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Abstract 
The aim of this thesis is to study how librarians at Bibliotek Uppsala perceive the reorganization that was 
implemented in 2015. The reorganization involved both a change in the organizational structure and a centralized 
media acquisition. The aim is also to see whether this reorganization changed the wellbeing in the work place, if 
the goals with the reorganization have been fulfilled and whether there was a resistance to the change that was 
implemented, and if so, how that resistance took shape. The main method for this study has been qualitative 
interviews with librarians at Bibliotek Uppsala.  

The findings show different views on the reorganization. Positive voices were raised concerning a closer and 
more direct contact with employees within the same unit. Negative voices on the other hand concern the lack of 
contact with employees outside the unit. A centralized media acquisition has made the process more efficient, both 
economically and through time saving. Librarians at Bibliotek Uppsala who no longer work with acquisition 
however experience a stress connected with the loss of contact with the media, connected to a reduction in literature 
knowledge. Another effect of the reorganization has been a more unified organization which is perceived as both 
something positive and something negative. It is a positive outcome for the organization as a whole but librarians 
working at the smaller libraries experience a loss in uniqueness of the libraries.  

The findings concerning wellbeing in the workplace are varied. Some librarians experience more stress while 
others see a clearer structure in the workplace. A stress in relation to different leadership roles is however 
pervading, caused by lack of communication.  

The goals of the reorganization have been partly met but lacking in some respects like developed cross-
groups, more contact between co-workers and between managers and co-workers. 

There was a resistance to the change that was implemented in 2015. The resistance was cause by previous 
experiences, fear and how the change was being implemented. The greatest source of the resistance was connected 
with a lack of dialogue concerning the changes being implemented.  
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Inledning 

Organisationsförändringar har blivit allt mer frekventa inom många branscher och 

inte minst inom biblioteksvärlden. Att centralisera medieinköp och 

iordningställande är något som sker på allt fler bibliotek som ett sätt att effektivisera 

dessa processer och tillgängliggöra personal för andra arbetsuppgifter.  

Bibliotek Uppsala gjorde år 2015 en större omorganisation där de gjorde 

förändringar i sin matrisorganisationsstruktur och centraliserade inköp och 

iordningsställande av medier. När jag under hösten 2018 gjorde praktik i denna 

organisation upplevde jag att man pratade mycket om den nya organisationen och 

förändringar som uppkommit i och med denna. Eftersom det hade gått nästan fyra 

år sedan man genomfört organisationsförändringarna förstod jag att det varit något 

som påverkat de anställda i hög grad.  

Arbetsgivare har enligt AFS (2015:4) en skyldighet att arbeta främjande för de 

anställdas hälsa och motverka ohälsa på arbetsplatsen. Måendet på en arbetsplats är 

således av högsta vikt. 1 I och med att en omorganisation kan förändra arbetsklimatet 

på en arbetsplats kan det också ha en påverkan på måendet i organisationen.2 Att 

undersöka vad denna typ av organisationsförändringar får för praktisk påverkan för 

bibliotekarier kan därför ge värdefulla insikter kopplade till biblioteksorganisation 

och hälsa. I och med omorganisationers potentiella påverkan på måendet på en 

arbetsplats och den ökade frekvensen av omorganisationer och centralisering inom 

biblioteksbranschen blir det därför intressant att undersöka hur detta tar sig uttryck 

på bibliotek. Genom en fallstudie på detta kan en indikation ges på hur 

bibliotekarier på andra bibliotek skulle kunna påverkas av liknande 

omorganisationer.  

Genom att ta bibliotekariers perspektiv kan också praktiska aspekter av 

förvärvsarbete från de som arbetat både decentraliserat och centraliserat lyftas. 

Genom att utgå från bibliotekariers perspektiv kan man komma åt ett bottom up-

perspektiv på centralisering av medieförvärv i en bibliotekskontext, något som kan 

komma till nytta inte minst för bibliotek som funderar på att införa en liknande 

organisation, och komplettera det vanligt företrädande ledningsperspektivet. 

En annan aspekt av omorganisation är förändringsmotstånd. I och med den 

ökade frekvensen av omorganisationer ökar också relevansen för detta begrepp. 

                                                 
1 AFS (2015:4), § 7. 
2 Winroth (2018), s. 105. 
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Förändringsmotstånd innebär att anställda reagerar negativt på en omorganisation 

och kan få stor påverkan både på förändringsarbetet och på det fortsatta arbetet i en 

ny organisationsform. Genom att undersöka hur ett förändringsarbete gått till, 

kopplat till attityder och kommunikation, kan man belysa viktiga aspekter av en 

sådan process sett från både lednings- och bibliotekariers perspektiv.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka för- och nackdelar som 

folkbibliotekarier ser med ett centraliserat medieförvärv, centraliserat 

iordningställande och en förändrad matrisorganisation. Bibliotek Uppsala 

genomförde år 2015 en större omorganisation där man centraliserade medieförvärv 

och iordningställande samt förändrade organisationsstrukturen. Genom att 

undersöka bibliotekariers upplevelser av detta vill jag dels vidga perspektivet av 

centraliseringens för- och nackdelar, dels se hur denna typ av förändringsarbete 

påverkar bibliotekariers välmående på arbetsplatsen.  

För att kunna sätta Bibliotek Uppsala, som står som objekt för fallstudien, i ett 

större perspektiv blir det viktigt att också förstå ledningens mål och syfte med 

omorganisationen. Eftersom måendet har en central plats i denna studie är det 

intressant att förstå huruvida det varit en lyckad omorganisation där de mål som 

satts upp nåtts, eller om man upplever omorganisationen som misslyckad. Detta är 

aspekter som kan tänkas påverka de anställdas upplevelser av omorganisationen. 

Ett känt fenomen som kan försvåra en omorganisation är motstånd mot 

förändring. Det kan ta sig uttryck på olika sätt och uppstår oftast då förändringar 

varit plötsliga, diffusa eller då det saknas tilltro bland medarbetarna.3 Om det finns 

ett stort motstånd mot förändring skulle det kunna tolkas som att det råder oenighet 

antingen kring vilka mål man ska uppnå eller hur man ska uppnå dem. Det gör det 

intressant att också undersöka huruvida bibliotekarier haft redan förutfattade, 

negativa, meningar om omorganisationen och vad dessa i så fall grundas på, samt 

att se hur attityderna ser ut idag. Syftet sammanfattas genom dessa frågeställningar: 

• Vilka för- och nackdelar finns det med organisationsförändringarna som 

genomfördes på Bibliotek Uppsala år 2015, sett ur bibliotekariers 

perspektiv? 

• Hur har måendet på arbetsplatsen förändrats i och med 

organisationsförändringarna?  

• Har Bibliotek Uppsala uppnått sina mål med organisationsförändringarna?  

• Fanns det motstånd mot förändring under omorganisationen? Hur visade det 

sig i så fall före och efter förändringen? 

Genom att besvara frågeställningarna kan viktiga aspekter av kopplingen mellan 

omorganisation, centralisering och välmående på arbetsplatsen lyftas i en 

bibliotekskontext där omorganisationer blivit allt vanligare. Med 

organisationsteoretiska verktyg kan bibliotekariers perspektiv lyftas och visa på 

aspekter av omorganisation som påverkar dess dagliga arbete och mående. 

                                                 
3 Bruzelius & Skärvad (2017), s. 410. 
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Forskningsläge 

Det finns en mängd litteratur som behandlar en välmående arbetsplats genom 

organisationsteorier. Jan Winroth behandlar hälsan i organisationer med fokus på 

ett hållbart arbetsliv i sin bok Organisationshälsa.4 Bruzelius och Skärvad skriver i 

Integrerad organisationslära om organisationsförändringars påverkan på individer 

inom en organisation.5, Heide, Johansson och Simonsson behandlar 

kommunikationens relevans i organisationer i Kommunikation i organisationer.6 

Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke och Torbjörn behandlar individen 

ur ett arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv med fokus på arbetslivet och 

hälsan på arbetsplatser i Arbets- och organisationspsykologi: Individ och 

organisation i samspel.7 Dessa perspektiv är viktiga för denna uppsats och kommer 

att återkomma i teorikapitlet. 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse är intressant inom organisationsforskning då det har 

påverkan på organisationens övergripande välmående. Det finns ett samband 

mellan arbetstillfredsställelse, motivation och prestation på arbetsplatsen. 

Arbetstillfredsställelse påverkar även hur mycket tid den anställda tillbringar på 

arbetsplatsen och hur intensivt man arbetar. Det har även visats påverka hur stort 

engagemang man känner för arbetsplatsen vilket också påverkar hur man agerar.8 

Arbetstillfredsställelse kan bero på en mängd faktorer bland annat personlighet. 

Men det påverkas främst av arbetsförhållandena inom organisationen. Furnham, 

Petrides, Jackson och Cotter visade i sin studie att bara en liten procent av 

arbetstillfredsställelsen kunde förklaras av personlighet.9 Att personlighetsdrag inte 

skulle ha en större påverkan på arbetstillfredsställelsen är dock ifrågasatt.10 

En studie av Danica Bakotić visar att relationen mellan arbetstillfredsställelse 

och prestation på arbetsplatsen är komplex. Det går inte att tolka organisationers 

prestation som en summering av alla medarbetares enskilda prestationer utan de bör 

ses ur ett större perspektiv. Bakotić menar att det därför vore naivt att påstå att det 

alltid skulle finnas ett samband mellan arbetstillfredsställelse och organisationens 

resultat.11 Det finns studier som visar samband mellan arbetstillfredsställelse och 

                                                 
4 Winroth (2018). 
5 Bruzelius & Skärvad (2017). 
6 Heide m.fl. (2012). 
7 Aronsson m.fl. (2012). 
8 Kayal & Das (2016), s. 187. 
9 Furnham m.fl. (2002), s. 1340. 
10 Se till exempel Lounsbury m.fl. (2007); Judge m.fl. (2002).  
11 Bakotić (2016), s. 126. 
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den enskildas prestation, men studier på organisationens prestation i stort i 

förhållande till arbetstillfredsställelse ger motsägande resultat.12 

Lynch och Verdin jämför arbetstillfredsställelsen på tre universitetsbibliotek i 

USA och Kanada och finner att det inte råder någon skillnad mellan män och 

kvinnors uppfattning av arbetstillfredsställelse. Inte heller har olika åldersgrupper, 

hur länge man varit på arbetsplatsen, hur mycket man satsar på karriär, hur 

övervakad man är eller vilken syssla man arbetar med visat sig påverka 

arbetstillfredsställelsen bland bibliotekarier. Studien visade dock att chefer och 

föreståndare var mer nöjda med sitt arbete. Resultaten visade också att personal 

inom vissa avdelningar hade större arbetstillfredsställelse än andra.13 

Centralisering 

Behovet av att effektivisera och rationalisera medieinköp och förvärv har ökat inom 

alla typer av bibliotek. I rapporten Vi arbetar i medborgarnas tjänst från Svensk 

biblioteksförening görs en genomgång av hur det skrivs om detta i folk- och 

högskolebibliotekens medieplaner. I rapporten nämns också olika strategier för en 

effektivisering av mediebeståndsarbete på folk- och högskolebibliotek i Sverige. 

Två kontrasterande metoder är att centralisera och standardisera inköp och 

iordningställande samt att decentralisera genom ämnesansvariga bibliotekarier som 

ansvarar för förvärv och gallring inom specifika ämnen.14  

Catherine Gibson (1998) skriver i artikeln ”But we've always done it this way” 

om ett folkbibliotek, i staten Indiana i USA, som på grund av minskade resurser 

valt att centralisera medieförvärvet. I artikeln undersöks hur ledningen ser på 

förändringen fem år senare. Gibson menar att beslutet att centralisera var starkt 

kritiserat på arbetsplatsen. Bland annat såg man rädslan att unik kompetens gällande 

besökarnas behov skulle förloras. På detta bibliotek hade man innan 

centraliseringen valt att dela upp inköpen efter olika områden, vilket resulterade i 

att 21 personer arbetade med inköp. Genom centraliseringen menar författaren att 

det blivit en klar effektivisering av inköpen och att man skulle behöva ta in mer 

personal om man idag skulle gå tillbaka till det tidigare sättet att arbeta med förvärv. 

I artikeln framgår också att inköpsförslag från användarna ökat under de senaste 

fem åren och att det skett en effektivisering gällande inköp av dessa.15 

Organisationsform 

Vad gäller olika sätt att organisera en verksamhet så har det genomförts ett antal 

studier i syfte att undersöka vilken organisationsform som passar bäst i olika 

branscher. Ett exempel på det är Fredrik Nylander och Sofie Vestergren som i sin 

                                                 
12 Bakotić (2016), s. 119. 
13 Lynch & Verdin (1987) s. 194-195, 197. 
14 Svensk biblioteksförening (2016), s. 59. 
15 Gibson (1998), s. 34-36. 
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magisteruppsats Organisationsstrukturens betydelse har gjort en fallstudie där de 

jämfört två medieföretag med olika organisationsstruktur. De vill genom sin 

uppsats undersöka vilken organisationsstruktur som är mest fördelaktig för 

medarbetarna genom att se om olika strukturer skapar olika privilegier och 

förmåner. De har undersökt detta genom variablerna motivation och trygghet, med 

målet att se hur detta påverkar produktiviteten.16 Deras slutsats är att 

organisationsstrukturen påverkar medarbetarnas produktivitet genom att påverka 

motivationen och tryggheten på arbetsplatsen. De finner att en matrisorganisation 

bättre bidrar till flexibilitet vad gäller arbetsuppgifter och skapar större gemenskap 

som leder till goda relationer mellan ledning och medarbetare. De menar att en mer 

hierarkisk organisation kan förhindra självständigt arbete vilket kan motverka 

känslan av gemenskap. De menar dock att detta kan påverkas även av andra faktorer 

och att organisationsstrukturen kan fungera olika bra i olika branscher.17  

Sammanfattning 

Det finns en mängd studier som behandlar välmående inom organisationer och vad 

som påverkar anställdas mående på arbetsplatsen. Definitionen av välmående 

varierar dock och det råder ingen konsensus kring vilken grad av påverkan som 

beror på personliga egenskaper. Tidigare studier visar att resultatet i en organisation 

inte nödvändigtvis påverkas av måendet på arbetsplatsen. Det är därför möjligt att 

öka effektiviteten och ha bra resultat inom organisationen, samtidigt som 

personalens mående blir allt sämre. Studier på välmående inom 

universitetsbibliotek i USA och Kanada har gjorts där ett ledningsperspektiv varit i 

fokus. Däremot saknas det studier som undersöker organisationsstrukturens 

påverkan på välmående ur bibliotekariers perspektiv med fokus på folkbibliotek.  

I och med det ökade behovet av en effektivare mediehantering på bibliotek i 

Sverige blir omorganisationer allt vanligare, något som påverkar bibliotekariers 

vardag. Tidigare forskning visar att olika organisationsformer kan passa olika bra i 

olika branscher. Inom biblioteksbranschen har centralisering blivit allt vanligare. 

Genom att undersöka bibliotekariers perspektiv kopplade till välmåendeforskning 

och organisationsforskning kan praktiska aspekter lyftas gällande denna typ av 

omorganisation och dess koppling till välmående på arbetsplatsen för bibliotekarier. 

Tidigare studier rörande centralisering på bibliotek indikerar att det finns 

övervägande positiva aspekter med en centralisering. Dessa studier har dock ett 

ledningsfokus och saknar de perspektiv som bibliotekarier som arbetat både 

centraliserat och decentraliserat kan bidra med. Detta skapar en lucka i forskningen 

där bibliotekariers perspektiv på denna typ av omorganisation lyfts. 

                                                 
16 Nylander & Vestergren (2006), s. 8f. 
17 Nylander & Vestergren (2006), s. 56. 
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Teoretiska utgångspunkter och 
begreppsförklaringar 

Samlingsbeteckningen för teorier som rör organisation är organisationsteori. Det 

finns dock ingen enskild teori som kan förklara hur organisationer fungerar. Olika 

teorier belyser olika fenomen av organisation.18 I och med uppsatsens syfte blir det 

mest relevant att utgå ifrån organisationsteorier som är kopplade till hälsa och 

välmående på arbetsplatsen, i detta ingår även viss organisationspsykologi.  

Vad är en organisation? 

Enligt Heide m.fl. uppstår organisationer när tre kriterier uppnås: att det finns 

personer som kan kommunicera med varandra, att de vill bidra till handling och att 

de vill arbeta mot gemensamma mål. Tonvikten här läggs på relationen mellan 

människor som skapande av organisationer.19 Aronsson m.fl. förklarar istället 

organisation som ett sätt att bryta ned en verksamhets övergripande mål till delmål. 

Dessa fördelas sedan som arbetsuppgifter på grupper, enheter och individer.20 Detta 

sätt att se på organisation speglar ett lednings- och effektivitetsperspektiv där 

organisationen ses som system där effektivitet nås genom rationellt beslutsfattande. 

Om man istället likt Heide m.fl. fokuserar på relationerna som finns inom 

organisationen och hur interaktionen ser ut, når man sociala aspekter av 

organisation där kommunikation ses som grunden för verksamheten.21 

Oavsett vilken syn man har på begreppet organisation är organisationen ett 

viktigt sätt att styra verksamheten och grundläggande för att uppnå dess mål. 

Fördelningen av arbetet i organisationer sker både vertikalt och horisontellt. Den 

vertikala fördelningen syftar på hierarkiska nivåer, med ledning och överordnade. 

Den horisontella arbetsfördelningen är kopplad till vilka funktioner den anställda 

tilldelas. Ett exempel är graden av standardisering där arbetet kan upplevas 

monotont och mindre tillfredsställande om arbetsinnehållet blivit allt för 

standardiserat.22 

Ett sätt att förstå en organisation är genom Boalman och Deals fyra olika 

perspektiv: det strukturella perspektivet, human resources (HR)-perspektivet, det 

politiska perspektivet och det symboliska perspektivet. Det strukturella 

perspektivet kan ses som en hjälp att utläsa verksamhetens mål och hur dessa 

                                                 
18 Bruzelius & Skärvad (2017), s. 23, s. 26.  
18 Aronsson m.fl. (2012), s. 274. 
19 Heide m.fl. (2012), s. 23. 
20 Aronsson m.fl. (2012), s. 260f. 
21 Heide m.fl. (2012), s. 38. 
22Aronsson m.fl. (2012), s. 260f. 
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påverkar val av organisation, ledning och styrning. Inom detta perspektiv ser man 

tydlighet från ledning som en viktig variabel för att undersöka arbetsmiljö och 

hälsa. Här är det viktigt att titta på till exempel mål- och styrdokument och även se 

till vilka resurser som finns. Önskvärt är en balans mellan uppdrag, mål, krav och 

resurser. Det politiska perspektivet är kopplat till juridik som rör verksamheten. Här 

gäller det att ha koll på vilka regelverk som berör verksamheten för att kunna 

uppfylla dess intentioner. Inom det symboliska perspektivet vill man påverka 

handlingar genom organisationskulturen, med andra ord genom normer, tankar och 

värderingar. HR-perspektivet handlar om att se personalen som resurser som är 

viktiga att investera i, till exempel genom kompetensutveckling och god arbetsmiljö 

och hälsa. Inom detta perspektiv är det också vanligt att man standardiserar 

arbetsuppgifter och skapar rutiner för medarbetarna.23 För denna uppsats kommer 

jag att fokusera på det strukturella perspektivet och HR-perspektivet då dessa har 

störst koppling till arbetsmiljö och hälsa. 

Arbetsfördelningen samordnas för att säkerställa att organisationens mål 

uppfylls. Detta kräver en viss grad av förutsägbarhet vad gäller resultatet av 

arbetsinsatserna. Detta administrerande brukar ske på en högre organisatorisk nivå 

genom planering, samordning och kontroll. Tre olika sätt att standardisera 

arbetsuppgifter är genom ”vilket arbete som utförs”, ”hur något görs” och ”vem 

som gör det”.24 Organisationer som styrs utifrån till exempel politiska direktiv blir 

ofta mer centraliserade och formaliserade.25 

Även om valet av organisation är ett sätt att uppnå verksamhetens mål så går 

det inte förutsätta att anställda alltid arbetar för organisationens bästa. 

Egenintressen kan komma att påverka i vilken grad organisationens mål styr 

verksamheten. Till exempel kan sådant som status, prestige och vilja att maximera 

egen inkomst påverka individen. Det kan få någon att fokusera snarare på saker som 

ser bra ut eller som påverkar ens egen möjlighet att klättra inom organisationen, än 

vad som bäst uppfyller verksamhetens mål. Detta har man sett sker framförallt i 

organisationer med många eller otydliga mål, där det blir svårt att se huruvida man 

lyckas uppnå målen.26 

Kommunikation 

Hur väl kommunikationen inom en organisation fungerar är en viktig aspekt av hur 

välfungerande organisationen är i stort. Heide m.fl. menar att kommunikation är det 

                                                 
23 Winroth (2018), s. 72. 
24 Aronsson m.fl. (2012), s. 261f. 
25 Bruzelius & Skärvad (2017), s. 347. 
26 Alvesson (2013), s. 69. 
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som möjliggör bland annat samordning, ledning, arbetsglädje och en relation till 

sina kunder.27 

Det finns två övergripande synsätt på kommunikation inom 

kommunikationsforskningen. Det är dels kommunikation som överföring av ett 

budskap dels kommunikation som delning av ett budskap. Den förstnämnda 

tolkningen har sin grund i kommunikationsforskning från 1940-talet och ser 

kommunikation som information och kunskap som transporteras mellan individer. 

Denna syn ser mottagaren av information som passiv och tar inte eventuella 

tolkningsproblem i beaktande. Den andra tolkningen ser istället en transformation 

där alla individer inom kommunikationsprocessen är med och skapar mening och 

kunskap.28 Att enbart se till att medarbetare i en organisation har tillgång till 

information, enligt det första synsättet, räcker oftast inte. Istället har man sett att 

delaktighet och dialog är det som skapar förutsättningar för att arbetsplatsen ska 

utvecklas positivt. Ren information säger nämligen ingenting om hur informationen 

tolkas och uppfattas. Heide m.fl. poängterar dock att dessa perspektiv kan ses som 

komplementära och att de, när de samexisterar, skapar förutsättningar för en 

välfungerande kommunikation. I västerländsk tradition har dock det överförande 

perspektivet kommit att dominera.29 

Traditionellt sett har fokus legat på en kommunikation som varit vertikal där 

ledning och chefer kommunicerat nedåt. Önskvärt menar Heide m.fl. är istället en 

horisontell kommunikation där kommunikation även sker mellan enheter och 

medarbetare.30 

En annan aspekt av kommunikation mellan medarbetare och chefer gäller den 

socialpsykologiska princip som går ut på att varje anställd inte bör ha flera chefer 

för att de riskerar att ge motstridiga order och direktiv.31 Något som kan vara aktuellt 

i en matrisorganisation då organisationen ofta innebär en uppdelning där två eller 

fler chefer är gemensamt ansvariga för beslut, handlingar och resultat. Problemet 

med ett delat ansvar kan bli att ingen tar ansvaret eller att det uppstår en konflikt 

kopplat till hur ansvarsfördelningen bör se ut.32 

Kommunikation är således mer än bara information. Det är en process som 

innefattar både att konstruera innehåll och att tolka det genom interaktion. Man kan 

därför se det snarare som en process än som ett statiskt tillstånd och som något som 

sker mellan människor med ett tydligt innehåll som delas. Att prata om 

kommunikation som inte nått fram blir med denna definition inkorrekt, då 

kommunikation inte handlar om budskapet utan om själva processen. 33 

                                                 
27 Heide m.fl. (2012), s. 15-16. 
28 Heide m.fl. (2012), s. 27-30. 
29 Heide m.fl. (2012), s. 33-34. 
30 Heide m.fl. (2012), s. 19. 
31 Aronsson m.fl. (2012), s. 51. 
32 Bruzelius & Skärvad (2017), s. 206-207. 
33 Heide m.fl. (2012), s. 25. 
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Mående på arbetsplatsen 

Jan Winroth poängterar att en av grunderna för att anställda på en arbetsplats ska 

kunna göra ett bra jobb är att de befinner sig på en välmående arbetsplats. Olika 

friskfaktorer ser man inom organisationsteori som balans mellan krav och resurser, 

tydliga mål som kommuniceras, tid för reflektion, återhämtning och utveckling 

samt skapade förutsättningar för delaktighet. Ju fler av dessa faktorer som uppfylls 

desto lättare bör det bli för den anställde att göra ett bra jobb.34 Ytterligare 

friskfaktorer är kopplade till ledning och förståelse för verksamhetens mål. Winroth 

menar att gemensam förståelse för vad man vill åstadkomma och goda sociala 

relationer är bland de viktigaste friskfaktorerna.35  

Winroth listar även individuella friskfaktorer som är kopplade till hur man 

upplever arbetsmiljön. Här är det viktigt att man upplever arbetsplatsen som 

meningsfull och kan se att arbetet har värde i ett större perspektiv, att man upplever 

att man har möjlighet att vara delaktig och att man vill engagera sig, att man känner 

tydlighet inför sin roll och sitt uppdrag, har resurser att kunna utföra en arbetsinsats 

man är nöjd med, att det finns tid att reflektera, utveckla och återhämta sig, samt att 

man tar hand om sin hälsa som ett sätt att orka med vardagen.36  

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4) listas balans mellan 

krav och resurser som ett krav kopplat till arbetsbelastning på arbetsplatsen. De 

listar också åtgärder som kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning, exempel på 

dessa är möjlighet till återhämtning, förändrat arbetssätt, ökad bemanning eller 

tillförda kunskaper. Arbetsgivaren har en skyldighet att arbeta både förebyggande 

och att skapa möjlighet för anställda att uppmärksamma ohälsosam 

arbetsbelastning.37 

Enligt AFS (2015:4) ska det finnas mål kopplade till den organisatoriska och 

den sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa på arbetsplatsen och även 

motverka ohälsa.38 Arbetsgivaren är också ansvarig för att de anställda har 

kännedom om de arbetsuppgifter som ska genomföras, hur prioriteringar ska ske, 

vilka resultat som ska uppnås och var man kan vända sig för att få stöd och hjälp.39 

Genom att undersöka dessa delar av en organisation når man således viktiga 

aspekter av arbetsmiljön.40 Att definiera arbetstillfredsställelse är svårt då det 

påverkas av en mängd variabler men genom att undersöka dessa faktorer kommer 

man åt viktiga aspekter av personalens upplevda mående på arbetsplatsen. I denna 

                                                 
34 Winroth (2018), s. 93. 
35 Winroth (2018), s. 94. 
36 Winroth (2018), s. 97. 
37 AFS (2015:4), 9 §. 
38 AFS (2015:4), 7 §. 
39 AFS (2015:4), 10 §. 
40 Winroth (2018), s. 89. 
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uppsats kommer fokus därför att ligga på Winroths definition av välmående på 

arbetsplatsen och friskfaktorer som i hög grad stöds av AFS (2015:4).  

Förändringsmotstånd 

Något som kan försvåra en omorganisation är att de som berörs har negativa 

attityder kring förändringen.41 Det krävs att medarbetarna visar intresse och 

engagemang för att uppnå gemensamma mål och att de investerar tid och 

engagemang i förändringen.42 Människor reagerar olika på förändring och man kan 

se bland annat motstånd, nyfikenhet, passivitet eller att personer ser förändring som 

en utmaning. Man kan således se det lite som en skala där några är mycket öppna 

för förändring, några mycket slutna men att de flesta ligger någonstans däremellan. 

Winroth menar att man kan värdera förändringar olika beroende på 

omständigheterna där de kan uppfattas som antingen irrelevanta, positiva eller 

påfrestande.43 

Top down-perspektivet 

Det finns två perspektiv när det kommer till förändringsmotstånd. Det första är 

ledarskapsperspektivet, vilket kan ses som top down. Inom detta perspektiv ligger 

fokus på hur man eliminerar förändringsmotstånd.44   

Dent & Goldberg gjorde år 1999 en litteraturgenomgång över begreppet 

”resistance to change” och visar att det finns en tydlig samsyn bland författarna som 

är kopplat till ett top down-perspektiv. Det vanligaste är att man ser missförstånd, 

känslor, avsaknad av tillit, hot av status och personlighet som orsaker som skapar 

ett förändringsmotstånd. Användbara strategier för att övervinna detta ses som 

utbildning, medverkan, underlättande, förhandling, manipulation och tvång. Det 

enda verket som sticker ut är DuBrin & Irelands Management and organization. De 

ser istället motståndet som något som kommer av människors rädsla för att tillvaron 

kan bli sämre och rädslan för det okända. De menar också att det handlar om 

medarbetares insikter om brister kopplade till förändringen som ledningen missat.45 

Gemensamt är att alla författare, i denna genomgång, ser förändringsmotstånd som 

något givet, ett psykologiskt fenomen som uppstår inom individen.46 Dent & 

Goldberg motsätter sig själva uttrycket förändringsmotstånd eftersom de menar att 

motståndet inte handlar om förändring i sig utan om risken att förlora till exempel 

status, lön eller bekvämlighet.47  

                                                 
41 Winroth (2018), s. 110. 
42 Winroth (2018), s. 111. 
43 Winroth (2018), s. 117. 
44 Smith, (2005), s. 519-522. 
45 Dent & Goldberg (1999), s. 28. 
46 Dent & Goldberg (1999), s. 29. 
47 Dent & Goldberg (1999), s. 26. 
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Den dominerande synen indikerar att källan till problemet är medarbetarnas 

motstånd och att det är upp till ledningen att bemästra denna reaktion. Motståndet 

blir således alltid olämpligt och kopplat till den som utför förändringen snarare än 

förändringen i sig. Dent och Goldberg menar istället att negativitet kopplat till ett 

förändringsarbete kan vara kopplat till hur förändringsarbetet utförs snarare än 

själva förändringen i sig.48 Sammanfattningsvis menar författarna att begreppet 

förändringsmotstånd gått från att vara ett systemkoncept som innebär att det 

påverkar alla lika mycket till att bli ett psykologisk som är mer avgränsat till 

individer, men att man ser att det återigen börjar gå mot en förståelse som system.49 

Jennifer Rowley och Richard Hartley beskriver motstånd till förändring som 

något som uppstår om individer upplever att förändringen är skadlig eller utgör ett 

hot mot dem på något sätt. Det kan till exempel vara att de känner att deras 

egenintressen är hotade, att de har en låg förståelse för vad förändringen kommer 

att innebära för individen eller låg tolerans för förändring rent generellt. Författarna 

menar att det finns sex välkända strategier för att hantera motstånd mot förändring 

vilka följer en ”top down” approach.50 

Den första strategin går ut på utbildning och engagemang. De menar att man 

kan minska motståndet genom att vara tydlig med vilka fördelar som förändringen 

kommer att innebära och också lära ut det nya systemet så att medarbetarna kan 

känna sig säkra på att de kommer att kunna hantera det på ett bra sätt. Den andra 

går ut på att få medarbetarna att delta i planering och implementering av 

förändringen. Det ger en känsla av medverkan som också uppmuntrar engagemang. 

Den tredje handlar om användarens motstånd som ibland kan kräva att användaren 

får support att lära sig till exempel ett nytt system. Den fjärde går ut på att förhandla 

och försöka komma överens med medarbetarna. Den femte strategin går ut på att 

manipulera genom att visa på särskilda fördelar för en viss intressegrupp. Den sista 

strategin går ut på att använda tvång för att få igenom sin förändring. Författarna 

menar att tvång kan vara den enda utvägen i vissa fall. Ett sätt att göra det på är 

genom att ge fördelar till de medarbetare som inte visar något motstånd mot 

förändringen.51 

Någon som undersökt motstånd till förändring i kontexten Biblioteks- och 

informationsvetenskap är H. Frank Cervone som i ”Overcoming resistance to 

change in digital library projects” från 2011 skriver om motstånd mot 

digitaliseringsprojekt inom biblioteksverksamheten. I artikeln framkommer ett 

ledarskapsperspektiv där man menar att motstånd till förändring främst beror på 

cynism hos medarbetarna och att detta kommer av en misstro till ledarskapet. På 

arbetsplatser med god kommunikation mellan medarbetare och ledare finns ett lägre 

motstånd mot förändring. Därför menar Cervone att man kan minska 

                                                 
48 Dent & Goldberg (1999), s. 37. 
49 Dent & Goldberg (1999), s. 39. 
50 Rowley & Hartley (2008), s. 353. 
51 Rowley & Hartley (2008), s. 353. 
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förändringsmotståndet genom att förbättra relationen mellan medarbetare och 

chefer. Cervone menar att några taktiker för att lättare få med medarbetare i ett 

förändringsarbete är att bygga en bro mellan den förändring som kommer ske och 

den strategiska plan och de mål som redan finns inom organisationen. Något annat 

som lyfts fram som avgörande för ett lyckat förändringsarbete är kommunikation 

och dialog. Detta bör ske både på ledningsnivå, där man diskuterar vilken typ av 

motstånd man kan komma att möta och hur man ska bemöta den och vad som 

förväntas av kollegor på ledarskapsnivå, men också genom att kommunicera tydligt 

med de som berörs av förändringen så de förstår vad man vill uppnå och att föra en 

dialog däremellan.52 

Bottom up-perspektivet 

Det andra perspektivet kallas bottom up och ser istället förändringsmotstånd som 

ett uttryck för att ytterligare perspektiv måste beaktas. Ian Smith tar detta perspektiv 

och menar att ett ignorerande av motstånd inom en organisation indikerar dåligt 

ledarskap och att ledningen istället bör se vad det finns för grund till motståndet och 

lära från det. Till exempel menar han att förändringsmotstånd kan bero på dåligt 

planerat eller utfört förändringsarbete och att ett motstånd kan vara en indikation på 

att förändringsarbetet behöver genomföras på ett bättre sätt. I detta perspektiv ser 

man inte motstånd enbart som något som sätter emot och stör i förändringsarbetet 

utan som potential för bättre dialog som kan generera ett bättre utfall.53  

Även Heide m.fl. lyfter dialog som ytterst viktigt vid förändringsarbete. De 

menar att det inte alltid är möjligt att få alla att tycka lika om en förändring men att 

det alltid finns ett värde i att föra en dialog kring den. Dialogen gör att det skapas 

en större förståelse kring olika alternativa åsikter, vilket kan leda till en större 

samsyn. Om ledarskapet har en liten inblick i medarbetarnas åsikter kring 

förändringsarbetet finns det en risk att processen går trögt och att man missar 

värdefulla åsikter. Delaktighet ses ofta som en avgörande variabel för att lyckas 

med en organisationsförändring och författarna pekar på dess koppling till dialog.54 

Kommunikationen mellan medarbetare och ledarskap ses som väldigt viktig. 

Det är oftast den närmaste chefen som upplevs vara den viktigaste 

kommunikationskanalen, då det är lättare att ta upp synpunkter och relatera till 

någon som arbetar nära och som har förståelse för ens arbetsuppgifter. Här ser 

författarna att det ofta finns en kommunikationsbrist genom att mellanchefer ser de 

högre cheferna som förmedlare av information och missar sin egen del. Då 

mellanchefer ofta upplevs lättare att kommunicera med kan det paradoxalt nog 

                                                 
52 Cervone (2011), s. 95-98. 
53 Smith (2005), s. 519-522. 
54 Heide m.fl. (2015), s. 189. 
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skapas ett större avstånd mellan medarbetare och ledarskapet om förändringen leder 

till en plattare organisation med färre chefer.55 

Heide m.fl. lyfter hotet mot identiteten som en viktig aspekt av 

förändringsmotstånd. Medarbetarnas ovisshet inför kommande identitet efter 

förändringen leder till oro och motstånd.56 Författarna menar att tidigare 

erfarenheter påverkar hur man tolkar en förändring. De kallar detta för 

bakgrundskonversationer och listar tre exempel på sådana. Den första är den 

självbelåtna bakgrunden som innebär att man upplevt tidigare sätt som mycket 

framgångsrika och att en förändring skulle utgöra ett hot mot fortsatt framgång. Den 

resignerade bakgrunden handlar tvärtom om att man redan varit med om en mängd 

förändringsarbeten och att dessa lett till försämring, vilket gör att man inte ser 

positivt på ytterligare förändringar. Den cyniska bakgrunden handlar även den om 

tidigare misslyckanden. Här menar man dock att skulden till misslyckandena legat 

på enskilda personer eller sammanhang och man ser dessa som syndabockar som 

inte kommer att kunna genomföra några vettiga förändringar heller i framtiden.57 

Heide m.fl. poängterar att ett förändringsarbete bör svara på frågorna om varför 

det ska genomföras, vad som kommer att förändras och vilka konsekvenser 

förändringen kommer att ha för medarbetarna och organisationen i stort. Detta bör 

kunna kommuniceras som ett tydligt budskap.58 

Författarna poängterar också vikten av lyhördhet hos ledarskapet. Att de lyssnar 

på vad medarbetarna tycker och känner angående förändringsarbetet. Det räcker 

inte att bara ge mer information utan man måste förstå vad motståndet grundar sig 

i och bemöta detta i en dialog.59 

Sammanfattning 

Det finns en mängd olika sätt att se på en organisation. I denna uppsats kommer 

fokus att ligga på organisatorisk hälsa och välmående på arbetsplatsen. För att 

komma åt detta perspektiv kommer Boalman och Deals strukturella- och HR-

perspektiv användas, genom att visa på viktiga variabler kopplade till arbetsmiljö 

och utveckling för medarbetare. Här utgör också Winroths faktorer för välmående 

på arbetsplatsen en viktig grund. Dessa är balans mellan krav och resurser, tydligt 

kommunicerade mål, tid för reflektion, återhämtning, utveckling och möjlighet som 

anställd att vara delaktig, samt en gemensam förståelse för organisationens mål. Ett 

annat viktigt perspektiv är den syn på kommunikation som Heide m.fl. redogör för, 

det vill säga att kommunikation som delning av budskap är det mest effektiva sättet 

att kommunicera. Genom att undersöka kommunikationen inom organisationen kan 

viktiga aspekter av Winroths friskfaktorer lyftas. För att undersöka aspekter av 

                                                 
55 Heide m.fl. (2015), s. 190f. 
56 Heide m.fl. (2015), s. 194. 
57 Heide m.fl. (2015), s. 194f. 
58 Heide m.fl. (2015), s. 196. 
59 Heide m.fl. (2015), s. 197. 
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organisationen som är kopplade till förändringsmotstånd används teorier kopplade 

till både top down och bottom up. Top down tar ett ledningsperspektiv och ser 

förändringsmotståndet som något dåligt som behöver elimineras. Bottom up tar 

istället medarbetarnas perspektiv och ser en potentiell nytta i motståndet och lyfter 

vikten av dialog.  
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Metod och källmaterial 

För att uppnå syftet med studien har det krävts insamling av data genom både 

intervjuer och dokument. Intervjuerna har främst använts som ett sätt att få inblick 

i bibliotekariernas upplevelser och åsikter, men intervju som metod har även 

använts för rena faktauppgifter från ledningen där luckor funnits. Dokumenten har 

använts för att skapa en bild av organisationen och dess förändrade struktur. 

Dokumenten har också bidragit till att ge en värdefull bild av vad som värderas 

inom organisationen och vad som har varit syftet med dess omorganisation. En 

alternativ metod hade kunnat vara att skapa enkäter som bibliotekarierna på 

Bibliotek Uppsala hade kunnat svara på. Denna kvantitativa metod hade skapat 

möjlighet till ett större deltagande och möjligen kunnat vara ett komplement till 

intervjuer och dokument. Att enbart använda en kvantitativ metod hade dock inte 

varit lämpligt då syftet med studien är att gå på djupet för att förstå olika åsikter 

och synsätt. Viktiga aspekter hade således förlorats med en kvantitativ metod. 

Intervjuer 

Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka bibliotekariers uppfattning av 

två olika organisationsformer och hur bibliotekarierna förhåller sig till 

förändringarna så lämpar sig en kvalitativ metod med intervjuer. Djupintervjuer ger 

en möjlighet att komma åt personliga erfarenheter och känslor, vilket kan ses som 

kärnan i undersökningen. Denna metod innebär ett fokus på informanterna som 

subjekt. Frågor om upplevelsen av förändringarna och hur informanterna hanterat 

detta blir det centrala.60 

Djupintervjuer som metod används främst för att studera åsikter, attityder och 

erfarenheter. Att använda öppna frågor faller sig naturligt för denna studie som 

fokuserar på just upplevelser, något som kräver möjligheten att få berätta fritt. 

Öppna frågor ger informanterna en chans att gå på djupet och berätta från egna 

erfarenheter, till skillnad från slutna frågor där man använder fasta svarsalternativ. 

Denna metod öppnar således upp för nya infallsvinklar eller svar som intervjuaren 

inte kunde veta innan intervjun och möjliggör att fokus läggs på det som 

informanten ser som mest betydelsefullt.61 Målet med djupintervjuerna är att skapa 

en situation där informanterna kan berätta fritt kring de specifika teman som faller 

in under denna undersökning.62  

                                                 
60 Tjora (2012), s. 82. 
61 Tjora (2012), s. 81. 
62 Tjora (2012), s. 82. 
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För att säkerställa att informanterna rörde sig inom ämnesområden kopplade 

till uppsatsens syfte skapades en intervjuguide. Denna guide innehöll 

ämnesområdena rollbeskrivning, ledarskap, arbetsmiljö, centralisering, 

kompetensutveckling samt mål och känslor kring omorganisationen.63 Dessa ämnen 

utgick dels från undersökningens syfte, dels från tidigare forskning och teori.64 

Utifrån dessa ämnesområden skapades öppna frågor som informanterna fick prata 

fritt utifrån. Detta gjorde att samtalet blev organiskt och informanterna kunde utgå 

från det som de upplevde som centralt i relation till dessa ämnen. Intervjuguiden 

fick därför fungera som en ledning under intervjun men var inte styrande.  

För att i största möjliga mån få informanterna att reflektera över de ämnen som 

tas upp rekommenderas det för djupintervjuer att man skapar en så avslappnad 

stämning som möjligt. Jag valde därför att låta informanterna själva välja var de 

ville att intervjun skulle äga rum, vilket resulterade i att vi ibland möttes på ett café 

och ibland på den egna arbetsplatsen. Det rekommenderas också att man har gott 

om tid för intervjuerna, så att informanterna inte känner sig stressade utan har tid 

för reflektion.65 För att veta ungefär hur lång tid intervjuerna skulle kräva och för 

att testa intervjuguiden valde jag därför att först göra en pilotintervju. Pilotintervjun 

skedde utan bestämda tidsramar och transkriberades innan fler intervjuer 

genomfördes. Detta gjordes för att säkerställa att de öppna frågorna täckte in alla 

viktiga områden och att de inte feltolkades eller var svåra att förstå.66 Efter 

pilotintervjun märkte jag att det är lättare att göra en checklista med ämnesområden 

som är viktiga, än att ha bestämda frågor som ska besvaras. I detta skede ändrade 

jag således mitt intervjuformulärs struktur, men inte dess innehåll. Eftersom jag 

hade tagit upp alla de ämnen som behövdes kunde jag använda även pilotintervjun 

i undersökningen. 

Samtidigt som det är viktigt att ha gott om tid för en intervju är det också viktigt 

att intervjun inte blir för lång då det kan vara väldigt uttröttande att bli intervjuad.67 

Pilotintervjun tog ungefär 40 minuter. Intervjutiden har dock varierat beroende på 

hur mycket de olika informanterna har velat berätta om de olika ämnesområdena. 

Resultatet blev ett intervjuspann mellan cirka 30 och 60 minuter. 

Strukturen lades upp enligt Tjoras beskrivning av djupintervjuers struktur med 

uppvärmningsfrågor, reflektionsfrågor och avrundningsfrågor. I början av intervjun 

ställdes frågor som är enkla och lätta att svara på och som inte kräver tid för 

eftertanke. Dessa används som ett sätt att låta informanten bli bekväm i rollen som 

informant och kunna slappna av. Efter dessa frågor ställdes reflexionsfrågor där 

man går på djupet av forskningstemat. Avslutningsvis användes avrundningsfrågor 

                                                 
63 Se bilaga 1. 
64 Larsen (2018), s. 127. 
65 Tjora (2012), s. 81. 
66 Lantz (1993), s. 66-67. 
67 Tjora (2012), s. 82. 
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för att neutralisera situationen där också relevant information om hur forskningen 

kommer fortskrida kan tas upp.68  

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon efter att skriftligt samtycke 

inhämtats. Detta underlättade på så vis att det frigjordes utrymme för mig som 

intervjuande att vara mer närvarande i mötet med informanterna och att fokusera på 

att lyssna och ställa följdfrågor. Detta kunde säkerställa både en mer avslappnad 

intervjusituation och att alla ämnesområden täcktes in utan att några viktiga 

sidospår missades. 

Urval 

Uppsatsens syfte var inspirerat av den omorganisation som skedde på Bibliotek 

Uppsala år 2015. I och med närheten till detta bibliotek och dessa förutsättningar 

blev valet av undersökningsobjekt enkelt.  

Att göra ett val av informanter var svårare. Det finns mer än 40 anställda 

bibliotekarier på Bibliotek Uppsala och det går inte att påstå att någon har en mer 

relevant erfarenhet än någon annan. En mängd faktorer skulle däremot kunna 

påverka resultatet. Man skulle till exempel kunna tänka sig att anställda av olika 

kön och ålder skulle kunna uppfatta omorganisationen på olika sätt, likväl skulle 

hur länge man varit anställd kunna påverka ens uppfattning. Eftersom det är en stor 

organisation som är uppdelad på flera bibliotek av olika storlek och med olika 

förutsättningar kan också den fysiska arbetsplatsen vara en viktig variabel för hur 

man uppfattar omorganisationen. Optimalt vore därför en variation av informanter 

i alla dessa aspekter. En svårighet ligger dock i det faktum att det kan vara svårt att 

hitta informanter som är villiga att prata öppet om sin arbetsplats med någon utifrån, 

då det kan anses vara ett känsligt ämne. 

Med detta som bakgrund valde jag att utgå ifrån att de som skulle vara mest 

intresserade av att ställa upp på en intervju är de som skulle ha mest att bidra med 

till min forskning, så kallad självselektion. Detta grundades på att den viktigaste 

variabeln för denna undersökning är att hitta bibliotekarier som är villiga att prata 

om omorganisationen. Självselektion går ut på att informanterna själva väljer om 

de vill vara med, till exempel genom att anmäla sig för att delta.69 Detta skedde 

genom att jag skickade ut förfrågan per epost till alla bibliotekarier där jag 

informerade om min studie och eftersökte informanter som varit anställda i minst 

sex år. Detta skulle säkerställa att de varit anställda i flera år under båda 

organisationsformer. Därefter bokade jag en intervju med de informanter som 

svarade att de kunde ställa upp, vilket var sex stycken.  

                                                 
68 Tjora (2012), s. 86-87. 
69 Larsen (2018), s. 125. 
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Hade jag fått fler svar från informanter hade jag kunnat vara mer selektiv i 

urvalet och säkerställt en större spridning kopplat till ovan variabler. Nu skedde 

urvalet till fullo genom självselektion. Alla informanter är kvinnor och spridningen 

är på fyra olika bibliotek inom Bibliotek Uppsala.  

En risk med detta sätt att göra urval är det skulle kunna vara bara de som har 

starka åsikter om omorganisationen som blivit föremål för studien.70 Eftersom 

informanterna själva tagit initiativ till att anmäla sig har de troligen haft någon 

aspekt av omorganisationen som de känt starkt för eller emot som de velat berätta 

om. Detta skulle potentiellt kunna innebära att informanternas berättelser bidrar till 

att ge en vinklad bild av åsikter kring verksamheten, något som är viktigt att ha i 

beaktande vid analys av intervjuerna. 

Studiens syftar samtidigt till att lyfta för- och nackdelar med denna typ av 

omorganisation. Att intervjua bibliotekarier som har starka åsikter om ämnet bidrar 

således till att lyfta kontrasterande åsikter, något som främjar syftet. En annan viktig 

aspekt är att detta är ett ämne som kan anses känsligt då det rör sig om den egna 

arbetsplatsen. Det är således viktigt att informanterna känner sig bekväma med att 

diskutera ämnet med någon utomstående. Självselektion säkerställer att 

informanterna är beredda att diskutera upplevelser och åsikter som potentiellt kan 

vara svåra att prata om. 

Etiska aspekter 

Forskningsetiken fokuserar främst på att informanterna inte ska komma till skada.71 

Kvale och Brinkman tar upp informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

och forskarens roll som är kopplade till etiska riktlinjer.72  

För att säkerställa informerat samtycke blev informanterna i samband med 

intervjuerna informerade om att allt deltagande skedde helt på frivillig basis. De 

upplystes också om sin rätt att avbryta när de ville, utan att behöva uppge någon 

särskild anledning. Alla informanter informerades om studiens syfte och omfattning 

för att kunna göra egna informerade beslut om eventuellt deltagande.73 

I samband med intervjuerna inhämtades också skriftligt samtycke från 

informanterna där ovanstående information tydligt framgick.74  

Konfidentaliteten handlar om den överenskommelse som sker mellan 

informanten och intervjuaren gällande vad som kommer att ske med de data som 

lämnas ut vid intervjutillfället. Detta kan till exempel innebära att anonymisera 

                                                 
70 Larsen (2018), s. 126. 
71 Tjora (2012), s. 123. 
72 Kvale & Brinkman (2014), s. 105. 
73 Kvale & Brinkman (2014), s. 107. 
74 Se bilaga 2. 
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informanten och att privat data som kan göra informanten igenkännlig inte 

används.75 Eftersom det kan upplevas känsligt att diskutera öppet om sin arbetsplats 

har alla informanter anonymiserats. En anonymisering har förhoppningsvis också 

gjort det bekvämare för informanterna att våga prata ärligt om sina åsikter och 

erfarenheter. Anonymiseringen har gjorts genom att ta bort informanternas namn 

och genom att inte ta med uppgifter som gör informanterna igenkännbara. 

Informanterna nämns i uppsatsen som informant 1-6.  

Konsekvenser syftar till ett etiskt övervägande gällande potentiell skada som 

studien kan medföra för informanterna eller för de grupper som informanterna 

representerar. Det innebär att forskning inte ska genomföras på bekostnad av att 

undersökningspersoner lider skada.76 I och med att deltagandet i studien är frivilligt 

och informanterna anonymiseras ser jag ingen risk för negativa konsekvenser 

kopplat till deltagande i studien.  

Forskarens roll är kopplat till kvaliteten på forskningen och hur väl etiska beslut 

övervägts. Detta får stor påverkan på studien i och med att det främst är genom 

intervjuaren som kunskapen erhålls. Till detta kopplas bland annat sådant som 

integritet och kunskap om värdefrågor, etiska riktlinjer och val av etiska teorier.77 

På så vis går det inte att undgå att forskarens egna erfarenheter kan ha en påverkan 

på etiska överväganden och beslut. 

Dokument 

Dokument som rör organisationen har för studien varit ett värdefullt komplement 

till intervjuer. Genom organisationsbeskrivningar, omorganisationsförslag och styr- 

och policydokument har en bild av omorganisationens syfte och utformning kunnat 

tydliggöras. Dessa har använts för att skapa den bakgrundsinformation som 

behövdes för att kunna formulera relevanta ämnesområden inför intervjuerna. Att 

undersöka organisationens nuvarande och tidigare mål i relation till frågor rörande 

arbetsmiljö och hälsa har också varit ett viktigt spår för att förstå informanternas 

upplevelser. Denna bild har även kompletterats, där dokument saknats, genom en 

intervju med Sara Bengtsson som är en av enhetscheferna i organisationen.  

Analytisk strategi 

Den första bearbetningen av materialet skedde redan vid genomlyssning och 

transkribering av intervjuerna. Jag valde att använda mig av 

                                                 
75 Kvale & Brinkman (2014), s. 109. 
76 Kvale & Brinkman (2014), s. 110. 
77 Kvale & Brinkman (2014), s. 111. 
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transkriberingsprogrammet oTranscribe för att transkribera intervjuerna i sin 

helhet.78 Detta för att säkerställa att jag inte missade någon aspekt som skulle 

komma att bli viktig. Transkriberingen skedde ordagrant men talspråk har 

omskrivits för att förenkla läsningen. Pauser och småord har också tagits bort vid 

citat, vilket rekommenderas av Kvale och Brinkman när fokus ligger på meningen 

och inte språket. 79 Vissa citat har också modifierats med ord inom hakparenteser 

för att förtydliga vilket fenomen som åsyftas eller för att anonymisera någon. Det 

analytiska arbetet började med att intervjuerna transkriberades för att sedan läsas 

igenom i sin helhet. I och med transkriberingen blev det tydligt vilka teman som 

var viktigast för olika informanter och olika mönster började skönjas.80 Med hjälp 

av de teoretiska perspektiven gjordes sedan en analytisk tolkning av informanternas 

svar.81 Eftersom intervjun formades genom den teoretiska förförståelsen är det med 

hjälp av denna som analysen sker. Metoden är att tillämpa teoretiska begrepp på 

uttryckta fenomen för att få en fördjupad förståelse för fenomenen. Nästa steg var 

att se vilka teman som framkom i materialet och att undersöka dessa i relation till 

helheten.82 

                                                 
78 oTranscribe är ett gratis transkriberingsprogram (https://otranscribe.com/). 
79 Kvale & Brinkman (2014), s. 223. 
80 Lantz (1993), s. 74-75. 
81 Kvale & Brinkman (2014), s. 284. 
82 Lantz (1993), s. 74. 

https://otranscribe.com/
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Bakgrund 

Uppsala kommuns organisation 

Uppsala kommun har de senaste 30 åren genomgått flera stora omorganisationer 

som har påverkat både riktning och styrning. Lars Nelander har skrivit en kritisk 

rapport om kommunens omorganisationer i När kommunen blev en marknad som 

behandlar dessa 30 år.83 Stig Montin m.fl. har skrivit en utvärdering av den 

förändrade nämndorganisationen som skedde 2003 i Uppsala.84  

Omorganisationer och ett skiftande fokus i kommunen i stort har kommit att 

påverka verksamheterna.85 Under början på 1990-talet beslutade man att gå mot en 

så kallad beställar-utförar-modell som gick ut på en politik som utövades uppifrån, 

med avstånd från de producerande verksamheterna.86 Det innebar en marknadssyn 

på kommunal verksamhet som under dessa, nästan 30 år, renodlats mer och mer, 

för att de senaste åren byta fokus bort från det marknadsliberala. Idén som låg 

bakom detta marknadsfokus var så kallad New public management, som gick ut på 

att genom konkurrens öka valfriheten för invånarna och på så vis öka både 

effektiviteten och kvaliteten.87  

New public management medförde att man kunde styra och administrera 

offentliga och privata verksamheter på ett likartat sätt, i och med att dess skillnader 

suddades ut. Viktiga beståndsdelar bakom begreppet gällde att minska kostnaderna 

för offentliga verksamheter genom att minska statens styrning av ekonomin samt 

att organiseringen av offentlig verksamhet skulle brytas upp till en beställande och 

en utförande del. Detta ledde till att både intern och extern konkurrens 

uppmuntrades. Istället för att fokusera på regler för vad man måste göra fokuserade 

man på målstyrning, vilket krävde att man även formulerade sätt att mäta och 

utvärdera hur väl dessa uppnåddes.88 

Anledningen till de förändrade styrformerna under 1990-talet var, enligt 

Nelander, grundat i en anpassning till en tid av förändring. Kommunen hade ökat 

sina kommunala åtaganden samtidigt som inkomsterna minskat, något som lett till 

ett budgetunderskott. Genom att efterlikna marknaden hoppades man således få 

bukt med de finansiella problemen.89 De som bedrev den kommunala verksamheten 

tilldelades antingen rollen beställare, utförare, leverantör eller myndighetsutövare.90  

                                                 
83 Nelander (2016). 
84 Montin m.fl. (2008). 
85 Nelander (2016), s. 6. 
86 Nelander (2016), s. 6ff. 
87 Nelander (2016), s. 10. 
88 Nelander (2016), s. 15f. 
89 Nelander (2016), s. 22. 
90 Nelander (2016), s. 24. 
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Kommundelssystemet som byggts upp innan 1990-talet gick ut på att politiken 

skulle utövas i närhet till producerande verksamheter och nära medborgarna. 

Tanken var att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika 

verksamhetsområden genom att politiskt kontrollera verksamheterna. Detta skulle 

ske utifrån en helhetssyn på invånarnas behov. Marknadstänkandet innebar istället 

att politiken utövades på avstånd från verksamheterna genom avtal och kontrakt.91  

Beställar-utförarmodellen modifierades i slutet av 2001. Grundtanken fanns 

kvar och renodlades ytterligare.92 Beställarna kallades istället för uppdragsgivare 

och utförarna för uppdragstagare och producenter. Kommunen omorganiserade 

genom att ta bort kommundelsnämnderna och istället dela den kommunala 

verksamheten i två delar. I och med detta flyttades den politiska makten och 

budgetansvar till sexton uppdragsnämnder.93 

Ganska snart efter förändringen år 2003 börjades det talas om behov av nya 

förändringar.94 Problemet med den nya styrmodellen såg man i att politikerna 

förlorade kontakten med medborgarna och de producerande verksamheterna. 

Marknadstänkandet gjorde att man förlorade tillgång till kunskapen och 

erfarenheten från verksamheterna och det var därför svårare att formulera 

realistiska mål och visioner.95 

Mål- och resultatstyrning som blivit en allt mer självklar del i den offentliga 

sektorn har kritiserats för att vara svårtillämpad i praktiken.96 När kraven på att 

prestera är höga och det som presteras måste vara mätbart, så manipuleras lätt 

verksamheter att fokusera på mätbara aktiviteter. Det blir då lätt att fokus ligger på 

att få kortsiktiga effekter snarare än ett fokus på helheten.97 

Nelander menar att det finns fem orsaker som kan ligga till grund för Uppsala 

kommuns ständiga omorganisation. Det första skälet menar han kan ha varit 

kommunallagen från 1992 som gav kommunerna frihet att organisera sig som de 

ville. Detta kunde ses som en möjlighet att testa något nytt. En annan orsak kan ha 

varit att man inte lyckats uppnå det man ville med omorganisationerna och att man 

istället för att komma till rätta med problemen helt enkelt startat om. 

Omorganisation kan också ses som ett maktmedel som skapar vinnare och förlorare. 

Nelander menar också att omorganisation kan ge en bild av handlingskraft; man 

tänker inte på gamla misslyckanden utan blickar framåt. En sista orsak menar han 

kan vara att förändringar försvårar insynen i verksamheten. Har man dåliga resultat 

och en ineffektiv verksamhet så blir denna svårare att följa i och med fortsatta 

förändringar. Det kan således vara ett sätt att dölja ineffektivitet.98  

                                                 
91 Nelander (2016), s. 29. 
92 Nelander (2016), s. 34. 
93 Montin m.fl. (2008), s. 8. 
94 Nelander (2016), s. 48. 
95 Nelander (2016), s. 54. 
96 Nelander (2016), s. 55. 
97 Nelander (2016), s. 56. 
98 Nelander (2016), s. 60. 
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Bibliotek Uppsalas organisation 

Bibliotek Uppsala ligger under kulturförvaltningen och är sedan 2009 strukturerad 

enligt matrisorganisation. En matrisorganisation syftar till att nyttja både fördelarna 

från en produktorganisation vars fokus ligger på att allokera medel och en 

funktionsorganisation vars fokus ligger i att allokera mål. I en matrisorganisation 

har man centraliserat vissa funktioner och decentraliserat andra.99  

Bibliotek Uppsala är uppdelat i fyra enheter. Innan omorganisationen år 2015 

var stadsdelsbiblioteken i en enhet, stadsbiblioteket i en annan, de uppsökande 

verksamheterna i en enhet samt stödfunktioner i den fjärde enheten. Denna 

uppdelning gjorde att det fanns stora skillnader i storlek på enheterna. Styrningen 

bestod av en enhetschef för varje enhet samt en platsansvarig på varje bibliotek, 

med undantag för stadsbiblioteket, samt en bibliotekschef som utöver biblioteket 

även hade ansvar för stora delar av det som idag kallas för kulturförvaltningen.  

Figur 1. Bibliotek Uppsalas organisation år 2013 

Källa: Organisationsskiss, Bibliotek Uppsala 2013.100  

Genom att förnya organisationen ville man att Bibliotek Uppsala skulle uppfattas 

som ett enhetligt bibliotek, snarare än 13 stycken. Man ville samordna det som 

skulle kunna göras effektivare av att samordnas och på så vis ge mer utrymme för 

ett stärkt kundfokus. Omorganisationen innebar mer jämnstora enheter. Syftet var 

att stärka verksamhetsfokus genom tydliga uppdrag på alla nivåer. Man ville ha ett 

stärkt uppdragsfokus och mindre fokus på möten samt vidareutveckla 

                                                 
99 Aronsson m.fl. (2012), s. 265-267. 
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tvärgruppstanken. Ett annat mål var att öka kontaktytorna, både mellan 

enhetschefer och medarbetare och mellan medarbetare på olika bibliotek.101  

Platsansvarigrollen uppkom under omorganisationen 2009 i samband med att 

man valde att ändra styret och ta bort bibliotekschefen för varje bibliotek. Man 

valde då att istället övergå till enhetschefer samt att ha en övergripande 

bibliotekschef för alla bibliotek som inte hade några andra uppdrag jämte 

bibliotekschefsrollen. De tidigare bibliotekscheferna övergick då till att vara 

platsansvariga. Under den första tiden hade platsansvariga fortsatt budget- och 

personalansvar, något som mer och mer övergick till att ligga på enhetscheferna.  

Figur 2: Förslag till förnyad organisation på Bibliotek Uppsala 

Källa: Hansson, Johanna (2014-11-10), Förslag till förnyad organisation. 

I och med omorganisationen 2015 ändrades enheterna så att alla enheter skulle vara 

jämnstora. Man delade således upp stadsdelsbiblioteken i de olika enheterna och 

delade även upp olika avdelningar på stadsbiblioteket. De nya enheterna blev 

Enheten för gemensamma resurser, Norra enheten, Sydvästra enheten och Sydöstra 

enheten. Enheten för gemensamma resurser innefattar arbetet som rör gemensamma 

medieinsatser, internservice, IT, webb och kommunikation. Hit hör även det 

gemensamma biblioteket på nätet. Till den norra enheten hör stadsdelsbiblioteken i 

Almunge, Björklinge, Bälinge, Storvreta och Vattholma samt den nuvarande 

uppsökande enheten. Till den sydvästra enheten hör stadsdelsbiblioteken i 

Eriksberg, Stenhagen, Gottsunda och Vänge samt stadsbibliotekets barnavdelning. 

Till den sydöstra enheten hör biblioteken i Sala backe, Gränby och Sävja samt 

                                                 
101 Bibliotek Uppsala. Hansson (2014-11-10), s. 5. 
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stadsbibliotekets verksamhet för unga och vuxna. Man delade alltså upp 

stadsdelsbiblioteken och delade även på stadsbiblioteket enligt ung- och 

vuxenavdelningen och barnavdelningen. Konsument Uppsala fick också en fysisk 

plats på stadsbiblioteket, men är inte en del av organisationen.102  

Kopplat till omorganisationen hölls så kallade Öppna hus dit medarbetarna 

kunde vända sig med frågor och farhågor kopplade till omorganisationen. Detta var 

ett sätt att involvera medarbetarna i omorganisationen och reda ut frågor.103 

Rollen som platsansvarig förändrades i och med omorganisationen 2015 och 

man bytte namn till samordnare. Den primära rollen för samordnare, som det 

formulerades under övergången till den nya organisationen, var att fortsätta 

utveckla biblioteksverksamheten utifrån de mål och uppdrag man hade. 

Samordnarens roll beskrevs vara att arbeta nära enhetschefen och tillsammans med 

denne stämma av övergripande verksamhetsfrågor och diskutera lokala behov. Det 

var dock enhetschefen som ensam hade ansvar för arbetsmiljö, budget och 

personal.104 I och med att enheterna blev lika stora möjliggjordes det för alla 

enhetschefer att ha ett närmare arbete med medarbetarna. På så vis fanns det inte 

samma behov av avlastning som man tidigare fått från platsansvariga. Istället 

renodlades samordnarrollen till att enbart ha verksamhetsfokus. Vad som innefattas 

i rollen har varierat lite på de olika biblioteken i och med olika behov. Det kan vara 

till exempel sådant som schemaläggning, bokning av vikarier eller felanmälan av 

sådant som är trasigt i lokalen. Det kan också handla om att sprida information som 

kommer från ledningen till medarbetarna, samt vara kontaktperson för 

allmänheten.105 

Ett av syftena med omorganisationen var att utveckla tvärgruppstanken som 

man alltså haft sedan 2009. Innan 2015 var mötesstrukturen uppdelad enligt 

tvärgrupperna men man valde i och med omorganisationen att gå över till 

arbetsgrupper, som under 2019 bytte namn till fokusgrupper, stödfunktioner och 

nätverk. Arbetsgrupperna bestod av medarbetare som representerade olika delar av 

organisationen och som hade kompetens och uppdrag som överensstämde med 

gruppens uppdrag. Dessa grupper skulle inte vara fler än åtta personer. I varje 

arbetsgrupp, förutom gruppen Förmedling via program och evenemang, skulle det 

ingå minst en medarbetare som arbetade med barn. Syftet med det var att ha ett 

barnperspektiv som genomsyrade hela verksamheten. Man kunde bara vara medlem 

i en grupp och var då medlem i två år. Syftet med grupperna skulle vara tydligt och 

kommunicerat till alla medarbetare. Frågor som togs upp i arbetsgrupperna var 

sådant som rörde Bibliotek Uppsala i stort och inte enskilda biblioteksfrågor. Man 

skulle också arbeta utifrån ett tydligt formulerat uppdrag som var kopplat till 
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åtaganden från kulturnämnden eller skrivningar i bibliotekslagen.106 Under 2019 

förändrades detta något och man valde att ta bort vissa grupper. De 

utvecklingsgrupper som finns kvar våren 2019 är Förmedlingsgruppen, 

Barngruppen och Unggruppen. Resterande grupper har nu ansvariga personer men 

ingen grupp knuten till dem.107  

Varje utvecklingsgrupp har en enhetschef som de arbetar i samråd med. 

Enhetschefen har ansvar för konkretiseringen av uppdraget och för uppföljning och 

dialog. I övrigt är det gruppen själv som organiserar arbetet. Tanken är att varje 

grupp är ansvarig för omvärldsbevakning inom sitt område. Detta ska göras konkret 

genom ett antal studiebesök, föreläsningar eller liknande varje år. Resultatet ska 

sedan spridas inom organisationen och bidra till inspiration och utveckling. Det 

uppmuntras också att samarbeta med de grupper där uppdragen går in i varandra. 

Alla utvecklingsgrupper ska arbeta uppsökande och ha ett mångfaldsperspektiv.108 

De fokusområden som gäller för 2019 är digital utveckling och intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.109 

Tanken under omorganisationen var sedan att öppna nätverk skulle knytas till 

varje fokusgrupp som ett sätt att låta övriga medarbetare komma med synpunkter 

och förslag. Man kunde vara med i hur många nätverk man ville och dessa skulle 

kunna ha skiftande funktioner så som referensgrupp, forum för frågor och 

synpunkter eller forum för kompetensutveckling av olika slag. Tanken med 

nätverken var att det skulle vara enkelt för medarbetare som inte är med i 

fokusgrupperna att också komma med idéer eller att ställa frågor. Detta fungerade 

dock inte så bra och idag ser det annorlunda ut.110 Problemet med nätverken, menar 

enhetschef Sara Bengtsson, var att det inte fanns någon tydlig struktur för träffarna, 

vilket gjorde att de ofta lades på tider som många hade svårt att närvara på. Idag 

arrangeras nätverksträffar 1-2 gånger per termin, under en tid då biblioteken 

vanligtvis är stängda och således förväntas alla medarbetare vara med. Att skapa en 

sådan tydlig struktur menar Bengtsson är ett sätt att kompetensutveckla personalen 

samtidigt som man skapar en plats för samtal om verksamhetsfrågor, både lokalt 

och över enheterna.111 

Utvecklingsgrupperna och de olika nätverken är ett nytt sätt man kommunicerar 

på inom Bibliotek Uppsala. Övriga mötesformer sker genom biblioteksmöten på 

varje enskilt bibliotek och ansvaret för dessa ligger på samordnarna. 

Arbetsplatsträffar (APT) hålls också regelbundet med obligatorisk närvaro, dessa 

sker enhetsvis. Det finns också en arbetsmiljögrupp som består av 

skyddsombud/fackliga representanter och chefer med syfte att förbereda 
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arbetsmiljörelaterade frågor inför APT och att vidarearbeta frågor som tas upp 

under APT. Utöver dessa finns samordnarmöten och biblioteksledningsmöten. 

Biblioteksledningen bjuder även in medarbetare att delta i diskussioner som rör 

olika sakområden.112 Dessa mötesformer fanns även före omorganisationen 2015 

men under andra namn.113 

Centralisering på Bibliotek Uppsala 

I och med omorganisationen 2015 valde man att centralisera inköp och 

iordningställande av medier som tidigare skett på varje enskilt bibliotek. Innan 

beslut togs genomfördes ett utförligt utredningsjobb som delegerades till två 

grupper. Anledningen till detta var att det från de anställda framkom en hel del kritik 

och synpunkter på centraliseringsförslaget som behövde beaktas.114 Detta rörde 

bland annat risken att förlora kompetens, ökning av arbetsbelastningen för katalog 

och inköp, samt risken för ett dåligt fungerande samarbete mellan de olika 

biblioteken och den centrala mediefunktionen.115  

Figur 3: Förslag till förnyad organisation på Bibliotek Uppsala 

Källa: Hansson, Johanna (2014-11-10). Förslag till förnyad organisation, Bibliotek Uppsala. 
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115 Bibliotek Uppsala (odat). Exempel på blankett för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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Före centraliseringen skedde mediearbetet både lokalt och gemensamt. Den 

gemensamma delen bestod av inköp av e-medier, medier på andra språk än svenska 

och skolspråken, spel samt en särskild satsning på efterfrågade medier med avsikten 

att korta köerna på efterfrågade medier. För inköp av övriga medier delade de olika 

biblioteken på mediebudgeten så att alla bibliotek köpte in det de önskade till de 

egna biblioteken. Alla medier som köptes in lokalt var dock tillgängliga på samtliga 

bibliotek genom det fria reservationssystemet. Systemet innebär att medierna 

skickas mellan biblioteken när en användare reserverar till exempel en bok på ett 

visst bibliotek. Alla böcker och filmer kan också återlämnas på valfritt bibliotek 

och medierna skickas då på samma vis för att hamna på sitt hembibliotek.116 Ett 

resultat av att alla bibliotek köpte in sina egna medier blev att bibliotekets utbud 

var mer likriktat. Bengtsson som är enhetschef på Bibliotek Uppsala menar att 

centraliseringen inneburit en vidgad möjlighet att bredda utbudet. Istället för att alla 

köper in de mest populära medierna så kan man köpa in en större blandning, alla 

bibliotek behöver inte ha samma böcker.117  

Det finns fem huvudanledningar till att Bibliotek Uppsala valde att helt övergå 

till en centralisering av medieinköpen. Den första anledningen var för att öka 

möjligheten till praktiska och strategiska prioriteringar av inköpen. Som exempel 

ges att förstärka beståndet där behov har uppstått eller att göra en prioritering 

kopplad till ökad efterfrågan av e-medier samtidigt som priserna stiger. Den andra 

anledningen berör en ökad möjlighet att se till att de prioriterade målgruppernas 

behov tillfredsställs. Den tredje anledningen berör användarna i stort och 

möjligheten att förkorta köerna för populära medier genom snabbare och 

effektivare inköpshantering. Den fjärde anledningen handlar om att stärka bilden 

och ambitionen av Bibliotek Uppsala som ett bibliotek. Slutligen handlar det om att 

en centralisering av inköpen kan frigöra mer utrymme lokalt att arbeta med 

mediebeståndet så som exponering och gallring.118 En annan vinning som Bengtsson 

tog upp är den rent ekonomiska. När mediebudgeten var uppdelad på de enskilda 

biblioteken så var det mycket svårare att använda upp hela budgeten. Alla bibliotek 

hade slattar kvar i slutet på året och många slattar blev mycket pengar som gick till 

spillo.119 

I den centrala medieorganisationen ingår en inköpsgrupp, en 

iordningställandegrupp, ett antal mediespecialister samt webbredaktörer, katalog- 

och BookIT-specialister. Personalen kommer från olika enheter med målet att 

arbeta tillsammans för helheten. Inköpsgruppen består nu av en samordnare, tre 

inköpare för vuxenmedier och tre för barnmedier. Även här gäller att man ska arbeta 
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tillsammans för helheten och tjänsten kräver att man har kompetens att kunna köpa 

medier till alla bibliotek. Uppgifterna går ut på att bevaka utgivningen, genomföra 

bulkköp som är storinköp som görs utifrån Svensk Bokhandels vår-, sommar- och 

höstnummer, samt göra kontinuerliga inköp enligt inköpsförslag och vad som 

behöver kompletteras för att till exempel minska köer, fjärrlån, budgetavstämningar 

och sakgranskning av fakturor. Alla bibliotek skapar sina egna medieplaner där de 

analyserar vilka behov och önskemål som finns. Utifrån dessa medieplaner köper 

inköpsgruppen in, så på så vis är alla bibliotek med och påverkar inköpen för de 

egna biblioteken.120 

Det finns en gemensam budget för inköpsgruppen som fördelas över enheterna. 

Inköpsgruppen och enhetschef tar fram en budget som ses över och beslutas av 

biblioteksledningen. Det sker regelbunden kontroll att böcker och andra medier 

fördelas på ett rimligt och bra sätt, sett ur ett kundperspektiv för att möjliggöra för 

korrigering vid snedfördelningar. All personal på Bibliotek Uppsala ska kunna 

kontakta den centrala inköpsgruppen för att ge inköpsförslag och göra 

kompletteringsbeställningar. Varje bibliotek bestämmer hur de vill lägga upp 

arbetet med det lokala beståndet, så som gallring och annat. 121  

Iordningställandegruppen arbetar med att utrusta alla medier. 

Arbetsuppgifterna består av iordningställande av medier, bokvård, sakgranskning 

av fakturor och katalogisering.122 Anledningarna till att man valt att göra detta 

centralt är för att minska sårbarheten och möjliggöra för en snabbare hantering av 

medierna. När detta skedde på varje bibliotek kunde medier ibland bli liggande om 

den ansvariga till exempel var sjuk eller borta av annan anledning. När man har en 

grupp som arbetar med iordningställande så försvinner den sårbarheten och 

hanteringen påskyndas. En annan förbättring som Bengtsson pekar på är att man 

kan skapa en mer ergonomisk miljö. Att arbeta med iordningställande är ett tungt 

arbete och det fanns inte optimala förutsättningar på alla stadsdelsbibliotek. I och 

med centraliseringen kan man skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.123 

Kommunpolitikens påverkan 

Sara Bengtsson uppfattar att organisationen inom kommunen har blivit betydligt 

förenklad med mindre administration de senaste åren. Den renodlade 

marknadslibaralismen innebar en situation där man inom kommunen bytte pengar 

med varandra. När detta övergick till uppdrag-åtagande-modellen uppfattade hon 

att situationen blev mycket enklare. Det finns en större tydlighet nu, biblioteket 
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arbetar utifrån biblioteksplanen som styrdokument istället för att ha ett formulerat 

uppdrag som man ska skriva ett svar på. Detta gör att man har en möjlighet att 

arbeta mer långsiktigt då biblioteksplanen bara omarbetas vart fjärde år.124  

Bibliotek Uppsala blev aldrig formellt utmanat av någon privat aktör, däremot 

fanns det företag som utmanade bibliotek i Sverige och därmed fanns också 

farhågor om att det skulle kunna ske. Idag ser man fortfarande att det finns 

konkurrens utifrån, men inte från andra bibliotek utan från samhället i stort, så som 

konkurrensen om folks tid. Då handlar det inte om att pressa priser utan istället om 

vad man erbjuder sina besökare.125 
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Analys av intervjuerna 

Följande del behandlar resultatet från de sex intervjuer som gjordes med 

bibliotekarier på Bibliotek Uppsala. Resultatet bygger på det informanterna tog upp 

rörande ämnesområden i intervjuguiden: rollbeskrivning, ledarskap, arbetsmiljö, 

centralisering, kompetensutveckling samt mål och känslor kring omorganisationen. 

Dessa har sedan tematiserats efter det som informanterna själva tog upp under 

intervjuerna och sammanfattas nu under rubrikerna centralisering, arbetsmiljö, 

ledarskap, möjlighet att påverka, förändringsmotstånd och användaren.  

Centralisering 

Centraliseringen var en del av omorganisationen som innebar stora förändringar för 

många av informanterna. Vissa av informanterna såg denna förändring som den 

mest omvälvande delen av omorganisationen medan andra såg den som ett naturligt 

steg framåt. Centraliseringen innebar dels en specialisering dels en omfördelning 

av roller och ansvar. 

Förändrade arbetsuppgifter 

Informant 2 anser att det blivit tydligare roller i och med centraliseringen. Före 

centraliseringen fanns det ingen som hade huvudansvaret för inköp, vilket gjorde 

det mer komplicerat gällande ansvar. Det kunde till exempel gälla vem som skulle 

kapa köer av medier med högt tryck av utlåning. Informanten menar att det tidigare 

skapades inofficiella ansvarsroller för att lösa problemet, vilket sågs som någonting 

negativt.126 Tydlighet kring roller är en faktor för välmående på en arbetsplats och 

den aspekten kan därför tänkas ha förbättrats med omorganisationen.127 

En återkommande aspekt av centraliseringen var att informanternas 

arbetsuppgifter förändrades. Detta kunde ses som både någonting positivt och 

någonting negativt. Informant 1 uttryckte angående centralt iordningställande att 

det var positivt att inte längre behöva göra iordning böckerna själva då det var en 

tung uppgift, men också att det innebar att man inte längre tog och bläddrade i 

böckerna, vilket av flera informanter sågs som någonting negativt.128 

Flera bibliotekarier uttryckte samma känsla av att förlora kontakten med 

medierna i och med att man inte längre tar i, och arbetar med dem, innan de går ut 

till användarna. När man inte behöver behandla böckerna som köps in upplever fler 

informanter att de inte längre har samma koll på sortimentet av nyinköpt litteratur. 
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Kritiken angående detta har gjort att man idag har en form av mellanlösning där 

böcker som inte är reserverade skickas till biblioteken med ett gummiband runt sig. 

Detta möjliggör för personalen att titta igenom dem innan de sätts ut på hyllorna. 

Informant 1: 

Så de som vill kan kolla igenom dem. Men det beror ju helt på den personen liksom, som ska 
kolla igenom dem. Jaha, gör de det direkt och släpper ut dem eller liksom, blir de stående en 
vecka eller två veckor.129 

En av anledningarna till att man valde att göra iordningställandet av medier centralt 

var för att minska tiden som medier står orörda innan de kommer ut på hyllorna. 

Informant 1 uttryckte dock att den lösning man har idag för att komma runt det 

faktum att personalen inte längre ser medierna innan de går ut till användarna gör 

att böckerna ändå kan bli stående en vecka eller två. Med denna lösning verkar man 

inte komma förbi problemet att medier ibland blir stående en tid innan de kommer 

ut till användarna.  

Informant 4 menar att det fanns ett stort motstånd mot centraliseringen under 

införandet men att utfallet ändå blev ganska bra. Informanten uttrycker att det tagit 

lite tid men att man nu kommit in i det nya sättet att arbeta och att funktionen med 

en grupp som köper in medier fungerar ganska smidigt: ”Man hör av sig till dem 

och så köper de in på studs, i princip, allt man önskar.”130 

Informanterna uttryckte således både en saknad av att arbeta med litteraturen 

då det givit dem mer direkt kontakt med nyutgivningen, samtidigt som många också 

uppfattar att hanteringen blivit smidigare och att det blivit tydligare roller på 

arbetsplatsen. Enligt det strukturella perspektivet är tydliga roller och ansvar viktiga 

för arbetsplatsens funktion, medan HR-perspektivet bland annat ser vikten av 

delaktighet.131 Den personal som upplever en positiv förändring i och med 

centraliseringen ser kanske den ökade tydligheten inför ansvarsrollerna, medan de 

som är mer negativt inställda kanske istället upplever en minskad känsla av 

delaktighet. 

Förlorad kompetens 

Alla informanter berör ämnet förlorad kompetens i relation till centraliseringen på 

något sätt vilket indikerar att det varit en central fråga kopplad till 

omorganisationen. En av bibliotekarierna uttrycker en oro inför att vissa specifika 

inköp hamnar mellan stolarna i och med att det är färre som köper in och tänker då 

specifikt på mångspråk som kan vara svårt att köpa in. Här uttrycks en oro för att 

kompetens inom organisationen inte används till fullo men också en oro kopplat till 
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biblioteksuppdraget. Eftersom personer med annat modersmål än svenska är en 

prioriterad målgrupp enligt bibliotekslagen krävs det att organisationen lägger 

resurser på att möta dessa behov.132 

Det som dominerar samtalet i intervjuerna är dock åsikten att det har blivit 

svårare att hålla sig uppdaterad om ny litteratur i och med centraliseringen, det 

handlar således om den egna kompetensen som upplevs hotad. I och med att 

arbetsuppgifterna förändrats menar flera informanter att det blivit svårt att hitta tid 

för att hålla sig uppdaterad om nyutgivningar. Informant 3: 

Jag har ju alls inte samma koll på utgivning av böcker. Man sa ju att tanken var att vi inte skulle 
behöva lägga massa tid på att läsa listor. Men hur får vi då veta vilka böcker som finns, vad 
som kommer ut? Det tillsattes ju en arbetsgrupp som skulle ta fram metoder för den här typen 
av omvärldsbevakning, men de har inte kommit fram till någonting.133 

Informant 3 uttrycker här en frustration över förändringen som inneburit en 

minskad kontakt med den nya litteraturen och tycker inte att det framkommit några 

bra sätt att hantera situationen.  

Informant 2 anser istället att det finns en för passiv inställning till 

litteraturkompetensen och anser att varje bibliotekarie har ett ansvar att lösa 

problemen kring att hålla sig uppdaterad om litteraturen på olika sätt. I och med att 

arbetsuppgifterna förändrats har också sättet att hålla sig uppdaterad på förändrats. 

Informanten ställer sig kritisk till inställningen att man inte längre skulle kunna 

hålla sig uppdaterad på ny litteratur bara för att man inte längre läser och bockar för 

en lista med nyutgivningar. Dels menar informanten att alla medarbetare som 

arbetar utåtriktat har en skyldighet att lösa problemet, om man anser sig inte längre 

kunna behålla kompetens, dels att det fortfarande går att läsa listor om så skulle 

önskas, då de finns att nå digitalt. Informanten menar också att det funnits gott om 

möjligheter att diskutera denna fråga på nätverksträffarna och ser därför inte varför 

medarbetare har så svårt med just detta.134 

Här ser man att det finns en otydlighet kring vad som gäller för personalen 

kopplat till litteraturkännedom. Man vet inte i vilken grad detta är en fråga som ska 

prioriteras och i och med tidsbrist blir det svårt att fokusera på. Flera av 

informanterna uttryckte att det blir att de istället lägger sin arbetstid på annat, då det 

finns så många saker som behöver göras. Kommunikationen verkar också brista vad 

gäller förmedling om olika sätt att hålla sig uppdaterad om litteraturen efter att 

arbetssättet förändrats.  

I och med kritiken som rör förlorad kompetens har inköpsgruppen hållit 

kompetenstillfällen för ny litteratur som upplevs som positiva. Informant 4 menar 

att: 
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Det är väldigt bra. Det är verkligen fortbildning. Det brukar vara en gång i början på året och 
en gång i början på hösten. Det ger mycket eftersom vi inte köper in böcker längre och vi ser 
dem inte alltid. Det är ett bra sätt att tipsa sen, man får lite omvärldsbevakning och spaning på 
trender som är på gång, som man kanske inte själv hinner grotta ned sig i.135 

Det görs således insatser för att personalen ska kunna behålla sin 

litteraturkompetens. Samtidigt verkar det finnas en viss motsättning i att ansvaret 

för att behålla sin kompetens ligger hos individen, samtidigt som det råder tidsbrist 

hos många av bibliotekarierna som upplever att de inte har tid att lägga på detta. 

Enligt HR-perspektivet är personalens kompetens en av de viktigaste frågorna då 

det ses som en viktig strategisk resurs.136 Att personalen upplever svårigheter med 

att behålla sin kompetens kan därför ses som en viktig aspekt att bemöta. Det 

faktum att det finns en otydlighet kopplat till hur personalen ska uppehålla sin 

litteraturkännedom och även i vilken grad de bör uppehålla denna, i relation till 

andra prioriteringar, påverkar enligt organisationsteori måendet på arbetsplatsen. 

Det bör dels finnas balans mellan krav och resurser, dels finnas tydliga direktiv 

kopplat till roller och uppdrag.137 

Förändrat utbud och medieplaner 

Att centrala inköp har medfört att man använder budgeten på ett mer effektivt sätt 

håller alla informanter med om. Informant 2 påpekar även att själva inköpen blivit 

mer effektiva då man nu kan köpa populära böcker i bulk istället för att köpa in dem 

en och en. Informant 2: 

Faktum är att alla år som jag jobbat […] innan det här så blev det ju pengar över som man var 
tvungen att flytta mellan kontona. De olika enheterna gjorde av med olika mycket, var olika 
försiktiga. De köpte böckerna, om det var en bok som vi visste: här kommer det bli 100 i kö - 
vi kan lika gärna köpa alla de här böckerna samtidigt, men det gjorde man inte när det var 
splittrat.138 

Informant 6 upplever att centraliseringen lett till att utbudet blivit bättre på det egna 

biblioteket och att man fått ett större utbud.139 

Att vissa bibliotek får fler böcker menar informanten är kopplat till att det kan 

vara lättare att distribuera böcker när det finns en samlad mediebudget. När varje 

bibliotek hade sin egen budget fanns det inte alltid möjlighet att köpa in mer än vad 

som var nödvändigt till prioriterade målgrupper. 

Informant 2 poängterar dock att inköp inte är detsamma som att ha ansvar för 

vilka medier som köps in. Här verkar det råda viss förvirring där centraliseringen 

lett till att medarbetare släppt sitt fokus på mediebestånden för att fokusera på andra 

                                                 
135 Informant 4 (2019). 
136 Winroth (2018), s. 67. 
137 Winroth (2018), s. 97 
138 Informant 2 (2019). 
139 Informant 6 (2019). 

 



 40 

arbetsuppgifter. Detta var inte meningen enligt informant 2, och har lett till en viss 

passivitet hos vissa.140 

För att inköpsgruppen ska veta vilka böcker som önskas till de olika biblioteken 

ska bibliotekarierna därför göra medieplaner varje år som visar på vilken typ av 

litteratur man önskar till de olika biblioteken. Kanske är viss litteratur väldigt sliten 

och behöver bytas ut eller så har man behov av böcker på ett visst språk eller mycket 

utlån inom en viss genre.  

Hur bibliotekarierna ser på medieplanen varierar. Informant 3 menar att det är 

svårt att arbeta med dessa och att de bidrar till att skapa en stereotyp bild av 

biblioteken genom att man ska måla upp en bild av vad ett visst bibliotek ska ha för 

medier, medan informant 2 istället tycker att medieplanerna handlar mer om mål 

och vision för biblioteken och att de bidrar till att skapa en helhet kring vad 

biblioteken vill med sina medier.  

När det gäller hur inköpen fungerar så anser flertalet av informanterna att det 

är ganska smidigt. Önskar man något så köps det in direkt och processen uppfattas 

som smidig. Dock anser några av informanterna att man ibland får böcker som man 

inte tycker passar på det egna biblioteket. Det gäller böcker som står länge skyltade 

utan att lånas ut eller genrer som inte efterfrågas på det enskilda biblioteket. 

Samtidigt finns det en förståelse för svårigheten i att köpa in medier. Informant 

3 menar: ”Det är ju lätt att se en bok som är fel, som inte borde vara där men det är 

svårare att veta vilka böcker jag skulle ha valt istället.”141 

Informant 5 är en av de som upplever att biblioteken inte alltid får böcker som 

motsvarar det som efterfrågats i medieplanen och ifrågasätter därför att man lägger 

ned så mycket tid på att arbeta med medieplaner. ”Man kan då ibland fundera på 

varför man ska sitta och lägga ned mycket tid och ta det på allvar när man liksom 

känner att det spelar inte så stor roll, vi får det vi får i alla fall”.142 Informanten 

upplever ibland en känsla av att Bibliotek Uppsalas mindre bibliotek blivit som ett 

magasin för stadsbiblioteket, att man inte har plats för alla böcker där, så man 

portionerar ut dem, oavsett var de passar. 

Några bibliotekarier upplever också att medieplanerna tar väldigt mycket tid, 

men att det inte finns tid avsatt för detta. Informant 4 gör en jämförelse med 

verksamhetsplanerna som också måste göras. Skillnaden är att dessa avsatts tid som 

också schemaläggs för att säkerställa att alla ska kunna jobba med det. 

Medieplanerna är istället något som ska göras parallellt med allt annat.143 

Tidsaspekten gör att många bibliotek inte hinner bli klara med sin medieplan i 

tid. Flera av bibliotekarierna berättade när vi träffades i mars att de ännu inte var 

klara med planen som skulle ha varit klar vid årsskiftet.  
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När det gäller mediehanteringen verkar det finnas en viss otydlighet gällande 

ansvar. Vissa av informanterna upplever att de inte längre har ansvar för medierna 

och att de därför tappar sin litteraturkompetens. Istället menar informant 2 att 

ansvaret fortfarande ligger kvar hos medarbetarna. Det verkar finnas en otydlighet 

kring vad som egentligen gäller angående roller och ansvar vilket påverkar måendet 

på en arbetsplats.144 Det verkar också finnas en brist vad gäller personalens resurser 

att kunna arbeta aktivt med medierna. Här ser man att det inte råder balans mellan 

krav och resurser, något som enligt Winroth är mycket viktigt för välmåendet på en 

arbetsplats.145 Det är också ett krav enligt AFS (2015:4) att resurserna på en 

arbetsplats motsvarar de krav som ställs.146 

Mer homogent 

Några bibliotekarier anser att centraliseringen inneburit mindre inflytande för 

gemene bibliotekarie, att färre kommer till tals. De anser också att de individuella 

skillnaderna på biblioteken minskat, att man blivit ett bibliotek på bekostnad av 

stadsdelsbiblioteken. Informant 1 känner sig tudelad och ser både positiva och 

negativa aspekter av centraliseringen men anser ändå att det var bättre när ansvaret 

var mer utspritt, att det bidrog till mer individualitet på de olika biblioteken.147 

Känslan av att inte alla får komma till tals indikerar att inte alla upplever 

inflytande trots att tanken med medieplanerna var just att alla bibliotek skulle ha 

fortsatt inflytande över medierna. Detta indikerar antingen en brist på 

kommunikation eller att medieplanernas funktion inte blivit som den var tänkt.  

Informant 5 håller med om att det individuella har försvunnit i och med 

uppfyllandet av målet att skapa ett mer enhetligt bibliotek. Det har varit mycket 

fokus på att arbeta centralt och mycket händer på stadsbiblioteket, men det ges allt 

för lite utrymme för att arbeta med olika saker på de lokala biblioteken.148 

Också här verkar personalens möjlighet till delaktighet brista. Det verkar också 

som att man inte har fått möjlighet att arbeta med det egna biblioteket på det sätt 

som man skulle önska. Återkommande är känslan av förlust kopplat till de lokala 

biblioteken.  

Delsammanfattning 

Centraliseringen har fört med sig både positiva och negativa aspekter enligt 

informanterna. En självklar sak är ett ökat fokus på det centrala. Flera informanter 

upplever att detta skett på bekostnad av det lokala. Att det blivit mindre tid för 

arbete med de lokala biblioteken.  
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En positiv sak är den ökade tydlighet den inneburit för roller kopplade till 

inköp. Negativt är att flera informanter känner en avsaknad av direkt kontakt med 

litteraturen vilket gör att de inte längre har samma koll på nyutgivningar. Detta är 

kopplat både till inköp och till iordningställande. Att inte längre arbeta med 

litteraturen på samma sätt gör att flera informanter upplever en förlorad kompetens 

gällande litteraturkännedom. Det görs insatser för att få bukt med detta problem 

men de verkar inte heltäckande då flera informanter uttrycker ett missnöje över 

detta och upplever en avsaknad av metoder för att lösa problemet. Svårigheten i att 

lösa problemet verkar till stor del ligga i en obalans mellan krav och resurser, där 

medarbetarna inte hinner lägga tid på litteraturkompetens på samma sätt längre. Att 

det råder balans mellan krav och resurser ses som en viktig friskfaktor.149 

Det finns också en otydlighet gällande ansvar vad gäller mediebestånden. 

Kommunikationen kring vilka ansvar som ligger i de olika arbetsgrupperna och vad 

som ligger hos medarbetarna på de olika biblioteken verkar inte vara helt tydligt. 

Detta kan vara en anledning till att arbetet med medieplanerna inte fungerar 

optimalt. På flera bibliotek har man inte hunnit göra klart planerna och bland de 

som har gjort klart dem finns ett missnöje kopplat till de medier biblioteken därefter 

fått. Detta indikerar en syn på kommunikation, inom organisationen, som 

överföring av budskap snarare än delning. Detta sätt att kommunicera ser 

mottagaren som passiv och bortser från hur budskapet tolkas. När 

kommunikationen inte fungerar bra i en organisation finns det risk för otydlighet 

gällande till exempel mål och ansvar, vilket är negativt ur ett 

välmåendeperspektiv.150  

Arbetsmiljö 

Uppdelning av enheterna 

Flera av informanterna upplever att de träffar sina kollegor mer sällan i och med att 

enheterna förändrats. Före omorganisationen hade man regelbundna 

arbetsplatsträffar för all personal på Bibliotek Uppsala. Då fanns det ett tillfälle där 

alla kunde träffas. Efter omorganisationen förändrades arbetsplatsträffarna så att de 

nu sker enligt enheternas uppdelning. Detta är något som upplevs som negativt av 

många. Samtidigt upplever man att det har blivit en närmare kontakt med 

personalen inom enheten, vilket upplevs som positivt.  

Mötesfrekvensen har också förändrats. Efter omorganisationen var det oerhört 

många möten vilket uppfattades negativt i relation till övriga arbetsuppgifter. 

Speciellt för personalen som behövde åka in till stadsbiblioteket försvann mycket 

tid som behövdes till annat. Denna situation har dock förbättrats genom att 
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mötesfrekvensen blivit lägre på senare tid och informanterna upplever inte samma 

frustration över detta längre. 

 Ett annat perspektiv på att enheterna förändrats rör svårigheten kring 

ledarskapet och att veta vem som är ansvarig för olika frågor när man har fler chefer. 

Som det ser ut nu har alla en enhetschef som har det övergripande ansvaret men 

sedan har de olika arbetsgrupperna chefer som är ansvariga för frågor som rör ens 

arbete i dessa. Informant 2 uttrycker: 

Jag kan ju tycka att en organisation ska spegla verkligheten, jag tycker att det är ganska viktigt. 
Jag kan tycka att... jag tycker inte att det är livsavgörande för min trivsel eller för jobbet eller 
så. Jag tycker att det är besvärligt att stadsbiblioteket är uppdelat på flera enheter. Och det är vi 
ganska många som upplever, inte en majoritet men ett antal. Och det beror ju helt enkelt på att 
det är svårt med chefer. Det är alltså: vem ska jag prata med i den här frågan?151 

Svårigheten kring vem man ska kontakta gällande olika frågor är något som 

återkommer hos informanterna och indikerar både en otydlighet rörande roller och 

en brist i kommunikation, detta kommer därför att ytterligare behandlas under 

kapitlet om ledarskap.  

Att man inte träffar sina kollegor upplevs också som något som vidmakthåller 

de klyftor mellan de olika arbetsplatserna som man försökt lösa genom 

omorganisationen. Målet var att Bibliotek Uppsala skulle ses som ett bibliotek, 

snarare än stadsbiblioteket och dess filialer. I och med den ändrade strukturen i 

organisationen togs dock många av arbetsgrupperna bort. Detta upplever informant 

3 ha skapat en situation där man har möjlighet till färre samarbeten över biblioteken. 

Informanten har arbetat i organisationen under många år och upplever att det 

tidigare varit mer fokus på samarbeten, till exempel att stadsdelsbibliotek 

samarbetat mer. Detta ses inte heller som optimalt då det ställer stadsbiblioteket 

utanför och skapar en klyfta mellan stadsdelar och stadsbiblioteket. Denna klyfta 

anser informanten dock finns kvar ändå, då det idag saknas naturliga samarbeten. 

Informanten uttrycker en önskan om mer insyn och samsyn mellan biblioteken och 

att det skulle skapas möjlighet för bibliotekarierna att lära och inspireras av 

varandra.152 Ett av målen med omorganisationen var att utveckla tvärgruppstanken. 

Dock verkar personalen uppleva att samarbeten över biblioteken blivit allt färre, 

framförallt över enheterna. 

Sammantaget verkar enhetsuppdelningen ha skapat en situation där personalen har 

möjlighet att ha närmare samarbeten med sina kollegor inom enheten men där de 

upplever en avsaknad av kontakt med resterande kollegor.  

Ingen av bibliotekarierna uttrycker att de upplever en särskilt dålig arbetsmiljö 

men vissa menar ändå att det skett en förändring sedan omorganisationen. 

Informant 4: ”Jag upplevde, just bland personalen att det varit stora skillnader mot 
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efteråt. Jag tycker att personalen innan omorganisationen var gladare och att det var 

en större sammanhållning.”153 Detta menar informanten är kopplat till känslan av att 

ha blivit överkörda i beslutsfattandet och att inte bli ordentligt lyssnade på av 

ledningen. Det framkommer således ett behov av en bättre kommunikation kopplat 

till förändringsarbeten, där personalens synpunkter blir lyssnade på och det skapas 

dialog som inte osynliggör någons åsikt.  Informanten menar också att motivationen 

på arbetsplatsen påverkats av detta och att det är någonting som märks framförallt 

i arbetsgrupperna där drivet och entusiasmen sjunkit. Enligt HR-perspektivet är 

engagemang och motivation viktiga för den upplevda arbetsmiljön. Resultatet 

indikerar att personalens önskan om större sammanhållning och möjlighet för 

samarbeten även utanför enhetsuppdelningen skulle kunna förbättra den aspekten 

av arbetsmiljön. 

Stress på arbetsplatsen 

Flera av informanterna upplever att de har en stressad situation på sin arbetsplats. 

Detta är bland annat kopplat till vikariebesparingar, höga krav och stök på 

biblioteken, men också kopplat till omorganisationen. Flera av informanterna 

poängterade att kollegor som starkt motsatte sig omorganisationen när den 

genomfördes har blivit sjukskrivna på grund av stress. I vissa fall har man då satt 

in vikarier för att täcka upp för personalen men informant 4 menar att det just nu 

sker besparingar och att den ordinarie personalen istället ska hoppa in för sjuk 

personal i största möjliga mån. Det gör att det är svårt att vara sjuk vilket i sig kan 

skapa en stress, både inför att vara sjuk och inför situationen att behöva hoppa in 

för kollegor som är borta. Detta indikerar återigen en obalans mellan krav och 

resurser, om personal förväntas täcka upp för sina kollegor, utan att frigöras från 

sina egna arbetsuppgifter. 

En annan stress som vissa bibliotekarier upplever gäller svårigheten i att jobba 

på fler bibliotek, bland annat på grund av att de har olika målgrupper och 

förutsättningar. När man jobbar på flera bibliotek har man dels en tudelad 

arbetsplats och dels dubbla uppdrag när det gäller att skriva verksamhets- och 

medieplaner. Även detta skulle kunna innebära att man ser en svårighet att utföra 

en arbetsinsats man är nöjd med, kopplat till en obalans mellan krav och resurser, 

vilket ses som negativt kopplat till välmående på en arbetsplats.154 

Informant 4 uttrycker att det ställs höga krav på bibliotekarierna och menar att 

ledningen inte alltid verkar förstå vad det innebär att arbeta praktiskt i 

verksamheten. Informanten uttrycker också att man inom organisationen ska 

prioritera bemanning och att hålla öppet för användarna men att denna prioritering 
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inte speglas i sättet man arbetar, då arbetsbördan blir allt högre.155 Detta indikerar 

en brist på kommunikation mellan ledning och medarbetare. Den process som 

kommunikation innebär där budskap når fram genom interaktion och delning verkar 

ha brustit i detta fall, vilket kan ha påverkat arbetsglädjen hos vissa.156 

En annan källa till stress som flera bibliotekarier tar upp rör mötesstrukturen 

och möjligheten att ta ut kompledigt som förändrades i och med omorganisationen. 

Tidigare hade personal som jobbat helg möjlighet att kompa ut fredagar så att de 

skulle få två lediga dagar i veckan. Nu sker nätverksträffar och arbetsplatsträffar på 

fredagar vilket gör att det inte längre går att kompa ut en fredag. Detta skulle kunna 

tolkas som en minskad möjlighet till återhämtning hos medarbetarna, en av de 

faktorer som Winroth listar som viktiga kopplat till välmående på en arbetsplats.157  

Nätverksträffarna fungerar som en typ av kompetensutveckling och 

informanterna upplever både för- och nackdelar med dem. Informant 3 uttrycker ett 

visst missnöje med hur de är upplagda. Att man får sämre omdöme om man inte 

går på nätverksträffarna gör att de upplevs som obligatoriska, oavsett om det som 

tas upp är något som är intressant för den enskildas arbete.158 Även informant 5 har 

upplevt att det känts stressande med nätverksträffarna men upplever att ledningen 

börjat styra upp det mer. Informanten menar att det känns som man går mot en 

förbättring där man fångar upp det som nätverksträffarna handlar om och ger tid för 

att diskutera på de olika biblioteken hur man skulle kunna arbeta rent praktiskt med 

det i framtiden. 

… att man bara känner att nu fick man massa input på massa kul saker men så känner man att 
hur ska man hinna det här? Hur ska vi göra? För så var det lite i början att herregud det här har 
jag ju redan hört och nu hade jag kunnat hunnit med att göra så himla mycket istället. Men … 
så det hoppas jag ska bli mer uppstyrt, att man tar tillvara på det man också får med sig.159 

Informant 3 påpekar också att det är bra med nätverksträffarna men att det är långt 

ifrån samma sak som att gå en kontinuerlig kurs där man har möjlighet att få en mer 

gedigen kompetensförhöjning.160  

Nätverksträffarnas syfte är att fungera kompetenshöjande för personalen vilket 

är positivt för arbetsmiljön enligt HR-perspektivet.161 Dock verkar det för vissa 

snarare utgöra en stress där de får mer saker att göra, som det saknas resurser till att 

utföra rent praktiskt. Detta jobbar man dock med att lösa inom organisationen och 

flera informanter verkar hoppfulla inför det framtida arbetssättet. Det är viktigt för 

måendet på arbetsplatsen att fortbildningen bidrar till utveckling och att fokus inte 
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ligger på mer prestation. Det är också viktigt att det skapas förutsättningar för 

reflektion, en aspekt som informanterna menar har förbättrats på Bibliotek Uppsala.  

Ett annat moment som skapar stress är programkatalogen som har en tidig 

deadline som behöver prioriteras. Detta gör att personalen hela tiden måste veta 

vilka aktiviteter som ska hållas ett halvår framöver. Denna deadline ligger inte i fas 

med verksamhetsplanen, där bibliotekets plan för hur man ska arbeta med 

prioriterade mål för året ligger, vilket gör att programaktiviteterna måste planeras 

innan arbetet med verksamhetsplanen sker.162 Denna stress kan ses som ett exempel 

på att krav och resurser inte ligger i fas.163 

På det lilla biblioteket 

Några av de informanter som arbetar på mindre bibliotek upplever att det finns 

problem som är mer specifikt kopplade till små bibliotek som påverkar 

arbetsmiljön. Ett av dessa rör stök på biblioteken som skapar stress hos de anställda 

som måste hantera bråk och olagliga handlingar som sker i närhet till biblioteken 

vilket också är ett exempel på stress som skapas genom att krav och resurser inte är 

i balans.164  

En annan aspekt rör att personal som jobbar på små bibliotek ofta får fler än en 

arbetsplats, då omorganisationen även krävde en större flexibilitet gällande var 

personal arbetade. Informant 6 tycker att det är besvärligt att behöva dela på två 

arbetsplatser och ser även att det är svårt att få till möten då man har en delad 

arbetsplats. All personal är sällan eller aldrig på samma plats samtidigt. På samma 

vis blir det svårt att ha kontakt med sin samordnare, som inte heller finns 

lättillgänglig när man inte befinner sig på samma plats.165 Här uttrycks en brist 

kopplat till kommunikation. För att det ska kunna ske en dialog som skapar väl 

fungerande kommunikation på en arbetsplats krävs det att det skapas möjlighet för 

personalen att uttrycka tankar och åsikter. Träffar man aldrig samordnare och har 

få mötestillfällen är det lätt att kommunikationen inte blir helt välfungerande, något 

som har en negativ inverkan på måendet på en arbetsplats.166 

Informant 5 menar att omorganisationen med fokus på Bibliotek Uppsala som 

ett bibliotek har lett till en typ av dränering av de lokala biblioteken genom att 

kompetens tagits och tas till enskilda projekt och ersätts av tillfälliga vikarier. På 

detta vis tas personalens unika kompetenser förvisso tillvara men kollegorna och 

även användaren blir lidande genom att kompetensen tas från det lokala biblioteket. 

Vi har jättemycket vikarier på vårt bibliotek. Man kan ju inte klona sig och vara överallt. Så 
väldigt mycket vikarier har vi, vilket då blir ironiskt på nåt sätt för man jobbar jättemycket med 
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bemötande och hur man ska göra, men så står sen vikarier som inte är med och jobbar med 
bemötande, som inte är inkluderade i det och tar del av nätverksträffar och så, men ofta står 
och är vårt ansikte utåt. Då blir det lite ironiskt, då känner man att ja, så går vi på allt det här, 
men vi har inte tid att bemanna.167 

Här verkar det som att omorganisationen har påverkat de små biblioteken 

annorlunda än de större biblioteken. Det har blivit svårare för personalen på små 

bibliotek att ha en nära kontakt med sina överordnade, vilket skapar en 

kommunikationsbrist, och de har också fått ett förändrat ansvar i och med att de nu 

arbetar på flera olika bibliotek. Denna förändring har lett till en ökad arbetsbörda 

och minskad stabilitet genom att de måste dela arbetsplats, speciellt med tanke på 

att det ofta förekommer stök som ytterligare skapar stress kring de olika biblioteken.  

En annan sak som upplevs på de små biblioteken likväl som de lite större är att 

vikarier i allt högre grad får vara ansiktet utåt och möta användarna i organisationen. 

Detta är inte är optimalt ur ett användarperspektiv då vikarierna inte tar del av 

fortbildningskurser eller många gånger alls har bibliotekarieutbildning. 

Delsammanfattning 

Arbetsmiljön har påverkats av omorganisationen genom att personalen träffar sina 

kollegor mer sällan. Det har blivit mer samarbeten inom enheterna men färre över 

enhetsgränserna, vilket ses som negativt. Flera informanter uttrycker en önskan om 

att få ökade möjligheter till samarbeten över enhetsgränserna.  

Det finns stress inom organisationen som bland annat är kopplat till höga krav, 

vikariebesparingar, stök på biblioteken och en känsla av instabilitet genom delade 

arbetsplatser. Nätverksträffarna ses som övervägande positiva men det finns 

aspekter av dem som också bidrar till stress. Det är kopplat till det faktum att de ses 

som obligatoriska trots att de inte alltid har relevans för de egna arbetsuppgifterna, 

att de tar tid från annat som behöver göras och att det inte alltid ges tid att arbeta 

vidare med det man lär sig på träffarna, vilket ger en känsla av att inte hinna med 

det utvecklingsarbete som borde göras. Detta skiftar fokus från en aktivitet 

sprungen ur engagemang till något som ses som ett krav som saknar resurser att 

utföras. Detta skulle kunna tänkas påverka attityderna på arbetsplatsen, då man 

minskat möjligheten för inflytande och ersatt det med något som i värsta fall kan 

upplevs som ett tvång. 

 På de mindre biblioteken upplever man att det är svårt att få till möten och att 

träffa överordnade, vilket skapar en stress och en osäkerhet inför var man ska vända 

sig i vissa frågor. Detta indikerar en brist kopplat till förutsättningar att deltaga och 

kunna kommunicera inom organisationen, faktorer som ser som viktiga kopplat till 

välmående på arbetsplatser.  
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Ledarskapet 

Under omorganisationen 

Flera av informanterna upplevde att ledningen var hårt drivande gällande 

omorganisationen. Informant 1 fick först intrycket av att man ville involvera de 

anställda i processen och lyssna på olika åsikter, men menar att ledarstilen blev mer 

och mer auktoritär i och med att man inte mötte de farhågor som personalen 

upplevde. Detta gjorde att många anställda kände sig överkörda. ”[Ledningen] 

lyssnade men sen så fick man ingenting tillbaka på det. Det kändes som att nej, det 

var bortkastad tid. Det var bara för forms skull kändes det som efteråt.”168  

Flera av informanterna upplevde att ledningen lyssnade men att de inte fick 

något gensvar när de berättade om sina farhågor, att det fanns en avsaknad av 

dialog. En av informanterna menar att den känslan av att ens åsikter inte räknades 

gjorde att motivationen sjönk, speciellt i en av arbetsgrupperna där man jobbat 

under ett år för att ta fram alternativa förslag till centraliseringen som man upplevde 

helt kördes över. En faktor kopplad till välmående på arbetsplatsen är att man har 

möjlighet att vara delaktig, något som möjliggörs genom fungerande 

kommunikation på arbetsplatsen.169 Att personalen kände sig överkörda visar 

således på en brist kopplat till kommunikationen under omorganisationen. 

Informanterna upplevde en ensidig kommunikation, vilket indikerar avsaknad av 

dialog som inom kommunikationsforskning ses som nyckeln till god 

kommunikation.170  

Informant 4 uttryckte en förändring i arbetsmiljön kopplat till hur själva 

omorganisationen genomförts, genom att personalen tappat engagemang och blivit 

mer negativt inställd. En aspekt som alltså upplevs blivit försämrad kopplat till 

ledningens agerande. Informanten uttryckte också att ledarskapet har varit ganska 

osynligt under en lång tid, men att det har börjat förändras och att känslan är att 

man kan vara med och påverka mer nu.171 Att som medarbetare känna att man är 

delaktig i organisationen och har ett inflytande är viktigt för personalens mående 

enligt HR-perspektivet. 172 Det blir således förståeligt att känslan av att ha blivit 

överkörd av ledningen skapat en negativ attityd hos medarbetare och lett till 

minskad motivation.  

Efter omorganisationen 

I och med omorganisationen införde man en samordnarroll som fick ersätta den 

tidigare platsansvarigrollen. En majoritet av informanterna upplever något slags 
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problem kring denna roll. Informant 6 menar att det lätt blir att man går till 

samordnare med frågor som inte egentligen ligger i deras ansvarsområde, något 

som skapar stor stress för samordnarna som förväntas lösa problemen eller kunna 

delegera vidare. 

Det är ju cheferna som har personalansvar och så, men i praktiken så träffar man ju inte cheferna 
så ofta. Så det är ju inte som att man går med dagliga problem till cheferna även om man säger 
att man ska göra det. Så det är en sak på pappret och en sak i praktiken. Då kanske man tar upp 
det då med samordnare istället, även om hon inte har behörighet. Det kan vara känsligt också 
om det finns problem med arbetsgruppen eller sånt där.173 

Just otydligheten kring ansvar är något som flera informanter tar upp. Det uttrycks 

att det råder en otydlighet kring vem man ska vända sig till och vem som har en 

beslutsfattande roll. Informant 5 menar att det ibland uttrycks att samordnarna har 

beslutat saker som de inte borde ha mandat att besluta, då det bara är ledningen som 

har en beslutsfattande funktion, något som ytterligare förvirrar gällande de olika 

rollerna. 

De av informanterna som har erfarenhet av samordnarrollen uttrycker att de 

ibland upplevt en slags mellanroll som kan vara svår att hantera. Detta tror de beror 

på att man skapat samordnarrollen från platsansvarigrollen som innebar ett större 

ansvar, bland annat gällande personal. Detta gör att det ligger kvar en tradition och 

vana att vända sig till den kollega på arbetsplatsen som har lite mer ansvar när man 

stöter på problem. Detta gör att man förväntas hantera alla möjliga frågor som 

egentligen ligger utanför ansvarsrollen, något som upplevs som problematiskt både 

för samordnarna och för de kollegor som är osäkra på var de kan vända sig. Detta 

indikerar att det inofficiellt ställs höga krav på samordnarna som de varken har 

resurser eller befogenheter att möta, vilket kan ses som ett exempel på stress skapat 

av just denna obalans. En annan aspekt av detta är kopplat till kommunikationen 

mellan chefer och medarbetare, där man inte lyckats kommunicera dels vad 

platsansvarigrollen innebär, dels var man ska vända sig med frågor som inte ligger 

på den platsansvariges bord.  

Informant 2 trycker dock på samordnarrollens positiva funktion som 

kommunicerande mellan ledning och medarbetare, något som upplevs extra viktigt 

då cheferna inte alltid har en bibliotekariebakgrund. Samordnarna blir på ett sätt 

länken mellan ledningen och medarbetarna och det inflytande de har ses som något 

positivt.174 

En osäkerhet bland informanterna uttrycks i det faktum att man inte hade några 

fasta chefer då flera av enhetscheferna var tillförordnade och så även 

bibliotekschefen. Att man inte hade fasta chefer utgjorde en osäkerhet inför hur man 

skulle arbeta och det fanns en osäkerhet inför huruvida ledningen vågade arbeta 
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mer långsiktigt.175 Före årsskiftet 2019 fick Bibliotek Uppsala en fast bibliotekschef 

och enhetscheferna är också sedan en tid tillbaka fast anställda vilket gör att 

informant 4 ser ljusare på möjligheten att arbeta långsiktigt framöver. Informanten 

upplever också att man kan vända sig till enhetschefen om det är för mycket, vilket 

indikerar ett välfungerande samarbete.  

Informant 3 ser dock inte lika positivt på ledarskapet och anser att det kan vara 

beroende av omorganisationen men också vara personberoende. Informanten 

uttrycker att man kan vända sig till enhetscheferna men att det finns en låg grad av 

samförstånd: ”…jag hör vad du säger och jag tar med mig frågan, och sedan, de 

kanske tar med sig frågan men de sätter den i papperskorgen när man gått”.176 

Informanten tror att detta kan vara kopplat till att det inom organisationen råden en 

förvirring rörande beslutsfattandet, men också att det kan vara personberoende. 

Informanten uttrycker en frustration dels vad gäller roller och ansvar, dels kring 

ledningens sätt att bemöta personalens förslag.  

En friskfaktor gäller just ledarskap och en gemensam förståelse för de beslut 

som tas.177 Här verkar det ha brustit både under omorganisationen och i den 

nuvarande organisationen. Att en av informanterna uttrycker en känsla av att ens 

förslag blir helt ignorerade av ledningen indikerar en försämrad arbetsmiljö i den 

aspekten och indikerar ett behov av fortsatt arbete med kommunikationen för ett 

bättre mående på arbetsplatsen. 

Delsammanfattning 

Under omorganisationen fanns det en ambition att inkludera medarbetarna i 

förändringsarbetet. Denna ambition brast dock i genomförandet. Medarbetarna fick 

lufta sina tankar och farhågor, men sedan fördes ingen dialog kring det som lyftes. 

Det är ett exempel på kommunikation som överföring av budskap snarare än 

delning. Kommunikationen blir ensidig och brister således då det saknas gemensam 

förståelse.178 Detta lämnade en känsla hos flera av informanterna av att ha blivit 

överkörda. Något som kan ha varit en bidragande faktor till det 

förändringsmotstånd som uppstod kopplat till omorganisationen. Heide m.fl. 

poängterar vikten av att involvera medarbetare i en dialog kring ett 

förändringsarbete för att skapa samförstånd, något som minskar 

förändringsmotstånd.179 

Det finns också otydlighet rörande ansvar och beslutsfattande roller inom 

organisationen som bidrar till en förvirring och ett missnöje hos flera informanter. 

Denna otydlighet påverkar medarbetarna som inte vet var de ska vända sig med 

olika frågor. Samordnarna upplever ett ökat tryck från medarbetarna gällande frågor 
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som egentligen inte ligger på deras bord. Detta kan vara kopplat till att man ordnat 

organisationen som en matrisorganisation. I en matrisorganisation har 

medarbetarna ofta flera chefer vilket kan skapa förvirring rörande ansvarsroller. 

Eftersom tydlighet rörande roller, arbetsuppgifter och mål enligt Winroth ses som 

friskfaktorer i en organisation kan det vara extra viktigt att arbeta med i en 

matrisorganisation där dessa problem oftare uppstår.180 

Möjlighet att påverka 

Olika nivåer 

Informant 5 menar att kommunen haft ett negativt inflytande på möjligheten att 

påverka, exempelvis genom att man har centraliserat kommunikatörsrollen. Detta 

är något som gör att processerna blivit trögare. Känslan är här att det tar längre tid 

att inom organisationen bearbeta vissa frågor, vilket upplevs vara en negativ 

utveckling.181 

När omorganisationen genomfördes var tanken att arbetsgrupperna skulle ha 

nätverk kopplade till sig som skulle fungera som öppna grupper där alla kunde 

engagera sig och komma med förslag som ett sätt att påverka i organisationen. Detta 

ändrades ganska snart och kvar blev nätverksträffar som fungerar som 

utbildningstillfällen ordnade av arbetsgrupperna. Dessa kan också ses som ett sätt 

att kunna påverka i organisationen men används främst för att utveckla kompetens. 

Möjliggörande för medarbetare att vara delaktiga och engagera sig i olika frågor är 

en friskfaktor enligt Winroth.182 Det verkar som att man haft en ambition att 

möjliggöra detta i högre grad än vad som till sist blev utfallet, något som begränsat 

dessa möjligheter för personalen. 

Ett annat sätt att påverka är, enligt informanterna, genom samordnarna. Några 

av informanterna menar att man upplevt ett större medinflytande i och med 

samordnarrollen, då tanken är att samordnarna ska fungera som en 

mellankommunikatör mellan medarbetare och chefer. De är således medarbetarnas 

röst till ledningen och vice versa. 

… de ska ta hjälp av samordnarna som i sin tur har kontakt med medarbetarna, och på så vis få 
mer insyn i förändringar och beslut, istället för att ett beslut bara fattas och vi måste gilla läget. 
Så det känns som att de börjar ta till sig men det är lång väg att gå fortfarande, men det känns 
lite bättre, att man kan påverka lite mer.183 
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Upplevelsen hos flera informanter är att det har varit svårt att påverka under 

omorganisationen men att det nu börjat luckras upp mer och att det blivit lite lättare 

att påverka. Dock upplever några informanter att organisationen blivit ännu trögare 

i och med att man centraliserat även informatör- och kommunikatörsrollerna, vilket 

gör att processer tar väldigt lång tid. De påverkansmöjligheter man ser är främst 

genom samordnaren. 

Mål 

Varje bibliotek skapar årligen en verksamhetsplan. Dessa utarbetas av personalen 

och skapas utifrån fokusområden som det beslutas om varje år. Att man har 

fokusområden upplevs, av flera informanter, skapa ett mer konkret fokus och gör 

att planerna inte svävar ut för mycket. Det gör det möjligt att faktiskt arbeta med 

planerna under året och gör att man sätter mer realistiska mål. I och med att 

personalen är med och skapar verksamhetsplanerna finns en delaktighet som är en 

faktor som bidrar till ökat välmående på arbetsplatser. Denna typ av delaktighet kan 

också ses som ett exempel på något, som Winroth menar, gör att personalen 

upplever arbetsplatsen som mer meningsfull och som bidrar till att man ser värdet i 

det man gör.184  

Fokusområdena för dock med sig en viss osäkerhet gällande det framtida 

arbetet. Informant 4 menar att det är svårt att planera arbetet när det bara gäller för 

ett år. I vissa fall kan det vara så att man vill göra en kartläggning av någonting och 

då vill man kunna arbeta vidare med det när kartläggningen är klar, någonting som 

kan vara svårt att göra om det kommer nya fokusområden året därpå. Informanten 

tycker att det är viktigt att man får gå på djupet och göra någonting bra, snarare än 

att ytligt täcka stora områden.185 

Att bibliotekarierna själva är med och utformar verksamhetsplanerna gör att de 

känner sig högst delaktiga i de mål som sätts. Delaktigheten och inflytandet gör att 

man upplever att det man arbetar med är viktigt vilket är faktorer som är kopplade 

till välmående på arbetsplatsen.186 

Delsammanfattning 

Flera informanter upplever att det är svårt att påverka, vilket indikerar brister 

kopplat till kommunikationen inom organisationen. Ett mål med omorganisationen 

var att öka kontaktytorna mellan chef och medarbetare, detta bör öka möjligheten 

att föra dialog dem emellan. Detta har skett genom samordnarrollen som ger ökad 

kontakt mellan ledning och medarbetare. Problemet här ligger dock i den otydlighet 

som råder kopplat till samordnarens ansvarsområden. 
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En vision med omorganisationen var att det skulle kopplas nätverk till olika 

arbetsgrupper som skulle skapa stora möjligheter för personalen att engagera sig 

och kunna påverka i organisationen. Detta sätt att arbeta förändrades dock ganska 

snart och man tog bort nätverken. Att ta bort nätverken gjorde att man också tog 

bort en möjlighet för medarbetarna att engagera sig vilket blir negativt ur 

välmåendesynpunkt kopplat till Winroths kriterier.187  

Förändringsmotstånd 

Sara Bengtsson som är enhetschef för Norra enheten menar att det fanns ett 

förändringsmotstånd under organisationsförändringen 2015. Detta menar hon 

berodde på att det var en förändring som skulle komma att påverka väldigt många. 

Det var många som var involverade i till exempel inköp innan förändringen och 

farhågan blev då att man skulle förlora delar av den kompetens som fanns. Svaret 

på detta var att säkerställa kompetensutveckling för alla genom att starta en 

förmedlingsgrupp som skulle hålla kontinuerlig uppdatering av litteraturinköp för 

att hålla litteraturkännedomen uppe för alla medarbetare.188  

Många förändringar 

Flera av bibliotekarierna uttryckte en trötthet över det stora antalet 

omorganisationer som skett inom organisationen under den tid de varit anställda 

och menar att omorganisationen 2015 därför initialt upplevdes som någonting 

negativt.  

Det här var tredje eller fjärde omorganisationen som jag var med om i Bibliotek Uppsala och 
jag kände att ... Jag tyckte att det kom för tätt inpå. Jag tyckte inte att vi hade jobbat tillräckligt 
med det tidigare sättet att jobba och att vi hade kunnat utveckla det på ett bättre sätt, än att riva 
upp allt och börja om på nytt. Så jag var ganska negativ.189 

Även informant 1 upplever att det finns en trötthet bland personalen på Bibliotek 

Uppsala som är kopplad till att det genomförts många omorganisationer. Det menar 

informanten beror på att det ofta är jobbigt med många förändringar och att det kan 

uppstå en uppgivenhet när man inte känner att man har någon makt att påverka.190 

Andra åsikter som uttryckts är att det var dumt att göra så stora förändringar så 

snart efter en stor omorganisation som den som skedde år 2009. En annan 

återkommande åsikt är att det var dumt att ändra i organisationsstrukturen och att 

centralisera inköpen samtidigt. Att den höga ambitionen gjorde att det blev för 
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många stora förändringar på samma gång. Detta gjorde att man inte hann bearbeta 

alla farhågor och frågetecken som fanns och resultatet blev att personalen kände sig 

överkörd.191  

Att göra många och tätt följda omorganisationer kan skapa en känsla av 

resignation, om man upplevt att tidigare omorganisationer lett till en försämring.192 

Ett förändringsarbete bör besvara frågorna varför och vad som kommer förändras 

och vilka konsekvenser det kommer att få för medarbetarna.193 Att 

förändringsmotståndet var så stort indikerar att det saknades en samsyn hos 

medarbetarna och ledningen gällande dessa frågor och att de synpunkter som 

medarbetarna tog upp inte besvarades på ett tillfredsställande sätt. Detta indikerar 

en brist i kommunikationen, där dialog uteblivit. 

Egenintresse 

En av informanterna menar att anledningen till att hon var emot omorganisationen 

låg i det faktum att arbetssättet passade bra för henne själv. Detta gör att 

informanten ibland känner sig sur över olika delar av förändringen utan att 

egentligen ha reflekterat över om de är bra eller dåliga. Upplevelsen är att det är 

svårt att skaka av sig den negativa känsla som omorganisationen bar med sig och 

att en bitterhet lätt kan stanna kvar.194 Detta fenomen stämmer väl överens med 

teorin om förändringsmotstånd som belyser känslan som kan uppstå hos den som 

upplever att det tidigare sättet att arbeta varit väldigt framgångsrikt och ser 

omorganisationen som ett hot mot det. Det kan också kopplas till DuBrin & Irelands 

teori om att förändringsmotstånd kan komma av rädsla för att tillvaron ska bli sämre 

i den nya organisationen och rädslan för det okända.195 

Flera av informanterna uppger att det fanns en negativ känsla, framförallt 

gällande centrala inköp och att många protesterade mot detta. Det var en stor 

förändring som påverkade det dagliga arbetet för många och som upplevdes skapa 

risk för kompetensförlust i organisationen. Informant 6 tror att det var känslan av 

en förlorad identitet som låg bakom motståndet mot centraliseringen av inköp. Att 

det var många som var upprörda då det ansågs vara en viktig del i yrkesstoltheten 

att köpa in litteratur.196 Just hotet mot identiteten ses som en viktig aspekt av 

organisationsmotstånd.197  

Andra bibliotekarier uttrycker att det var risken att förlora kompetens som 

upplevdes som det starkaste motståndet, att man inte längre skulle ha kontakt med 

litteraturen på samma sätt som innan. Här verkar det ha brustit i kommunikationen. 
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Heide m.fl. poängterar vikten av att tydligt kommunicera vilka förändringar som 

kommer ske och vilka konsekvenser det kommer få. Om medarbetarna trots det har 

frågor och farhågor så ska dessa lyftas i en dialog för att öka samsynen.198 I och med 

dessa brister fanns det ett stort motstånd mot centrala inköp redan innan 

omorganisationen skedde. 

Problemet verkar således ha varit att många protesterat mot delar av 

omorganisationen utan att ha fått gehör för sin oro. Samtidigt menar en av 

informanterna att kompetensen inte ligger i just inköp utan är något som personalen 

kan förkovra sig i på många olika sätt. Informanten menar att ledningen under 

omorganisationen kunnat vara tydligare med att centrala inköp inte innebär att bara 

inköpsgruppen har ansvar för mediebeståndet. Detta ansvar menar informanten 

ligger fortfarande kvar hos alla bibliotekarier på de olika biblioteken, men 

formulerades inte tydligt nog under omorganisationen.199 Denna brist i 

kommunikation som leder till otydlighet gällande roller och ansvar kan också vara 

en orsak till förändringsmotståndet kopplat till rädsla att förlora bland annat 

kompetens som i sig kan påverka sådant som identitet, status och lön.200 

Omorganisationsarbetet 

En anledning till att många var negativt inställda till omorganisationen var enligt 

flera informanter att det var en dålig förankring av omorganisationsarbetet från 

början. Känslan var att ledarskapet var auktoritärt och att man inte riktigt lyssnade 

på personalens synpunkter. Informant 4 uttrycker en känsla av att besluten fattades 

ovan de anställdas huvuden.201 

Informant 1 menar att det var själva sättet omorganisationen skedde på som 

orsakade en negativ attityd hos många. 

Sen var det ju inte så att [ledningen] gjorde specifikt superdåliga saker, det var inte så, utan det 
var mer att det kändes väldigt auktoritärt medan vi var sedan tidigare lite vana vid en ledarstil 
som var ... Vare sig den var demokratisk eller inte så gav den mer intryck av att vara 
demokratisk.202 

Att personalen inte upplevde att deras röster blev hörda verkar ha varit en viktig 

aspekt av förändringsmotståndet. Lyhördhet inför personalens osäkerheter inför en 

omorganisation ses i organisationslitteraturen som oerhört viktigt för att minimera 

förändringsmotstånd.203 

Ledningen verkar ha haft en ambition att föra dialog med medarbetarna genom 

de öppna hus som anordnades i samband med omorganisationsarbetet. Detta verkar 
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dock inte ha varit heltäckande då flera informanter upplevde att deras röster inte 

blev lyssnade på. En mer utvecklad dialog hade kunnat innebära en ökad förståelse 

från personal och ledning. En ökad samsyn ger förutsättning för ett mer lyckat 

förändringsarbete.204 

Attityder idag 

Idag pratar man inte lika mycket om omorganisationen. Informanterna uttrycker att 

det är ett ämne som lagt sig mer och mer i takt med att personalen hittat nya sätt att 

arbeta i den nya organisationsformen. Informant 4 uttrycker att känslan för den nya 

organisationen förbättrats i och med att ledarskapet öppnat upp för mer dialog med 

medarbetarna, vilket lett till mer insyn i förändringar och beslut. Andra saker som 

informanterna tar upp att man pratar om än idag rör frågan om kompetens och vart 

man ska vända sig med olika frågor. 

Jag tror att många upplever att det finns en viss otydlighet om vem som äger frågor. Vilket 
forum ska jag, om jag vill göra en förändring, hur ska jag få upp det på rätt nivå? Vem ska jag 
prata med? Hur ska jag föra fram det om det inte är nåt som jag direkt tar upp på ett APT? Jag 
tror att jag inte är den enda som riktigt känner det så.205 

Något annat som man pratar om, som rör samma tema, är samordnarrollen och vilka 

saker som ska tas upp med den personen. Att det finns en otydlighet kring denna 

roll och var olika ansvar ligger verkar än idag diskuteras på arbetsplatsen. Denna 

otydlighet kring ansvarsroller indikerar svårigheter för organisationen att fungera 

optimalt i och med dess påverkan på arbetsmiljö och hälsa, men också genom 

möjlig förlorad utveckling genom att personalen inte vet var de ska lyfta till 

exempel förbättringsidéer eller problem de upplever på arbetsplatsen.206  

Delsammanfattning 

En bidragande faktor till förändringsmotstånd på Bibliotek Uppsala är kopplat till 

att det redan genomförts många förändringar, något som upplevs uttröttande för 

personalen som ständigt måste ändra sitt sätt att arbeta. Detta kallas enligt Heide 

m.fl. för bakgrundskonversation och åsyftar tidigare erfarenheter som medarbetarna 

har, kopplat till omorganisation, som påverkar synen på nya förändringsarbeten. 

Det kan således vara kopplat till att man inte har upplevt förbättringar kopplat till 

tidigare omorganisationer och således inte ser något hopp kopplat till 

förändringsarbeten i stort. En av informanterna var väl medveten om sitt 

förändringsmotstånd och ser det som kopplat till en stor nöjdhet inför hur 

organisationen såg ut innan förändringen. Det upplevdes helt enkelt som ett bättre 

sätt att arbeta på. Detta ses också som en form av bakgrundskonversation kopplat 
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till en trivsel med nuvarande arbetssätt och en upplevelse av hot kopplat till en 

förändring av detta sätt att arbeta.207 Risken att förlora kompetens var en faktor som 

gjorde flera informanter osäkra inför centraliseringen vilket indikerar att det inte 

skedde dialog mellan medarbetare och ledningen. Under omorganisationsarbetet 

fanns det en ambition att inkludera medarbetarna i samtal som man inte riktigt 

lyckades fullfölja, vilket var en stor bidragande faktor till förändringsmotstånd 

inom organisationen. Idag har man hittat nya sätt att arbeta och det pratas därför 

inte lika mycket om omorganisationen. Något som fortfarande berörs är dock 

otydligheten rörande ansvarsroller och var man ska vända sig inom organisationen. 

Detta är negativa faktorer kopplat till välmående på arbetsplatsen som redan berörts 

i tidigare kapitel och är kopplat till en brist i kommunikation på arbetsplatsen.208 

Användaren 

Ett av målen med omorganisationen var att man skulle gå från att vara 13 olika 

bibliotek till att vara ett och samma. Denna förändring har, menar flera av 

informanterna, varit positiv för användaren. Man har till exempel sett att det har 

blivit ökade reservationer, vilket troligtvis beror på att man under omorganisationen 

tryckt på att man är ett bibliotek och att det innebär att alla medier som finns inom 

organisationen kan komma till ens hembibliotek genom reservation.  

Att användaren har varit i fokus under omorganisationen menar en av 

informanterna som anser att ledningen ibland prioriterat användaren framför 

personalen: 

Jag kunde ju känna lite grann, att förut upplevde jag, att man många gånger när man 
organiserade om, att man ibland också tänkte utifrån medarbetarnas möjligheter att delta och 
vara med. Att man hade ett fokus på medarbetaren, nu tycker jag att det är flyttat, nu är det 
bara... inte bara, men ett större fokus på användaren.209 

Att det upplevs ett större fokus på användaren, ibland på bekostnad av personalens 

intressen, kan vara kopplat till den konkurrens som finns även inom 

biblioteksbranschen. Bengtsson menar att denna konkurrens tar sig uttryck genom 

ett ökat fokus på vad man kan erbjuda användaren i relation till andra platser i 

samhället som lockar kommunens invånare.210 Att medarbetare upplever att deras 

roll inte är lika viktig som tidigare kan ge en känsla av försämrad status i 

organisationen vilket är en faktor som är kopplat till välmående på arbetsplatsen.211 

Om användaren är organisationens fokus kan man fråga sig hur man bäst 

arbetar för att säkerställa bästa möjliga service för denna. Idag tas personal till olika 
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projekt vilket kan vara positivt för användaren, men samtidigt leder det till ökade 

vikarieintag. Det är idag ett högt tryck på bibliotekarier som arbetar på Bibliotek 

Uppsala och på vissa ställen är det hög personalomsättning, vikarier har blivit allt 

vanligare. En satsning på personalens välmående kan i slutänden vara en lika viktig 

satsning på användaren då det säkerställer att det i högre grad är utbildad personal 

som står i mötet med användaren. 

Utbud 

I och med centraliseringen har utbudet förändrats. Denna förändring upplevs av 

vissa som positiv och av andra som negativ. Informant 5 menar att det känns som 

att det till viss del har blivit sämre utbud på stadsdelarna, något som märks genom 

att man har många böcker som länge står outlånade trots att de är frontade på 

biblioteket. Att böcker inte blir utlånade menar informanten beror på att de inte 

passar på just det biblioteket. Informant 2 menar istället att utbudet har förbättrats i 

och med centraliseringen då man nu kan köpa in medier mer på bredden, vilket gör 

att det inte är samma medier som finns på alla bibliotek. Detta ökar variationen och 

ger större valfrihet för användaren.  

En annan effekt av centraliseringen menar flera av informanterna är att 

medierna kommer snabbare ut till låntagaren. Hela processen från inköp till 

användaren har effektiviserats vilket är positivt för låntagaren. Informant 5 ställer 

sig dock tveksam till om effekten blivit så stor som det ofta trycks på från 

ledningens sida. Hon menar att man lätt fick känslan av att de trodde att de anställda 

stod och höll på böckerna och inte ville släppa iväg dem till låntagarna. Men att 

som situationen är nu blir det ofta fel på böckerna och man måste fånga in dem för 

att iordningställa igen, vilket gör att det ändå tar en viss tid.212 Att informanten 

upplevt en misstro från ledningens sida kopplat till mediehanteringen indikerar 

återigen en brist i kommunikationen, en faktor som kan påverka måendet i en 

organisation.213 

I och med omorganisationen har inköpsförslagen ökat drastiskt. En anledning 

till detta kan vara att det blivit tydligare att man kan lämna inköpsförslag och få 

böckerna till sitt bibliotek. På detta sätt kan utbudet anpassas efter det som 

användarna faktiskt vill ha. Informant 2 menar att servicen blivit mycket bättre 

sedan centraliseringen. Det är enklare att önska böcker och de köps in mycket 

snabbare.214 

Man kan alltså se två olika synsätt kopplat till förändringen av utbudet. Det ena 

perspektivet upplever ett försämrat utbud kopplat till att de lokala biblioteken nu 

inte har ett utbud som matchar det låntagarna vill ha utan ser att de går mot en 

                                                 
212 Informant 5 (2019) 
213 Winroth (2018), s. 93. 
214 Informant 2 (2019) 



 59 

funktion som liknar ett magasin. Det andra perspektivet ser Bibliotek Uppsalas 

utbud som en helhet och menar att detta breddats för användaren. 

Kontakt 

En av informanterna menar att användaren till viss del påverkas av det faktum att 

personalen förändras på de små biblioteken, i och med att man nu arbetar på flera 

olika bibliotek. Den kontinuitet som tidigare fanns, där man hade möjlighet att 

bygga mer personlig kontakt med användaren, har nu försvunnit. 

Det blir ganska personlig kontakt och man märker att folk upptäcker, jaha, vart har du tagit 
vägen? Du var inte här då och då! Särskilt för barnen är det ju en trygghet att samma personer 
finns länge.215 

På samma vis påverkas användaren av den stora personalomsättningen som varit 

som inneburit att det satts in många vikarier som ofta saknar den kompetens som 

man jobbar hårt för att personalen ska ha inom Bibliotek Uppsala, vilket gör att man 

inte kan erbjuda samma service. 

Delsammanfattning 

De flesta bibliotekarierna upplever att användaren har påverkats positivt av 

omorganisationen genom en snabbare mediehantering, snabbare inköp och en större 

tydlighet inför användarens möjlighet att själv påverka utbudet. Det finns dock en 

baksida av det bredare utbudet som innebär att de enskilda biblioteken ibland får in 

medier som inte efterfrågas på biblioteket. Detta ger en känsla av att biblioteken 

fungerar som magasin för stadsbiblioteket snarare än egna bibliotek. En annan 

baksida är en minskad kontinuitet bland personalen genom att personal hoppar 

mellan olika bibliotek och ett stort användande av vikarier. 

Användaren har under omorganisationen satts allt mer i fokus, något som delvis 

upplevs ha skett på bekostnad av personalens intressen. Detta skulle kunna indikera 

en känsla av minskad status för bibliotekarierna i organisationen vilket är en negativ 

faktor kopplat till välmående på arbetsplatsen.216 De flesta ser dock en positiv 

påverkan för användaren kopplat till omorganisationen. Speciellt centraliseringen 

har inneburit en snabbare mediehantering som påverkat användaren positivt. De 

negativa sidor som framhävs är att utbuden på de lokala biblioteken förändrats så 

att de inte alltid matchar vad användarna som besöker dessa bibliotek vill ha. En 

annan förändring är att fler bibliotekarier hoppar mellan arbete på de mindre 

biblioteken vilket bidrar till en minskad kontinuitet som kan upplevas negativ, 

speciellt bland barn som besöker biblioteket. 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka för- och nackdelar bibliotekarier 

på Bibliotek Uppsala upplever med de organisationsförändringar som genomfördes 

år 2015. Forskningsfrågorna behandlade huruvida dessa förändringar påverkar 

måendet på arbetsplatsen, om syftet med omorganisationen uppnåtts samt huruvida 

det fanns ett förändringsmotstånd inom organisationen och hur man i så fall ser på 

det idag. 

För- och nackdelar med organisationsförändringarna och dess 

påverkan på måendet  

För att besvara frågan om måendet på arbetsplatsen undersöktes den uppfattade 

arbetsmiljön, hur man ser på ledarskapet och ens möjlighet att påverka i 

organisationen. Andra aspekter av välmående på arbetsplatsen ses enligt Winroth 

som kopplat till hur meningsfull man upplever arbetsplatsen, möjligheten att 

engagera sig och vara delaktig, tydlighet inför sin roll och sitt uppdrag, resurser att 

kunna utföra en bra arbetsinsats samt tid för reflektion, utveckling och 

återhämtning. Man ser också vikten av balans mellan krav och resurs samt tydligt 

kommunicerade mål.217  

Omorganisation 

De behov som uttryckts starkast från informanterna är de som man upplever 

avsaknad av, så som möjlighet till samarbeten med kollegor över enhetsgränserna, 

tydlighet inför ansvarsroller och möjlighet till återhämtning. Vissa upplever också 

en stress kopplat till höga krav, dålig insyn från ledningen i verksamheten på de 

mindre biblioteken och hög personalomsättning. Att informanterna upplever för 

höga krav indikerar en brist på resurser som möjliggör för medarbetarna att möta 

kraven. I och med att arbetsuppgifterna förändras under en omorganisation är detta 

en viktig aspekt att undersöka och dessutom ett krav enligt AFS (2015:4).218 

De fördelar som framkommit med den nya organisationsformen rör framförallt 

en ökad och närmare kontakt med de medarbetare som finns inom enheten. Att ha 

ett nära samarbete med kollegor kan ses som en form av välfungerande 

kommunikation som bidrar till att de anställda kan utbyta tankar med varandra samt 

få stöd och hjälp när de behöver det. Ett ökat samarbete mellan enheterna är alltså 

något som efterfrågas av informanterna och ses som den huvudsakliga nackdelen 

med den nya organisationsformen. Att samarbete tas upp som både något positivt i 

organisationen och något som man önskar mer av bekräftar att det är något som 
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påverkar bibliotekarierna mycket i sitt arbete och att det är en faktor som påverkar 

trivseln på arbetsplatsen. Detta stämmer väl överens med det Winroth och Heide 

m.fl. skriver om kommunikation som möjliggörande av goda relationer och 

arbetsglädje.219 

Den nya organisationen har också inneburit att vissa medarbetare har fler än en 

chef vilket är negativt ur ett organisationsperspektiv då det kan skapa förvirring 

rörande var man ska vända sig och cheferna potentiellt kan ge konflikterande 

direktiv. Detta kan ses som ett klassiskt problem i en matrisorganisation och har 

påverkat medarbetare också på Bibliotek Uppsala. Även här verkar det vara en fråga 

som rör kommunikation. Den otydlighet som informanterna vittnar om rörande 

ledarskapet indikerar att kommunikation som process, med delning av budskap, inte 

sker helt optimalt på arbetsplatsen. Istället verkar ensidig kommunikation 

dominera, så kallad överföring av budskap. Enligt kommunikationsforskning är det 

just delning av budskap som skapar en positiv utveckling på arbetsplatser och som 

kan bidra till ökat välmående inom organisationen.220 Att arbeta för en 

processorienterad kommunikation kan således vara extra viktigt i en organisation 

där två eller fler chefer är gemensamt ansvariga för beslut, handlingar och resultat.  

En annan indikation på brist i kommunikationen är kopplat till att det saknas 

förståelse för andras situation. Ett exempel på det uttrycks genom dålig insyn i 

verksamheten från ledningens håll. Att det råder otydlighet gällande roller och 

uppdrag är också något som ses som negativt kopplat till måendet på en arbetsplats. 

Brister i kommunikation framkommer också i undersökningen genom de uttryckta 

behoven att som bibliotekarier bli lyssnade på vid beslutsfattanden och känna att 

man är delaktig i de förändringar som sker. Detta är aspekter som skulle kunna 

förbättras i den nuvarande organisationen som ett steg mot mer välmående på 

arbetsplatsen. 

Centralisering 

Centraliseringen innebar både för- och nackdelar. De fördelar informanterna 

uttryckt är en mer effektiv inköpsprocess som gör att böckerna snabbare kommer 

ut till användaren. De ser också att det har blivit ett mer effektivt användande av 

resurser genom att man har en gemensam budget istället för en som är uppdelad på 

alla olika bibliotek. Det gör att man dels kan vara mer strategisk i sina inköp över 

året, dels att man enklare kan använda upp hela budgeten. I och med en 

centralisering av inköpen har man också kunnat bredda utbudet på Bibliotek 

Uppsala. Istället för att alla bibliotek har samma böcker har man valt att köpa in ett 

bredare urval som delas ut på de olika biblioteken. 

Nackdelar med centraliseringen är bland annat att det har lett till en minskning 

av litteraturkännedomen hos personalen. I och med att man inte längre har en 
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arbetsuppgift som gör det nödvändigt att läsa listor över nyutgivna böcker är det 

svårt att hitta tid att hålla sig uppdaterad. Att personalen upplever en minskad 

litteraturkännedom verkar påverka informanterna på olika vis. Vissa anser att en 

viktig del av yrkesidentiteten försvunnit vilket upplevs negativt. Detta skulle också 

kunna vara kopplat till status i organisationen och en känsla av att inte längre 

påverka inköpen i samma grad som tidigare. Möjlighet till delaktighet är en 

friskfaktor enligt organisationsteori, en annan faktor rör känslan av att det man gör 

är meningsfullt.221 Förändrade arbetsuppgifter kan således påverka medarbetares 

trivsel negativt om de inte längre upplevs stimulerande och meningsfulla. Andra 

upplever att det blivit svårare att arbeta läsfrämjande när de inte har lika bra koll på 

nyutgivningar. De anser således att resurserna som krävs för att göra en god 

arbetsinsats minskat, faktorer som enligt Winroth påverkar måendet på en 

arbetsplats.222 

Det har också framkommit negativa röster vad gäller medieplanerna. 

Medieplanerna tas fram som verktyg för inköpsgruppen vid medieinköp till de olika 

biblioteken. Personalen har dels svårt att hinna genomföra medieanalyserna, dels 

upplever de att de medier som biblioteken får inte matchar den analys som 

genomförts. Detta förstärks också genom att också personal som arbetat med inköp 

menar att det är svårt att arbeta integrerat med medieplanerna vid inköp, då det 

kräver alldeles för mycket tid. Detta har gjort att de egna profiler som funnits på de 

olika biblioteken till viss del har försvunnit. Medieanalysernas syfte är att använda 

den kompetens som finns på de olika biblioteken och göra det möjligt för de olika 

biblioteken att ha en strategisk plan med sitt mediebestånd. Att använda personalens 

kompetens och ha ett samarbete kring inköp går helt i linje med organisatoriska 

teorier och bör ha en positiv påverkan på måendet på arbetsplatsen. Problemet 

uppstår när detta ska integreras i en organisation som önskar effektivisera processen 

kring inköp. Resultatet blir då istället att personalen upplever att det råder högre 

krav på dem än vad det finns resurser till, en faktor som bidrar till ett minskat 

välmående i organisationen.  

Målen med organisationsförändringarna 

Målen med omorganisationen var att skapa en känsla av Bibliotek Uppsala som ett 

bibliotek istället för 13 olika och att utveckla tvärgruppstanken som infördes i och 

med att man blev en matrisorganisation år 2009. Syftet var också ett stärkt 

uppdragsfokus och ett minskat fokus på möten. Ett annat mål var att öka 

kontaktytorna, både mellan enhetschefer och medarbetare och mellan medarbetare 

på olika bibliotek. Alla informanter upplever att det blivit ett tydligare fokus på 

Bibliotek Uppsala som ett bibliotek, dock ser man i vissa fall detta ha skett på 

bekostnad av individualiteten i de enskilda biblioteken. Ett tydligt uppdragsfokus 
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kan man också skönja, dels genom verksamhetsplanerna som ger plats för tydligt 

fokus inom verksamheten, dels genom de arbetsgrupper som arbetar med olika 

relevanta frågor för verksamheten. Huruvida kontaktytorna mellan enhetschefer 

och medarbetare ökat råder det delade meningar om. Vissa ser att detta skett genom 

samordnarna som fungerar som en länk mellan ledning och medarbetare, vissa 

anser dock att de knappt träffar sin chef alls. Detsamma gäller kontakten 

medarbetare emellan där man nu träffar personalen inom sin enhet allt oftare, men 

övrig personal allt mer sällan.  

Vad gäller minskat fokus på möten så upplevs det fortfarande finnas stort fokus 

på detta. Speciellt under den första perioden efter omorganisationen upplevde 

informanterna att det var möten alltför ofta, vilket inkräktade på övriga 

arbetsuppgifter. Detta är dock något som förbättrats och mötesfrekvensen anses 

idag bättre. Vad gäller en vidareutveckling av tvärgruppstanken så har man tagit 

bort flera av de grupper som ursprungligen var en del av omorganisationen. Flera 

av informanterna efterfrågar mer samarbeten med kollegor över enhetsgränserna 

vilket indikerar att man inte upplever de tvärgrupper som finns vara tillräckliga.  

Målen med att centralisera medieinköp och iordningställande var att skapa 

möjlighet för ett mer strategiskt arbete med bestånden, att säkerställa att prioriterade 

målgruppers behov tillfredsställs, att förkorta tiden från inköp av medier ut till 

användarna, att ge utrymme för personal att arbeta med det lokala beståndet, att 

förenkla budgethanteringen och som ytterligare ett steg i att förstärka bilden av 

Bibliotek Uppsala som ett bibliotek. I och med centraliseringen är upplevelsen att 

det möjliggjorts att arbeta mer strategiskt. Man kan till exempel snabbt köpa in 

medier om nya behov uppkommer vilket också möjliggör en mer övergripande syn 

på beståndet som kan hjälpa vid säkerställandet av att alla prioriterade målgruppers 

behov tillfredsställs. Utrymme för personalen att arbeta mer lokalt har också 

frigjorts. Dock upplever personalen att de har svårt att hinna med både det lokala 

beståndet och att arbeta med medieanalys och att upprätthålla den egna 

litteraturkännedomen. Huruvida man uppnått en snabbare hantering från inköp ut 

till användaren råder det delade meningar om. Vissa ser tveklöst att så är fallet, 

samtidigt har det skapats speciallösningar för att lösa de problem som personalen 

upplevt rörande förlusten av att se och bläddra i ny litteratur som gör att böckerna 

ändå blir liggande några dagar, ibland lika länge som innan.  

Man kan således se att de flesta mål med omorganisationen uppnåtts även om 

det ibland tagit lite tid. Det enda som sticker ut är att det råder delade meningar 

gällande kontakten mellan chef och medarbetare, samt gällande utökandet av 

tvärgrupper, som det fortfarande upplevs en avsaknad av. Det kan därför tänkas 

finnas en koppling mellan att man inte helt uppnått sina mål med omorganisationen, 

och de negativa röster som lyfts gällande detta. Studier på organisation har dock 

visat att resultat och välmående i en organisation inte nödvändigtvis är korrelerat. 

Det går att ha bra effektivitet och goda resultat i en organisation, oavsett hur 
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medarbetarna mår.223 Det kan dock tänkas att denna typ av effektivitet är mer 

kortsiktig om personalen inte mår bra. Då detta i förlängningen kan tänkas leda till 

hög personalomsättning. 

Förändringsmotstånd 

Vad gäller förändringsmotstånd är det tydligt att det funnits ett sådant under 

omorganisationen som skedde på Bibliotek Uppsala år 2015. Det verkar ha funnits 

olika anledningar till detta som är kopplat både till tidigare erfarenheter av 

omorganisation, rädsla och hur ledningen genomfört omorganisationsarbetet. Att 

man inom Bibliotek Uppsala har genomfört många omorganisationer har påverkat 

personal som arbetat en längre tid inom organisationen. Eftersom Bibliotek Uppsala 

är en kommunal verksamhet följer dessa omorganisationer de förändringsarbeten 

som skett i kommunen i stort, vilket kan ge en förklaring till varför de skett, dock 

är det något som av personalen uppfattas som uttröttande.  

Det finns alltid en så kallad bakgrundskonversation kopplat till medarbetares 

attityder rörande ett förändringsarbete. Denna konversation är kopplad till alla 

tidigare förändringsarbeten som en medarbetare har varit med om och påverkan hur 

personen ser på framtida omorganisationer.224 Har man då, som på Bibliotek 

Uppsala, genomfört många omorganisationer på kort tid måste man vara medveten 

om att detta påverkar medarbetarnas vilja och engagemang. 

Det verkar ha rått en samsyn kring bibliotekets mål då medarbetarna själva är 

med och skapar de mål som man ska arbeta för på de enskilda biblioteken. Att 

förändringsmotståndet var så stort indikerar dock att det saknades en samsyn hos 

medarbetarna och ledningen gällande hur man skulle arbeta för att uppnå sina mål 

och att de synpunkter som medarbetarna tog upp under förändringsarbetet inte 

besvarades på ett tillfredsställande sätt. Detta indikerar en brist i kommunikationen. 

Undersökningen visar att det organisationsarbete som ledningen genomfört 

verkar ha haft en ambition att involvera medarbetarna. Genom de öppna hus som 

arrangerades ville man lyfta medarbetarnas farhågor och föra en dialog. Något 

verkar dock ha brustit i denna kommunikation då personalen istället upplevde sig 

överkörda och upplevde att det saknades dialog rörande de farhågor som uttrycktes 

under de öppna husen. Det skulle kunna vara så att ledningen såg de negativa 

rösterna som ett hot och att de anlade ett top down-perspektiv på 

förändringsmotståndet där man till slut använde sig av tvång som metod för att 

genomföra förändringen. Något som uppfattades som starkt negativt av flera av 

informanterna.  

Det som istället efterfrågades av informanterna var dialog och samförståelse, 

något som också ses som avgörande variabler för ett lyckat förändringsarbete. Att 

man inte lyckades få till stånd en dialog mellan ledning och medarbetare verkar ha 

                                                 
223 Bakotić (2016), s. 126. 
224 Heide m.fl. (2012), s. 194f. 



 65 

varit den största anledningen till förändringsmotståndet i detta fall, även om inte 

allt motstånd skulle ha eliminerats. Att ge medarbetare möjlighet att vädra sina 

farhågor och åsikter inför en omorganisation räcker alltså inte om man inte också 

ger tid för gemensam dialog kring det som lyfts. Att ge tid och plats att lyfta frågor 

är således en mycket viktig aspekt av ett lyckat förändringsarbete och det kan 

således vara värdefullt att inte låta en förändringsprocess ske allt för snabbt. Detta 

stämmer väl överens med den tidigare forskning som genomförts om 

förändringsmotstånd kopplat till ett bottom up-perspektiv som belyser 

kommunikation som vägen till en ökad samsyn.  

Idag har informanterna till största del accepterat förändringarna. Det finns 

fortfarande kvar ett missnöje från några av informanterna kopplat till enheternas 

uppdelning och de centrala inköpen. Främst pratar man dock om otydligheten 

rörande ansvarsroller och vart man ska vända sig med olika frågor i organisationen. 

Dessa frågor är centrala i en organisation och en otydlighet kring detta kan, som 

tidigare diskuterats, generera ett minskat välmående hos medarbetarna.  

Avslutningsvis 

Denna undersökning har haft som syfte att fånga bibliotekariers olika perspektiv på 

organisationsförändringarna som skedde på Bibliotek Uppsala år 2015 och att 

undersöka om måendet på arbetsplatsen förändrats i och med dessa 

organisationsförändringar. Då det inte har funnits möjlighet att intervjua alla 

medarbetare som tagit del av organisationsförändringen har ett urval gjorts. Detta 

urval gick ut på självselektion. Tanken bakom denna metod var ett antagande att de 

som själva ville vara med skulle ha tydliga åsikter rörande omorganisationen och 

således bidra till att lyfta kontrasterande åsikter. Urvalsmetoden var också ett sätt 

att hitta informanter som kände sig bekväma med att prata om ett potentiellt känsligt 

ämne. En konsekvens av denna urvalsmetod är dock att de som varit starkast för- 

och emot omorganisationen intervjuats, medan de som fann omorganisationen 

irrelevant eller värderingsfri osynliggjorts. Efter att ha genomfört intervjuerna kan 

det konstaterats att alla informanter haft en övervägande positiv eller negativ syn 

på omorganisationen. Det finns därmed stor risk att dessa åsikter inte representerar 

alla, eller ens de flesta medarbetare på Bibliotek Uppsala. Det som lyfts är däremot 

starka åsikter som kan uppstå kopplat till en omorganisation. Undersökningen visar 

också aspekter av ett omorganisationsarbete som kan generera förändringsmotstånd 

på en arbetsplats och hur detta kan ta sig uttryck på folkbibliotek. Efter 

genomförande av studien blir det tydligt att faktorer som, enligt tidigare forskning, 

både minskar och genererar förändringsmotstånd samklingar med situationen på 

Bibliotek Uppsala, där kommunikation och en strävan efter förståelse och samsyn 

är faktorer som har störst positiv inverkan på attityder kopplat till ett 

förändringsarbete. 
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Undersökningen visar därför att det finns ett värde i att låta en omorganisation 

ta tid. Detta för att kunna säkerställa en samsyn mellan chefer och medarbetare 

gällande mål och visioner med omorganisationen, samt vad som förväntas av 

medarbetare och chefer efter omorganisationen. Det är också viktigt att det finns en 

tydlighet kring vad nya arbetsroller kommer att innebära, något som både kan 

minska potentiell oro och säkerställa att medarbetare och chefer ser värdet med de 

nya arbetsrollerna. Det kan också vara värdefullt att involvera medarbetarna i 

arbetet med den nya organisationen som ett sätt att skapa engagemang. Detta 

samarbete kan till exempel ske genom att det förs en dialog kring farhågor och 

frågetecken som lyfts i organisationen.   

Något annat som undersökningen visar är variabler som är viktiga för 

bibliotekariers välmående kopplat till omorganisation. Här har kommunikation som 

delning av budskap visat sig vara en av de mest centrala faktorerna kopplat till 

välmående under och efter en omorganisation. I och med att arbetsuppgifter och 

mål kan förändras efter en omorganisation är det viktigt att det finns en tydlighet 

kring förväntningar och samtidigt en balans mellan krav och resurser. Saknas det 

tydliga gränser finns det en risk för obalans där medarbetare tar på sig mer eller 

mindre än de borde, något som skapar en ohållbarhet och risk för både utbrändhet 

och konflikter på arbetsplatsen.  

Denna studie har fokuserat på Winroths definition av välmående på en 

arbetsplats där centralisering varit i fokus. Jämförande studier skulle behöva göras 

där fler perspektiv får synliggöras, till exempel kopplat till personlighet, egna 

relationer, arbetsuppgifter och andra faktorer som kan påverka en anställds mående. 

Detta är något som ytterligare skulle kunna bredda kunskapen om 

omorganisationers påverkan på måendet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat i organisationen och vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur såg och ser det ut med rollbeskrivningar?  

Hur kände du inför omorganisationen?  

Hur pratade man om omorganisationen innan det skedde? 

Hur pratar man om det idag? 

Hur påverkade centraliseringen din arbetssituation? 

Hur förändrades ledarskapet?  

Hur har möjligheten att påverka i organisationen förändrats?  

Hur ser kommunikationen ut mellan medarbetare och chefer? 

Skedde det några förändringar i arbetsmiljön? 

Hur ser arbetsbelastningen ut? 

Hur fungerar möten?  

Hur fungerar nätverken?  

Hur ser påverkansmöjligheten ut? 

Hur ser möjligheten att utvecklas ut? 

Hur används verksamhetsplanerna i det dagliga arbetet? 

Hur arbetar ni med mål inom organisationen? 

Hur har användaren påverkats av den nya organisationen? 

Något annat du vill ta upp som vi inte har berört? 

 



 68 

Bilaga 2 

Organisationsförändringar på folkbibliotek 

 

Masteruppsatsen om organisationsförändringar på folkbibliotek skrivs av Lovisa 

Larsson på masterutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 

institutionen för ABM på Uppsala universitet. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka vilka för- och nackdelar bibliotekarier upplever när det kommer till 

organisationsförändringar, t.ex. centralisering av medieinköp. 

 

Den huvudsakliga metoden är intervjuer som spelas in och transkriberas.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst utan att ange några skäl 

avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte delta eller att avbryta ditt deltagande 

kommer detta inte att få några negativa konsekvenser. 

 

 

Kontaktperson: 

Lovisa Larsson 

lovisa.larsson.5747@student.uu.se 

Samtycke till medverkan i masteruppsatsen om 

organisationsförändringar på folkbibliotek 

 

 

• Jag har fått information om projektet och vad min medverkan innebär och 

fått tillfälle att ställa frågor. 

• Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 

avstå från att delta eller när som helst avbryta mitt deltagande utan att ange 

några skäl. 

• Jag samtycker till att delta i undersökningen. 

 

 

 

.................................................................................................... 

    

(underskrift)                                                  (namnförtydligande) 
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