Stockholms län.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommundelsnämnder eller
Stadsdelsnämnder

Facknämnder

Figur 2. Exempel på kommun med kommundels- eller stadsdelsnämnder och facknämnder.



19

De nämnder som är indelade efter geografiska områden kallas oftast kommundels- eller
stadsdelsnämnder. Meningen med denna indelning är att koncentrera de verksamheter som
närmast rör människorna till ett mindre geografiskt område. I dessa verksamheter innefattas
även biblioteken och dessa kallas t.ex. kommundelsbibliotek eller stadsdelsbibliotek.
Kommundels- och stadsdelsnämnderna sorterar direkt under kommunfullmäktige
(Källström21 2002).

Facknämnderna bedriver verksamheter som är riktade till hela staden (Källström 2002). I
figur 3. vill vi visa hur det kan se ut. Vanligtvis ligger biblioteket under en facknämnd med
ansvarsområdet kultur eller utbildning. Biblioteken har nära samröre med utbildning och det
är vanligt att de är integrerade med skolbibliotek (Statens kulturråd 2000, 10). Det är en
politiskt utsedd kommunalnämnd som styr verksamheten. Under facknämnden kan det finnas
en förvaltningschef, exempelvis för kultur- eller biblioteksförvaltning. Förvaltningschefen
kan ha flera ansvarsområden t.ex. biblioteksverksamhet, kulturverksamhet och
fritidsverksamhet.

1989 genomfördes en mindre studie i Sverige som visade på att hälften av bibliotekscheferna
uppfattade sin biblioteks-/kulturnämnd som ganska eller rent av mycket svag jämfört med
andra nämnder (Lundberg22 1989, 79). Enligt Lundberg (1989, 51) är ett problem för en del
chefer att politikerna har bristande kunskaper och ibland är dåligt förberedda. Vidare säger
hon att chefer önskar starkare ledning och mer diskussion. Cheferna upplever att den politiska
ledningen har svårt att förstå bibliotekets problem. Vi har inte hittat något nyare
undersökning av det här slaget. När uppsatsförfattarna hörde sig för verkade det i vissa fall
fortfarande vara som Lundberg säger i sin undersökning och vi vill visa på problematiken för
ett bibliotek och även för en bibliotekschef.

                                                
21 Källström är ansvarig utgivare för Göteborgs Stads hemsida, varifrån vi hämtat denna information.
22 Lundberg är biblioteks- och kulturchef i Kungsbacka kommun.
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Figur 3. Exempel på kommun där det finns enbart facknämnder
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Folkbiblioteken har många övergripande visioner att arbeta mot. Dessa visioner,
enligt bibliotekslagen, innbär t.ex. att öka intresset för läsning och litteratur,
informationsförmedling, utbildning och kulturella frågor. Dessutom är tillgängligheten för
alla ett mål i sig (Kulturdepartementet 2002).

Efter en kort presentation av bibliotekets moderorganisation, kommunen, har vi
försökt placera biblioteket på den organisatoriska kartan. Biblioteket, som egen organisation,
består av ett huvudbibliotek och eventuella filialer. Verksamheten kan vara indelad i olika
ansvarsområden. Under bibliotekschefen kan det finnas filialchefer eller avdelningschefer
med ansvar för exempelvis barnavdelning eller bokbuss (Persson 2002). En avdelningschef
kan t.ex. fungera som arbetsledare med ansvar för den operativa verksamheten ute i
biblioteket.

Biblioteket som en offentlig serviceinstitution är inte en vinstdrivande organisation i
samma bemärkelse som ett affärsföretag. Trots detta konfronteras biblioteket av liknande
krav på produktivitet och redan Drucker23 (1975, 110) säger att organisationsstrukturen och
ledningens organisering inte skiljer sig så mycket från affärsföretag. 1989  hade bara hälften
av cheferna, i Lundbergs undersökning, genomgått en mer omfattande chefsutbildning
(Lundberg 1989, 79). Några av cheferna ansåg, enligt Lundberg, att det var påfrestande att de
en stor del av tiden deltog i den operativa verksamheten. Vidare säger hon att cheferna
upplevde “de många och omfattande arbetsuppgifterna” som det svåraste i chefsrollen.
Många av cheferna, i Lundbergs undersökning (1989, 21), trodde att chefsrollen höll på att
förändras från specialist till generalist. Uppsatsförfattarna tror att detta är en process som
fortfarande är aktiv och vet att det finns en diskussion om de olika aspekterna kring
bibliotekschefer med eller utan bakgrund som bibliotekarie.
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Biblioteken är en serviceorganisation och målet är till stor del att serva sina användare med
information och att handleda sina användare. Bibliotekslagens visioner för biblioteket är
redan nämnda och de visar att biblioteken har stora intresseområden för verksamheten. Det
ser olika ut i olika kommuner och man har prioriterat och definierat visionerna på olika sätt.
Ginman24 säger att det kan finnas en tveksamhet inför vad som bör prioriteras och att detta
kan bero på de förändringar som sker i samhället och att bilden av biblioteket sedan 1990-
talet håller på att förändras (1992, 88). Förutom många olika visioner kan en svårighet för
bibliotekschefen kan vara att tillfredställa krav från både användare och politiker. Detta är ett
problem som Martin (1984, 12) tar upp redan 1984 som ytterligare en orsak att ett bibliotek
kan ha tvetydiga mål (1984, 12).

Produkten som biblioteket tillverkar är den service som den ger åt användarna
genom informationsförmedling och handledning men även att marknadsföra läsning och
litteratur, vara ett verktyg för utbildning och en förmedlare av kultur ingår i servicen.

                                                
23 Drucker är författare och skriver om organisation och management för ?����%�
����@��
��� och <�
��
�
6��������>����!. Han är professor of Social Sciences vid Claremont Graduate School i Claremont, Kalifornia.
24 Ginman är professor vid Department of Library and Information Science, Åbo Akademi, Finland.
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Biblioteken tjänar allmänheten vilket inkluderar individer, både vuxna och barn, så väl som
organisationer och företag. Uppsatsförfattarna väljer här att kalla dessa individer för
användare. Det ligger i bibliotekens intresse att behandla alla användare likvärdigt.
Biblioteken används av individer bl.a. för informationsinsamlande i samband med hobby,
yrke, skolarbete eller generella intressen (Axelsson25 2002).

Användarna i ett bibliotek har traditionellt sätt inte haft rollen som kunden lika
tydligt som i en vinstdrivande privat verksamhet. Det är dock vanligare i dag att man inom
offentlig sektor talar om kunder och att man även ser annorlunda på dem. Ginman talade
redan i början på 1990-talet om vikten för biblioteken att tydliggöra kundens roll och att
marknadsföra sin verksamhet, eftersom de är kundberoende på samma sätt som ett
affärsföretag (1992, 78-89).

Utbildningsnivån bland bibliotekspersonalen som bibliotekscheferna leder är hög
anser Bailey (1981, 1-2; 4). Detta kan ses i att numera är bibliotekarieutbildningen akademisk
och inte en yrkesinriktad utbildning. Vikten av god service har också ökat och personalen
måste vara serviceinriktade för att kunna tillgodose kundens behov och ha förståelse för
kvalitet säger Ginman (1992, 78). Bibliotekarien tillhandahåller professionell service utan en
kontinuerlig kontakt med användaren. Användarna är beroende av den personal som finns där
när de gör sitt besök (Martin 1984, 12).
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Biblioteken är som redan nämnts kommunalt finansierade. Detta innebär att de inte
kompenseras för vad kunden eller skattebetalaren betraktar som deras prestationer eller
resultat. Budgetanslaget bestäms av skatte- och avgiftsnivåer och inte av vad biblioteken
presterar. De tjänsteproducerande institutionerna inom den offentliga sektorn får sin betalning
i form av budgetanslag i motsats till affärsföretag som betalas av sina kunder genom att de
tillfredsställer kundernas behov. Drucker menar att kundtillfredsställelse är basen för
affärsföretagets insatser och resultat. Det finns en grundläggande skillnad mellan en offentlig
icke-vinstdrivande organisation och ett privat affärsföretag och det är det sätt på vilket
organisationen finansieras (Drucker 1975, 114).
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Ginman tycker sig se tendenser till att omvärlden ställer krav på att organisationen skall vara
flexibel och lyhörd inför förändringar i kundkretsen så att man snabbt skall kunna anpassa
biblioteksverksamheten (1992, 78). Detta kan vara problematiskt då bibliotek kan liknas vid
en ”mogen organisation”. En mogen organisation karaktäriseras av oförmågan att förändra

                                                
25 Axelsson är ansvarig utgivare för Svensk Biblioteksförenings hemsida, varifrån vi har hämtat denna
information.
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sig själv p.g.a. ett väl inbyggt kontrollsystem. En anledning till detta är bibliotekets starka
förankring i den offentliga världen. Ginman menar att verksamheter som är verksamma inom
den offentliga världen inte har utvecklats lika snabbt som de inom den privata. Vidare säger
Ginman att biblioteken ibland kan tyckas begränsade och inte ha tillräckliga resurser för att
möjliggöra förändring och utveckling. Därför är det extra viktigt att biblioteken är
förändringsbenägna och intresserade av att satsa på nya verksamheter samt att marknadsföra
biblioteksservicen. Verksamheten borde behandlas som om den vore vinstdrivande, även om
man räknar vinster i annat än reda pengar, i större utsträckning än tidigare (Ibid., 90). Enligt
Nilsson (1999) har biblioteken drabbats av stora nedskärningar under 1990-talet. Under
senare år har den offentliga sektorn influerats av näringslivets företagsledningar och
fokuseringen på management. Allt sedan 1970-talet har begrepp som exempelvis
ledarskapsutveckling och målstyrning blivit allt vanligare även i offentliga organisationer
säger Drucker (1975, 109).
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Chefen är den som innehar en formell tjänst, som hierarkiskt står över andra i organisationen
(Nasenius26 1998, 18-19). Hannagan27 ser chefsrollen som den person som hjälper
organisationen att uppnå de utsatta målen samt skapa och implementera bestämda planer.
Chefen bär huvudansvaret för planering av verksamheten. I chefsrollen ingår att leda och
kontrollera personalens insatser för att bl.a. se om de använder de tillgängliga resurserna för
att uppnå målen (1998, 4). Det är viktigt för chefen att kunna kommunicera och att
upprätthålla nätverk. Chefen mottar, filtrerar och för informationen vidare till personalen
samt rapporterar till överordnad (Milsta28 1994, 59). Enligt Lundbergs studie upplever
bibliotekscheferna “de många och omfattande arbetsuppgifterna” som det svåraste i arbetet
(Lundberg 1989, 21).
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Det kan inte direkt sägas att bibliotekschefen är en mellanchef, men uppsatsförfattarna ser
många likheter med bibliotekschefers situation och det som litteraturen åsyftar som
mellanchefens situation. Lundberg anser att en mellanställning mellan personal och
förtroendevalda kan vara problematiskt och detsamma gäller samarbetet med
kommunpolitikerna (1989, 21).

Serviceinstitutionerna sysselsätter anställda som i många fall har till uppgift att sköta
ett organisationsledande arbete. Trots detta kallas många av dem inte organisationsledare utan
administratörer eller sysslomän även om de faktiskt är betalda för den förra arbetstiteln
(Drucker 1975, 107). Detta kan synas då benämningen på bibliotekschefen kan variera. 1: e
bibliotekarie, stadsbibliotekarie och biblioteksansvarig indikerar inte i första hand att det är
en chefsroll som personen innehar utan betonar istället att man är en bibliotekarie av högre
rang.

Ansvarsområden för den högste chefen i biblioteket är strategisk planering,
omvärldsbevakning samt att skapa och underhålla relationer med omvärlden (Bryson 1999,
4).  Persson och Runesson29 ser att denna chefsnivå finns på större, nationella bibliotek
(2000, 10).

Den andra chefsnivån inom biblioteket är en mellannivå och ansvarsuppgifterna
består i att översätta strategier och policys till praktisk verksamhet och koordinera
aktiviteterna inom organisationen (Bryson 1999, 4).

Bibliotekschefen är den högsta chefen över biblioteket och ingår samtidigt i en
annan hierarkisk ordning och är en del av bibliotekets moderorganisation, kommunen. En
chef kan därmed vara överst i hierarkin på biblioteket, men sett till hela organisationen har
chefen en mellanchefsställning (Ibid., 3-5). En mellanställning innebär att chefen är placerad
mellan den operationella nivån och ledningsnivån. Ytterligare ett kännetecken är att chefen
har ansvar för en eller flera underordnade chefer och samtidigt själv har en eller flera
överordnade säger Milsta (1994, 54). Ytterligare en aspekt på mellanchefsställningen, som

                                                
26 Nasenius är skådespelare, psykolog, författare och VD för Vardagens Dramatik AB, Stockholm.
27 Hannagan är analytiker vid Alaron Futures and Options, Illinois.
28 Milsta är specialiserad på pedagogik och är universitetslektor.
29 Persson & Runesson har skrivit en magisteruppsats inom ämnet biblioteks och informationsvetenskap.
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Bailey har sett i bibliotekssammanhang, är att det är en chef med bakgrund som professionell
yrkesutövare som skall leda andra professionella yrkesutövare (1981, 3).

Chefens mellanställning förstärks ytterligare av att man är beroende av den närmast
överordnade chefen och finansiellt stöd ges från politikerna (Schartau30 1997, 23-24). Den
överordnade chefen ger instruktioner om redan fattade beslut eller fria tyglar åt mellanchefen
att fatta beslut inom vissa ramar (Drakenberg31 1997, 108; Hagström32 1994, 68-69). Den
offentligt anställda chefen får ofta vagt formulerade mål att följa, exempelvis att ge
informationsservice till en hel kommun. Detta innebär att chefen får stor handlingsfrihet när
det gäller tolkning då målen konkretiseras till handlingsplaner för verksamheten (Schartau
1997, 23-24). När det är dags för de vaga målen att konkretiseras skulle det inte vara omöjligt
att chefen slits mellan kraven från överordnad och underordnad (Hagström 1994, 68-69).
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Biblioteken administreras av högt utbildad personal (Martin 1984, 12). Bredden på
självbestämmande och kontroll, eller antal människor att leda, kan variera kraftigt inom
bibliotek. De människor som bibliotekschefen leder har som sagt en hög utbildningsnivå.
Bibliotekschefen har ofta en utbildning och arbetslivserfarenhet inom professionen, för att
sedan avancera uppåt. I och med högre befattningar är det vanligt att uppgifterna övergår till
att bli alltmer administrativa (Hagström 1994, 58). I Lundbergs studie såg hon att det är
vanligt att bibliotekschefens tjänst är delad, vilket innebär att man tjänstgör både som chef
och som bibliotekarie (1989, 78-79). Då chefen har utbildning inom professionen kan han
eller hon gå in i den operationella rollen, då deras expertis efterfrågas (Hannagan 1998, 20).
Denna dubbla arbetsroll, som både chef och bibliotekarie, kan skapa en splittrad arbetsmiljö
när chefen tvingas pendla mellan den operationella nivån och chefsrollen. Chefen som vill
vara behörig både som ledare och yrkesspecialist bär en mycket tung uppgift menar Stieng33

(1997, 86).
Bibliotek har inte alltid chefer med chefsutbildning. Bailey hävdar att många

bibliotekschefer indikerar att de inte ser ledning som något professionellt, utan ett nödvändigt
ont som en del av deras arbete som tar tid från deras sanna professionella uppdrag.
Traditionellt anser sig biblioteksadministratörer främst vara ämnesspecialister, medan chefer
inom andra områden också kan vara specialister, exempelvis ingenjörer, revisorer, jurister,
men ser sig ändå främst som chef (1981, 1-2; 4). I Sverige 1989 hade ungefär hälften av
bibliotekscheferna genom gått en mer omfattande chefutbildning (Lundberg 1989, 79).

Det finns olika sätt att se på ledarskapet. Professionsperspektivet menar att ledaren
bör ha bra eller till och med bättre yrkeskunskaper än övrig personal. Det är positivt om
chefen kan utföra relevanta handlingar samt se sammanhang och bedöma situationer (Stieng
1997, 87). Professionsyrken, som bibliotekarie, har ofta en chef som är kompetent både som
professionsmedlem ��	 ledare. I motsats till detta poängterar generalistperspektivet

                                                
30 Schartau är högskolelektor vid Växjö Universitet.
31 Drakenberg är docent och verksam vid Pedagogiska institutionen vid Helsingfors Universitet. Hon är forskare
och föreläsare i pedagogiska och näringslivsinriktade problemoråden.
32 Hagström är fil. dr och högskolelektor vid Statsvetensakpliga institutionen i Lund.
33 Stieng är forskare vid Norska Vuxenpedagogiska Forskningsinstitutet i Trondheim.
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kunskaper inom ledning och administration (Ibid.). Enligt Lundbergs studie tror många
bibliotekschefer att chefsrollen kommer att förändras från att vara en specialist till att vara en
generalist (1989, 79).

�������#�������		����

Litteraturstudierna har gjorts för att öka förförståelsen till problemet. I de första styckena i det
här kapitlet behandlas biblioteksorganisationen och chefsrollen på bibliotek.

Biblioteksorganisationen är en del av den kommunala verksamheten och ordnad
under en nämnd med ansvar för biblioteksverksamheten. Nämnden kan även ha ansvar för
andra områden. Kommunfullmäktige beslutar om biblioteksverksamhetens inriktning,
omfattning samt dess resurser. Enligt Lundberg uppfattar hälften av bibliotekscheferna den
nämnd som biblioteket ligger under som ganska svag jämfört med andra nämnder.

Biblioteksverksamheten har övergripande visioner enligt bibliotekslagen som rör litteratur,
information, utbildning, kulturverksamhet och ett krav på tillgänglighet för alla medborgare.
Även om det är en offentlig icke-vinstdrivande verksamhet finns krav på produktivitet och
man har liknande organisationsstruktur och ledning som i privata företag. Användaren har
traditionellt inte haft rollen som kund och man har inte sett behov av att marknadsföra
biblioteket. Ginman pekat på vikten av att även biblioteken sätter kunderna i centrum
eftersom verksamheten är kundberoende.

Biblioteken finansieras av kommunen. Det innebär att de inte kompenseras för vad kunden
eller skattebetalaren anser att de presterar utan budgetanslaget regleras av skatte- och
avgiftsnivåer.

Enligt Ginman är de största förändringarna som biblioteket ställts inför för att kunna
motsvara samhällets förväntningar bl.a. krav på flexibilitet och lyhördhet för att kunna
anpassa verksamheten efter kundens önskemål. Biblioteket har, enligt Drucker influerats av
näringslivets företagsledningar och fokuserar därför mer på management. Vidare säger han
att ledarskapsutveckling och målstyrning är begrepp som används allt oftare.

Chefsrollen på bibliotek kan i många fall sägas ha en mellanchefsställning. Eftersom de som
redan sagts befinner sig under den nivå där man beslutar om verksamhetens inriktning,
omfattning samt dess resurser. Bryson säger att de kan ingå i fler än en hierarkisk ordning
dels kommunens ordning och dels bibliotekets där de är högsta chefen. I biblioteket kan det
även finnas fler chefsnivåer.

Bibliotekschefen har ofta utbildning och arbetslivserfarenhet inom professionen.
Professionsyrken, som bibliotekarieyrket, har ofta en chef som är kompetent både som
professionsmedlem och ledare. Den dubbla arbetsrollen kan skapa en splittrad arbetsmiljö när
chefen pendlar mellan bibliotekarierollen på den operationella nivån och chefsrollen.
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Det finns även en del viktiga likheter med vad Jürisoo kallar marsmellow- organisationer. I
kapitlet 3 beskrivs vad Jürisoos kallar för marsmellow- organisationer eller sjuka
organisationer. Han ser arbetsrelaterad stress som ett stort problem för verksamheten. Dessa
”ohälsosamma” organisationer beskrivs som diffusa, komplexa, kravfyllda, resursfattiga och
otrygga. Jürisoo tar upp 6 stycken faktorer som han har sett i skolverksamheten. Dessa
sammanfaller med vad Lundberg säger om biblioteksverksamheten i fråga om att man oftast
inte har betonat vikten av ledarskapsutbildning för chefer i verksamheten; att man oftast har
befordrats till chef för att man är en duktig specialist och yrkesutövare d.v.s. lärare eller
bibliotekarie; att chefsrollen håller på att förändras vilket gör att chefen får mer ansvar; att
arbetsbelastningen ofta är hög samt att det ibland förekommer brister från överordnad i t.ex.
ledning.

Den sista faktorn som Jürisoo tar upp i skolverksamheten är att den drabbats av
nedskärningar i samband med omvälvande organisationsförändringar under 1990-talet. Det
skulle kunna motsvaras av det som Nilsson, S. säger om att biblioteket har drabbats av stora
nedskärningar under samma tid.
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Stress uppstår när sammanverkan mellan person och miljö inte fungerar. Källan till stress är
unik för var och en av oss och till den situation i vilken vi befinner oss. Enligt Antonovsky34

är stressfaktorer neutrala, men effekten kan vara positiv eller negativ (1991, 28-30).
Stressfaktorer kan vändas till något positivt, beroende på individen och kontexten (Bunge
1987, 47-51; Hodges 1990, 751-754). Exempelvis kan man tycka att biblioteksanvändarna är
en positiv del av arbetet även om de ibland, vid enstaka tillfällen, kan upplevas som en
stressfaktor för bibliotekspersonalen.

Olika faktorer som kan påverka om vi blir stressade eller inte är bl.a. personlighet,
kontext, kondition och trötthet. Stressen kan minskas om individen är medveten om sin
personliga styrka och begränsning, hur man reagerar på stress och vad man behöver göra för
att kontrollera negativa effekter. Det är dock viktigt att tänka på att detta inte är allt, stress är
inget man kan bli immun mot (Paton35 & Flin36 1999, 261-267). Stressfaktorerna kan vara
kortvariga som t.ex. tillfälliga arbetsanhopningar eller långvariga som t.ex. långvariga
konflikter eller höga egna krav (Söderlund37 2001, 79).

Det finns många olika stressfaktorer nämnda i litteraturen och för att fånga upp
dessa har uppsatsförfattarna delat in dem i övergripande kategorier. I figur 4. har
uppsatsförfattarna gjort en översikt över de stressfaktorerna som har identifierats i litteraturen
samt över kategorierna.

                                                
34 Antonovsky var en amerikans-israelisk sociolog, som forskat kring sjukdomsframkallande biologiska och
psykosociala stressfaktorer.
35 Paton är docent vid School of Psychology, Massey University, Nya Zeeland.
36 Flin är professor vid Department of Psychology, University of Aberdeen, Skottland.
37 Söderlund är företagssköterska och arbetar som konsult i eget företag.
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$UEHWVUROOHQ
Osäker på sin roll i organisationen,
att inte veta vad som förväntas,
relationen med kommunpolitiker,
relationen med kommunala tjänstemän,
relationen med överordnad,
relationen med kollegor,
relationen med underordnad,
att bli befodrad över sin kompetens,
brist på kompetens,
brist på arbetslivserfarenhet,
otrygg arbetssituation (A),
känna att biblioteksservicen är undervärderad,
känna sig undervärderad i organisationen,
konkurrens inom biblioteksorganisationen

$UEHWHW�L�VLJ
Hög arbetsbelastning,
att ha för lite att göra på
arbetet, många olika
arbetsuppgifter, brist på
stimulans i arbetet,
användandet av ny teknologi,
deadlines och tidspress,
kontakt med allmänheten,
avbrott i arbetet, lönenivå, att
leda sin personal, otrygg
arbetssituation (B)

.RPPXQLNDWLRQ�RFK�LQIRUPDWLRQ
Informationsutbyte med överordnad,
informationsutbyte med underordnad,
mottar för mycket information,
mottar för lite relevant information

)HHGEDFN
Brist på feedback från
överordnad,
brist på feedback från
underordnad,
brist på socialt stöd från
närmaste omgivning

,QIO\WDQGH�RFK�NRQWUROO
Brist på inflytande och kontroll,
brist på självbestämmande,
ledarskaprstil hos överordnad,
brist på vidarutbildning,
rädsla för att göra misstag,
brist på karriärutveckling

)|UlQGULQJ
Förändring i bibliotekets
omvärld,
förändring i kommunen,
förändring i
biblioteksorganisationen

Figur 4. Modell över identifierade stressfaktorer.
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�har fått egna kategorier
efter som de i sig täcker förhållandevis stora områden däremot har dessa ej delats in i mindre
områden utan motsvarar varsin stressfaktor. Sedan följer en redogörelse för varje enskild
kategori.
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I kategorin arbetsrollen talas det om hur man uppfattar sin egen arbetsroll.
I en organisation hittar man många olika roller. Osäkerhet om vad som ingår i den

egna rollen kan vara en stressfaktor. Det kan betyda att arbetstagaren är osäker på vad som
förväntas av honom eller henne i arbetet och att han eller hon har oklara och orealistiska
förväntningar på att åstadkomma resultat. Det kan gälla både uppifrån ledningen och nedåt
bland medarbetarna (Caputo 1991, 11-27; Hodges 1990, 751-754; Jürisoo 2001, 88-91;
Maslach & Leiter 1999, 31; Theorell 2000, 20).

En otydlig arbetsroll kan även innebära oklarhet när det gäller befogenhet, ansvar
och resurser (Jürisoo 2001, 88-91). Om inte chefen får klara besked uppifrån ledningen,
angående rollen och befogenheterna kan detta skapa stress hos den berörda chefen. Om
chefen inte är klar över sin roll kan oro och meningsmotsättningar i sin tur mellan chefen och
medarbetare skapas (Hagström 1994, 71). Missnöje med den egna rollen kan också skapa
stress (Söderlund 2001, 76).

Osäkerhet på sin roll kan uppstå när en chef dras mellan motstridiga krav inom
organisationen och när man behöver utföra arbetsuppgifter som inte ingår i ens
arbetsuppgifter. Det kan också vara när man arbetar i en miljö där ens personliga åsikter går
emot organisationens (Hodges 1993, 172). Rollosäkerhet kan även betyda att en individ inte
är insatt i vad arbetsrollen kan innebära. Detta kan uppstå när individen är osäker på vilka
arbetsuppgifter som ingår i arbetet samt att personen är osäker på hur man skall uppföra sig
på arbetsplatsen (Ibid., 184).

Arbetsrollen kan vara i konflikt med olika roller som arbetstagaren förväntas spela i
olika arbetsuppgifter i sitt arbete (Caputo 1991, 11-27; Homes 2001, 16-26; Jürisoo 2001, 88-
91; Söderlund 2001, 76; Theorell 2000, 20). Detta kan också hända om t.ex. arbetstagaren har
fler än en överordnad. Rollkonflikter kan även uppstå mellan individens olika roller som
anställd, förälder, barn och medborgare. Det kan leda till oförenliga krav då det gäller att ha
tid, vara närvarande och visa känslomässigt engagemang (Nerell38 & Sandberg39 1998, 56).
Konkurrens inom biblioteksorganisationen kan innebära att chefen får konkurrens av en
informell ledare.

Otrygghet i arbetet relaterat till individens arbetsroll kan t.ex. innebära att han eller
hon är rädd att förlora arbetet eller sin position i organisationen (Jürisoo 2001, 99).

                                                
38 Nerell är specialist i företagshälsovård och chefsläkare.
39 Sandberg är specialist inom psykiatri och företagshälsovård och arbetar som medicinsk rådgivare.
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Med kategorin feedback menas återkoppling mellan folkbibliotekschef och ledning
respektive medarbetare. Denna kategori berör även vikten av bra relationer med
medarbetarna.

Feedback är en form av stöd som gör att man får bekräftelse för det man gjort d.v.s.
individen får information om sina handlingar eller prestationer (Nationalencyklopedin 2002-
05-03). Människan behöver ha stöd och erkänsla som innebär att bli uppskattad för sin person
och bli bekräftad. Det sociala stödet befrämjar hälsa och välbefinnande genom att
tillfredställa viktiga behov som exempelvis trygghet, social kontakt, bekräftande och
tillhörighet (Aronsson1987, 103-105; Maslach & Leiter 1999, 26-27).

För att människan skall trivas på arbetet måste hon få någon form av belöning. Det
är inte bara lönen som räknas som belöning, utan även beröm, uppskattning och konstruktiv
kritik genom feedback (Nerell & Sandberg 1998, 99-100). Inadekvat eller ingen feedback på
utförda arbetsuppgifter från sin omgivning kan vara en stressfaktor (Caputo 1991, 11-27;
Jürisoo 2001, 93-96; Wheatley 2000, 21). Liknande stressfaktorer kan t.ex. vara att en
överordnad inte är anträffbar eller stöder en i arbetet (Homes 2001, 16-26).

Dåliga relationer på arbetsplatsen kan både leda till dålig koncentration och till
passivitet. Det är oekonomiskt både ur mänskliga och företagsmässiga aspekter med en dålig
mental miljö (Hodges 1990, 751-754; Söderlund 2001, 27). Att inte kunna hantera relationer
på arbetsplatsen kan leda till att dessa störningar blir ett stressmoment och de tankar och
känslor som väcks kan vara obehag och rädsla. Detta kan vidare leda till allvarliga
psykosomatiska symtom och ibland även till stressrelaterade fysiska åkommor som t.ex.
hjärtinfarkt och magsår (Söderlund 2001, 34).

Få eller inga sociala kontakter kan skapa stress. Människan behöver olika typer av
sociala relationer, t.ex. behöver hon få uppskattning och bli bekräftad genom andra
människor. För att fungera i arbetet behöver hon också få idéer och ledning (Aronsson 1987,
103-104; Maslach & Leiter 1999, 27; Nerell & Sandberg 1998, 99-100).
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Den fysiska arbetsmiljön innefattas av den närmaste omvärlden där individen arbetar. Det
finns många faktorer som kan påverka individen att må bra eller dåligt. I den kategori som
här kallas fysisk arbetsmiljö innefattas bl.a. ljud, ljus, klimatförhållande, estetiska och
ergonomiska faktorer.

Ljud kan i sämre fall ge hörselskador men även surr från datorer eller annan teknisk
utrustning kan påverka individen negativt. Buller eller oönskat ljud kan påverka individen så
att denne får nedsatt prestationsförmåga, försämrad koncentrationsförmåga, minskad
precision, nedsatt reaktionsförmåga, stressreaktioner som exempelvis förhöjt blodtryck. Ljus
är viktigt då den mesta informationen som individen bearbetar i sitt arbete inhämtas med
synsinnets hjälp. Dålig belysning kan leda till allmänna besvär som huvudvärk, trötthet samt
nedsatt prestation. Klimatförhållanden som påverkar individen under arbetet är t.ex. värme,
kyla, luftfuktighet och drag. Vår upplevelse av arbetsplatsen påverkas av estetiska faktorer
som arkitektur, design, möbler, textilier och konst. Arbetsställningar och dåligt utformade
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stolar och bänkar kan ge besvär i rygg, nacke, leder och muskler (Nerell & Sandberg 1998,
29-31). Att ständigt arbeta under sådana förhållanden tär på kroppen både psykisk och
fysiskt.
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Denna kategori innefattar det faktiska arbetet som individen utför.
En arbetssituation som innebär stor arbetsbelastning�med höga krav på arbetsmängd

och kvalitet förenat med små möjligheter till val och styrning av arbetssätt och arbetstakt har
visat sig innebära stressituationer. Denna stress kan leda till en högre risk för psykiska
problem och sjukdomar i hjärta och kärlsystem (Maslach & Leiter 1999, 23; Nerell &
Sandberg 1998, 56). Det kan innebära att man alltid är tungt belastad och pressad (Caputo
1991, 11-27; Hodges 1990, 751-754; Homes 2001, 16-26; Nerell & Sandberg 1998, 99; Rees
1997, 35-40). Individen behöver tid för återhämtning emellan olika arbetsuppgifter, vilket
inte ges tillfälle till i dag (Jürisoo 2001, 93-96). Det kan t.ex. vara närmandet av en deadline
som gör att människan känner sig stressad (Wheatley 2000, 21). Det kan också innebära att
man inte har tillräckligt med tid för att utföra arbetet (Homes 2001, 16-26). 2 av 5 miljoner
arbetande människor i Sverige anser att de har för mycket att göra d.v.s. att arbetstakten är för
hög och att arbetsmängden är för stor (Karasek & Theorell 1990).

Arbetet i sig kan innebära oklara krav på grund av flera och ibland konkurrerande
huvuduppgifter i organisationen (Ibid., 88-91). Samhällsutvecklingen medger att det blir färre
rutinuppgifter och snart är det bara hjärnan som vi behöver använda, d.v.s. det är det
“intellektuella kapitalet” som betonas mer och mer. Dessutom ger kundernas, i det här fallet
biblioteksanvändarnas, ökade kunskap ökade krav på serviceattityd och kompetens (Caputo
1991, 11-27; Ginman 1992, 81; Jürisoo 2001, 91-93). Det skulle kunna innebära mer psykiskt
påfrestande som krav på mer uppmärksamhet (Jürisoo 2001, 93-96). Det kan innebära att
individen inte har de rätta kunskaperna för att utföra sitt arbete och vilket i sig blir en
stressfaktor (Homes 2001, 16-26; Söderlund 2001, 76). Det kan även vara tvärtom att man ser
en brist på möjlighet att använda sina kunskaper (Jürisoo 2001, 93-96).

Litteraturen säger att chefers arbetsuppgifter karaktäriseras av kortvarighet,
föränderlighet och splittring (Milsta 1994, 57). Arbetet för en chef kan vara mer eller mindre
splittrat då man har många, mycket olikartade arbetsuppgifter som skall göras i snabbt tempo.
Chefen har dessutom sällan tillräckligt med tid för att arbeta ostört (Edlund40 1997, 71). Att
bli konstant avbruten i sitt arbete kan vara stressande (Wheatley 2000, 21). Det är oundvikligt
att arbeta utan att bli avbruten. Typen av avbrott som bibliotekschefen kan stöta på inkluderar
frågor från personalen och frågor från allmänheten, antingen via telefon eller personligen
(Hodges 1993, 122). En uppgift som ingår i chefsrollen är att leda sin personal. Ansvar för
människor och att leda dessa i en organisation kan för chefen t.ex. innebära besvärliga beslut
som rör individer i organisationen och detta är en stressfaktor (Ivancevich & Matteson 1980,
114-115).

Tidigare var det vanligare att den som hade expertkunskaper blev chef och därmed
hade också ledaren den största kompetensen. I och med en ökad komplexitet i dag är det
svårare för en enda person att kunna allt. Det betyder också ändrade arbetsuppgifter där
                                                
40 Edlund är professor i psykologi vid Lunds Universitet
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chefen kanske i stället skall kunna samordna ett team som tillsammans har den nödvändiga
kompetensen (Nilsson41 1998, 41).

En obekväm arbetsbelastning kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ över- och
underbelastning. Kvantitativ över- eller underbelastning uppstår när en individ har för många
eller för få arbetsuppgifter att utföra under en viss tid. Kvantitativ överbelastning kan vara ett
resultat av att man inte kan avsluta uppgiften p.g.a. att man blir avbruten i arbetet. Kvalitativ
över- eller underbelastning uppstår när en individ inte känner sig kompetent respektive
överkvalificerad för att göra uppgiften som denne står inför. Kvalitativ överbelastning kan
uppstå när en individ har blivit befordrad till en högre post för gott arbete, men inte har
tidigare erfarenhet av arbetsuppgifter. Detta kan vara fallet i bibliotek där personalen har den
tekniska och professionella kunskapen men saknar erfarenhet som ledande funktion (Hodges,
1993, 96).

Dagens marknad och dess organisationer kräver att chefer skall vara mer ekonomiskt
medvetna och kunna ta ett större ekonomiskt ansvar. De skall helst kunna fatta rätt beslut vid
rätt tidpunkt och ha förmågan att kunna kommunicera med olika nivåer. En chef får dessutom
gärna ha en kreativ sida och organisatorisk kunnighet samt ledarskaps expertis m.m. (Homes
2001, 16-26). Mängden saker chefen behöver kunna och ha tid med kan skapa stress. Ett
vanligt förekommande problem är att chefer är så upptagna med kortsiktiga frågor att de inte
planerar in tid för att reflektera över hur man kan arbeta mer effektivt (Milsta 1994, 59; Rees
1997, 35-40). Det upplevda tvånget att ständigt reagera på akuta krav och problem kan göra
en person så stressad och hon eller han har svårare att tänka kreativt (Söderlund 2001, 52).

Teknologins utveckling har varit snabb under 1900-talet och explosionsartad under det
senaste decenniet. Maskinerna har tagit över mer och mer av det mänskliga arbetet (Nerell &
Sandberg 1998, 91). Glappet mellan det som människan förväntas uppnå och teknikens
möjligheter kan leda till stress vilket förstås kallas teknostress. En del känner sig otillräckliga
inför det nya och skruvar upp förväntningarna på vad tekniken egentligen klarar. Ett exempel
på teknostress är vårt förhållande till tid, många blir stressade om väntetiderna vid en dator är
längre än några sekunder. Ett annat exempel är förväntningen att människan alltid skall vara
tillgänglig, vilket blivit möjligt genom den nya teknologin. Ytterligare exempel på
teknostress är vår förändrade rumsuppfattning. Världen har ”krympt” i och med att vi har
telefon, radio och tv samt att vi nu kan kommunicera med e-post (Jürisoo 2001, 28).
Forskning inom bibliotekssektorn på 1990-talet visar på att användandet av ny teknologi inte
framkallar stress i samma utsträckning som studier gjorda på 1970-talet (Hodges 1993, 128).

Stressfaktorn, arbetet i sig, kan även vara en otrygg arbetsmiljö där otrygghet innebär en
rädsla för hot och våld samt en oro för att skadas av arbetsredskap och farliga ämnen (Jürisoo
2001, 99).
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En snäv budget kan verka hämmande för utveckling och kreativitet eftersom vi mentalt ställer
in oss på en låg nivå som genomsyras av ”du får inte tänka längre än hit för sen är pengarna
                                                
41 Nilsson, E. är fil. lic. i pedagogik och legitimerad psykolog och psykoterapeut samt ledarskapskonsult.
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slut” (Söderlund 2001, 69). Det finns klara samband mellan ekonomin och den mentala
miljön. Oftast görs budgetramarna utan att ledningen tar ansvar och ser över möjligheterna att
leva upp till såväl kvalitets- som kvantitetsmål (Ibid., 61). Lösningen är att sätta de
ekonomiska perspektiven i ett sammanhang. Detta är inte enbart en organisatorisk fråga utan
handlar även om kultur och kommunikationsvägar för att kunna påverka den mentala miljön
(Ibid., 62). En alltför ensidig fokusering på ekonomin utan koppling till mål och visioner kan
lätt leda till problem med att motivera medarbetarna (Ibid., 66). Med den nuvarande och
planerade ekonomiska situationen och den ökande komplexiteten i biblioteks- och
informationsvärlden, kommer inte stressfaktorer att minska för bibliotekspersonal tror Bunge
(1987, 47-51).

Homes (2001, 16-26) säger att minskade ekonomiska resurser kan leda till att man
oroar sig för organisatoriska neddragningar. Nedskärning har blivit en metod på modet, vilket
har inneburit att färre skall göra mer (Jürisoo 2001, 93-96). Det kan skapa stress. Biblioteken
har under 1990-talet genomgått strukturförändringar och drabbats av besparingar och
nedskärningar (Nilsson 1999).

����(�%��!������

Denna kategori innefattar stressfaktorer som förändring i t.ex. organisationen eller
omvärlden.

En vanlig stressfaktor är organisatoriska förändringar (Hodges 1990, 751-754;
Homes 2001, 16-26). Det talas om organisationsförändring som något passiviserande och
oroväckande hos människor. Orsaken till förändringen kan däremot vara något positivt och
nödvändigt (Söderlund 2001, 50). Organisationer kräver förändring för att bli mer
kostnadseffektiva. I dag vill man göra organisationen mer konkurrenskraftig och försöka
motsvara förväntningen av servicen med en allt snävare budget (Rees 1997, 35-40). Detta
betyder att man försöker “slimma” organisationen. Resultatet av detta är även kännetecken på
en osund arbetsorganisation (Miller42 2000, 26). Nedskärningar behöver inte ge ett bättre
resultat vare sig för organisationen eller för de anställda i det långa loppet. Ur ett
organisatoriskt perspektiv kan nedskärning vara ett stressmoment då det kan leda till magra
organisationer med t.ex. minskad bemanning men med samma arbetsmängd. Resultatet av
magra organisationer kan bl.a. vara svårare att förbättra, missnöjda kunder, sämre
kommunikation mellan kund och medarbetare, ökad kortsiktighet bland chefer, dåligt
fungerande omvärldsbevakning, cheferna hinner inte och har färre att delegera till (Jürisoo
2001, 26; Rees 1997, 35-40). Andra faktorer som kan medföra förändring för organisationen
är t.ex. förändring på marknaden eller utveckling av informationsteknologin (Rees 1997, 35-
40).

Bibliotek, liksom andra institutioner, har under senaste tiden upplevt olika
förändringar, exempelvis har automatiserade funktioner introducerats till det dagliga
biblioteksarbetet. Även materialet i biblioteksbeståndet håller på att förändrats, nu finns det
förutom traditionella böcker också en mängd andra media som t.ex. CD-skivor och e-böcker.
Även omorganiseringar med anledning av minskad personalstyrka och mer arbete att utföra
                                                
42 Miller är doktor i kemi och medicin med endokrin fysiologi som huvudinriktning. Hon har även egen
verksamhet som föreläsare, författare och organisationskonsult.
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med färre personal kan skapa oro inför förändringar (Pelzer Hudson 1999, 35-38). Dessutom
finns en generell osäkerhet angående hur bibliotek och andra informationsdistribuerare skall
fungera i framtiden (Ibid.). En sådan osäkerhet kan även innebära otrygghet för individen
t.ex. rädsla för att förlora arbetet eller för att förlora sin position i samband med en
omorganisation (Jürisoo 2001, 99).

����)�*���&	�����������	����

Denna kategori handlar om hur individen upplever sig ha kontroll över sin arbetssituation och
sitt inflytande över arbetet. Att känna att man har kontroll och inflytande över sin situation
kan bero mycket på t.ex. hur ens egna överordnade agerar, alltså hur deras ledarskapsstil ser
ut. Till denna kategori knyts även möjligheten till utveckling i sitt arbete, exempelvis genom
vidareutbildning.

Individen har ett visst handlingsutrymme i sitt arbete. Gränserna för detta
handlingsutrymme bestäms bl.a. av överordnad, politiska ramar och sociala nätverk. Hur
individen upplever att de har kontroll över sin situation är beroende av gränserna (Aronsson
1987, 86). Brist på kontroll över sitt arbete kan vara stressande (Maslach & Leiter 1999, 25).
Brist på kontroll kan även innebära att man inte har överblick över sitt arbete (Jürisoo 2001,
93-96). Kontroll och inflytande kan begränsas av att man har få möjligheter att påverka i den
organisation som man arbetar (Caputo 1991, 11-27; Söderlund 2001, 76). Det kan innebära
att man inte har möjlighet att delta i exempelvis beslutfattande (Jürisoo 2001, 93-96). Denna
brist på självbestämmande kan skapa stress. Om individer däremot känner sig delaktiga i
beslutsprocessen kan det i stället öka arbetstillfredsställelsen, mindre personalomsättning,
ökade prestationer samt ökat fysiskt och psykiskt välmående på arbetsplatsen. Detta stämmer
även in på bibliotekspersonal då studier visar att det finns ett samband mellan delaktighet,
beslutsfattande och stress bland personalen (Hodges 1993, 247-248).

Chefer högre upp i hierarkin tenderar att ha mer kontroll över sitt arbete, medan de
längre ner i hierarkin inte har full kontroll över sina arbetssysslor samt att de känner sig
pressade både upp- och nedifrån. Stress tenderar att vara ett större problem för mellanchefer
än för chefer på högre nivå (Grout43 1994, 29-30).�Kraven har ökats på chefer på mellannivån
genom att mer ansvar har delegerats nedåt i organisationen. Trots att ansvaret har ökat
betyder det inte alltid att befogenheterna har ökats (Jürisoo 2001, 93-96).

Om cheferna saknar ledning från sina överordnade kan detta för en del innebära att
chefen avstår från att lägga energi på att vara strategisk och framåtblickande. Avsaknad av ett
gott och allsidigt ledarskap eller arbetsledning bidrar för de flesta till oklarheter, vilket
innebär påfrestningar (Edlund 1997, 71; Jürisoo 2001, 93-96; Nerell & Sandberg 1998, 99-
100; Söderlund 2001, 76; Wheatley 2000, 21).

En stressfaktor i arbetet kan vara minskade eller få möjligheter för personlig
utveckling (Caputo 1991, 11-27). Det kan också innebära en brist på karriärutveckling och
karriärmöjligheter (Jürisoo 2001, 93-96).

                                                
43 Grout är Managing director vid Robert Hall, financial recruitment specialists, i London.
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Med denna kategori menas kommunikationsstruktur och information i organisationen.
Bristfällig internkommunikation är oftast en stressfaktor (Wheatley 2000, 21). Det

kan bero på allt fler tekniska hjälpmedel och mindre personliga kontakter, eftersom vi då inte
har tillgång till kroppsspråket eller rösten, som oftast är de viktigaste
kommunikationsformerna (Jürisoo 2001, 88-91).

Organisationsstrukturen kan vara otydlig och diffus t.ex. genom att fasta avdelningar
avvecklas och ersätts med arbetslag. Detta medför att definitionen på chef och medarbetare
samt förhållandet däremellan blir vaga. Organisationsstrukturen i sig kan vara en stressfaktor
(Hodges 1990, 751-754; Söderlund 2001, 76). Organisationsstrukturer är inga fasta
bestämmelser utan skapas av människor. När människan lyckats skapa en bra organisation
hjälper den människor att göra ett bra arbete samtidigt som den låter människor utvecklas och
trivas. När denna idealbild inte existerar kan organisationen understödja maktspel och
revirgränser, vilket kan skapa stress (Söderlund 2001, 47-49).

Vi har bara en viss kapacitet att ta emot information. Den mängd information vi dagligen
överöses med kan leda till informationsstress. Detta sker då våra sinnesorgan träffas av alltför
många signaler från omvärlden. Vi får då svårt ta emot och bearbeta dem (Nerell & Sandberg
1998, 55). I Norra Europa lär en genomsnittlig kontorsanställd ta emot ca 160 meddelanden
per dag av 24 personer på åtta olika sätt som t.ex. fax, e-post, telefonsamtal, post-it-lappar.
Informationsstress kan skapas utav tidningar, tv, radio, alla böcker och informationsskrifter
som vi känner att vi bör läsa (Jürisoo 2001, 29; Nerell & Sandberg 1998, 46).

Motsatsen, brist på information, kan också vara stressande och leda till osäkerhet
m.m. Ett tomt skrivbord kan vara lika stressframkallande som ett överfullt (Nerell &
Sandberg 1998, 55). Det kan då bli svårt att hantera sina arbetsuppgifter. Då blir det än
viktigare att i arbetsorganisationen lyckas åstadkomma en fungerande och trovärdig
kommunikation som ger upphov till en strukturerad, igenkännlig och hanterlig social
situation (Ibid., 46).
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I följande kapitel presenteras och tolkas kvantitativa data som har samlats in genom den
elektroniska enkäten. Uppsatsen syftar till att lyfta fram mönster eller trender i biblioteket
som arbetsmiljö för bibliotekschefen. I avsnitt 6.1 har en sammanställning av
bakgrundsvariablerna gjorts och i bilaga 3 redovisas en sammanställning av frågorna, faktor
för faktor. I avsnitt 6.2 redovisas de 43 stressfaktorer som har tagits upp i enkäten. Vidare
kommer stressfaktorerna att analyseras i förhållande till varandra. I avsnitt 6.3 vill vi titta på
sambanden mellan en del av bakgrundsvariablerna och de högst rankade stressfaktorerna.

Resultatet relateras i hela detta kapitel till det teoretiska ramverket med tyngdvikt på
Hodges avhandling. Hodges avhandling lyfts fram då man kan dra paralleller mellan hennes
undersökning och denna studie. Den största skillnaden mellan hennes studie och denna är att
hennes studie är gjord 1993 i Storbritannien och vår studie är av nyare datum och utförd i
Sverige. Ytterligare en viktig skillnad är att hennes respondenter är mellanchefer i bibliotek
vilket skulle kunna vara t.ex. avdelningschefer, enhetschefer eller barnbibliotekarier med
särskilt ansvar för den delen av verksamheten. Våra respondenter är bibliotekschefer som
helst skall ha ansvar för hela biblioteksverksamheten. Vi anser trots detta att hennes studie
fortfarande är aktuell och betydelsefull då den visar på liknande resultat. Vi anser att det är en
viktig studie och en god bakgrund till vår undersökning trots skillnaden på 9 år. Vi kan även
reflektera över skillnader och likheter i undersökningen och fundera kring utvecklingen inom
biblioteksvärlden. Det är även intressant då Hodges har gått ett steg längre och har intervjuat
respondenterna och på så sätt kunnat diskutera resultatet av enkätundersökningen med de som
har varit delaktiga. Det har inte vi kunnat göra inom tidsramen för den här uppsatsen men
Hodges avhandling ger oss en större insikt i hur de enskilda faktorerna kan tolkas. Hennes
studie indikerar att följande faktorer är stressfaktorer för mellanchefer i folkbibliotek:
arbetsbelastning; brist på klarhet över sin roll; relationen med överordnad; brist på
delaktighet; bristfällig kommunikation; inte adekvata källor för information samt intern och
extern förändring (Hodges 1993, 397).

Det presenterade resultatet skall vara till för att besvara frågeställningen. Internt
bortfall kommer att redovisas för varje enskild fråga (Patel & Davidson 1998, 111).
Tolkningen av resultatet kommer även att redovisas vid varje fråga.
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En sammanställning av bakgrundsvariablerna följer nedan. Dessa variabler används för att få
en bild av populationen. Det totala antalet svarande: 32 stycken
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Kvinna Man

Enligt undersökningen 72 % 28 %

Enligt BTJ: s Bibliotekskalender 2002* 75 % 25 %

*Det har inte funnits uppgifter om alla bibliotekschefer. Det innebär att det är 75 % av alla som är med i uträkningen. 23 %
av alla bibliotekschefer är inte med för att det inte framgår i BTJ:s Bibliotekskalender vilket kön chefen har samt 2 % är
vakanta tjänster.
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Bland de tillfrågade låg åldern mellan 31-65 år. Då det inte funnits någon källa som visar hela
Sveriges bibliotekschefer med åldrar har det inte kunnat göras någon tillförlitlig jämförelse.
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Medelåldern: 52 år Median åldern: 53 år

Då urvalet från början gjorts stratifierat efter kommunstorlek kan man därför anta att urvalet
är jämförbart med hela populationen i fråga om relationen mellan hur många bibliotek det
finns inom varje storleksgrupp.
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Andelen % bibliotekschefer vid bibliotek i resp. kommunstorlek

Mindre kommun 38 %

Medelstor kommun 16 %

Stor kommun 31 %

Storstad 16 %

Biblioteken som bibliotekscheferna arbetar på är organiserade under olika nämnder. Då man
inte kan visa varje enskild nämnd blir det logiskt att dela in nämnderna i fyra större grupper
efter ansvarsområden, som ses i Figur 5. Detta innebär att den första gruppen innehåller
nämnden med tyngdvikt vid utbildning. Den andra gruppen innefattar nämnden med
tyngdvikt vid kultur. Den tredje gruppen innehåller nämnden för kultur & fritid. Slutligen
innehåller den fjärde gruppen bibliotek som är organiserade under kommundels- och
stadsdelsnämnd.
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Biblioteket är organiserat under

Ansvarsnämnd
med tyngdvikt
vid Utbildning

Ansvarsnämnd
med tyngdvikt
vid Kultur

Ansvarsnämnd
med tyngdvikt
vid Kultur &
Fritid

Kommundels- och
stadsdelsnämnd

Enligt
undersökningen

32 % 18 % 22 % 28 %

Enligt BTJ: s
Bibliotekskalender
2002

19 % 26 % 47 % 8 %
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I Tabell 5 har uppsatsförfattarna valt att enbart visa på variationen mellan de olika titlarna
och inte på antalet för varje titel.
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Arbetstitlar

Bibliotekschef, 1:e bibliotekarie, stadsbibliotekarie, bibliotekarie och/eller
Avdelningschef, enhetschef, bibliotekarie med särskilt ansvar för kultur frågor, förvaltningschef,
biblioteks- och kulturchef/ansvarig, bibliotekarie, avdelningschef Bibliotek eller bibliotekarie men
även biträdande förvaltningschef.

Drygt hälften av bibliotekscheferna har mindre än 10 stycken anställda under sig. Endast 3 %
har fler än 80 stycken anställda under sig. Antalet i Tabell 6 refererar både till bibliotekarier,
assistenter eller övrig personal. Då det inte funnits någon källa som visar hela Sveriges
bibliotekschefer med antalet underställda har det inte kunnat göras någon tillförlitlig
jämförelse.
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Antalet anställda som chefen har
under sig

Antal fall i procent

    > 80 stycken 3 %

50 stycken – 79 stycken 3 %

20 stycken – 49 stycken 19 %

10 stycken – 19 stycken 22 %

     < 10 stycken 53 %

Antalet chefsnivåer som finns i det bibliotek där respondenten är bibliotekschef är en till och
med tre nivåer.
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Andelen bibliotekschefer som är har de olika antalet chefsnivåer i sitt
bibliotek

1 chefsnivå 84 %

2 chefsnivåer 6 %

3 chefsnivåer 9 %
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Andelen bibliotekschefer

Har enbart
chefsuppgifter

16 %

Har även andra
arbetsuppgifter

78 %

Vet ej 6 %
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Antalet bibliotekschefer

Har upp till 50 % andra
arbetsuppgifter

48 %

Har mellan 50 % - 75 % andra
arbetsuppgifter

24 %

Har mellan 75 % - 90 % andra
arbetsuppgifter

32 %

Bakgrundsvariablerna visar en bild av bibliotekscheferna i urvalet. I de fall uppgifterna
kunnat jämföras med den verkliga situationen, populationen i sin helhet, har detta gjorts.

Enligt undersökningen är en svensk bibliotekschef 52-53 år men det har inte kunnat
jämföras med populationen som helhet.

I fråga om könet så verkar det stämma överens med verkligheten och i båda fallen
finns det fler kvinnor än män.

I fråga om kommunstorlek så stämmer det överens med hela populationen eftersom
det gjorts ett stratifierat urval med kommunstorleken som utgångspunkt. Det finns flest
bibliotekschefer i gruppen Mindre kommun därefter kommer Stor kommun, Medelstor
kommun och sist Storstad.

I undersökningen visar det sig att flest bibliotekschefer verkar i bibliotek som ligger
organiserade under en ansvarsnämnd med tyngdvikt vid Utbildning. Efter det kommer
bibliotekschefer som arbetar i bibliotek organiserade under kommundels- och
stadsdelsnämnder; ansvarsnämnder med tyngdvikt vid Kultur & Fritid och det är minst antal
bibliotekschefer under ansvarsnämnder med tyngdvikt vid enbart Kultur. I populationen är
ordningen istället ansvarsnämnd med inriktningen kultur och fritid; ansvarsnämnd med
inriktning mot enbart kultur; ansvarsnämnd med inriktningen utbildning samt kommundels-
och stadsdelsnämnder.

Enligt undersökningen finns det oftast bara en chefsnivå i biblioteket och
bibliotekschefen har oftast mindre än 10 personer under sig. Hon, eftersom bibliotekschefen
oftast är en kvinna, har oftast även andra arbetsuppgifter än enbart chefsuppgifter.

Sammanställning av svar, faktor för faktor, återfinns i bilaga 3.
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De faktorer som behandlas i uppsatsen har blivit identifierade i litteraturen som källor till
stress. I undersökningen ställdes kontrollfrågor för att kunna göra en bättre bedömning över
hur de enskilda personerna upplevde sin arbetsmiljö. Här är svarsalternativen Ja, Nej samt
Vet ej. Vi har valt att ej redovisa dem tillsammans med stressfaktorerna. Det var frågor som
berörde huruvida de upplevt fysiska besvär i som de själva relaterade till arbetssituationen.
Vidare ställdes en fråga om huruvida de ansåg sig ha möjlighet att ta paus under arbetstiden
samt en sista fråga som berör lång- och kortsiktigt tänkande i frågor som rör arbetet.
Resultatet från svaren från de 32 respondenterna redovisas nedan.
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Andelen bibliotekschefer

Har under den senaste månaden44 upplevt spänningar, värk,
sömnproblem, oro eller liknande besvär som huvudsakligen
beror på den nuvarande arbetssituationen.

47 %

Har ���� under den senaste månaden upplevt spänningar,
värk, sömnproblem, oro eller liknande besvär som
huvudsakligen beror på den nuvarande arbetssituationen.

53 %

Total 100 %
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Andelen bibliotekschefer

Har vanligtvis möjlighet att ta en paus när de känner sig
stressade på arbetet

53 %

Har vanligtvis ���� möjlighet att ta en paus när de känner sig
stressade på arbetet.

47 %

Total 100 %
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Andelen bibliotekschefer

Anser sig vara för upptagna med kortsiktiga frågor i sitt
arbete så att de inte hinner reflektera över mer långsiktiga
frågor

78 %

Anser sig ���� vara för upptagna med kortsiktiga frågor i sitt
arbete utan hinner reflektera över mer långsiktiga frågor

19 %

Vet ej 3 %

Total 100 %

                                                
44 Med den senaste månaden menas den senaste månaden före det att respondenten mottog enkäten vilket rör sig
kring månaderna mars-april 2002.
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Det är totalt 43 faktorer som har undersökts och presenterats. Respondenterna har blivit
ombedda att markera vilka faktorer som har varit en källa till stress för denne i arbetet i
biblioteket under de senaste 12 månaderna. För att åskådliggöra hur högt faktorerna har blivit
rankade i förhållande till varandra följer ett horisontellt stapeldiagram (se Figur 5).
Diagrammet är baserat på respondenterna som har svarat att de är stressade (värde 3), mycket
stressade (värde 4) och mycket stressade under längre perioder (värde 5).

Det är 72 % som har svarat att den högst rankade faktorn, att ha ���$���������
(������$����
,
är en källa till stress. Enligt litteraturen är ett av de karaktäristiska dragen i chefsarbetet att
det är splittrat. Lundberg menar att bibliotekscheferna upplever “de många och omfattande
arbetsuppgifterna” som det svåraste i arbetet. I Hodges avhandling upplevs variationen i
arbetet inte som en stressfaktor (1993, 99). Detta kan bero på att hon har studerat chefer med
en mellanställning i biblioteksorganisationen, alltså en nivå lägre än vad som gjorts i denna
studie. Ytterligare en anledning kan vara att variationen syftar till att arbetet inte är monotont
och inte syftar till att man har för många olika arbetsuppgifter.

Därefter hamnar �����������	������
��� samt 	�$��
(���(��������$ vilka har rankats som en
stressfaktor för 63 % av respondenterna. I litteraturen nämns det att närmandet av en deadline
kan skapa stress hos individen liksom stor tidspress. Enligt Hodges undersökning var det 70
% som angav att deadline och tidspress var stressande (1993, 110). Det talas även om att
individen behöver tid för återhämtning mellan olika arbetsuppgifter och utrymme ges oftast
inte beroende på de nämnda faktorerna. Hög arbetsbelastning där individen oftast är tungt
belastad och pressad tas upp som en stressfaktor av bl.a. Hodges. Hodges avhandling visar att
77 % anser att hög arbetsbelastning är stressande och i hennes undersökning var detta också
den högsta stressfaktorn (1993, 99).
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 kommer sedan vilket har rankats som en stressfaktor för 59 %
av respondenterna. Nedskärningar och trenden att "slimma" organisationer innebär att mindre
personal skall utföra samma arbete som tidigare är en stressfaktor. I Hodges avhandling är det
73 % som anser att just detta är stressande (1993, 286). Hodges nämner att den finansiella
osäkerheten, om man får tillräckligt mycket med pengar eller inte, är en av de största
stressfaktorerna (Ibid., 402).

Därefter hamnar �����
���
��9���������
������ och ��(
�������
(���� som har rankats som en
stressfaktor för 50 % av respondenterna. När människan får alltför mycket information på en
och samma gång kan det vara svårt för henne att ta emot och bearbeta den. När det blir för
mycket information kan detta vara stressande. Avbrott i arbetet är en stor stressfaktor och
chefer har sällan tillräckligt med tid att arbeta ostört. I Hodges studie anser 72 % att avbrott i
arbetet är en källa för stress (1993, 123).

>����������������������������
 har rankats som en stressfaktor av 38 % av respondenterna.
Handlingsutrymmet bestäms av bl.a. överordnad och politiska ramar. Det är därför
betydelsefullt att ha goda relationer med kommunpolitiker.
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A������� och att ����������(�(��������
$�������������
�����
��
��
�� kommer sedan och har
rankats som en stressfaktor för 34 % av respondenterna. I Hodges avhandling anser 50 % att
lönenivån är en stressfaktor. Hennes respondenter tycker att de är underbetalda i förhållande
till ansvaret och arbetsbelastningen som ingår i arbetssituationen (1993, 236). Att känna att
biblioteksservicen är undervärderad anses i Hodges avhandling vara stressande av 61 %.
Hodges antar att känslan av att biblioteksorganisationen skulle vara undervärderad är
beroende av allmänhetens och politikernas visade uppskattning (Ibid., 149).

Därefter hamnar förändring i (�(��������
$������������ ����
��; ��
���
��$� �� ��������;
(
���� ��� ����(���� �
��� ���
�
����; ����
���������(9��� ���� ���
�
����� samt ���� ����
��
����� och har rankats som en stressfaktor för 28 % av respondenter. Förändringar i
omvärlden som påverkar biblioteksorganisationen kan innebära ändrade förhållanden på
marknaden och utveckling av t.ex. informationsteknologin. Förändringar i kommunen kan
innebära minskade budgetanslag, vilket kan vara en stressfaktor för en bibliotekschef. I
Hodges studie svarade 44 % av respondenterna att extern förändring är en källa för stress
medan 47 % tycker att förändringar specifikt inom kommunen, som t.ex. omorganisation, är
stressande (1993, 320). Vikten av feedback framhålls av att en människa behöver stöd och
någon form av uppskattning utöver lönen som t.ex. beröm eller konstruktiv kritik för utförda
arbetsuppgifter. Brist på feedback från överordnad är en stressfaktor och vilket utöver de
redan nämnda aspekterna även kan innebära att den överordnade inte alltid är anträffbar. I
Hodges avhandling menar respondenterna att de får begränsad feedback från användarna,
men ännu mindre feedback från överordnad (1993, 269). Bristfällig internkommunikation kan
innebära att informationsutbytet blir lidande och att berörda parter inte får den information de
behöver. Enligt Hodges är det 44 % som tycker att kommunikationen med överordnad är en
stressfaktor vilket indikerar att kommunikation med ledning och information från ledning är
bristfällig. Vidare i Hodges avhandling ser 65 % att motta för lite information från
överordnad är en stressfaktor (1993, 258). Ansvar för människor innebär ett stort ansvar och
detta är något som ingår i chefsrollen. I Hodges studie är det 49 % som anser att det är en
stressfaktor (1993, 177-178).

��
���
��$� �� (�(��������
$�����������, (
���� ��� ����(���� �
��� ����
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����, �����
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� ����

������������
������, ����
����������	������
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����, (
�����������
���(������$ samt att �����
��$�����
��
��
������
$����������� är en stressfaktor hos 25 %. Exempel på förändringar i
biblioteksorganisation är bl.a. strukturförändringar, nya policyn och förändring i servicen. I
Hodges avhandling tycker 49 % att förändringar inom biblioteksorganisationen är en källa för
stress (1993, 313). Människan behöver goda sociala relationer där hon får uppskattning och
blir bekräftad genom andra människor. Bibliotekschefen, likt de andra individerna i
organisationen, behöver inte bara stöd från överordnad utan även från underordnad. Det kan
vara svårt att hantera sitt arbete om man inte får tillräckligt med information och det kan i
likhet med för mycket information vara en stressfaktor. Enligt Hodges tycker
bibliotekschefen att de inte får information om vad som händer, vilka procedurer som skall
ändras m.m. vilket innebär att de mottar för lite relevant information. Respondenterna anser
att detta skapar stress (Hodges 1993, 258). Ledarskapsstil hos överordnad är sammankopplad
med känslan av kontroll och inflytande över arbetet. Då den överordnade förespråkar ett gott
ledarskap ökar kontrollen och makten över det egna arbetet eftersom direktiven blir tydligare.
Brist på vidareutbildning d.v.s. att inte få möjlighet att utveckla sig själv är en stressfaktor.
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Att känna sig undervärderad i organisationen anses vara stressande för 54 % av
respondenterna i Hodges avhandling och svaret på följdfrågan indikerar att 70 % inte blir
tillräckligt uppskattade av överordnad (1993, 144).

6
�����������9��������	�����
���, �����
	����������
���� ���
$������������och ��������������
�9� �������$� anses stressande för 22 % av respondenterna. Individen kan uppleva
inskränkningar i kontrollen över sitt arbete, detta kan dels bero på att man inte är delaktig i
beslut som fattas dels att man inte har överblick över sitt arbete. Enligt Hodges resultat anser
42 % att bristen på inflytande och deltagandet i beslutsfattande är en källa till stress (1993,
245). Osäkerhet om vad som ingår i arbetsrollen och vad som förväntas av i arbetet kan vara
en stressfaktor. Individen kan få orealistiska förväntningar på att åstadkomma resultat. Ny
teknologi kan vara en stressfaktor. Biblioteksverksamheten har automatiserats till stora delar
och detta leder till att människorna i organisationen får lära sig handskas med ny teknologi.
Det kan innebära att man har höga förväntningar på vad den nya tekniken kan åstadkomma
vilket leder till att man också får högre förväntningar på människans prestationer. Hodges
säger att det endast är 18 % som säger att det är stressande att använda ny teknologi (1993,
128).

Att ��������������������
������ och �9������
(������� är stressande för 19 %. Att inte veta
vad som förväntas kan sägas ingå i den faktor som förut nämndes, osäkerhet i sin roll i
organisationen, men det är inte riktigt samma sak. Att inte veta vad som förväntas kan
innebära att man sätter målen mycket högre än man egentligen behöver och pressar sig själv
för att överordnade skall tycka att man presterar bra i arbetet. Enligt Hodges anser
bibliotekscheferna sig vara säkra på vad som förväntas av dem och 62 % tycker inte att detta
är en stressfaktor (1993, 185). Fysisk arbetsmiljö anses vara stressande för 47 % av
respondenterna i Hodges avhandling. Typiska problem som nämns i Hodges studie är brist på
utrymme, oväsen, dålig ventilation och uppvärmning samt otillräcklig belysning (1993, 156-
157).

6
�����������(���������� är stressande för 16 %. Denna faktor ligger ganska nära faktorn
inflytande och kontroll men rör enbart hur man kan påverka sin egen situation på arbetet.
Hodges resultat visar att individer som är involverade i beslutsprocessen är mer produktiva
och känner sig mer tillfreds med arbetet. Brist på självbestämmande kan öka stressen på
arbetsplatsen (Hodges 1993, 247).

Det är endast 13 % som anser att �����

���������(�(��������
$�����������, 
�������������
���������� ��������� samt 
������ ��
� ���� $�
��������$�är en källa till stress. Konkurrens
inom biblioteksorganisationen kan vara ett uttryck för att man inte riktigt vet vart gränserna i
organisationen är dragna. Detta kan bero på att organisationsstrukturen är otydlig och detta
kan leda till att definitionen på chef och medarbetare samt förhållandet däremellan blir vagt.
Då man inte riktigt vet sin position i organisationen kan detta understödja konflikter som t.ex.
maktspel.

9 % anser att 
�����������������
�
����, (
���������

��
���������$ samt ����(���(���
�
��
���
� ���� ��������� är stressande.� I Hodges avhandling anser 57 % att relationen med
överordnad är stressande och uppfattas som dålig. Hodges respondenter beskriver att hjälp
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och råd från deras överordnad är svår att få samt att de saknar tilltro till deras överordnad
(1993, 197). Brist på befordran som en del av karriärutvecklingen anses, i Hodges studie,
stressande för 46 % av respondenterna. Respondenterna syftar här på att man vill växa som
person, få högre lön och högre status (Hodges 1993, 224).
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������������������
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����, ��
9$$��
(�������������6 och (
��������������������
(���� anses
vara stressande för 6 % av respondenterna. Informationsutbyte och kommunikation med
underordnade är viktigt dels för att chefen behöver få respons på hur arbetet fortlöper t.ex.
kan de som har direktkontakt med kunderna uppfatta vad de anser om verksamheten dels för
att de underordnade bör vara informerade om vad som planeras för att kunna arbeta mot
gemensamma mål. Chefen behöver som alla andra i organisationen socialt stöd från
personerna runt omkring sig. Brist på detta kan innebära att man inte känner sig uppskattad
för sin egen person. I likhet med Hodges studie, där det är 5 % som tycker detta är stressande.
Stressfaktorn relationen med underordnad är mycket högre i Hodges studie där hela 40 %
tycker att relationen med underordnad är stressande (1993, 191). Detta kanske kan bero på
skillnader i förhållandet mellan svenskt och brittiskt organisationsklimat. 49 % tycker inte att
det är stressande dessa kopplar hon till de respondenter som inte heller tycker att
personalansvar är en stressfaktor (Hodges 1993, 191).� Det som menas med otrygg
arbetssituation B är att man kan känna en rädsla för hot eller våld för att skada sig på
arbetsplatsen t.ex. av våldsamma kunder eller farliga redskap.

>���������� ���� �����$�
, (
���� ��� ���������, ��
9$$� �
(������������� ,, �������� ���
������	���� och att 	�� ��
� ���������$�
������
(���� anses bara vara stressande av 3 %. Med
relationen med kollegor menas relationen med människor på samma organisatoriska nivå. I
Hodges studie är det 20 % som anser att relationen till kollegorna är stressande och överlag
anser de flesta att de har goda relationer med sina kollegor (1993, 191). Brist på kompetens är
en stressfaktor som kan innebära att man känner att man inte kan stå upp till kundernas krav
t.ex. kan det vara mer psykiskt påfrestande krav. Otrygg arbetssituation A innebär här att man
kan vara rädda att förlora arbetet. Hodges studie finner hela 15 % som är rädda att förlora
arbetet och hon förklarar att situationen i Storbritannien har inneburit uppsägningar inom den
kommunala sektorn. Detta är därför troligt att detta har fått bibliotekscheferna att oroa sig för
sin position och sitt framtida arbete. Hodges menar dock att bibliotekscheferna är relativt
säkra i deras arbetsposition och tycker att det är relativt få som oroar sig över sitt arbete då
hon jämför med tidigare studier (1993, 223; 402). Kontakten med allmänheten kan vara till en
källa till stress. Kundernas ökade kunskap ger ökade krav på serviceattityd och kompetens.

Faktorn (
���� ��� �
(��������
��
��	�� har inte ansetts som stressande av någon av
respondenterna.

(�����#�������		����

Tre grupperingar bland faktorerna kan urskiljas i diagrammet. Den första gruppen består av
de faktorer som flest, 50-72 %, av de tillfrågade har angett som stressfaktorer. Splittrat arbete
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kan innebär många olika arbetsuppgifter och avbrott i arbetet tillsammans med dessa faktorer
återfinns deadlines och tidspress; hög arbetsbelastning samt mottar för mycket information i
den första gruppen. Den första gruppen innehåller faktorer som är direkta och konkreta
stressfaktorer. De är en del av individens arbetssituation varje dag och ligger nära individen
och kan därför påverka individen. Högt tempo, mycket att göra och många olika
intresseområden (många olika arbetsuppgifter), massor med information och att inte få hålla
på med en sak i taget tills man är färdig. Detta är både stressfaktorer som nämns i litteraturen
som relaterar till stress och chefer samt stress och bibliotek.  Om man jämför med modellen
(som även återfinns i kapitel 3�5�%�
��������
�
) nedan ser man att det främst är i kategorin
,
(���������$ som har de högsta stressfaktorerna. Det är även i kategorin 6��$�����	�(
������

���
��
 som endast innehåller stressfaktorn med samma namn.

Den andra gruppen består av faktorer som färre, 16-38 %, av de tillfrågade har
angett som stressfaktorer än första gruppen. I den andra gruppen finns relationen med
kommunpolitiker, en av de faktorer som i inledningen antogs vara en hög stressfaktor,
tillsammans med exempelvis lönenivå; förändring i kommunen; brist på feedback från
överordnad; informationsutbyte med överordnad. Denna grupp innehåller faktorer som kan
kräva lite mer eftertanke för att de skall upptäckas och de är inte lika direkta som den
föregående gruppen. De kan upplevas som irriterande inslag i arbetet men är inte akuta.
Exempel på faktorer ur den andra gruppen är låg lönenivå eller att man inte riktigt är på det
klara med vad som förväntas av en i sin arbetsroll eller att inte bli uppskattad.

Den tredje och sista gruppen innehåller de faktorer som ingen eller upp till 13 % har
angett som en stressfaktor. Det verkar inte som om bibliotekscheferna i denna studie är
tveksamma inför sin kompetens eller sin chefsposition. Det är nämligen i den tredje gruppen
som man hittar faktorer som behandlar kompetens, arbetslivserfarenhet och position.
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Figur 4. Modell över identifierade stressfaktorer.
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Mottar för mycket information och avbrott i arbetet är två av de högst rankade
stressfaktorerna och de är dessutom rankade lika högt. Det kan vara så att det i viss mån är
mottagandet av informationen som leder till avbrott i arbetet.  Om man däremot tittar på
faktorn informatonsutbyte med underordnad så är detta nästan en obefintlig stressfaktor. Det
kan alltså inte vara de underordnade som avbryter i arbetet p.g.a. informationsutbyte. Då
måste informationen komma från annat håll t.ex. från överordande eftersom stressfaktoren
informationsutbyte från överordnad är rankad som en ganska hög stress faktor. En del av
informationen som de mottar är dessutom inte relevant vilket är ytterligare en stressfaktor.

Om man tittar vidare på avbrott i arbetet så kan dessa t.ex. bero på att man får en
mängd meddelande som man måste ta emot på ett eller annat sätt. Det kan vara personal som
frågar om saker och kunder som man kommer i kontakt med. Stressfaktorn kontakt med
allmänheten visar sig vara en väldigt låg stressfaktor. Det kan bero på att chefen inte ser
kunder som ett avbrott i arbetet eller att chefen inte har så mycket kontakt med allmänheten
att det skapar stress. I kategorin Kommunikation och information är det således för mycket
information, för lite relevant information och informationsutbyte med överordnad som är en
källa till stress, medan informationsutbyte med underordnad inte skapar stress.
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Detta kapitel kommer att knyta samman resultatet av föregående kapitel 6.2 Stressfaktorer
med kapitel 6.1 Bakgrundsvariabler. I de fall där det finns signifikanta skillnader mellan de
olika undersökta grupperna t.ex. kvinnor och män uttrycks detta med p < 0,05 eller p < 0,01.
Där p eller p-värde betyder ”probability value”, d.v.s. sannolikhetsvärde. p är nollhypotesens
sannolikhetsvärde och det innebär att det inte finns något samband. Ju mindre p är, desto
större stöd får mothypotesen. Det skulle i praktiken innebära att om p blir p < 0,05 ska man
kunna göra samma undersökning 100 gånger med samma förutsättningar och att det i 95 %
av fallen skall bli samma resultat. När detta sker innebär det att det finns ett samband mellan
de undersökta variablerna (Körner & wahlgren 1998, 125).

(������������������� 	�
�����	�

Många olika arbetsuppgifter har blivit rankad som den högsta av de undersökta
stressfaktorerna. Det är 72 % som har angett den här faktorn som en källa till stress.  Tidigare
nämndes att Lundberg (1993, 99) säger att denna faktor upplevs som det svåraste i arbetet. I
undersökningen finns det en signifikant skillnad mellan kvinnor och män med p < 0,05.
Kvinnor är signifikant mer stressade av många olika arbetsuppgifter än män.
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Många olika arbetsuppgifter Kvinna Man

Är stressande 83 % 44 %

Är inte stressande 17 % 56 %

Total 100 % 100%

En jämförelse mellan de olika kommunstorlekarnas inverkan på stressnivån visar ingen
signifikant skilllnad i relation till stressfaktorn många olika arbetsuppgifter.

Det finns heller ingen signifikant skillnad mellan de olika ansvarnämnderna och
många olika arbetsuppgifter.

Det är däremot en signifikant skillnad mellan de bibliotekschefer som enbart
chefsuppgifter och de som även har andra arbetsuppgifter. Det är en skillnad med p < 0,01.
Det visar att de som även har andra arbetsuppgifter är mer stressade än de som enbart har
chefsuppgifter.
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Många olika arbetsuppgifter Har andra arbetsuppgifter än

enbart chefsuppgifter
Har endast chefsuppg.

Är stressande 82 % 20 %

Är inte stressande 18 % 80 %

Total 100 % 100 %

En av bakgrundsvariablerna indikerar att bibliotekschefer har en delad arbetsroll. 79 % av
bibliotekscheferna i undersökningen har en tjänst som är uppdelad mellan chefsuppgifter och
andra arbetsuppgifter. Enligt Lundberg (1989, 78-79) är det vanligt att bibliotekschefen
tjänstgör som både bibliotekarie och som chef.

I samband med stressfaktorn ���$�� ������ �
(������$����
 är det intressant att studera hur
cheferna planerar sin tid. En viktig aspekt att studera är hur chefer prioriterar kortsiktiga och
långsiktiga frågor. Undersökningen visar att hela 78 % inte har tid att reflektera över mer
långsiktiga frågor. 63 % anser att deadlines och tidspress är stressande. I litteraturen står det
att om man är under tidspress väljer man att göra de mer akuta arbetsuppgifterna. Detta
innebär att man arbetar med mer kortsiktiga frågor.

Figur 6. Visar hur många % av bibliotekcheferna som ägnar en viss andel procent åt chefsuppgifter.
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=
Alla respondenter Respondenter som har både

chefsuppgifter och andra
arbetsuppgifter

Respondenter som
endast har
chefsuppgifter

Har inte tid för
långsiktiga frågor

78 % 85 % 40 %

Har tid för långsiktiga
frågor

19 % 11 % 60 %

Vet ej 3% 4 % 0 %

Totalt 100 % 100 % 100 %

I likhet med bibliotekscheferna i Lundbergs undersökning anser de sig ha för lite tid till de
egentliga chefsuppgifterna (1989, 22)

(�����-�����������	�������

Enligt undersökningen finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män när det gäller
stressfaktorn deadlines och tidspress.

Inte heller är det någon signifikant skillnad mellan de olika kommunstorlekarna och
stressfaktorn deadlines och tidspress.

Detsamma gäller för de olika ansvarsnämnderna som inte heller visar någon
signifikant skillnad i relationen till deadlines och tidspress.

Det finns heller ingen signifikant skillnad mellan de som har andra arbetsuppgifter
och de som endast har chefsuppgifter.
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Stressfaktorn hög arbetsbelastning visar en signifikant skillnad mellan kvinnor och män med
p < 0,01. Vilket visar att kvinnor är signifikant mer stressade än män av en hög
arbetsbelastning.
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Hög arbetsbelastning Kvinna Man

Är stressande 78 % 22 %

Är inte stressande 22 % 78 %

Total 100 % 100%
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Det finns också en signifikant skillnad mellan stressnivån vad beträffar hög arbetsbelastning
och de olika kommunstorlekarna med p < 0,05. Där bibliotekschefer i gruppen Stor kommun
är mest stressade av en hög arbetsbelastning.
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Hög arbetsbelastning Mindre
kommun

Medelstor
kommun

Stor kommun Storstad

Är stressande 50 % 60 % 90 % 40 %

Är inte stressande 50 % 40 % 10 % 60 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Det är en signifikant skillnad mellan de olika ansvarsnämnderna med p < 0,05 vad gäller
stressfaktorn hög arbetsbelatning. Det visar att bibliotekschefer organiserad under en
ansvarsnämnd med tyngdvikt vid Kultur är mest stressad  av hög arbetsbelastning och de
under Ansvarsnämnd med tyngdvikt vid Kultur & Fritid är minst stressade.
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Hög arbetsbelastning Ansvarsnämnd
med tyngdvikt
vid Utbildning

Ansvarsnämnd
med tyngdvikt
vid Kultur

Ansvarsnämnd
med tyngdvikt
vid Kultur &
Fritid

Kommundels- eller
stadsdelsnämnd

Är stressande 70 % 100 % 14 % 67 %

Är inte stressande 30 % 0 % 86 % 33 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Det finns även en signifikant skillnad mellan de som har andra arbetsuppgifter och de som
enbart har chefsuppgifter med p < 0,05. Det visar att de som även har andra arbetsuppgifter
förutom chefsuppgifterna är mer stressade än de som enbart är chefer.
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Hög arbetsbelastning Har även andra arbetsuppgifter

än enbart chefsuppgifter
Har endast chefsuppgifter

Är stressande 70 % 20 %

Är inte stressande 30 % 80 %

Total 100 % 100%
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Undersökningen visar att budget och brist på resurser är en stressfaktor för 59 % av
bibliotekscheferna.

Det finns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män med p < 0,01. Där kvinnor
är mer stressade än män över budget och brist på resurser.
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Budget och brist på resurser Kvinna Man

Är stressande 74 % 22 %

Är inte  stressande 26 % 78 %

Total 100 % 100%

Det finns ingen signifikant skillnad mellan de olika kommunstorlekarna. Det finns heller
ingen signifikant skillnad mellan de olika ansvarsnämnderna i undersökningen. Detsamma
gäller för de som enbart har chefsuppgifter och de som även har andra arbetsuppgifter där det
inte heller finns någon signifikant skillnad.
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Det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män i fråga om att motta för mycket
information.

Det finns ingen signifikant skillnad på stressnivån i fråga om att motta för mycket
information mellan de olika kommunstorlekarna.

Det finns inte heller någon signifikant skillnad mellan de olika ansvarsnämnderna.
Det är ingen signifikant skillnad mellan de bibliotekschefer som även har andra

arbetsuppgifter och de som har enbart chefsuppgifter.
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Det finns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män med p < 0,05.Det visar att kvinnor
är mer stressade av avbrott i arbetet än män.
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Avbrott i arbetet Kvinna Man

Är stressande 61 % 22 %

Är inte  stressande 39 % 78 %

Total 100 % 100%

Det finns ingen signifikant skillnad i fråga om stressnivån för faktorn avbrott i arbetet mellan
de olika kommunstorlekarna. Det finns inte heller någon signifikant skillnad mellan de olika
ansvarsnämnderna. Det är ingen signifikant skillnad mellan de bibliotekschefer som även har
andra arbetsuppgifter och de som har enbart chefsuppgifter.

Litteraturen säger att avbrott i arbetet är en stressfaktor. En splittrad arbetsroll
innebär att det finns många olika intressen som drar i en från olika håll. Det kan betyda att
man ständigt blir avbruten i det arbete man håller på med för att intressera sig för något annat
t.ex. om någon behöver svar på en fråga eller hjälp med något. Om man har många olika
arbetsuppgifter måste tiden disponeras efter många olika ansvarsområden. I den här
undersökningen är det 50 % som angett att avbrott i arbetet är en källa till stress och enligt
Hodges studie är det 72 % (1993, 123). 
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Undersökningens syfte är att se vilka faktorer i folkbibliotekschefens arbetsmiljö som kan
vara stressande. Detta för att se vilka faktorer som man bör uppmärksamma i arbetsmiljön för
att motverka en stressig arbetssituation. Undersökningen visar att hela 47 % av de tillfrågade
har haft symtom under den senaste månaden som de anser tyder på stress. Symtomen kan
vara spänningar, värk, sömnproblem, oro eller liknande besvär. Vi vill medvetandegöra
stressituationen och att den kan ge konsekvenser för verksamheten på längre sikt och att det
därför är viktigt att vidta åtgärder. Det är dock inte den här undersökningens syfte att besvara
frågan huruvida enskilda bibliotekschefer är stressade eller ej.

I kapitel 6.2.1 Sammanfattning har vi tolkat det översiktliga diagrammet (Figur 5) och ser tre
grupperingar bland stressfaktorerna. En av grupperna består av faktorer som till stor del är en
del av individens vardag på ett mer påtagligt sätt än de andra och alltså påverkar individen
direkt. Det kan t.ex. innebära hög arbetsbelastning, en massa avbrott eller för mycket
information. Den andra grupperingen är faktorer som inte är lika direkta utan påverkar
individen mer långsiktigt t.ex. kan en låg lön vara irriterande och slita på självkänslan. Den
tredje gruppen innehåller faktorer som inte är särskilt stressande och de tyder på att
bibliotekschefer i Sverige är säkra på sin arbetsroll och anser sig inte sakna erfarenhet eller
kompetens.

I vår undersökning har vi jämfört resultatet med en liknande undersökning som
gjorts i Storbritannien av Hodges (1993). Hennes studie indikerar i likhet med vår studie att
arbetsbelastning och icke adekvata källor för information är mest stressande då vårt resultat
har hög arbetsbelastning och för mycket information bland de högst rankade stressfaktorerna.
Däremot är de andra faktorerna som i Hodges studie rankats högt hamnat längre ned på vår
lista. Hon har förutom de redan nämnda faktorerna relationen med överordnad; brist på
klarhet över sin roll; brist på delaktighet samt bristfällig kommunikation vilket verkar vara
motsatt mot vårt resultat där vi fått uppfattningen att svenska bibliotekschefer är säkra på sin
arbetsroll. Även intern och extern förändring verkar inte påverka svenska bibliotekschefer i
lika stor utsträckning som de brittiska bibliotekscheferna. Dessa båda stressfaktorer kommer
nämligen först i den andra gruppen.

Resultatet visar på att folkbibliotekschefer vanligtvis har en splittrad arbetsroll, där de är
chefer men också arbetar som bibliotekarie ute i den operativa verksamheten. Vi tror att en
del ser sig som chefer i första hand och att en del ser sig som bibliotekarier. Detta kan
påverka hur biblioteksverksamheten hanteras. Det kan finnas fördelar med att ha en delad
arbetsroll där man är involverad i verksamheten på ett mycket nära håll. Två av Jürisoos
definitioner på en sjuk organistion är att den är diffus och komplex. Detta kan jämföras med
att man som chef kan bli stressad av att ha två stora prioriteringsområden dels att vara en
föredömlig bibliotekarie dels att vara en god chef. Att stress kan bero på den splittrade
arbetsrollen syns i ett citat från enkätsvaren:

Min stress beror till stor del på att jag förutom att vara chef även ska fungera operativt ute i
biblioteket.

Det kan vara en komplex situation att både vara bibliotekarie och chef. Undersökningen
indikerar att en splittrad arbetsroll är en källa till stress för våra folkbibliotekschefer då
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många olika arbetsuppgifter och avbrott i arbetet är bland de högst rankade stressfaktorerna.
Vi tror att folkbibliotekschefer blir stressade av att ha en splittrad arbetsroll. Vi vet att många
folkbibliotekschefstjänster är uppdelade mellan chefsuppgifter och andra arbetsuppgifter, ofta
är man utbildad bibliotekarie. Vi tror att om man arbetar både som chef och bibliotekarie kan
detta ha betydelse för vad man i sin arbetssituation upplever som stress.

Jürisoo talar om sjuka organisationer och tar bland annat upp komplexiteten som ett
kännetecken för dessa. Komplexiteten för en bibliotekschef innebär att hon måste öka sin
kunskap inom två olika områden och vara uppdaterad inom båda. Utvecklingen inom
offentlig verksamhet går mot en större medvetenhet kring bl.a. management, ekonomi och
ledarskapsfrågor. I och med att fokuseringen har blivit starkare på chefskapet innebär detta
också att kraven på bibliotekschefen ökar. Litteraturen indikerar att chefsrollen betonas allt
mer men det efterfrågas fortfarande en specialist alltså en utbildad bibliotekarie. Resultatet i
undersökningen visar på att hög arbetsbelastning och deadlines och tidspress är en hög
stressfaktor. Folkbibliotekschefer skall kunna mer och vara både yrkesspecialister och
utbildade chefer. Detta skulle kunna innebära fler ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Dock skall man komma ihåg att folkbiblioteket fortfarande är en kommunal
verksamhet och inte ett vinstdrivande affärsföretag. Resultatet i en folkbiblioteksverksamhet
måste mätas på andra sätt än rent ekonomiskt. Komplexiteten i biblioteksverksamheten kan
ses utifrån de visioner som bibliotekslagen målar upp för folkbiblioteksverksamheten.
Folkbiblioteket har många övergripande visioner som rör sig kring intresset för litteratur,
information, utbildning, kultur samt tillgänglighet för hela befolkningen.

Undersökningen påvisar att hela 78 % anser sig för upptagna med kortsiktiga frågor
i sitt arbete att man inte hinner reflektera över mer långsiktiga frågor. En av respondenterna i
undersökningen säger att det är:

Svårt att hinna med långtidsplanering.

Vilka blir konsekvenserna av att bibliotekschefen inte reflekterar över långsiktiga frågor? Är
det enbart kommunens ansvar? Att chefen inte hinner tänkta långsiktigt kan vara förödande
för organisationen. Om man enbart arbetar med kortsiktiga frågor kan man inte säga att man
strävar mot en vision. Kan man då tänka sig att många bibliotekschefer behöver lägga lite av
de andra arbetsuppgifterna åt sidan och ägna sig mer åt chefsuppgifterna som att planera
strategiskt för framtiden? Kan detta vara en konsekvens av att man inte ser sig som chef eller
att man inte är chef trots att man har ett övergripande ansvar för verksamheten? En
respondent har uttryckt det så här:

Jag är inte direkt chef för biblioteket, utan samordnare och kan inte säga att jag har anställda under
mig. Biblioteket ingår i Kultur och fritid och dess chef är också chef för biblioteket.

Detta kan innebära att biblioteket kan ha en verksamhetschef som inte är särskilt involverad i
verksamheten. Vi finner i vår undersökning bibliotekschefer som kallar sig biblioteksansvarig
eller bibliotekssamordnare som inte anser att de i egentlig mening har anställda under sig. Är
det bästa sättet att förvalta en verksamhet? Ett citat ur enkätsvaren belyser hur chefsrollen kan
se ut på ett bibliotek:

Det var inte … mitt val att bli chef jag “blev” det efter en omorganisation. Jag skulle hellre vara
“bara“ barnbibliotekarie och inte försöka kombinera de tu.

Ytterligare en av Jürisoos definitioner på en sjuk organisation är att den är resursfattig.
Undersökningens resultat visar att budget och brist på resurser är en stressfaktor. Detta kan
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bero på sättet som organisationen finansieras. Biblioteken får sin betalning i form av
budgetanslag och detta innebär att de inte kompenseras för vad kunden betraktar som
bibliotekspersonalens prestation eller resultat. Det kan också bero på att bibliotekschefen inte
alltid formellt är ansvarig för ekonomin eller kanske inte har utbildning inom området.
Eftersom vi i vår undersökning har riktat oss till respondenter som är den högste chefen inom
biblioteksorganisationen kan det finnas personer som t.ex. är bibliotekarie anställd
tillsammans med en biblioteksassistent. Bibliotekarien är då ansvarig för bibliotekets
verksamhet men kan ha en verkställande chef med budgetansvar inom kommunen.

Vi trodde att bibliotek kunde vara olika prioriterade beroende på vilken nämnd de låg under
eller på kommunstorleken men det verkar inte vara så. Däremot säger Lundberg (1989) t. ex.
att många bibliotekschefer uppfattar sin “biblioteksnämnd” som svag jämfört med andra
nämnder. Att kanske stressfaktoren ���� ���������� (�(���������
������ �
� ����
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��� eller
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� skulle rankas olika högt beroende på nämnd eller
kommunstorlek. Det visade sig att det inte var så och det verkar inte ha någon större
betydelse. Däremot är ��������������(�(���������
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�relativt höga�stressfaktorer. Vi vill gärna spekulera kring relationen mellan
dessa stressfaktorer och bibliotekchefers ändrade arbetsuppgifter. Man fokuserar t.ex. mer på
att marknadsföra verksamheten och får i större grad tala för sin verksamhet inför både
politiker och kunder. Bibliotekschefen måste kunna lyfta fram bibliotekets värde och ha idéer
om vad man vill satsa på i framtiden för att t.ex. kunna få en större budget att röra sig med.

Ytterligare en aspekt som man kanske bör ta hänsyn till är resultatet som visar att
stressfaktorerna många olika arbetsuppgifter; hög arbetsbelastning; budget och brist på
resurser samt avbrott i arbetet gör kvinnorna mer stressade än männen i undersökningen. Vi
har inte tittat på stress ur genusperspektiv utan ur ett organisationsperspektiv. Däremot kan vi
hålla med om att det kan vara viktigt att ta hänsyn till även detta perspektiv när man utvecklar
verksamheten i en kvinnodominerad organisation, som folkbiblioteket.

Vi blev ändå glada över den positiva bild vi fick av respondenternas arbetsmiljö och
situation. Vi har uppfattningen att de flesta folkbibliotekscheferna är säkra i sina yrkesroller
och trivs med sitt arbete. Det finns dock problem som man inte skall förneka. Problematiken
med vad bibliotekschefen skall göra, skall denne vara chef eller bibliotekarie?
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Den första slutsatsen som vi drar för att kunna besvara vår frågeställning handlar om vilka
stressfaktorer som påverkar bibliotekscheferna i arbetsmiljön.

De faktorer som är den största källan till stress för chefer vid svenska folkbibliotek
är att ha många olika arbetsuppgifter; deadlines och tidspress; hög arbetsbelastning; budget
och brist på resurser; att mottaga för mycket information samt avbrott i arbetet.

Enligt undersökningen har det visat sig finnas en del signifikanta skillnader bl. a mellan
kvinnor och män. Det kan vara viktigt att påpeka att det i undersökningen är färre män (9
stycken) än kvinnor (23 stycken) det kan ha påverkat resultatet. Vi vill därför akta oss för att
dra alltför generella slutsatser om förhållandet mellan kvinnor och män i undersökningen
även om resultatet gett signifikanta skillnader i ett par fall. De signifikanta skillnaderna är
följande:

− Kvinnor är signifikant mer stressade av många olika arbetsuppgifter än män.

− De bibliotekschefer som även har andra arbetsuppgifter är signifikant mer stressade
av många olika arbetsuppgifter än de som enbart har chefsuppgifter.

− Kvinnor är signifikant mer stressade än män av hög arbetsbelastning.

− De bibliotekschefer som även har andra arbetsuppgifter är en signifikant mer
stressade av hög arbetsbelastning än de som enbart har chefsuppgifter.

− Bibliotekschefer ur gruppen Stor kommun är signifikant mer stressade av hög
arbetsbelastning än de andra grupperna.

− Bibliotekschefer i bibliotek organiserade under ansvarsnämnder med tyngdvikt vid
Kultur är signifikant mest stressade.

− Kvinnor är signifikant mer stressade av budget och brist på resurser än män.

− Kvinnor är signifikant mer stressade av avbrott i arbetet än män.
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Ämnet folkbibliotekschefer och stress tangerar många områden och det finns mycket mer
som skulle kunna undersökas. Vi skulle vilja gå djupare in på hur bibliotekschefens roll ser ut
i dag och hur den har förändrats genom tiderna. Det finns fler aspekter som vi skulle vilja ta i
beaktande, t.ex. studera samhällsutvecklingen och det politiska intresset för
biblioteksinstitutionen, då stress är ett samhälls och arbetsmiljö problem. Vi har studerat en
kugge i organisationen, bibliotekschefen, och för att få en djupare förståelse för
organisationen kan man fördjupa sig i organisationsstrukturen. Vi tror att
organisationskulturen likaväl som strukturen påverkar stressnivån för individen och därför
bör även denna aspekt studeras. Inom stressforskning påpekar man att en åtgärd kan vara att
individen ändrar livsstil och det skulle kunna innebära att organisationskulturen också
behöver förändras. Dessutom som skulle vi vilja föra in ett genusperspektiv när man tittar på
organisationers uppbyggnad och utveckling m.m.

Vi skulle vilja titta närmre på vilka konsekvenser som stress har inom verksamheten
i dag. Är biblioteket en organisation som är bra för sina medarbetare? För att kunna göra
någonting åt konsekvenserna bör man också diskutera kring åtgärder och förbättringar av
verksamheten.

Vi skulle även vilja veta hur chefen ser på sin dubbla yrkesroll som både
bibliotekarie och chef. En annan aspekt som vore intressant att studera är vad
bibliotekscheferna anser om avsaknad av eller genomgången chefsutbildning.
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Arbetsrelaterad stress är ett stort problem som är aktuellt inom flera verksamheter. Syftet med
denna magisteruppsats är att undersöka vilka stressfaktorer som påverkar svenska
folkbibliotekschefer. Detta har gjorts genom att kartlägga de potentiella stressfaktorerna som
bibliotekschefen möter i den dagliga arbetsmiljön. För bakgrundsförståelse har en
litteraturstudie samt två informella intervjuer genomförts.

Folkbiblioteksorganisationen är en del av den kommunala verksamheten och ordnad
under en nämnd med ansvar för biblioteksverksamhet. Biblioteksverksamheten följer
bibliotekslagen angående visioner och mål, men samtidigt är det kommunfullmäktige som
beslutar om biblioteksverksamhetens övergripande inriktning, omfattning och  om dess
resurser. Chefsrollen på bibliotek kan sägas vara en mellanchefsställning, eftersom de
befinner sig under nivån där beslut tas om verksamhetens inriktning, omfattning samt
resurser. Det kan skapa stress att man inte har fria händer att driva verksamheten, utan hela
tiden är styrd av andra intressenter.

Professionsyrken, som t.ex. bibliotekarieyrket, har ofta en chef som är kompetent
både som professionsmedlem och ledare. Den dubbla arbetsrollen ställer höga krav på chefen
och kan skapa en splittrad och stressig arbetsmiljö när chefen pendlar mellan
bibliotekarierollen och chefsrollen.

Några faktorer som påpekats i samband med orsaken till arbetsrelaterad stress är att
vikten av ledarskapsutbildning för chefen i verksamheten inte har betonats; att man oftast har
befordrats till chef för att man är en duktig specialist och yrkesutövare. Andra faktorer är att
chefsrollen håller på att förändras vilket gör att chefen får mer ansvar och att
arbetsbelastningen ofta är hög samt att det ibland förekommer brister från överordnad. En
annan stor faktor som påverkar stressnivån är nedskärningarna i samband med omvälvande
organisationsförändringar som skett från 1990-talet.

Utgångspunkten för denna studie är de följande kategorierna av stressfaktorer som
har blivit identifierade i litteraturen: arbetsrollen; feedback; fysisk arbetsmiljö; arbetet i sig;
budget och brist på resurser; förändring; inflytande och kontroll; kommunikation och
information.

Resultatet i denna undersökning bygger på en kvantitativ enkätundersökning. Metoden valdes
eftersom uppsatsförfattarna ville undersöka det gemensamma för populationen. Resultatet av
enkätundersökningen visar att den största stressfaktorn är att ha många olika arbetsuppgifter.
I resultatet ser vi tre grupper av stressfaktorer. Den första gruppen består av de faktorer som
flest, 50-72 %, av de tillfrågade har angett som stressfaktorer: många olika arbetsuppgifter;
avbrott i arbetet; deadlines och tidspress; hög arbetsbelastning; mottar för mycket information
samt avbrott i arbetet. Den första gruppen innehåller faktorer som är direkta och konkreta
stressfaktorer. De är en del av individens dagliga arbetssituation och ligger nära individen och
därför påverkar denne.

Den andra gruppen består av faktorer som färre, 16-38 %, av de tillfrågade har
angett som stressfaktorer. I den andra gruppen återfinns relationen med kommunpolitiker;
lönenivå; förändring i kommunen; brist på feedback från överordnad; informationsutbyte med
överordnad. Denna grupp innehåller faktorer som kan kräva lite mer eftertanke för att de skall
upptäckas och de är inte lika direkta som den föregående gruppen. De kan upplevas som
irriterande inslag i arbetet men är inte akuta.
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Den tredje gruppen innehåller de faktorer som ingen eller upp till 13 % har angett
som en stressfaktor. Bibliotekscheferna i denna undersökning är inte tveksamma inför sin
kompetens eller sin chefsposition då det är i den tredje gruppen som man hittar faktorer som
behandlar kompetens, arbetslivserfarenhet och position.

Undersökningen visar även att det finns vissa signifikanta skillnader. Kvinnor är signifikant
mer stressade än män av många olika arbetsuppgifter; av hög arbetsbelastning; av avbrott i
arbetet samt av budget och brist på resurser.

De bibliotekschefer som även har andra arbetsuppgifter än chefsuppgifter är
signifikant mer stressade av många olika arbetsuppgifter än de som enbart har chefsuppgifter.

Bibliotekschefer ur gruppen Stor kommun är signifikant mer stressade av hög
arbetsbelastning än de andra grupperna.

Bibliotekschefer i bibliotek organiserade under ansvarsnämnder med tyngdvikt vid
Kultur är signifikant mest stressade.

Vi har i diskussionen spekulerat kring resultatet och tycker oss se att problematiken kring
bibliotekschefers arbetsmiljö bl.a. finns i den delade arbetsrollen och i chefsrollen i sig. Vi
skulle gärna se en fortsättning av forskningen inom detta område.
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Borås, 4 april 2002

Hej!

Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan, Borås, som för närvarande skriver vår
magisteruppsats. Uppsatsens arbetstitel är %�
��������
�
���������
��
��	���
������������
����(�(������.�Vi skulle vara evigt tacksamma om Du skulle vilja undanvara 5-10 minuter och
svara på vår enkät. För att underlätta för Dig använder vi oss av en elektronisk enkät, då vi
tror att detta tar mindre av Din tid i anspråk.

Du har valts ut, tillsammans med 38 andra personer på liknande positioner, att delta i en
undersökning. Det är helt frivilligt att delta, men för att undersökningen skall kunna bli av
god kvalitet och ge ett tillförlitligt forskningsresultat ber vi Dig att ställa upp.

Det som förväntas av Dig är Din första reaktion baserat på hur Du har upplevt de senaste 12
månaderna. Dina svar kommer att behandlas helt ��
���	
��	����och det är bara
undertecknade som kommer att veta vem som har svarat.

För att besvara enkäten ber vi Dig att klicka på nedanstående länk och sedan följa
instruktionerna.

http://luvanold.utb.hb.se/eval/pub/1181default.asp

Om Du har några frågor angående enkäten eller undersökningens syfte är Du välkommen att
kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Tack på förhand för Din medverkan!

���������$��	������$�
#
%�������&�
������J� ����&�
������	����

Susanne Partanen Nina Persson Tholin
Erikslund 5 Yxhammarsgatan 2
506 31 Borås 503 31 Borås
Telnr: 033-10 54 05 Telnr: 033-41 60 06
Mobil: 0736-89 53 05 Mobil: 0733-70 19 16
Email: susanneveliina@hotmail.com Email: tisdagsbarn@hotmail.com
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Enkätfrågor
2��$����
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�����(�	����������������������

Kvinna Man

Födelseår…

Ditt bibliotek ligger i …(kommun och eventuellt kommundel/stadsdel)

Ditt bibliotek är organiserat under … (kommunnämnd/er alternativt annat)

Din arbetstitel är …

Hur många anställda har du?

Om det finns fler chefsnivåer än Din egen i Ditt bibliotek, i så fall hur många?

Har Du andra arbetsuppgifter än specifikt chefsuppgifter?
Ja Nej Vet ej

Om ja på föregående fråga, hur många procent av din tjänst innebär andra arbetsuppgifter än
specifikt chefsarbetsuppgifter?

Har Du under den senaste månaden upplevt spänningar, värk, sömnproblem, oro eller
liknande besvär som Du tror huvudsakligen beror på din nuvarande arbetssituation.
Ja Nej Vet ej

Har Du vanligtvis möjlighet att ta en paus när Du känner Dig stressad på arbetet.
Ja Nej Vet ej

Anser Du att Du är för upptagen med kortsiktiga frågor i Ditt arbete så att Du inte hinner
reflektera över mer långsiktiga frågor.
Ja Nej Vet ej

Nedan följer en lista med faktorer som har blivit identifierade som potentiella källor till
negativ stress. Vi vill be Dig markera till vilken grad följande faktorer har varit en källa till
negativ stress, under de senaste 12 månaderna.

1= Inte alls stressad
2= Lite stressad
3= Stressad
4= Mycket stressad
5= Mycket stressad under längre perioder
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Fysisk arbetsmiljö 1 2 3 4 5
Hög arbetsbelastning 1 2 3 4 5
Att ha för lite att göra på arbetet 1 2 3 4 5
Brist på stimulans i arbetet 1 2 3 4 5
Deadlines och tidspress 1 2 3 4 5
Många olika arbetsuppgifter 1 2 3 4 5
Avbrott i arbetet 1 2 3 4 5
Rädsla för att göra misstag 1 2 3 4 5
Användandet av ny teknologi 1 2 3 4 5
Kontakt med allmänheten 1 2 3 4 5
Att känna mig undervärderad i
organisationen

1 2 3 4 5

Känna att biblioteksservicen är
undervärderad

1 2 3 4 5

Att leda min personal 1 2 3 4 5
Osäker på min roll i organisationen 1 2 3 4 5
Att inte veta vad som förväntas av mig 1 2 3 4 5
Brist på vidareutbildning inom t.ex.
ledarskap

1 2 3 4 5

Att bli befordrad över min kompetens 1 2 3 4 5
Brist på karriärutveckling 1 2 3 4 5
Otrygg arbetssituation A (ex. rädd att
förlora arbetet)

1 2 3 4 5

Otrygg arbetssituation B (ex. våldsamma
kunder)

1 2 3 4 5

Brist på kompetens 1 2 3 4 5
Brist på arbetslivserfarenhet 1 2 3 4 5
Brist på inflytande och kontroll 1 2 3 4 5
Brist på självbestämmande 1 2 3 4 5
Lönenivå 1 2 3 4 5
Ledarskapsstil hos överordnad 1 2 3 4 5
Relationen med kommunpolitiker 1 2 3 4 5
Relationen med kommunala tjänstemän 1 2 3 4 5
Relationen med överordnad 1 2 3 4 5
Relationen med mina kollegor (andra
personer i samma position som jag)

1 2 3 4 5

Relationen med underordnad 1 2 3 4 5
Brist på socialt stöd från närmaste
medarbetare

1 2 3 4 5

Informationsutbyte med överordnad 1 2 3 4 5
Informationsutbyte med underordnad 1 2 3 4 5
Mottar för mycket information 1 2 3 4 5
Mottar för lite relevant information 1 2 3 4 5
Brist på feedback för mina arbetsinsatser 1 2 3 4 5
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från överordnad
Brist på feedback för mina arbetsinsatser
från underordnad

1 2 3 4 5

Konkurrens inom biblioteksorganisationen
(ex. informell ledare)

1 2 3 4 5

Budget och brist resurser 1 2 3 4 5
Förändring i biblioteksorganisationen 1 2 3 4 5
Förändringar i kommunen 1 2 3 4 5
Förändring i biblioteksorganisationens
omvärld

1 2 3 4 5

Jag vill även tillägga…

�������
����������
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Sammanställning av enkät med början från stressfaktorerna.

Nedan följer en lista med faktorer som har blivit identifierade som potentiella källor till
negativ stress. Respondenterna har blivit ombedda att markera till vilken grad följande
faktorer har varit en källa till negativ stress, under de senaste 12 månaderna. Svaren redovisas
här i antalet av alla inkomna enkätsvar, alltså är 100 % lika med 32 stycken respondenter.
Värdena indikerar följande:

1= Inte alls stressad
2= Lite stressad
3= Stressad
4= Mycket stressad
5= Mycket stressad under längre perioder

1 2 3 4 5 Internt
bortfall

Fysisk arbetsmiljö 16 10 4 1 1 -

Hög arbetsbelastning 4 8 11 5 4 -

Att ha för lite att göra på arbetet 91 6 3 - - -

Brist på stimulans i arbetet 26 4 1 - 1 -

Deadlines och tidspress 5 7 12 6 2 -

Många olika arbetsuppgifter 5 4 9 5 9 -

Avbrott i arbetet 6 10 6 6 4 -

Rädsla för att göra misstag 12 16 2 1 1 -

Användandet av ny teknologi 16 9 4 3 - -

Kontakt med allmänheten 25 6 - 1 - -

Att känna mig undervärderad i
organisationen

19 5 3 2 3 -

Känna att biblioteksservicen är
undervärderad

11 10 2 5 4 -
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Att leda min personal 12 11 8 - 1 -

Osäker på min roll i organisationen 19 6 1 3 3 -

Att inte veta vad som förväntas av mig 13 12 1 4 1 1

Brist på vidareutbildning inom t.ex.
ledarskap

13 10 5 1 2 1

Att bli befordrad över min kompetens 24 4 2 1 - 1

Brist på karriärutveckling 22 6 - 2 1 1

Otrygg arbetssituation A (ex. rädd att
förlora arbetet)

24 6 1 - - 1

Otrygg arbetssituation B (ex. våldsamma
kunder)

25 5 2 - - -

Brist på kompetens 21 10 1 - - -

Brist på arbetslivserfarenhet 30 2 - - - -

Brist på inflytande och kontroll 17 8 5 - 2 -

Brist på självbestämmande 22 4 3 2 - 1

Lönenivå 9 11 5 2 4 1

Ledarskapsstil hos överordnad 17 7 3 2 3 -

Relationen med kommunpolitiker 11 8 9 3 - 1

Relationen med kommunala tjänstemän 17 10 3 - 1 1

Relationen med överordnad 21 7 - 2 1 1

Relationen med mina kollegor (andra
personer i samma position som jag)

26 4 - - 1 1

Relationen med underordnad 19 10 2 - - 1

Brist på socialt stöd från närmaste
medarbetare

26 4 2 - - -
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Informationsutbyte med överordnad 14 8 3 3 3 1

Informationsutbyte med underordnad 14 15 2 - - 1

Mottar för mycket information 6 10 12 2 2 -

Mottar för lite relevant information 14 10 4 3 1 -

Brist på feedback för mina arbetsinsatser
från överordnad

12 11 4 2 3 -

Brist på feedback för mina arbetsinsatser
från underordnad

16 8 6 1 1 -

Konkurrens inom biblioteksorganisationen
(ex. informell ledare)

23 5 2 1 1 -

Budget och brist på resurser 3 10 11 2 6 -

Förändring i biblioteksorganisationen 12 10 7 - 1 2

Förändringar i kommunen 15 8 3 3 3 -

Förändring i biblioteksorganisationens
omvärld

18 5 8 - 1 -


