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Inledning 

Ambitionen med denna masteruppsats är att söka svar på hur informationskulturen 
ser ut på ett av Sveriges största forskningsbibliotek, Stockholms universitetsbibli-
otek. Uppslaget till undersökningen har sakta vuxit fram under min studietid, i 
arbetet som biblioteksassistent och i samband med min praktik på Stockholms 
universitetsbibliotek, hösten 2015. Undersökningen söker bidra med ny kunskap 
inom informationsvetenskapen som huvudsakligt område, där biblioteksorganisa-
tionen utgör mitt studieobjekt. Att kunna hantera information effektivt är en efter-
frågad kompetens i många organisationer, men inte alls självklar. Att arbeta i en 
biblioteksorganisation innebär att anta en yrkesroll som ofta kan beskrivas som 
både informationsintensiv och informationsrik till sin karaktär. Olika individer 
och grupper inom organisationen producerar och använder mycket information, 
samt arbetar med informationsförmedling av olika slag, och att arbeta på bibliotek 
likställs ofta med att vara informationsexpert. Det går dock att ifrågasätta om 
människor i en informationsrik organisation automatiskt kan hantera och använda 
information på ett maximalt och effektivt sätt. Informationsteknologiska verktyg, 
informationsstrategier och riktlinjer gällande hur information ska hanteras är vik-
tiga beståndsdelar av en organisations informationshantering. Värderingar, normer 
och beteenden spelar dock en avgörande roll och påverkar i allra högsta grad in-
formationshanteringen, i vilket en studie av informationskulturen blir relevant 
(Ginman 1987:1,3f).  

Utgångspunkten för undersökningen är att information är någonting nödvän-
digt, både ur ett organisatoriskt perspektiv och ur ett individperspektiv. Informa-
tion är således en viktig resurs som syftar till att öka en organisations framgång, 
produktivitet och konkurrenskraft, men informationen i sig har inget egenvärde. 
För att informationen ska få ett värde måste den tolkas, och finnas tillgänglig i ett 
sammanhang där den kan användas effektivt (Eriksson 2014:29; Huotari 
2003:136). Informationskulturen, och de värderingar, normer och beteenden som 
definierar den är alltid en del av en informationsmiljö. Yttre faktorer som tekno-
logisk utveckling, rådande informationsmarknad, organisationens struktur och 
organisationskulturen påverkar alla informationsmiljön som helhet. En annan fak-
tor som är oundviklig att ta hänsyn till är att informationskulturen är tätt förbun-
den med organisationskulturen, vilket har påvisats i ett flertal studier (Curry & 
Moore 2003:95; Davenport & Prusak 1997:34; Höglund 1998; Svärd 2014).   
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Den här uppsatsen tar fasta på och intresserar sig för de människor och grup-
per som är verksamma inom Stockholms universitetsbibliotek, samt hur de i prak-
tiken hanterar, skapar, använder, delar och värderar information. Anledningen till 
att jag valt att undersöka Stockholms universitetsbibliotek är många. Stockholms 
universitetsbibliotek är ett modernt forskningsbibliotek som i sin vision anammar 
det faktum att bibliotek som verksamhet och organisation är komplexa och förän-
derliga till sin karaktär. Det finns en hög medvetenhet om att bibliotekets verk-
samhet påverkas av globala, politiska och teknologiska omställningar och att 
verksamheten därmed måste utvecklas därefter. Att biblioteksorganisationen är 
relativt stor, med sitt huvudbibliotek Frescatibiblioteket, nio filialbibliotek och 
omkring 100 anställda påverkade också mitt val. Med sin omfattning, roll och 
historiska kontext utgör biblioteksorganisationen ett intressant studieobjekt (Evjen 
& Audunson 2008:162f; Stockholms universitetsbibliotek [Online] 2016-02-22). 
Att jag genom min praktik fått inblick i verksamheten påverkade också mitt val 
och jag ser det som en fördel att jag sedan tidigare skapat mig en bild av organisa-
tionen, dess uppbyggnad, funktion och medlemmar, vilket sin tur hjälpte mig att 
formulera ett relevant undersökningsområde. Stockholms universitetsbibliotek 
består av en sammansättning av människor med olika kompetenser och professio-
ner. Många har arbetat länge i organisationen som bibliotekarier och andra är ny-
ligen anställda i syfte att bidrar med ny kompetens och kunskap, som erhållits 
utanför den traditionella biblioteksvärlden. I såväl mindre som större organisatio-
ner uppstår alltid subkulturer eller subgrupper. Ett antagande är att människor och 
olika subkulturer har olika inställning till hur informations ska hanteras och att 
detta i sin tur påverkar informationsmiljön och informationshanteringen (Jacobsen 
& Thorsvik 2008:164f; Schein 2010:270). Hur informationskulturen ser ut i orga-
nisationen och om olika gruppers värderingar, normer och beteenden skiljer sig är 
relevant att undersöka och problematisera, då organisationen strävar efter sam-
stämmighet och gemensam förståelse för verksamhetens riktning. Kunskap om 
hur informationskulturen inverkar på informationshanteringen är relevant och 
avgörande för att förstå, förändra och utveckla hanteringen av information i mo-
derna biblioteksorganisationer.  

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att söka svar på hur den interna informationskulturen ser 
ut på Stockholms universitetsbibliotek. Med utgångspunkt i det undersöks hur 
informationskulturen påverkar hur information hanteras och används. Jag söker 
också svar på om informationskulturen ser olika ut i två grupper, varav den ena 
består av individer med ledande position i organisationen och den andra av med-
arbetare. Mina frågeställningar är: 
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• Hur ser Stockholms universitetsbiblioteks interna informationskultur ut?  

• Hur påverkar informationskulturen bibliotekets interna informationshan-
tering?  

• Vilka skillnader finns mellan gruppen ledare och medarbetare i deras bete-
enden, normer och värderingar gällande hur information ska hanteras i or-
ganisationen? 

Disposition  
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som har relevans för uppsatsens 
ämne. Kunskapsområdet information management och tidigare forskning om in-
formationskultur redovisas. I avsnittet teoretiska utgångspunkter och begrepp de-
finierar jag centrala begrepp som återkommer i undersökningen. Jag presenterar 
Davenport & Prusaks (1997) koncept informationsekologi, samt modellen An 
Ecological Model for Information Management (Davenport & Prusak 1997:34). 
Jag belyser vidare Curry & Moores (2003) konceptuella modell The Evolution of 
Information Culture och de sex komponenter som verkar både som teoretiskt 
ramverk och analysverktyg i syfte att erhålla kunskap om Stockholms universi-
tetsbiblioteks informationskultur (Curry & Moore 2003:95). Vidare presenteras 
fallstudien som forskningsmetod samt en metoddiskussion. Jag redogör för mitt 
källmaterial, urval, tillvägagångssätt samt analytiska strategi. Uppsatsens andra 
del utgörs av undersökningen och analysen och inleds med en bakgrundsbeteck-
ning av mitt valda fall, Stockholms universitetsbibliotek. Själva undersökningen 
och analysen utgörs av två kapitel: organisationsmiljö, kontext och kultur samt 
informationsmiljö- och kultur. Avslutningsvis följer slutdiskussionen och en kort 
sammanfattning.  
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Tidigare forskning 

Informationens roll, värde och betydelse samt hur information ska hanteras och 
användas effektivt i olika organisatoriska och sociala sammanhang har varit ämne 
för en rad olika forskningsprojekt. Människans roll och de kulturella aspekter som 
spelar in har vidare varit av intresse för att skapa förståelse kring de problem och 
utmaningar som uppstår i samband med informationshantering. Forskning om 
informationskultur i företag och organisationer kan kopplas till informationsve-
tenskapen och återfinns inom flera vetenskapliga discipliner, exempelvis biblio-
teks- och informationsvetenskap och arkivvetenskap. Information management är 
ett brett kunskapsområde som inrymmer forskning på en mängd olika områden 
exempelvis informationsteknologi och informationssökning samt dokumentför-
valtning. Forskning om informationskultur har sina rötter i organisationsvetenska-
pen, och relationen till organisationskultur är ett utforskat område. Studier om 
informationskultur har bedrivits i såväl Sverige som i norden, samt internationellt 
och med utgångspunkt i olika perspektiv och intresseområden. I följande avsnitt 
presenterar jag en översikt av tidigare forskning inom kunskapsområdet informa-
tion management och informationskultur (Huotari 2003:138; Höglund 1998:74; 
Sundqvist & Svärd 2016:10).   

Information management  
På 1970-talet började information omnämnas och uppfattas som en värdefull 
resurs inom alltfler organisationer och företag, och idén om ett informationssam-
hälle utvecklades. Information skulle, precis som andra mänskliga, ekonomiska 
och materiella resurser förvaltas i syfte att förbättra produktivitet, framgång och 
konkurrenskraft i organisationer. I samband med att informationens värde ökade 
började också forskare i allt större uträckning intressera sig för hur information 
skulle definieras. Syftet var att skapa sig en bättre förståelse för begreppet infor-
mation och på så sätt få en djupare förståelse för hur information på bästa sätt 
kunde hanteras och bearbetas. Denna utveckling ledde i sin tur till flera försök att 
definiera begreppet och kunskapsområdet information management (Huotari 
2003:136; Macevičiūtė & Wilson 2002; Rowley 1998:359).  
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I International Encyclopedia of Information and Library (2003) definieras in-
formation management som följande ”Information Management deals with the 
value, quality, ownership, use and security of information in the context of orga-
nizational performance” (Feather & Sturges red. 2003:263). Även Huotari (2003) 
beskriver information management i en organisatorisk kontext där informations-
administration ”anknyter till en organisations verksamhet, produktivitet, konkur-
renskraft och framgång” (Huotari 2003:134). Huotari (2003) belyser i sin defini-
tion även vikten av ledarskapet, där den angivna ledaren förväntas identifiera in-
formationsbehov hos grupper eller individer inom organisationen, samt tillgodose 
dessa behov i syfte att uppnå verksamhetens mål. Information management är ett 
brett kunskapsområde där betydelsen av begreppet används olika, inom olika ve-
tenskapliga fält vilket jag vidare ska exemplifiera (Huotari 2003:135). 

Biblioteks- och informationsvetenskap och arkivvetenskap är två forsknings-
fält som bidragit till utvecklingen och forskningen om information management. 
Vidare har den informationsteknologiska utvecklingen bidragit till mycket av 
forskningen inom information management vilket tidiga definitioner av begreppet 
visar (Feather & Sturges red. 2003:266). Wilsons (1988) tidiga definition av be-
greppet information management har en tydlig fokusering på informationstekno-
login som ändamålsriktig redskap för effektiv hantering av en organisations exter-
na och interna informationsresurser. Hans definition grundade sig även på att in-
formation var en viktig, ekonomisk resurs (Huotari 2003:143f). Inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen används begreppet information management i en 
bredare mening. Begreppet innefattande såväl hantering av data som organisato-
risk och konkurrensinriktad begåvning, användning av informationsteknologi 
samt förmågan att hantera externa informationsresurser av alla sorter, manuella 
såväl som teknologiska. Information management är utifrån denna definition i 
högre grad intresserad av vad information och informationsresurser har för me-
ning för användaren, samt hur de bäst kan brukas och hittas av denna (Feather & 
Sturges red. 2003:263).  

I artikeln ”Information management” menar Detlor (2010) att det finns tre 
större perspektiv på information management, ett organisatoriskt perspektiv, ett 
biblioteksperspektiv samt ett personligt perspektiv. Med relevans för min under-
sökning har jag valt att endast lyfta det organisatoriska perspektivet samt biblio-
teksperspektivet. Utifrån dessa ämnar jag belysa skillnader i hur begreppet infor-
mation management används och vilka resurser det syftar till att hantera. Enligt 
Detlor (2010) är det organisatoriska perspektivet dominerande i forskningen. Per-
spektivet innebär kontroll och hantering av alla informationsprocesser, från ska-
pandet till användning av information i organisationer. Allt i syfte att hjälpa orga-
nisationen att nå sina mål. Utifrån detta perspektiv ses information som en strate-
gisk resurs, som måste hanteras och förvaltas på samma sätt som andra viktiga 
resurser i organisationen (Detlor 2010:103f). Informationsteknologi spelar en vik-
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tig roll i hantering av information, som det tekniska mediet som möjliggör var 
information nås, inryms, hämtas, distribueras och används. Enligt Detlor (2010) är 
informationsteknologin däremot inte det primära objektet för information mana-
gement, det är informationsprocesserna. Informationsprocesserna utgörs av ska-
pande, organisering, förvärv, distribution, lagring och användning av information 
och innefattar mänskliga aktiviteter. Effektiv hantering av informationsprocesser 
möjliggör vidare att rätt information effektivt når rätt person på utsatt tid, till en 
rimlig kostnad (Detlor 2010:105). Ur ett biblioteksperspektiv får information ma-
nagement en annan mening och syftar till hantering av stora samlingar. Som ovan 
nämnts är också användaren i fokus och målet med information management är att 
på bästa sätt hjälpa användaren att låna och bruka den informationen som finns i 
samlingarna. Informationsprocesser relaterade till biblioteksperspektivet är för-
värv och lagring, organisering i form av exempelvis klassificering och indexering, 
sökning och hämtning av material, utlåning samt spridning av material (Detlor 
2010:106). Både det organisatoriska perspektivet och biblioteksperspektivet på 
information management är användbara för mig och läsaren i syfte att förstå vilka 
olika informationsprocesserna som är centrala. I denna undersökning utgår jag 
från det organisatoriska perspektivet då informationsprocesser som är relevanta 
utgörs av skapande, organisering, förvärv, distribution, lagring och användning av 
information. Detlor (2010) belyser även att information management inte främst 
handlar om att lösa tekniska problem som kan uppstå, utan att man snarare bör 
ägna sig åt den mänskliga aspekten av information management. Det är trots allt 
individer och medlemmar av en organisation som använder och skapar mening av 
informationen (Detlor 2010:107).  

Choo (2002) och Davenport & Prusak (1997) betonar också vikten av mänsk-
ligt beteende i information management, då information och kunskap är mänskli-
ga skapelser. Både Choo (2002) och Davenport & Prusak (1997) argumenterar för 
att alla delar i en informationsmiljö måste tas i beaktning. Kultur, informationsbe-
teenden, arbetsflöden och informationsprocesser, strategier och policyer, samt 
informationsteknologi. Det går därmed inte att definiera eller förstå information 
management utifrån enbart ett informationsteknologiskt perspektiv där system och 
data som råmaterial är i fokus (Choo 2002:xiv; Davenport & Prusak 1997:3f).  

Information management har visat sig vara ett brett kunskapsområde inom in-
formationsvetenskapen som omfattas av många olika forskningsområden. I svensk 
litteratur betecknas information management handla om informationsadministra-
tion eller informationsförvaltning, där begreppen definieras, kopplas och används 
olika i olika vetenskapliga discipliner. Informationsförvaltning eller dokument-
hantering är ytterligare begrepp som används framförallt inom arkivvetenskaplig 
forskning och som åsyftar praktiken att lagra, förvalta och bevara information. I 
denna studie används det svenska begreppet informationshantering för att beskri-
va de praktiska handlingar som åsyftar att söka, dela, använda och värdera infor-
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mation, i syfte att främja och uppnå organisationens intressen och mål (Huotari 
2003:134, 144; Bodin, Sahlén & Sjögren 2000:10f).  

Informationskultur  
Som ovan nämnts har modern informationsteknologi möjliggjort stora och ofta 
positiva förändringar för hantering, administration och förvaltning av såväl extern 
som intern information i organisationer. Inte sällan finns även etablerade grupper 
som aktivt jobbar med att utveckla och förbättra informationsprocesser och flöden 
i organisationer. Trots detta upplever många företag och organisationer informa-
tionshantering och informationsprocesser som utmanande. Sundqvist & Svärd 
(2016) är två av flera forskare som menar att problemet kan vara kulturellt och 
förklaras med hänsyn till mänskliga faktorer. Forskning om ”people-issues”, eller 
mer vetenskapligt definierat informationskultur syftar till att skapa förståelse för 
de värderingar, normer, beteenden och attityder som relaterar till och på flera sätt 
påverkar informations- och dokumenthanteringen i såväl företag som organisatio-
ner (Mcleod, Childs & Hardiman 2011:70f; Sundqvist & Svärd 2016:9). Precis 
som information management har informationskultur definierats på en mängd 
olika sätt utifrån det perspektiv och område som studerats. Vid sökningar och ef-
terforskningar i ämnet har jag funnit att många studier om informationskultur är 
förankrade i organisationsvetenskapen och mer specifikt i teorier om organisa-
tionskultur. Vidare har informationskulturens koppling till företag och organisa-
tioners framgång och effektivitet visat sig vara vanliga undersökningsområden 
(Curry & Moore 2003; Ginman 1987, 1988: Höglund 1998; Sundqvist och Svärd 
2016:10).  

Ginman (1987;1988), forskare vid Åbo Akademi beskrivs som en pionjär 
inom den informationsvetenskapliga forskningen och undersökte tidigt informa-
tionens roll och betydelse för ett företags framgång. Ginman antas ha myntat be-
greppet informationskultur med sin beskrivning (Sundqvist & Svärd 2016:19):  

The transformation of intellectual resources is maintained alongside the transformation of ma-
terial resources. The primary resources for this transformation are varying kinds of know-
ledge and information. The output achieved is a processed intellectual product, which is ne-
cessary for the material activities to function and develop positively (Ginman 1988:93).  

I sin studie De intellektuella resurstransformationerna, informationens roll i före-
tagsvärlden (1987) undersöker Ginman företagsledares informationsbehov och 
informationsbeteenden. Hon studerar olika aspekter av informationsbeteenden 
som: prioriteringen av extern och intern kommunikation, skriftlig och muntlig 
kommunikation, användningen av informationskvantiteter samt attityder till in-
formation (Ginman 1987:9). I studien lyfter hon relationen mellan informations-
beteenden och företagskulturen. Ginman menar att företagskulturen inverkar på 
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flera områden, och så även på informationsbeteenden. Informationskultur skulle 
således kunna beskrivas som individers informationsbeteenden som formas av 
företagsklimatet och dess kultur (Ginman 1987:18; Sundqvist & Svärd 2016:10). I 
studien konstaterar hon vidare att god tillgång till information inte räcker, medar-
betare och ledare måste också ha förmågan att modifiera och använda information 
till företagets fördel. Ginmans forskningsprojekt och resultat visar på ett positivt 
samband mellan en väl utvecklad informationskultur och framgångsrika affärsre-
sultat (Ginman 1987:244; Ginman 1988:104).  

Ett flertal forskare har efter Ginman funnit indikationer på att en väl utvecklad 
och aktiv informationskultur korrelerar med organisatorisk framgång samt effek-
tiv informationshantering. Höglund är en av dem, som 1998 presenterade resulta-
tet från en fallstudie om informationsbeteenden i läkemedelsföretag. Studien var 
en del av ett projekt som undersökte olika typer av organisationer. I undersök-
ningen tillämpas och granskas ett flertal begrepp, bland annat organisationsklimat, 
informationsbeteende och informationskultur. Även denna studie pekar på att en 
väl utvecklad informationskultur och informationstjänster kan kopplas till ett före-
tags eller en organisations framgång. Höglund menar också att begreppet informa-
tionskultur definieras och bör ses som en del av företagskulturen (Höglund 
1998:73, 82). En undersökning av Curry & Moore (2003) tar fasta på både Gin-
mans och Höglunds teorier om att informationskultur och företagskultur är sam-
mankopplade. I sin fallstudie Assesing information culture - an exploratory model 
(2003) antar forskarna utgångsläget att informationskulturen är en del av, och en-
dast kan gynnas, i en redan etablerad organisationskultur (Curry & Moore 
2003:99). De presenterar en konceptuell modell som syftar till att utvärdera och 
analysera informationskulturen i en hälsovårdskontext. Studien syftar även till att 
klargöra vad informationshantering innebär utifrån den kontext som studeras. 
Modellen belyser ett antal komponenter som forskarna menar är avgörande för att 
en sund informationskultur ska kunna utvecklas i organisationer. Komponenterna 
utgörs av organisationens interna miljö, kommunikationsflöden, processer och 
rutiner, tvärorganisatoriska samarbeten, informationshantering och hantering av 
informationssystem. Forskarna använder modellen för att belysa vilka komponen-
ter som bör studeras i syfte att förstå informationskulturen (Curry & Moore 
2003:91, 97f). Undersökningen påvisar att informationskultur och organisations-
kultur är tätt sammankopplade genom gemensamma nämnare som värderingar 
och normer. En annan viktig slutsats är att implementering och användning av 
informationsteknologi inte är tillräckligt i syfte att säkerställa en effektiv och 
framgångsrik informationshantering. I konklusionen framgår även vad Davenport 
& Prusak (1997) tidigare belyst i sina studier, att kulturen i en organisation är 
minst lika viktig för att uppnå en deltagande informationshantering. Slutligen be-
lyser de också vikten av att synliggöra kulturella klyftor och skillnader som finns 
bland olika intressenter i organisationer (Curry & Moore 2003:105; Svärd 
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2014:44). Studier om hur organisationskultur och informationskultur uppstår i 
förhållande till nationell kultur har även gjorts av bland annat Oliver (2008). Flera 
studier på området har visat att nationella kulturdefinitioner kan ha en avgörande 
effekt på organisationens kultur, vilken kan yttra sig i värderingar gällande exem-
pelvis sociala könsroller, individer och grupper (Jacobsen & Thorsvik 2008:157f). 
I en flerfallstudie utförd av Oliver 2008 undersökte hon vilken roll nationell kultur 
spelar i utformningen av organisationskultur och informationskultur på tre univer-
sitet i tre olika länder, Australien, Tyskland och Hongkong. Studien belyser vikten 
av att ta hänsyn till den kontext där informationshanteringen sker, då denna på-
verkar informationskulturen och därmed attityder till hur information ska använ-
das och hanteras (Oliver 2008:365ff, 379f). Choo är en annan forskare vars studier 
visar att informationskulturen i organisationer har en betydande inverkan på hur 
information hanteras och används (Choo m.fl. 2008). I en undersökning från 2008 
studerade Choo, Bergeron, Detlor & Heaton förhållandet mellan informationskul-
tur och informationsanvändning i tre kanadensiska organisationer, ett ingenjörsfö-
retag, en advokatbyrå samt en folkhälsoorganisation. Genom en enkätundersök-
ning sökte forskarna svar på om det fanns ett systematiskt sätt att identifiera in-
formationsbeteenden och värderingar som beskriver informationskulturen i orga-
nisationerna, samt om kulturen påverkar informationsanvändningen (Choo m.fl. 
2008:792). Resultatet visar att informationskultur i organisationer uppstår och 
fastställs av ett flertal faktorer, till exempel historisk bakgrund, målsättning samt 
ledarskap. Förväntningar på hur information ska hanteras och användas påverkar 
också informationsbeteenden och värderingar i organisationen. Studien visar såle-
des att det är möjligt att systematiskt identifiera värderingar och beteenden som 
beskriver informationskulturen i en organisation. Den viktigaste slutsatsen i denna 
undersökning är dock att informationskulturen, i mycket hög grad påverkar hur 
information används och hanteras. Forskarna uppmanar även chefer och ledare att 
ta tempen på sin egen organisation, i syfte att skapa förståelse och djupare kun-
skap för de värderingar och attityder till informationshantering och användning 
som finns i deras organisationer (Choo m.fl. 2008:802f).  

Inom informationsvetenskapen med anknytning till den arkivvetenskapliga 
forskningsdisciplinen har jag även funnit ett antal studier som undersöker koncep-
tet informationskultur och dess inverkan på informations- och dokumenthanter-
ingssystem samt praktik i offentlig sektor och statliga organisationer (Oliver 2008; 
Oliver & Foscarini 2014; Sundqvist & Svärd 2016; Svärd 2014; Wright 2013).  

Vid en sökning av studier som gjorts på kandidat, magister- och mastersnivå 
har jag endast funnit ett fåtal uppsatser som berör begreppet informationskultur. 
De jag funnit inom ABM-fältet syftar främst till att på olika sätt undersöka orga-
nisationskultur på folkbibliotek (Alneng 2008; Strandberg 2011). Jag har funnit en 
uppsats av Lindh (2003) som undersöker informationskulturen samt informations-
spridning i organisationen Attac Göteborg. Mer specifikt undersöks informations-
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kulturen som öppen eller stängd i en organisation som värnar om demokrati och 
delaktighet (Lindh 2003).  

Vid sökning efter forskning om informationskultur har jag således funnit att 
många forskare undersökt och förstått korrelationen mellan en väl utvecklad in-
formationskultur och organisatorisk framgång, med fokus på informationshanter-
ing. Många har också understrukit kopplingen mellan informationskultur och or-
ganisationskultur. Under senare år har flera studier om informationskultur med 
koppling till dokumenthanteringspraktiken gjorts och forskningsområdet har där-
med breddats en aning inom den arkivvetenskapliga disciplinen. Majoriteten av de 
studier jag tagit del av utgörs av fallstudier som undersöker informationskulturen i 
en eller flera organisationer, samt skillnader och eller likheter dem emellan. Ett 
flertal fokuserar på aspekter som nationell kultur och kontext. Kultur kan inte ge-
neraliseras och så inte heller de resultat som presenterats i de olika studierna, vil-
ket vidare förklarar valen av fallstudien som metod. Vid mina efterforskningar har 
jag inte funnit någon studie som undersöker informationskulturen i en biblioteks-
kontext, där individer och grupper med olika professioner och kompetenser för-
väntas använda och hantera stora mängder information. Min undersökning kan 
därmed bidra med kunskap om olika subgruppers beteenden, normer och värde-
ringar gällande hur information ska hanteras och användas i organisationen, samt 
hur detta påverkar informationshanteringen. Undersökning är främst relevant för 
den specifika biblioteksorganisation jag undersöker, men kunskapen som presen-
teras kan också bidra till att utifrån mänskliga aktiviteter förstå, förändra, utveckla 
och inte minst effektivisera informationshanteringen i andra moderna biblioteks-
organisationer.  
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Teoretiskt ramverk och centrala begrepp 

I följande avsnitt presenterar jag det teoretiska ramverk som ligger till grund för 
min undersökning. Inledningsvis definierar jag centrala begrepp för att läsaren ska 
få en förståelse för hur jag använder dessa i min undersökning. Vidare introduce-
ras begreppet och utgångspunkterna för Davenport & Prusaks (1997) informa-
tionsekologi, vars perspektiv på informationshantering är holistisk, beteendeorien-
terad och människocentrerat. Davenport & Prusaks (1997) modell An Ecological 
Model For Information Management används för att studera och förstå alla delar 
som inverkar på en organisations informationsmiljö (Davenport & Prusak 
1997:34). Slutligen presenteras Curry & Moores (2003) modell The Evolution of 
Information Culture. Modellen och de sex komponenter som presenteras används 
som teoretiskt ramverk och analysverktyg i syfte att studera och insamla kunskap 
om Stockholms universitetsbiblioteks informationskultur (Curry & Moore 
2003:95, 97f) 

Definitioner av centrala begrepp 
Då flera av de centrala begrepp jag använder i min undersökning präglas av en 
mångfald av definitioner ämnar jag inledningsvis definiera hur jag använder dem i 
min undersökning.   

Information 
Jag finner Bucklands (1991) definitioner av information relevanta för min under-
sökning då de lyfter fram begreppets mångsidighet. Bucklands (1991) tre princi-
per för användningen och tolkning av begreppet information är: Information-as-
process (att kommunicera information), Information-as-Knowledge (innehållet 
och den kunskap som produceras av den kommunicerade informationen), samt 
Information-as-thing (En ”behållare” till exempel ett dokument eller en webbsida 
för information) (Bucklands 1991:3).  

Informationshantering  
I denna uppsats studeras informationshantering utifrån vad Detlor (2010) beskri-
ver som det organisatoriska perspektivet, där information ses som en strategisk 
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resurs. Jag utgår från informationshantering som processorienterad där hantering-
en av information är en process av att skapa, förvärva, organisera, distribuera och 
använda information i en organisation (Detlor 2010:104). Davenport & Prusak 
(1997) definierar en processorienterad informationshantering som ”a structured 
set of work activities that comprise the way in which companies capture, distribu-
te, and use information and knowledge” (Davenport & Prusak 1997:134). Det 
organisatoriska perspektivet på informationshantering och Detlors (2010) samt 
Davenport & Prusaks (1997) processorienterade perspektiv medför möjligheten 
att hantera och kontrollera alla delar av informationens livscykel, från skapandet 
till användning. Målet med informationshantering utifrån ett organisatoriskt per-
spektiv är att hjälpa individer och organisationer att få tillgång till och använda 
information på ett effektivt sätt, i syfte att nå de strategiska mål som satts upp 
(Davenport & Prusak 1997:134; Detlor 2010:103f).  

Kultur 
Kultur som begrepp och fenomen är komplext till sin natur och framställningen av 
kultur är kopplat till vilket perspektiv som antas. Perspektivet i denna uppsats är 
vad Hastrup (2010) beskriver som antropologiskt, där kulturen ses som ett socialt 
förhållande och en kollektiv identitet (Hastrup 2010:13, 15). Både Hastrup (2010) 
och Giddens (1994) pekar på kultur som något gemensamt och Giddens (1994) 
menar att ”kulturen rymmer de värderingar som medlemmar av en viss grupp om-
huldar, de normer de följer i sitt beteende och de materiella ting de produce-
rar”(Giddens 1994:104). Giddens (1994) beskriver normer som bestämda regler 
eller principer, vilket kan beskrivas som den sociala ordning vi lever i och förvän-
tas leva efter. Kulturen innehåller således människors sätt att leva i samhället och 
går även att applicera på en organisation som är studieobjektet i denna undersök-
ning. Kulturen i ett samhälle eller en organisation kan också skilja sig åt mellan 
olika grupper i form av seder och bruk, vanor, arbetslivsmönster samt i form av 
materiella ting som har betydelse och skapas för den grupp det gäller (Giddens 
1994:104).  

Organisationskultur 
Kulturella krafter och de faktorer som påverkas av dessa är intressanta och viktiga 
att studera i syfte att förstå hur en organisation egentligen fungerar. En organisa-
tions kultur sägs även vara en indikator på hur framgångsrik organisationen är. 
För att förstå vad organisationskultur är och vilka effekter den kan ha på hur en 
organisation fungerar krävs att kulturen förstås och studeras i den organisatoriska 
kontext från vilket den uppstått och utvecklats. Studier visar att en stark kultur kan 
yttra sig på olika sätt i en organisation, genom till exempel stort förtroende för 
medarbetare och chefer, samt en stark känsla av gemenskap och tillhörighet 
(Schein 2010:7; Jacobsen & Thorsvik 2008:134ff, 140).  
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En av de främsta forskarna inom organisationsteori är Schein (2010) som de-
finierar organisationskultur som följande: 

The culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic assumptions that was 
learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, 
that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new mem-
bers as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems (Schein 
2010:18).  

Scheins (2010) definition lägger betoning på kultur som ett mönster eller en upp-
sättning delade antaganden inom en grupp. Vidare menar han att de gemensamma 
mönster och antaganden som återfinns i en grupp eller organisation är en inlär-
ningsprocess som bygger på eller har etablerats av en grundare eller ledare i orga-
nisationen. Schein (2010) menar att kultur också ständigt reproduceras och skapas 
i interaktionen mellan människor och utifrån människors beteenden. Kulturen 
utvecklas och ändras därmed i relation till interna och externa utmaningar eller 
problem som uppstår. Kulturen måste också uppfattas som giltig för att den ska 
kunna upprätthållas och läras ut till nya medlemmar som det korrekta sättet att 
uppfatta och känna om olika förhållanden inom organisationen. Vidare kan kultu-
ren förändras då nya medarbetare och ledare anställs vars värderingar och överty-
gelser påverkar organisationskulturen (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:128; 
Jacobsen & Thorsvik 2008:141f; Schein 2010:21, 219).  

Informationskultur 
I denna undersökning tar jag avstamp i Choos (2013) definition av informations-
kultur som utgör de socialt delade mönster av värderingar, normer och beteenden 
som definierar betydelsen och användningen av information i organisationer 
(Choo 2013:775). Choo (2002) beskriver värderingar som de djupt rotade före-
ställningar om en organisations mål, roll och identitet, samt hur organisationen 
ska agera för att uppnå sina mål. Hur organisationen uppfattar och värderar infor-
mation, samt hur viktig informationen och informationshanteringen anses vara, i 
syfte att uppnå mål och effektivitet, är viktiga frågor. Normer är de principer eller 
regler som påverkar och bestämmer vad som anses vara ett normalt informations-
beteende i en organisation. Dessa normer kan vara formella eller informella till sin 
karaktär. Formella normer utgörs av bestämda rutiner och policyer som syftar till 
att guida, organisera och kontrollera hur informationen ska användas i organisa-
tionen. Informella normer eller attityder påverkar i sin tur produktionen, använd-
ningen och flöden av information mellan grupper och individer. Värderingar och 
normer formar tillsammans informationsbeteendet hos individer och grupper inom 
organisationen. Informationsbeteenden avslöjar hur människor söker, hittar, an-
vänder och delar information i organisationen. Choo (2002) menar att organisato-
riska vanor, beteenden och riktlinjer antingen kan möjliggöra eller hindra effektiv 
användning av information (Choo 2002:54).   
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Informationsekologi 
Nardi & O’day (1999) definierar en informationsekologi som: 

A system of people, practices, values and technologies in a particular local environment. In 
information ecologies, the spotlight is not on technology, but on activities that are served by 
technology (Nardi & O´day 1999:49).  

Ett exempel på ett ekosystem är just bibliotek med sina användare, anställda, re-
surser och samarbeten (Feather & Sturges red. 2003:255). Kanske mest känd för 
sin forskning om informationsekologi är Davenport & Prusak (1997) som använ-
der begreppet som en metafor i syfte att förstå och hantera informationsmiljöer 
som utgörs av en mängd olika delar och relationer (Davenport & Prusak 1997:11). 
Davenport & Prusak (1997) antar ett holistiskt och beteendeorienterat perspektiv 
på informationshantering, vilket också är utgångspunkten i denna uppsats. Infor-
mationsekologi utifrån Davenport & Prusak (1997) teori har två centrala utgångs-
punkter. Den första utgörs av att hela organisationen och dess sociala kontext tas i 
beaktande vid utformningen av informationshantering. För det andra är människan 
och mänskliga beteenden i centrum, och fokus ligger på hur människor skapar, 
förstår, distribuerar och använder information. Även Choo (2002) belyser vikten 
av att de centrala aktörerna i informationshantering måste vara informationsan-
vändarna själva. Den sociala kontext där informationen skapas bör alltid tas i be-
aktande, för information ges mening i det sammanhang och i den situation där den 
skapas och används (Choo 2002:58). Davenport & Prusak (1997) lyfter vidare 
fyra viktiga egenskaper som utmärker informationsekologi som utgångspunkt för 
informationshantering. 1. Den integrerar med olika typer av information, 2.  Den 
accepterar evolutionära förändringar, 3. Fokuserar på observation och beskriv-
ning, 4. Ställer människor och informationsbeteenden i centrum (1997:11, 29).  I 
denna undersökning är människor, deras informationsbeteende, samt hur de hante-
rar och använder information särskilt intressant.  

Davenport & Prusaks (1997) modell An Ecological Model for Information 
Management (Figur 1, s.19) beskriver tre miljöer som ständigt samverkar och 
påverkar varandra i en informationsekologi. Jag använder modellen och dess tre 
miljöer för att undersöka Stockholms universitetsbiblioteks organisation som hel-
het, då informationskulturen inte går att undersöka eller förstå som en enskild 
enhet. The external environment utgörs av externa faktorer där företagsmarkna-
den, teknik och informationsmarknad påverkar organisationens informationseko-
logi. Faktorer som dessa kan organisationen inte alltid påverka eller kontrollera då 
de kan bestå av till exempel föreskrifter eller att användarnas krav utvecklas. The 
organizational environment utgörs i sin tur av organisationens övergripande af-
färssituation eller organisatoriska mål och strategi, de teknologiska investeringar 
som gjorts, samt fysiska förutsättningar för att kommunicera och dela information. 
Detta innefattar detaljer som planering av lokaler och personal. The Information 
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environment utgör modellens inre miljö och beskrivs även som kärnan. The in-
formation environment består av ett flertal komponenter, vilket bilden visar. I 
denna undersökning ligger fokus på informationsbeteenden och informationskul-
tur och är den komponent i modellen som är relevant och användbar (Davenport 
& Prusak 1997:35ff, 38).  

Figur 1: An Ecological Model for Information management 

Källa: Davenport & Prusak 1997:34. 

Kultur och beteenden beskrivs som två komplexa och mycket viktiga faktorerna i 
skapandet av en framgångsrik och effektiv informationsmiljö, men också som de 
svåraste att förändra (Davenport & Prusak 1997:35). Med informationsbeteenden 
syftar Davenport & Prusak (1997) på hur individer hanterar och närmar sig infor-
mation. Mer specifikt omfattas det av hur människor söker, förändrar, använder, 
delar, samlar eller till och med ignorerar information. Konceptet kultur och infor-
mationskultur i Davenport & Prusaks (1997) modell innefattar de mönster av be-
teenden och värderingar som återfinns i grupper och organisationer och som ut-
trycker dess ändamål med information. Informationskulturen kan beskrivas vara 
öppen eller stängd, ryktes, intuitions eller faktabaserad. Vidare kan informations-
kulturen beskrivas som externt eller internt fokuserad, kontrollerande eller be-
myndigande. Organisationens informationskultur kan också ge uttryck för prefe-
renser gällande kommunikation och användningen av kommunikationskanaler, 
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som till exempel muntlig kommunikation ansikte mot ansikte, e-post eller telefon 
(Davenport & Prusak 1997:35, 83f).  

The Evolution of Information Culture  
Curry & Moore (2003) belyser också människan och individen som en viktig 
resurs för att organisationen ska kunna uppnå sin optimala kapacitet. Kulturen i en 
organisation definieras av dess potential som i huvudsak styrs av människorna 
som utgör den, och informationskultur definierar som: 

A culture in which the value and utility of information in achieving operational and strategic 
success is recognised, where information forms the basis of organizational decision making 
and Information Technology is readily exploited as an enabler for effective Information Sys-
tems (Curry & Moore 2003:94).  

För att söka och erhålla kunskap om hur Stockholms universitetsbiblioteks infor-
mationskultur ser ut har jag valt att utgå ifrån från Curry & Moores (2003) modell 
The Evolution of Information Culture. Utgångspunkten i Curry & Moores (2003) 
teori är att informationskulturen är integrerad i en redan etablerad och väl utveck-
lad organisationskultur. Hur organisationskultur uppstår måste förstås och förkla-
ras utifrån ett flertal faktorer, bland annat samhällelig och historisk kontext, vilket 
den övre delen av modellen visar på (Figur 2, s.21). Dessa har vidare en avgöran-
de betydelse för hur informationskulturen ser ut. Huvudfokus ligger dock på att 
undersöka informationskulturen och de delade värderingar, normer och beteen-
den som har relevans för organisationens informationshantering och jag använder 
därför främst den nedre delen av modellen och de sex komponenter som är ut-
märkta på bilden (Curry & Moore 2003:95f; Choo 2002:54). De sex komponenter 
som presenteras är enligt Curry & Moore (2003) nödvändiga för att informations-
kulturen i en organisation ska fungera och utvecklas. De sex beståndsdelarna som 
utgör modellen med fokus på informationskultur är: processer och rutiner, intern 
miljö, tvärorganisatoriska samarbeten, informationshantering, hantering av in-
formationssystem och kommunikationsflöden (Curry & Moore 2003:98). Nedan 
följer en detaljerad beskrivning av dessa.  
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Figur 2. The Evolution of Information Culture  

 

Källa: Curry & Moore 2003:95.  

1. Processer och rutiner - tydliga och kärnfulla rutiner, riktlinjer och policyer 
indikerar något om en organisations kultur. Tydliga riktlinjer för förvalt-
ning av informationssystem, datahantering och hantering och användning 
av information är särskilt viktiga i bildandet av en informationskultur.  

2. Intern miljö - en organisations interna miljö och de människor som verkar 
inom den är avgörande för dess kultur. Förtroende mellan de anställda, 
öppen tillgång och viljan att dela relevant information är viktiga faktorer i 
utformandet av en organisations informationskultur.  

3. Tvärorganisatoriska samarbeten - denna komponent belyser organisatio-
nens förmåga att samverka. Organisationen och dess olika avdelningar bör 
ses som en helhet där alla arbetar mot samma mål.  

4. Informationshantering - implementering och användning av informations-
teknologi och informationssystem i syfte att främja effektiva kommunika-
tionsflöden är viktiga men utgör inte en organisations informationskultur. 
Rutiner och policys, stöd, entusiasm och gott samarbete med nyckelperso-
ner i organisationen är däremot komponenter som påverkar och är nöd-
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vändiga för informationskulturen. Förmågan att hantera och undvika in-
formationsöverflöd är betydelsefullt då alla inte behöver ha tillgång till all 
information. Lösningen ligger i att de anställda har tillgång till den infor-
mation som efterfrågas och som krävs för att effektivt kunna utföra sina 
arbetsuppgifter.  

5. Hantering av informationssystem - strategin för användning och imple-
mentering av informationssystem bör vara nära förenat med organisatio-
nens mål. Utformning av informationsteknologi har relevans då det påver-
kar hur medlemmarna i organisationen samverkar och interagerar.   

6. Kommunikationsflöden - effektiva kommunikationsflöden är ofta avgöran-
de för att de anställda ska känna sig uppskattade och välinformerade. Både 
vertikala och horisontella flöden utgör grunden för en effektiv användning 
av information. Nedåtgående flöden kommunicerar beslut på ledningsnivå. 
Uppåtgående flöden företräder de anställdas förmåga att delta i beslutsfat-
tande samt deras förmåga att återkoppla. Horisontella flöden syftar till in-
formationsutbyte och samordning av verksamheten. Vidare är både infor-
mella och formella kommunikationsflöden betydelsefulla (Curry & Moore 
2003:97f).  

Jag har ovan, utifrån Curry & Moores (2003) modell belyst att organisationskultur 
och informationskultur är tätt sammankopplade, vilket även bekräftats i ett flertal 
andra studier (Ginman 1987,1988; Choo 2006; Höglund 1998; Svärd 2014). De 
komponenter som presenterats ovan används som riktlinjer för att söka svar på hur 
informationskulturen ser ut och utgör grunden för de frågor jag ställt upp i inter-
vjuguiden. Utöver de komponenter som ovan presenterats, belyser Curry & Moore 
(2003) två andra viktiga faktorer som också kan påverka organisationskulturen 
och informationskulturen, ledarskap och subgrupper. Då jag utifrån mina fråge-
ställningar delvis söker svar på om det finns skillnader mellan gruppen ledare och 
medarbetare i deras beteenden, normer och värderingar gällande hur information 
hanteras och används i organisationen utgör Curry & Moores (2003) teori ett bra 
ramverk. I följande avsnitt lyfter jag faktorerna ledarskap och subgrupper och 
varför de är viktiga att ta hänsyn till i studier om kultur (Curry & Moore 2003:97).  

Ledarskap  
Jag har tidigare i texten berört hur viktig ledarens roll är i organisationer, både i 
skapandet av organisations- och informationskultur samt i arbetet med att identifi-
era och tillgodose informationsbehov hos grupper i organisationen, i syfte att upp-
nå verksamhetens mål (Huotari 2003; Schein 2010). För att information ska hante-
ras rätt och komma till nytta i organisationen krävs arbetsordning, god struktur 
och beskrivning gällande vem som ansvarar för vad, var informationen ska an-
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vändas till och hur informationshanteringen ser ut. Att utforma rollbeskrivningar, 
befattningar och ansvarsnivåer är betydande i ledning och ordning av informa-
tionshanteringens olika delar (Eriksson 2014:44).  

Effektivt ledarskap i organisationer är en faktor som Curry & Moore (2003) 
belyser. Företagsledningen, samt de strategiska mål och handlingar som satts upp 
och formar organisationen kommer ha stark påverkan på den övergripande organi-
sationskulturen och även på de anställdas uppfattning om vad som förväntas av 
dem. Curry & Moore (2003) betonar vikten av att organisationen och ledarskapet 
präglas av samordning och delaktighet, där målet är att dela information på alla 
nivåer istället för att se det som en enskild tillgång. Samverkan och delaktigt le-
darskap bör vara normen och ske på såväl horisontell som vertikal nivå och mel-
lan olika grupper för att nå ett gemensamt system för hantering av information 
och kunskap. En förenad informationskultur kan inte införas och implementeras 
uppifrån och ner (Curry & Moore 2003:98f).  

Subkulturer i organisationer 
I samband med att organisationer växer och utvecklas drabbas de flesta av diffe-
rentiering. I en stor organisation med många anställda är det svårt för en chef att 
samordna alla delar, och vanligtvis bildas flera avdelningar, enheter eller nivåer. 
Schein (2010) exemplifierar att en hierarkisk organisationsstruktur med flera ni-
våer kan vara en anledning till att differentiering uppstår (Schein 2010:260). En 
grupp människor som arbetar på, och tillhör eller leder en specifik avdelning i en 
organisation utvecklar så småningom gemensamma och delade antaganden och 
värderingar inom den gruppen, och subkulturer uppstår. Schein (2010) har identi-
fierat att subkulturer finns på alla nivåer i organisationen och att dessa inte enbart 
kännetecknas av status eller rang utan även utifrån nationell kultur samt yrkes-
mässiga och reella erfarenheter (Schein 2010:270).  

Utöver subkulturer som uppstår i förhållande till organisationsstrukturen och 
rang, där mellanchefer kan utgöra en subkultur, kan även subkulturer baserade på 
olika professionskulturer samt åldersgrupper utvecklas. I en sådan situation kan 
värderingar och normer knutna till en speciell utbildningsgrupp bli avgörande. 
Vidare kan normer eller värderingar som uppkommit i samband med den historis-
ka period som format en person, bli viktigast. Subkulturer behöver inte ha någon 
negativ inverkan på organisationen utan kan tvärtom gynna organisationen och 
dess strävan efter ett specifikt mål, om en grupp känner sig väl förbunden och 
starkt knuten till organisationen. Om en subkultur representerar en motkultur, som 
utmanar den existerande och härskande kulturen i organisationen kan det däremot 
bli problem. Anställda i en organisation kan vidare vara medlemmar av flera soci-
ala grupper och kulturer samtidigt och det är inte alltid enkelt att skilja olika sub-
kulturer åt. Jacobsen & Thorsvik menar att en organisationskultur därmed skulle 



 24 

kunna betraktas som en mix av olika subkulturer istället för en enhetlig kultur 
(Jacobsen & Thorsvik 2008:164f).  

Sammanfattning  
Inledningsvis definierade jag ett antal begrepp som är centrala för denna under-
sökning. Syftet med definitionerna var att tydligt förklara hur jag använder be-
greppen i min undersökning. Vidare ämnar jag använda två teoretiska modeller i 
syfte att analysera och strukturerar mitt empiriska material. Modellerna utgörs av 
Davenport & Prusaks (1997) An Ecological Model for Information Management 
och Curry & Moores (2003) The Evolution of Information Culture. Både Daven-
port & Prusak (1997) och Curry & Moore (2003) antar ett holistiskt perspektiv på 
informationshantering, där organisationens sociala kontext och individerna i orga-
nisationen uppmärksammas. Dessa två modeller kan tyckas vara snarlika men jag 
menar att de tillsammans belyser flera, samt olika delar av informationshantering 
och informationskultur som är relevanta för min undersökning (Davenport & Pru-
sak 1997:34; Curry & Moore 2003:95). Metaforen informationsekologi och Da-
venport & Prusaks modell är användbar i syfte att undersöka organisation utifrån 
ett helhetsperspektiv. De olika miljöerna som exemplifieras i modellen och som 
ständigt samverkar och påverkar varandra undersöks då de är viktiga för förståel-
sen av hur information hanteras, används och värderas i organisationen. Den inre 
kärnan i modellen, The information Environment är högst relevant för min under-
sökning. Den belyser bland annat beståndsdelarna kultur och informationsbeteen-
den som väsentliga, och att dessa bör förvaltas och förstås i syfte att utveckla en 
sund informationskultur (Davenport & Prusak 1997:11, 34). Curry & Moores 
(2003) modell kompletterar Davenport & Prusaks (1997) och fungerar som teore-
tiskt ramverk samt som analysverktyg i syfte att nå kunskap om informationskul-
turen på Stockholms universitetsbibliotek. Med sin utgångspunkt att varje organi-
sation redan har en etablerad organisationskultur, är de sex presenterade kompo-
nenter för en fungerande informationskultur konkreta och väl lämpade som ut-
gångspunkt för det objekt jag ämnar undersöka. Att modellen även belyser hur 
ledarskap, relationer och subkulturer kan påverka organisationskulturen samt in-
formationskulturen gör den användbar i syfte att ge svar på mina frågeställningar. 
Tillsammans utgör dessa två modeller ett enhetligt och heltäckande teoretisk ram-
verk för min undersökning och de forskningsfrågor jag söker svar på (Curry & 
Moore 2003:95).  
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Metod och genomförande 

I avsnittet metod och genomförande redogör jag för valet av fallstudien som 
forskningsmetod, metodens för- och nackdelar, och undersökningens validitet och 
reliabilitet. Vidare beskriver jag tillvägagångssättet för insamlingen av mitt empi-
riska material, urval, bearbetning av källmaterialet samt undersökningens analys-
strategi och faser. Jag har i beskrivningen och i valet av fallstudien som forsk-
ningsmetod utgått från två metodböcker, Fallstudien som forskningsmetod av 
Merriam (1994) samt Fallstudier: design och genomförande av Yin (2007).  

Fallstudie som forskningsmetod 
I valet av forskningsmetod utgick jag från syftet med min undersökning samt 
mina frågeställningar som är av förklarande art. Jag har utifrån detta valt att göra 
en kvalitativ fallstudie av Stockholms universitetsbibliotek, där inriktningen för 
studien fokuserar på upptäckt, tolkning och insikt (Merriam 1994:25). En fallstu-
die lämpar sig väl som metod för att undersöka en utvald organisation i en speci-
fik kontext. Gynnsamt är även att fallstudien som metod tillåter forskaren att han-
tera många olika sorter av empiriskt material som intervjuer och dokument (Yin 
2007:25).  

Merriam (1994) lyfter fyra grundläggande egenskaper som utgör en kvalitativt 
inriktad fallstudie, de är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska, och induktiva. 
Med partikularistisk åsyftas att själva fallet är viktigt och att den fokuserar på en 
specifik händelse, situation, person eller företeelse som studeras. Att fallstudien är 
deskriptiv innebär en sammantaget kvalitativ och tät beskrivning av den företeelse 
som har studerats. Med heuristisk menas att läsaren kan få en förbättrad förståelse 
för den företeelse som undersökts, vilket kan frambringa nya erfarenheter och 
innebörder eller bekräfta redan etablerade antagande om något. Att en fallstudie är 
induktiv innebär vidare att den grundar sig på induktiva tankegångar, det vill säga 
att begrepp, generaliseringar och hypoteser uppkommer ur den information fors-
karen har tillgång till, och som i sin tur har uppstått i det sammanhang som utgör 
ramen för det forskaren studerat (Merriam 1994:25ff). Undersökning utgörs där-
med av en holistisk enfallsdesign. Det innebär att jag studerat och analyserat 
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Stockholms universitetsbiblioteks informationskultur i relation till dess kontextu-
ella förutsättningar, i syfte att få svar på mina forskningsfrågor (Yin 2007:60f). 

Fallstudiens fördelar och nackdelar 
Alla vetenskapliga forskningsmetoder har för- respektive nackdelar, vilket jag i 
detta avsnitt vill belysa. Fördelarna med fallstudien som forskningsmetod är 
många men framförallt är metoden fördelaktig i relation till mitt formulerade 
forskningsproblem och de frågor som jag söker svar på. Som forskare valde jag 
däremot att tidigt reflektera över eventuella begränsningar, för att undvika fall-
gropar i största möjliga mån. Insamling av material utifrån fallstudien som metod 
kan resultera i en ansenlig mängd som sedan ska bearbetas, analyseras och beskri-
vas. Brist på struktur kan utgöra att materialet därmed känns överväldigande. Fall-
studien som metod anger inga klara riktlinjer för hur analysen av data samt ut-
formningen av slutrapporten ska gå till, vilket kan medföra svårigheter om inte 
analysmetoden i förväg bestämts. Metoden ställer således höga krav på intuition 
och på att forskaren kontinuerligt och väl lyckas med samspelet mellan teori och 
empiri (Merriam 1994:46f, 51; Yin 2007:77, 81). I syfte att underlätta arbetsgång-
en har jag valt att använda Curry & Moores (2003) teoretiska modell The Evolu-
tion of Information Culture som analysverktyg (Curry & Moore 2003:95).  

Undersökningens validitet och reliabilitet  
Eftersom forskaren är det primära instrumentet för såväl insamling som analys i 
kvalitativa studier finns det alltid en risk att de resultat som presenteras om en 
företeelse kan anses felaktiga. I denna undersökning eftersträvar jag dock hållbara 
och giltiga resultat inom ramen för min studie, och vill därför kort beröra frågan 
om validitet och reliabilitet (Merriam 1994:174). När det gäller kvalitativ forsk-
ning och validitet finns det flera strategier för att kontrollera studien. I mitt fall har 
en kombination av dem varit betydelsefullt att använda, i syfte att öka studiens 
validitet. Först och främst klargör jag tidigt i uppsatsen vilka teoretiska utgångs-
punkter min studie utgår ifrån samt vilket analysverktyg jag använder för att ana-
lysera mitt insamlade material. Jag har en handledare som löpande har kommente-
rat och granskat mitt arbete och slutligen har jag i viss mån använt mig av vad 
Merriam (1994) omnämner som respondentvalidering. Det innebär att jag har an-
vänt mig av en verbal variant av respondentvalidering genom att löpande under 
intervjuerna fråga mina respondenter om jag uppfattat dem rätt i deras beskriv-
ningar (Merriam 1994:179f).  

Att tala om reliabilitet vid kvalitativ forskning är vanskligt då studier om 
människor och framförallt människors beteende har en tendens att förändras. Un-
dersökningens reliabilitet kan dock stärkas genom att klargöra ett antal faktorer 
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som teoretisk ramverk, analysverktyg, källmaterial, urval, samt analytisk strategi. 
Jag har i tidigare avsnitt lagt fram mitt teoretiska ramverk och analysverktyg och 
presenterar i kommande avsnitt mitt källmaterial, urval samt analytiskt strategi 
och genomförande (Merriam 1994:182f). Slutligen vill jag klargöra att resultatet 
av min studie inte är generaliserbart, vilket inte heller är syftet med studien då jag 
intresserar mig för att få en djupare förståelse för individers värderingar och bete-
enden i en specifik organisation (Merriam 1994:184).   

Genomförande och källmaterial 
För att nå kunskap om Stockholms Universitetsbiblioteks informationskultur har 
jag samlat in data från två olika informationskällor: intervjuer samt dokument. 
Intervjuer utgör den huvudsakliga insamlingsmetoden. Dokumenten syftar till att 
skapa förståelse för organisationens uppbyggnad, struktur, samhälleliga och histo-
ria kontext samt verkar som källor för att verifiera eller dementera respondenter-
nas uppgifter i syfte att få en fullgod förståelse för det som undersöks.  

Intervjuer 
Valet av intervjuer som huvudsaklig insamlingsmetod grundade sig på antaganden 
om vilken typ av information jag behövde för att kunna besvara mina frågeställ-
ningar. Intervjun som kvalitativ metod syftar till att ta reda på saker som vi inte 
kan iaktta, det vill säga vad någon vet, tycker eller tänker om något ifråga (Merri-
am 1994:86). Jag valde att göra vad Kvale & Brinkmann (2009) benämner som en 
halvstrukturerad livsvärldsintervju. En halvstrukturerad livsvärldsintervju syftar 
till att erhålla beskrivningar av intervjupersonens perspektiv och livsvärld, i syfte 
att tolka och skapa mening av de företeelser som beskrivs. En halvstrukturerad 
livsvärldsintervju är varken öppen eller sluten till sin karaktär. Jag har vid utfö-
randet av mina intervjuer utgått från en intervjuguide med ett tydligt syfte som 
fokuserar på vissa teman och frågor (Se bilaga 1). Utifrån denna intervjumetod 
har jag löpande haft möjlighet att förändra frågornas form, samt ändra ordnings-
följden av frågorna vid behov (Kvale & Brinkmann 2009:43, 140).  

Jag har hela tiden varit medveten om den mänskliga faktorn och att mina kva-
lifikationer som forskare och intervjuare med största sannolikhet påverkar inter-
vjusituationen. I syfte att skapa en så gynnsam situation som möjligt för mig som 
intervjuare, och för intervjupersonen förberedde jag mig genom att läsa delar i 
Kvale & Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). Aspekter 
som var relevanta att ta del av innan intervjuerna var bland hur jag skulle tänka 
för att formulera och ställa rätt typ av intervjufrågor, vara en god lyssnare och 
tolkare (Merriam 1994:109; Kvale & Brinkmann 2009:182f).    
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Dokument 
Dokument av alla dess slag, skriftliga såväl som digitala utgör ett bra komplement 
till intervjuer och har varit fördelaktiga att använda i min undersökning. I arbetet 
med att hitta och använda relevanta dokument har jag, precis som vid intervjuerna 
utgått från mina frågeställningar. Organisationens egna dokument, som verksam-
hetsberättelser, administrativa dokument, policyer samt andra interna dokument 
har haft relevans för förståelsen av organisationens historia, kontext, uppbyggnad 
och struktur. De har även haft relevans för hur organisationen beskriver sig själv 
och sin verksamhet i riktning mot omgivningen. Jag har använt dokument i syfte 
att skapa mig en förståelse för organisationen, dess bakgrund och informations-
miljö, samt för att verifiera, dementera och tolka respondenternas utsagor (Merri-
am 1994:121; Yin 2007:112).  

Avgränsning och urval 
Stockholms universitetsbibliotek är en del av universitetsförvaltningen och kan 
därmed beskrivas som en del av universitetsorganisationen. För att det empiriska 
materialet skulle bli hanterbart valde jag att avgränsat mitt fall till att omfatta en-
dast Stockholms universitetsbibliotek och biblioteksorganisationen. Som tidigare 
nämnts har jag inte haft för avsikt att frambringa ett kvantitativt eller generaliser-
bart resultat. Detta medförde att urvalsstrategin kom att bestå av ett icke-
sannolikhetsurval i kombination med ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval 
syftar till att nå insikt och förståelse om det som studeras, och kopplas direkt till 
mina frågeställningar (Merriam 1994:60f).  

Mitt källmaterial består av åtta intervjuer med personal på olika nivåer i orga-
nisationen och utgörs av fyra respondenter som har ledande positioner i organisa-
tionen samt fyra respondenter som är medarbetare. Vid urvalet av respondenterna 
har främst tre kriterier varit viktiga, jämlik könsfördelning, jämn fördelning av 
antalet medarbetare och antalet med ledande position, samt att alla avdelningar i 
organisationen representerades. Vidare har dokument valts ut med hänsyn och 
relevans för de forskningsfrågor jag sökt svar på. Jag har således inte gjort en in-
nehållsanalys utan har använd dem i syfte att förstå organisationens uppbyggnad, 
struktur och kontext samt som källor för att bekräfta eller dementera uttalanden 
(Merriam 1994:128ff). Jag är medveten om att intervjuer med åtta respondenter 
samt dokument kan anses som ett material i ringa mängd för att förklara och förstå 
den interna informationskulturen på Stockholms universitetsbibliotek. Ett urval av 
sexton respondenter med en ledare och en medarbetare från varje avdelning hade 
utgjort ett mer heltäckande källmaterial för de frågor jag söker svar på. I brist på 
tid har det dock inte varit möjligt att genomföra 16 intervjuer, varav åtta intervjuer 
samt dokument fick utgöra mitt totala källmaterial.   
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Planering och genomförande av intervjuerna  
Mellan den 15-19 februari genomförde jag åtta intervjuer på Stockholms Univer-
sitetsbibliotek och varje intervju tog mellan 35-50 minuter. Innan intervjun tog sin 
början tillämpade jag informerat samtycke där jag beskrev det övergripande syftet 
med undersökningen samt med intervjun. Jag var också noga med att informera 
om konfidentialitet och att jag som forskare ensam behandlar det insamlande ma-
terialet. Jag informerade även om att alla respondenter är anonyma och att jag vid 
analys och resultatredovisning samt citering refererar till de intervjuloggar som 
utarbetats. Alla respondenter gav samtycke till inspelning av intervjun. Inspel-
ningarna har gett mig ett antal fördelar. Vid analysen av materialet har jag kunnat 
lyssna på den direkt återgivna intervjun flera gånger om, vilket i sin tur har med-
fört att jag har kunnat citera intervjupersonen korrekt. Inspelningen gav mig också 
möjlighet att under själva intervjutillfället endast lyssna och fokusera på dynamik, 
gester och kroppsspråk. Jag valde därför också att anteckna intressanta aspekter 
direkt efter intervjun istället för under själva tillfället.  

Vid utformningen av min intervjuguide utgick jag från de sex komponenter 
som presenteras i Curry & Moores modell The Evolution of Information Culture 
(Curry & Moore 2003:97f). Utifrån modellen och med inspiration av Curry & 
Moores (2003) studie och intervjuschema ställde jag upp ett antal teman samt in-
tervjufrågor som syftar till att ge svar på mina frågeställningar. Intervjuguiden 
består av följande teman: strategi och mål, arbetsmiljö, information, informa-
tionssystem, profession och relation samt kommunikation (Se bilaga 1).  

Analytisk strategi och analysfaser 
I den kvalitativa fallstudieforskningen sker insamling och analys parallellt och 
kontinuerligt och kan beskrivas som en dynamisk process. Jag har dock genom-
gått ett antal analysfaser som kan beskrivas som mer eller mindre intensiva. När 
insamlingen av data är klar menar Merriam (1994) att forskaren går in i intensiv-
analysen. Hur vet man då när insamlingen är klar och intensivanalysen tar vid? 
Merriam (1994) belyser fyra riktlinjer för när det är dags att avsluta insamlingsfa-
sen som också har hjälpt mig i processen: Kategorierna börjar bli mättade (det 
vill säga litet tillskott av ny information), Källorna börjar ta slut, Vissa regelbun-
denheter visar sig och information i övermått (information som kommer fram 
bidrar inte till undersökningens mål). Efter att jag genomfört mina åtta intervjuer 
kunde jag se att vissa regelbundenheter och mönster visade sig och jag fick litet 
tillskott av ny information. I mitt fall har begränsad tillgång till tid också varit en 
varit en faktor som spelat in och som jag valt att ta hänsyn till i fråga om att avslu-
ta insamlingen (Merriam 1994:136, 138ff).  
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Transkribering av intervjuer är en tidskrävande aktivitet. Jag valde därför ett 
alternativ till ordagranna utskrifter, intervjulogg, en metod som utvecklats av Mer-
riam (1994). Då mina respondenter varit anonyma började jag med att slumpvis 
tilldela dem en siffra från 1-8. Den siffran respondenterna tilldelats utgör även 
siffran för intervjuloggen, vilka jag refererar till i undersökningen och analysen. I 
arbetet med intervjuloggarna noterade jag inledningsvis datum, respondenten, 
samt andra bakgrundsuppgifter som kön, ålder, befattning och anställningsår. Jag 
valde också att anteckna hur jag upplevde respondenten och dess humör vid inter-
vjutillfället. Jag spelade sedan upp inspelningen från början till slut, och anteck-
nade löpande viktiga uttalanden eller uttryck och citerade även hela meningar. 
Avsnitt och utsagor som jag fann särkilt intressanta transkriberandes helt. I rela-
tion till det som sades förde jag löpande egna anteckningar där jag tolkade infor-
mationen. I analysen av det empiriska materialet har jag med utgångspunkt i re-
spondenternas uttalanden sökt efter mönster och regelbundenheter. Jag har vidare 
använt utvalda dokument för att fylla i luckor samt för att verifiera, dementera och 
tolka respondenternas utsagor. Insamlingen av dokument har skett kontinuerligt, 
före och under analysen, då ny information tillkommit löpande i samband med 
intensivanalysen av intervjuloggarna och anteckningarna. I analysen av intervju-
loggarna har jag först och främst studerat respondenternas utsagor som en helhet 
för att i materialet söka kunskap om hur informationskulturen ser ut, samt dess 
inverkan på informationshanteringen. Jag har sedan utforskat eventuella skillnader 
mellan gruppen ledare och medarbetare i deras beteenden, normer och värderingar 
gällande hur information ska hanteras i organisationen. Intervjuloggarna, och de 
tolkande anteckningarna utgjorde grunden för de kategorier som tematiskt utgör 
en struktur av min analys och mina resultat. Då jag använt Curry & Moores 
(2003) modell The Evolution of Information Culture som analysverktyg i syfte att 
svara på mina forskningsfrågor utarbetades varje kategori i relation till de kompo-
nenter som undersökts (Curry & Moore 2003:97f). I presentationen av min under-
sökning och analys och i de fall där jag citerat respondenter, har jag vid behov 
förtydligat respondenternas uttalanden genom att göra om talspråk till skriftspråk. 
Detta har gjorts på ett varsamt sätt och ingenting väsentligt, som har kunnat ändra 
yttrandet har tagits bort. Löpande genom intensivanalysen har jag dragit slutsatser, 
som jag diskuterar och presenterar i följande avsnitt, och som syftar till att besvara 
undersökningens forskningsfrågor.  
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Undersökning och analys 

Kultur och beteenden är två viktiga komponenter av en organisations informa-
tionsmiljö och hur informationskulturen ser ut och präglar informationshantering-
en är av främsta intresse för denna uppsats (Davenport & Prusak 1997:35). Då 
min ansats är holistisk har det dock varit nödvändigt att reflektera över och under-
söka flera element av biblioteksorganisationens informationsekologi. För att un-
dersöka hur olika faktorer och miljöer påverkar organisationen som helhet har jag 
använd Davenport & Prusaks (1997) teoretiska modell An Ecological Model for 
Information Management (Figur 1, s.19). I undersökningen tas således flera 
aspekter i beaktning som kontext, externa faktorer och den bredare organisatoris-
ka miljön och kulturen (Davenport & Prusak 1997:34). Vid insamlandet och i 
analysen av mitt empiriska material har jag vidare utgått från Curry & Moores 
(2003) teoretiska modell The Evolution of Information Culture (Figur 2, s.19). De 
sex komponenter som modellen inrymmer är: processer och rutiner, intern miljö, 
tvärorganisatoriska samarbeten, informationshantering, hantering av informa-
tionssystem och kommunikationsflöden (Curry & Moore 2003:95). Komponenter-
na uttrycks som avgörande för en väl fungerande informationskultur och har an-
vänts i syfte att undersöka hur informationskulturen ser ut på Stockholms univer-
sitetsbibliotek (Curry & Moore 2003:97).  

Jag har valt att med utgångspunkt i det teoretiska ramverket skapa kategorier 
som tematiskt utgör en struktur av mina resultat och min analys vilka ämnar ge 
svar på mina frågeställningar. Resultatet av undersökningen presenteras i två kapi-
tel. Inledningsvis presenterar jag Stockholms universitetsbibliotek i egenskap av 
en informationsekologi. Jag diskuterar hur organisationens sociala och samhälle-
liga kontext och olika miljöer och faktorer påverkar informationsekologin och 
informationsmiljön. Det första kapitlet fokuserar vidare på strategier, mål och 
beslutsfattande, ledarskap, arbetsklimat, samverkan och relationer. Kategorierna 
säger alla något om Stockholms universitetsbiblioteks organisationskultur, vilken 
informationskulturen är inbäddad i (Curry & Moore 2003:96). I kapitel två under-
söker jag organisationens informationsmiljö och mer specifikt informationskultu-
ren, och därmed de värderingar, normer och beteende som definierar betydelsen 
och användningen av information. Jag lyfter hur information delas och tillgäng-
liggörs samt hur kommunikation ser ut, och hur effektiva kommunikationsflödena 
är i organisationen. Slutligen analyserar jag om det finns skillnader i inställningen 
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till hur information ska hanteras, mellan de två grupper jag intervjuat, ledare och 
medarbetare. Undersökningen och analysen baseras på det empiriska material som 
insamlats via åtta intervjuer samt dokument. Inledningsvis ger jag en bakgrunds-
teckning av Stockholms universitetsbiblioteks organisation och de omfattande 
förändringar som nyligen skett i organisationen.  

Bakgrundsteckning 
Bakgrundsteckningen av Stockholms universitetsbiblioteks organisation syftar till 
att ge läsaren en förståelse för den verksamhet och kontext organisationen är in-
bäddad i, samt hur organisationen är strukturerad. Organisatoriska förändringar 
som nyligen skett är vidare av intresse att beröra då dessa har inverkat på såväl 
verksamhet som personal, och därmed på hur organisationskulturen och informa-
tionskulturen ser ut.  

Om biblioteksorganisationen 
Stockholms universitetsbibliotek är ett av Sveriges största forskningsbibliotek, 
med ca 1,8 miljoner besökare per år. Biblioteket grundades på 1870-talet, i sam-
band med att högskolan instiftades. Idag består Stockholms universitetsbibliotek 
av sammanlagt tio biblioteksenheter, där Frescatibiblioteket utgör huvudbibliote-
ket. De flesta biblioteken är belägna på campus Frescati, resterande återfinns i 
Stockholms innerstad samt ett i Kista. 1960 beslutades att alla bibliotek skulle 
förenas i en gemensam organisation, för att undvika splittringar. Bibliotekets pri-
mära målgrupper är lärare, forskare och studenter vid Stockholms Universitet men 
även allmänheten är välkommen att låna ur samlingarna och använda bibliotekets 
lokaler. Bibliotekets övergripande mål är att tillhandahålla ”snabba, innovativa 
och relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation som bidrar till Stock-
holms Universitets forskning och undervisning i världsklass” (Stockholms Uni-
versitetsbibliotek, Verksamhetsplan 2016:3; Stockholms universitetsbibliotek 
[Online] 2016-01-14; Stockholms Universitetsbibliotek [Online] 2016-01-22). 
Utifrån en verksamhetsmodell som återfinns i bibliotekets verksamhetsplan 
(2016) utgör informationsförsörjning och publiceringsstöd verksamhetens över-
gripande tjänster med individen och omvärlden i fokus. Biblioteket är starkt an-
vändarfokuserat och eftersträvar ett behovs- och efterfrågestyrt bestånd. Hur me-
dier används och efterfrågas styr således också gallringen av resurser (Stockholms 
universitetsbibliotek, Verksamhetsplan 2016:4ff; Stockholms Universitetsbiblio-
tek, Medieplan 2015:2).  

Sedan 2015 är Stockholms universitetsbibliotek en del av universitetsförvalt-
ningens tolv avdelningar som på olika sätt bidrar med service och stöd för att uni-
versitet ska kunna bedriva forskning och utbildning. Idag har biblioteket en tydlig 
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organisatorisk förankring i universitetsförvaltningen och i universitetets veten-
skapsområden, vilket formar bibliotekets inriktning och mål. Jag har dock avgrän-
sat undersökningen till att specifikt undersöka informationskulturen i biblioteks-
organisationen som utgörs av tio bibliotek, åtta avdelningar och ca 100 anställda. 
Det övergripande ansvaret för biblioteket leds av biblioteksstyrelsen. Biblioteks-
styrelsen utgörs av en extern ledamot, representanter från universitets fakulteter, 
en representant från vetenskapliga kunskapsakademin, två studentrepresentanter, 
överbibliotekarien, två representanter från bibliotekets personal samt en sekretera-
re. Biblioteksorganisationen har sitt huvudsäte på Frescatibiblioteket, på campus 
Frescati, där de flesta av organisationens anställda arbetar dagligen. Som ovan 
nämnt består organisationen av åtta avdelningar: kundservice, kvalitet, media, 
publicering, IT, kommunikation, utveckling och staben. Staben har en stödjande 
funktion och bistår biblioteksledningen och överbibliotekarien i verksamhetsut-
vecklande frågor. Avdelningen fungerar även som stödfunktion i frågor som rör 
administration, ekonomi och personal. Biblioteksledningen, även omnämnd som 
ledningsgruppen behandlar strategiska frågor och är rådgivande inför överbiblio-
tekariens beslut och består av avdelningschefer, två processledare samt överbib-
liotekarien. Figur 3 (s.34) illustrerar Stockholms universitetsbiblioteks organisa-
tionsstruktur. Hur organisationen är strukturerad påverkar flera aspekter av hur 
information hanteras och används i organisationen, vilket jag påvisar i de kapitel 
som följer (Stockholms universitetsbibliotek, Subnet3 2016; Stockholms universi-
tetsbibliotek, Verksamhetsplan 2016:2; Stockholms universitetsbibliotek, Verk-
samhetsberättelse 2014:19; Stockholms universitetsbibliotek [Online] 2016-02-
22a; Stockholms universitetsbibliotek [Online] 2016-02-22b).  

Organisatoriska förändringar 
Stockholms universitetsbibliotek är i ständigt utveckling och organisationen har 
under de senaste åren genomgått flera organisatoriska förändringar. Under andra 
halvåret av 2011 tillträde en ny överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibli-
otek, Wilhelm Widmark. 2012 skedde en större omorganisering och en omfattan-
de renovering av bibliotekets lokaler ägde rum mellan åren 2013 till 2015. Detta 
har påverkat såväl användare som personal i organisationen. Under organisations-
förändringen hösten 2012 bildades de avdelningar som idag utgör biblioteksorga-
nisationen (se figur 3, s.34). I samband med att de nya avdelningarna bildades 
utarbetades också syften, övergripande samt specifika mål och strategiska aktivi-
teter för varje avdelning. En övergripande målsättning för biblioteksorganisatio-
nens verksamhet samt strategier för att nå denna har också nyligen utarbetats av 
den nya ledningsgrupp som tillsatts. Organisatoriska förändringar är en naturlig 
del av biblioteksorganisationen då det gäller att snabbt anpassa sig till förändrade 
förutsättningar och krav. Stockholms universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse 
för 2014 definierar organisatorisk förändring som förbättringsarbeten, vilka syftar 
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till att förbättra arbetsflödena i biblioteksverksamheten (Stockholms universitets-
bibliotek, Verksamhetsberättelse och bokslut 2011; Stockholms universitetsbiblio-
tek, Verksamhetsberättelse 2014:14; Stockholms universitetsbibliotek, Verksam-
hetsplan 2013-2015).  

Att Stockholms universitetsbibliotek genomgått en större organisationsföränd-
ring som medfört nya målsättningar och strategier, avdelningar, och en ny led-
ningsgrupp har påverkat flera delar av organisationen och inte minst dess med-
lemmar. Förändringar och det faktum att utvecklingsarbetet ständigt pågår har 
därför tagits i beaktning i denna undersökning, och i det resultat som presenteras i 
följande kapitel. 

Figur 3. Organisationsstruktur Stockholms Universitetsbibliotek. 

 

Källa: Egen illustrerad bild av organisationsstrukturen på Stockholms universitetsbibliotek.  

Organisationsmiljö, kontext och kultur 
I kapitel ett presenterar jag resultatet av Stockholms universitetsbiblioteks organi-
sationsmiljö och kultur, vilket informationsmiljön och informationskulturen är 
inbäddad i. Faktorer som säger något om organisationskulturen och som utgör 
kategorierna i detta kapitel är strategier, mål, beslutsfattande och ledarskap samt 
arbetsklimat, samverkan och relationer. Kategorierna som presenteras återknyts 
till Curry & Moores (2003) komponenter processer och rutiner, intern miljö samt 
tvärorganisatoriska samarbeten. Inledningsvis introducerar och diskuterar jag 
Stockholms universitetsbibliotek i egenskap av en informationsekologi. Utifrån 
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Davenport & Prusaks (1997) modell belyser jag hur olika miljöer och faktorer, 
som organisationens samhälleliga och sociala kontext påverkar helheten och där-
med informationsmiljön (Curry & Moore 2003:97f; Davenport & Prusak 
1997:34).  

Stockholms universitetsbibliotek - en informationsekologi 
I undersökningen har jag utgått från att Stockholms universitetsbibliotek är en 
sammanhängande helhet av praktiker, värderingar, tekniker och inte minst, män-
niskor, som tillsammans arbetar i en lokal miljö. Denna beskrivning utgör vad 
Davenport & Prusak (1997) och Nardi och O´day (1999) omnämner som en in-
formationsekologi. Flera miljöer och faktorer samverkar och påverkar varandra i 
en informationsekologi och kan med utgångspunkt i Davenport & Prusaks (1997) 
modell förklaras utifrån en extern miljö, en bredare organisatorisk miljö och in-
formationsmiljön (Davenport & Prusak 1997:33; Nardi & O´day 1999:49). För att 
förstå informationsmiljön har det varit relevant att även undersöka externa och 
organisatoriska faktorer.  

Som tidigare nämnts är Stockholms universitetsbibliotek en del av Stock-
holms universitet och universitetsförvaltningen, och biblioteksorganisationens mål 
och inriktning fastställs på uppdrag av universitetet och biblioteksstyrelsen. Ex-
terna och organisatoriska faktorer som påverkar Stockholms universitet påverkar 
således också biblioteksorganisationen vilket jag ska belysa (Stockholms universi-
tetsbibliotek [Online] 2016-03-08). Bibliotekslagen fastställer att högskolebiblio-
teken i Sverige ska ”svara för biblioteksverksamhet inom de områden som ankny-
ter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan” (SFS 2013:801). 
Den sociala och samhälleliga kontext som biblioteksorganisationen är inbäddad i 
återspeglas inte bara i verksamhetens syfte och inriktning utan också i de informa-
tionsprocesser som pågår i organisationen. Hur organisationen och dess medlem-
mar skapar, distribuerar och använder information i organisationen påverkas där-
för av externa faktorer som till exempel lagstiftning, då denna till viss del formar 
verksamheten. Stockholms universitetsbibliotek verkar också på en informations-
marknad där de måste anpassa sig till den informationsteknologiska utvecklingen, 
för att snabbt kunna svara på användarnas krav. De måste därmed ta ställning till 
hur ny teknik ska användas, köpas in och implementeras i verksamheten för att 
gynna användarna på bästa sätt. Besluten gäller även i syfte att hjälpa personalen, 
den dagliga arbetsgången och kommunikationen mellan medarbetarna (Davenport 
& Prusak 1997:38ff). 

Informationsmiljön påverkas även av en bredare och ofta komplex organisato-
risk miljö och kultur. Den organisatoriska miljön uttrycker bland annat bibliote-
kets inriktning och målsättning, samt de strategier som finns för att nå målet. Vi-
dare utrycker den hur organisationen är strukturerad, dess personalorientering, 
tekniska investeringar samt hur organisationskulturen ser ut. Alla dessa faktorer 
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speglar således också informationsmiljön och de informationsprocesser som på-
går. Fysiska arrangemang, det vill säga hur en organisation väljer att placera per-
sonalen är en faktor som påverkar hur information används och hanteras. Att ska-
pa fysiska platser som underlättar för interaktion är ett sätt att påverka informa-
tionskulturen och informationshanteringen. Även i denna undersökning har det 
visat sig tydligt att den externa och organisatoriska miljön och faktorer inom des-
sa, hela tiden samverkar med och påverkar informationsmiljön. En organisations 
informationsmiljö kan därmed inte studeras som en enskild enhet, om syftet är att 
nå djupare kunskap om informationskulturen (Davenport & Prusak 1997:34, 37f). 

I följande avsnitt redogör jag för några viktiga aspekter av den bredare orga-
nisatoriska miljön som innefattar biblioteksorganisationens strategi och målsätt-
ning, beslutsfattande, arbetsmiljö, relationer och ledarskap. De kategorier som 
presenteras säger också något om Stockholms universitetsbiblioteks organisa-
tionskultur, i vilket informationskulturen är inbäddad. Förhållanden som säger 
något om organisationskulturen kan utgöras av exempelvis stark känsla av samhö-
righet, förmåga att samverka samt förtroenden för medarbetare och chefer, några 
aspekter som jag belyser nedan (Curry & Moore 2003:95 Jacobsen & Thorsvik 
2008:135f; Schein 2010:7).  

Strategier, mål och beslutsfattande 
Målsättningar och strategier säger något om en organisations värderingar gällande 
dess verksamhet och identitet, samt hur organisationen ska agera för att nå de mål 
som satts upp. Organisationens målsättningar och strategier avspeglar sig också i 
informationsmiljön och påverkar därmed hur strategier kring information utfor-
mas. Övergripande mål och strategier samt medlemmarnas värderingar, förståelse 
och användning av dessa kan anses utgöra en indikator på organisationskulturen 
och är därför intressant att belysa (Choo 2002:54; Davenport & Prusak 1997:37, 
176f; Jacobsen & Thorsvik 2008:147f).  

Stockholm universitetsbibliotek och den organisation som omfattas av biblio-
tekets medlemmar har ett övergripande mål som formulerats enligt följande: ”bib-
lioteket tillhandahåller snabba, innovativa och relevanta tjänster inom vetenskap-
lig kommunikation som bidrar till Stockholms universitets forskning och under-
visning i världsklass” (Stockholms universitetsbibliotek, Verksamhetsplan 
2016:3). Organisationen har också fyra tydligt formulerade strategier för hur må-
len ska nås:  

1. Biblioteket stödjer användarna att hitta relevanta resurser och tillgängliggör 
efterfrågade resurser snabbt.  

2. Biblioteket bidrar till öppna nationella och internationellt gångbara infrastruktu-
rella lösningar för vetenskaplig kommunikation.  
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3. Bibliotekets tjänster utvecklas utifrån analyser av användarnas behov i relation 
till förändringar i omvärlden.  

4. Organisationskultur inom biblioteket som främjar kreativitet, effektivitet, sam-
arbete och gemensam förståelse av verksamhetens riktning och våra arbets-
uppgifter (Stockholms universitetsbibliotek, Verksamhetsplan 2016:4).  

Målen och strategierna återfinns i bibliotekets verksamhetsplan för 2016 som 
finns publicerad på organisationens hemsida. Beslut som fattas om målsättningar 
och strategier samt de värderingar som kommuniceras i samband med dessa kan 
dock problematiseras. De värderingar som kommuniceras behöver nämligen inte 
vara de som styr beteenden eller uppfattningen i organisationen (Jacobsen & 
Thorsvik 2008:147; Stockholms universitetsbibliotek, Verksamhetsplan 2016).  

Samtliga tillfrågade respondenter har en uppfattning om vad som är målsätt-
ningen med bibliotekets verksamhet, samt vilka målgrupper som är centrala. Flera 
nämner att Stockholms universitet är uppdragsgivare. Inte helt oväntat beskriver 
de däremot bibliotekets målsättning på lite olika sätt. Flera av respondenterna an-
vänder bibliotekets ledord ”snabb, innovativ och relevant” för att beskriva syftet 
och målet med verksamheten. De strategier som finns för att nå målen tycks där-
emot inte vara förankrade hos majoriteten av respondenterna och flera menar på 
att det inte finns tydligt formulerade strategier. En respondent förklarar att det 
ständigt pågår ett arbete med strategier (Intervjulogg 4). En annan är medveten 
om att det finns dokumenterad information om målsättningar och strategier men 
har svårt att skilja på vad som är vad: 

Vi har fyra mål tror jag, eller är det strategier? Nej, det är nog mål vi har […] Vad har vi för 
strategier egentligen? Vi har precis har möte om sånt här, och jag tycker att det är helt hopp-
löst (Intervjulogg 5).  

En tredje menar på att det inte finns ett tydligt mål som alla medlemmar kan uttala 
och berättar att ”det är väl både medvetet och lite omedvetet att man har gjort det 
så” (Intervjulogg 3). Det framkommer att alla respondenter har sin egen bild och 
tolkning av vad som är organisationens övergripande målsättning. De olika be-
skrivningar som ges kan i mångt och mycket kopplas till respondentens faktiska 
arbetsuppgifter, den avdelning respondenten arbetar på och vilken position denne 
har i organisationen. En respondent i gruppen medarbetare säger: 

Det är ett spann mellan ett sådant där övergripande, politiskt mål och när det verkligen landar 
nere i verksamheten (Intervjulogg 7).  

Det finns ett formulerat och dokumenterat mål samt strategier för hur målet ska 
nås, men dessa tycks inte förankrade i verksamheten på ett sådant sätt att de ska-
par konsensus bland organisationens medlemmar. En respondent menar på att 
övergripande strategier finns men att de inte är tillräckligt uttalade i verksamhe-
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ten. Respondenten uttrycker vidare att det inte alltid fungerar att arbeta utifrån 
stora strategidokument som beskriver planen för hur verksamheten ska arbeta. Det 
gäller snarare att förbättra kommunikationen och klimatet i organisationen, så att 
alla känner sig delaktiga och har förståelse för det mål som satts upp (Intervjulogg 
1). Uttalandet som görs ovan är intressant då de belyser att tydligt formulerade 
mål och strategier inte automatisk medför att de används i praktiken, eller är för-
ankrade hos personalen. Med utgångspunkt i respondenternas beskrivningar kan 
jag konstatera vad Ginman (1987) tidigt upptäckte i sina studier om informations-
kultur, att god tillgång till information inte räcker. Medlemmarna måste ha förmå-
gan att ta den till sig, för att kunna använda informationen produktivt i verksam-
heten (Ginman 1987:244). Organisationen måste också ha förmågan att kommu-
nicera ut dem på ett sådant sätt att de går att använda meningsfullt. Tydlig kom-
munikation kring mål och strategier, syftet med dem, samt förankring av dessa 
hos alla medlemmar är ett sätt att skapa konsensus kring vad som gör verksamhe-
ten och organisationen framgångsrik. Att uppnå konsensus kring en färskt formu-
lerad målsättning och strategier kan dock ta tid, och nya arbetssätt och visioner 
kan bestå av förändringar som kanske inte alltid mottas väl av alla. Att målen och 
strategierna relativt nyligen omformulerats är därmed en viktig faktor som med 
stor sannolikhet inverkar på förståelsen och beskrivningen av dem. Hur målsätt-
ningar och strategier formuleras inverkar även på organisationens informations-
miljö, då dessa ofta reflekteras i hur strategier för informationshantering utformas, 
vilket jag återkommer till i kapitel två.  

Ledarskap och beslutsfattande 
Ledarskap, befattningar och ansvarsnivåer har betydelse för informationskulturen 
och informationshanteringens olika delar. Beslutsfattande och ansvarsnivåer har 
relevans i fråga om vem som tillgodoser informationsbehovet hos olika grupper i 
organisationen samt hur samordning och graden av delaktighet ser ut (Curry & 
Moore 2003:98f; Eriksson 2014:44; Huotari 2003:135).  

Alla respondenter beskriver att beslutsfattandet till stor del sker i linje med 
organisationsstrukturen, i ett rakt nedstigande led. Biblioteksstyrelsen har det 
övergripande ansvaret och fattar beslut om bibliotekets riktning. Inom biblioteks-
organisationen fattar främst överbibliotekarie Wilhelm Wiberg besluten, i samråd 
med ledningsgruppen. Ledningsgruppen består som tidigare nämnt av överbiblio-
tekarien, avdelningscheferna och två processledare. På respektive avdelning är 
avdelningschefen en nyckelperson som fattar beslut och i det dagliga arbetet och i 
projektgrupper fattar även medarbetarna beslut. Beslut fattas således på alla nivå-
er, men utifrån olika dignitet och omfattning. I gruppen ledare uttrycker flera re-
spondenter att fler beslut borde tas på golvet. En respondent säger: 

I praktiken tycker jag att ledningen fattar för många beslut och ganska ofta tycker jag att det 
fattas för lite beslut också, det skulle behövas fattas mer beslut i vardagen. Sen skulle man 
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kunna ompröva dem. Jag tycker att vi har en för mycket struktur av att ledningen fattar beslut, 
även om beslutsmandatet hela tiden kommer därifrån och Wilhelm är den som i slutändan, ja 
egentligen, han är ansvarig för alla beslut som fattas, men, det är för mycket beslut som ändå 
landar på den nivån (Intervjulogg 1).  

Respondenten menar på att vissa prioriteringsbeslut måste tas av ledningen då det 
krävs en överblick av organisationen och de konsekvenser som vissa beslut kan 
medföra. Vardagliga beslut som till exempel fördelning av arbete bör dock i större 
uträckning tas av medarbetarna i verksamheten och inte av avdelningscheferna 
(Intervjulogg 1). En annan respondent i gruppen ledare uttrycker samma önskan, 
att organisationen måste bli bättre på att uppmuntra till flera beslut närmare själva 
arbetet (Intervjulogg 2). En tredje respondent i gruppen ledare beskriver istället en 
avdelning med arbetsområden så väl definierade att alla i princip kan sköta och ta 
egna beslut inom sitt område (Intervjulogg 4). Den specifika avdelningen som 
omnämns och den typen av ledarskap som beskrivs av respondenten i intervjulogg 
4 tycks vara präglad av den samordning och delaktighet som Curry & Moore 
(2003) förespråkar. Curry & Moore (2003) menar att horisontell och vertikal in-
teraktion mellan olika grupper inom olika områden gynnar ett gemensamt system 
för hur information och kunskap ska delas och användas, vilket kan appliceras på 
en avdelning med många arbetsområden (Curry & Moore 2003:98f).  

Alla fyra respondenter i gruppen medarbetare beskriver att beslutsfattandet 
sker i linje med organisationsstrukturen som är hierarkiskt och att vem som tar 
beslutet beror på beslutets dignitet. Desto större och mer omfattande beslut, desto 
högre upp i kedjan tas besluten. Dock upplever alla fyra respondenter i gruppen 
medarbetare att de förväntas fatta beslut och ta ansvar gällande de arbetsuppgifter 
det har, och inom de grupper och projekt där de arbetar. En respondent säger: 

Man tar väldigt mycket självständiga beslut känns det som, inom grupperna. Sen känner man 
av när det är någonting som man kanske behöver stämma av […] man har ju någonstans, nått 
slags ansvar inom arbetsgrupperna känns det som, och det går lite på känsla, ofta känner man 
på sig när det är någonting som kan kanske bör kolla (Intervjulogg 7).  

Hur ledarskapet, samordningen och graden av delaktighet ser ut samt hur besluts-
fattandet är organiserat skiljer sig i respondenternas beskrivningar och mellan 
olika avdelningar. Undersökningen visar dock att avdelningscheferna har en bety-
dande och ibland avgörande roll i skapandet av ett arbetsklimat där alla känner sig 
delaktiga och engagerade, på sin avdelning. Att ge medarbetare ansvar och infly-
tande och samtidigt stöd är nycklar till delaktigt ledarskap där interaktionen är 
såväl horisontell som vertikal (Curry & Moore 2003:98f).  

Arbetsklimat, samverkan och relationer 
Att undersöka Stockholms universitetsbiblioteks interna arbetsklimat har varit en 
viktig del i förståelsen av organisations- och informationskulturen. De människor 
som arbetar och är en del av organisationen är avgörande för dess kultur. Att ska-
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pa arbetsmetoder och främja ett arbetsklimat som bygger på samverkan, öppenhet 
och förtroende mellan de anställda är väsentligt i utformningen av en stark organi-
sationskultur och en väl fungerande informationskultur. Att vidare undersöka rela-
tioner, samhörighet och identitet är av intresse då Stockholms universitetsbiblio-
tek är en yrkesorganisation med många avdelningar och nivåer. För att åstad-
komma en gemensam kultur bör alla medlemmar enas om och arbeta mot ett och 
samma mål. I denna undersökning använder jag ordet teamkänsla för att beskriva 
känslan av samstämmighet. Organisationen bör också vara medveten om att sub-
grupper och subkulturer kan inverka på organisationen som helhet och mer speci-
fikt hur olika värderingar, normer och beteenden kan påverka informationshanter-
ingen (Curry & Moore 2003:97).  

Arbetsklimat  
Jag frågade samtliga respondenter hur de upplever stämningen i organisationen 
och svaren bildar ett mönster där flertalet begrepp och uppfattningar återkommer. 
Många beskriver inledningsvis att det finns ett gott kamratskap, där grundstäm-
ningen och stämningen mellan kollegorna generellt sätt är bra eller hygglig. Flera 
av respondenterna menar på att organisationens medlemmar utgörs av ”bra, roliga 
och trevliga människor” (Intervjulogg 1), men att det samtidigt finns tecken på en 
väldigt orolig stämning där det pratas mycket, i lunchrummet, eller på fikarasten:  

Alltså det är en glad, trevlig, bra stämning mellan kollegor för det mesta, såhär tycker jag 
grundstämning [sic], sen, det har varit ganska mycket, det har varit en stor omorganisation 
och det pågår små organisationer och det är väldigt, samtidigt väldigt oroligt och snackigt, 
pratigt och så. […] Så ibland när man möter en medarbetare, en kollega från en annan avdel-
ning som oj, vad mycket, vad det snackas mycket här, va mycket gnäll och va mycket pro-
blem det är, kan man bli varse (intervjulogg 8).  

 
[…] det är en svårdefinierad stämning, folk är väldigt trevliga när man träffar dem, men 

man märker att det tisslas och tasslas en hel del […]. Stämningen är god på sätt och vis, där 
de flesta gillar varandra och arbetsplatsen, men det finns en ingrodd misstro mot vissa saker 
som yttrar sig i en del skitsnack och missförstånd (Intervjulogg 5).  

Några begrepp som återkommer är frustration och bitterhet, känslor som flera av 
respondenterna härleder till den omorganisering och den nya strategiska inriktning 
som relativt nyligen genomförts i organisationen: 

den har nog blivit bättre, men det är ju inte paradiset tycker jag stämningsmässigt. Men det är 
ju också, i alla fall när jag började, vilket inte är så himla länge sen, då hade det ju ganska 
nyss omorganiserats ganska mycket och det tar ju tid alltså, en sådan grej innan […], så jag 
tycker att det är ganska så tuff stämning här, måste jag säga […] väldigt många missnöjda 
människor, […] mycket bitterhet och folk som har råkat illa ut sådär, så folk får ju sina törnar 
alltså, och det märker man ju av ganska mycket tycker jag (Intervjulogg 7).  

Tydligt är att de organisatoriska förändringar och den utveckling som skett i orga-
nisationen har påverkat arbetsklimatet och de anställda. Medlemmarna som verkar 
inom organisationen tycks behöva tid att landa i det förändringar som skett och 
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vissa har även svårare att accepterar förändringar än andra. En stor omorganise-
ring påverkar definitivt flera delar av organisationen och inte minst kulturen, och 
därmed också tilliten mellan de anställda, medarbetare och chefer. Flera respon-
denter, ur båda grupperna berättar att de upplever att det finns ett glapp eller en 
skillnad mellan medarbetare och ledare som påverkar arbetsklimatet negativt och 
bidrar till den snackiga och oroliga stämning som jag exemplifierat ovan. Två 
respondenter i gruppen medarbetare upplever att det finns kollegor som inte gillar 
ledningsgruppen eller vissa personer som sitter i ledningsgruppen, där ogillandet 
grundar sig i brist på förtroende och möjligheten att påverka arbetet, en säger: 

[…] det finns ju alltid någon som tycker att de bestämmer allting däruppe och vi kan inte på-
verka någonting, vilket jag tycker är fel […] (Intervjulogg 6).  

En respondent i gruppen ledare beskriver situationen som att det finns två skikt, 
där de två skikten som består av just ledare och medarbetare har svårt att förstå 
varandra. Respondenten beskriver också att denna företeelse är något som funnits 
länge i organisationen:  

Jag upplever, har upplevt sen jag kom hit att det finns en väldig skillnad mellan, […] ledning 
och medarbetare som jag tror ligger i, jag vet att jag pratade med en person som hade jobbat 
på SUB på 90-talet och sa någonting om, […] ja på SUB det minns jag när jag jobbade där 
också, det fanns ju ett väldigt ledningsförakt, det tror jag har funnits där hela tiden. [---].  

Någonstans tittar man på ledningen som att det skulle vara någonting väldigt speciellt, så 
kan man gnälla på att ledningen fattar inte vad vi gör och vad fattar egentligen ledningen för 
beslut, ledningen borde fatta ett beslut, om ledningen fattar ett beslut så var det fel beslut, 
ledningen förstår inte vad vi gör (Intervjulogg 1).  

Respondenten menar att det finns förväntningar på ledningen som aldrig kommer 
infrias, då det är omöjligt att uppfylla och rätta sig efter allas önskningar och åsik-
ter. Vidare förtydligar respondenten att det dock gnällts från båda håll, där led-
ningen ibland också visat missnöje över att medarbetarna inte alltid förstår vad de 
försöker göra (Intervjulogg 1).  

Alla respondenter beskriver att arbetsklimatet under en tid präglats av orolig-
heter och frustration men att stämningen sakta men säkert blir mer positiv. Att de 
flesta ändå trivs på arbetsplatsen och med sina kollegor framkommer också, trots 
de oroligheter som varit. Bilden av arbetsmiljön tycks också påverkas utifrån vil-
ken avdelning respondenterna arbetar på och vissa avdelningar tycks präglas av 
större missnöje än andra. Utifrån ett sådant resonemang kan en rimlig förklaring 
vara att vissa avdelningar och individer drabbats hårdare av de verksamhetsför-
ändringar som gjorts. För en avdelning eller en medarbetare som till stor del arbe-
tar operativt kan stora visioner och nya strategier te sig svävande och svåra att 
implementera i den dagliga, praktiska verksamheten. Vissa avdelningar och med-
arbetare behöver också mer tid och utrymme att tackla de förändringar som gjorts 
och låta dem sjunka in. Att det tycks finnas ett upplevt glapp mellan medarbetare 
och ledare kan leda till en differentiering i organisationen som på sikt påverkar 
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och försvårar samstämmighet och förtroende. Ledningsgruppen är en relativt ny 
sammansättning av människor. De har i sin nuvarande position och genom sitt 
agerande goda förutsättningar att lägga grunden för gemensamma värderingar, 
både ur ett strategiskt och operativt perspektiv, minska glappet och skapa förtro-
ende för gruppen hos sina medarbetare. Om negativa åsikter och värderingar får 
fäste kan det bli allt svårare att förändra dessa framöver. Vidare har avdelnings-
cheferna en viktig roll i att vara lyhörda inför sina medarbetare, och få dem att 
känna sig delaktiga i de förändringar som sker.  

Förtroende är som ovan nämnt en vital del i skapandet av såväl organisations-
kultur som informationskultur. Positiva informationsbeteenden, som viljan att dela 
information och kunskap, samt förmågan och viljan att samarbeta påverkas av 
förtroendet mellan människor och grupper (Curry & Moore 2003:97; Davenport 
& Prusak 1997:87). Alla respondenter uttrycker att de mer eller mindre har förtro-
ende för såväl medarbetare som chefer. Stort förtroende har de dock främst för 
nära kollegor på den avdelning och i de grupper där de dagligen arbetar och ver-
kar. Flertalet respondenter uttrycker också att man måste ha förtroende för var-
andra. Inställningen hos flera är ödmjuk och flera menar på att det är omöjligt att 
sitta på all kunskap själv. Att lita på varandras kunskap och kompetens på olika 
områden anses viktigt för att organisationen ska fungera som helhet. I gruppen 
medarbetare uttrycks det i högre grad att förtroendet ibland sviktar för en del che-
fer, då beslut som upplevts obefogade, och inte alls i linje med organisationens 
eller avdelningens målsättning tagits. Cheferna är å andra sidan i en mer utsatt 
position och tvingas ta beslut som kanske inte alltid faller väl ut hos medarbetar-
na. Vidare beskriver alla respondenter att de känner sig uppskattade och att de 
upplever att deras arbete värdesätts i organisationen. Konkreta exemplen på upp-
skattning ges främst av medarbetare som arbetar operativt i organisationen och 
som känner att deras arbete värdesätts och uppskattas av användaren i samband 
med den service som ges.  

Undersökningen och de resultat som presenteras gällande hur respondenterna 
upplever arbetsmiljön, samt beskrivningar av hur förtroende ser ut i organisatio-
nen kan skildras som motsägelsefullt. Å ena sidan beskrivs en arbetsmiljö präglad 
av oroligheter och disharmoni. Å andra sidan uppger alla respondenter att de trivs 
bra på arbetsplatsen och tillsammans med sina kollegor. Vidare pekar utsagorna 
på att det finns ett upplevt glapp mellan medarbetare och ledare, där de båda 
grupperna ibland har svårt att förstå varandra. Samtidigt beskriver respondenterna 
att de har förtroendet för medarbetare och chefer och att de behöver, samt har tillit 
för varandras kunskap och kompetens. Min tolkning är att arbetsmiljön upplevts 
som orolig och disharmonisk under en lång period och i samband med förändring-
arna har också en del i personalen slutat och nya har börjat. Den negativa stäm-
ningen har således påverkat alla, och bidragit till oro och frågor gällande bibliote-
kets, verksamheten och de anställdas framtid. Lågt förtroende för vissa chefer i 
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organisationen kan antas grunda sig på att flera är nya på sin position och inte 
hunnit förankra sin roll i verksamheten. Samtidigt har omfattande förändringar 
skett. Inom sin avdelning och i specifika grupper finns däremot god gemenskap 
som präglar arbetet och stämningen i det dagliga arbetet och därmed höjer graden 
av förtroende och välmående på arbetsplatsen. I följande avsnitt diskuterar jag 
mer grundligt hur samverkan och relationer ser ut i organisationen.  

Samverkan och relationer 
Stockholms universitetsbibliotek består av sammanlagt åtta avdelningar som alla, 
utöver bibliotekets generella målsättning och strategier, har enskilt formulerade 
strategier och mål. I syfte att utveckla verksamheten ska arbetet dock bedrivas i 
projekt och processer som är avdelningsöverskridande, och avdelningstillhörighet 
ska på så vis spela en mindre roll i organisationen. Avsikten är att föra samman 
olika människor från olika avdelningar och skapa grupper som fokuserar på att 
tillsammans lösa verksamhetsutvecklande uppgifter. I organisationen finns sedan 
hösten 2015 två processledare vars arbete bland annat syftar till att främja och 
stimulera gränsöverskridande arbete. Målet är att uppnå väl fungerande samarbe-
ten och arbetsflöden som gynnar användaren (Stockholms universitetsbibliotek, 
Verksamhetsplan 2013-2015; Stockholms universitetsbibliotek, Verksamhetsbe-
rättelse 2014; Stockholms universitetsbibliotek, Verksamhetsplan 2016). Att or-
ganisationen aktivt ska, och arbetar mer avdelningsöverskridande framgår också 
utifrån vad respondenterna berättar om det praktiska arbetet och samarbeten i oli-
ka projektgrupper och mellan olika avdelningar. Att samverka avdelningsöver-
skridande i projektform ger möjlighet till bredare inblick, kunskap och bättre för-
ståelse för arbete på organisationens olika avdelningar. För att uppnå samstäm-
mighet är det viktigt att alla har förståelse för alla delar av verksamheten och för-
står vikten av hur allas arbete främjar helheten. Vid frågor gällande samstämmig-
het och samhörighet och om respondenterna upplever att det finns en teamkänsla i 
organisationen som helhet, där alla strävar mot ett och samma mål, är svaren till 
stor del nekande. Alla respondenter i gruppen medarbetare säger att de känner 
samhörighet och teamkänsla i grupperna där de arbetar och på den avdelning de 
tillhör, en respondent beskriver det på följande sätt: 

Om man tänker dem arbetsgrupper jag ingår i här på avdelningen så tycker jag att det känns 
som att man har ganska mycket samma syn på saker och vet vart man är på väg på nått sätt. 
Sen kan det väl märkas också att det är lite, jag tror att det är lite ojämnt, om man tänker hela 
organisationen, att det fortfarande kan märkas att det liksom […] det känns som att det, inte 
riktigt alla är med på tåget och har accepterat inriktningen, men det tror jag är lite spritt, det 
finns de som inte har accepterat och så finns det de som, ja så där finns det nog en liten diff 
tror jag (Intervjulogg 7).  

I gruppen ledare nämner alla respondenter att de känner stark tillhörighet och 
teamkänsla i framförallt ledningsgruppen. Att alla respondenterna känner samhö-
righet och samstämmighet kring arbetsrelaterade frågor och beslut på avdelningar 
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och/eller i de grupper som de är en aktiv del av är inte speciellt förvånande. Ut-
maningen ligger därmed i att skapa samstämmighet gällande var organisationen 
som helhet är på väg och vilka målsättningar som ska uppfyllas för hela verksam-
heten, och inte bara för enskilda delar. Högre samstämmighet i organisationen 
som helhet skulle vidare kunna bidra till starkare förtroende för medarbetare och 
chefer på flera nivåer. En respondent i gruppen ledare menar på att det svåraste i 
arbetet med att jobba avdelningsöverskridande i processer och projekt ändå ligger 
i att få med alla på tåget:  

Man har nog verkligen sin teamkänsla i sin avdelning, tror jag, och det är på gott och ont. 
Man har nog inte teamkänslan i biblioteket, inte alla, det finns några som har det absolut, med 
det finns många som inte har det, utan man har det i sitt lilla team, vilket gör det svårt när 
man förändrar saker, man vet vad man har, men man vet inte vad man får (Intervjulogg 3).  

Förändring är svårt och tar tid. Stockholms universitetsbibliotek och organisatio-
nen har en organisationsstruktur med tydlig avgränsning och uppdelning mellan 
åtta avdelningar som alla har egna målsättningar och strategier. Det är en struktur 
som varit normen i organisationen under väldigt många år. Att samarbeta över 
avdelningsgränser och driva projekt utifrån verksamhetsutvecklande uppgifter 
tycks accepterat. Desto svårare tycks det vara att få alla att acceptera bibliotekets 
nya inriktning, det förändringar som avdelningsöverskridande arbete medför och 
tanken på biblioteket som en enhet istället för många små (Stockholms universi-
tetsbibliotek, Verksamhetsplan 2016).  

Sammanfattning - Organisationsmiljö, kontext och kultur 
I kapitel ett har jag presenterat faktorer som säger något om Stockholms universi-
tetsbiblioteks organisationsmiljö, kontext och kultur. I analysen framgår att det i 
enlighet med Davenport & Prusaks (1997) teori är viktigt att undersöka och ta 
hänsyn till kontexten, flera aspekter och livsmiljöer samt beteenden då de hela 
tiden samverkar och påverkar varandra (Davenport & Prusak 1997:33). Extern 
och organisatorisk miljö och faktorer som lagstiftning, rådande informations-
marknad, bibliotekets inriktning, mål, strategier och kultur bör alla uppmärksam-
mas i syfte att vidare förstå informationsmiljön och informationskulturen. I analy-
sen framgår att det finns ett uttalat och dokumenterat mål och strategier för hur 
målet ska nås, men dessa är inte förankrade i verksamheten på ett sådant sätt att 
det skapar konsensus bland organisationens medlemmar. Beslutsfattandet i orga-
nisationen sker i linje med den hierarkiska organisationsstruktur som råder och 
desto större beslut desto högre upp i hierarkin tas besluten. Dock tas beslut gäl-
lande den dagliga verksamheten på alla nivåer och flera respondenter i gruppen 
medarbetare känner att de har mandat och även förväntas ta beslut. I gruppen le-
dare säger flera av respondenterna att de önskar att fler beslut skulle tas närmare 
golvet. Arbetsmiljön har under en tid präglats av oroligheter och disharmoni som 



 45 

kan härledas till den omfattande omorganisering som gjorts och det ledningsskifte 
som skett. Att respondenterna inte tycks ha en ömsesidig förståelse för var biblio-
teket som helhet är på väg kan troligtvis också härledas till att de målsättningar 
och strategier som formulerats är relativt nya. Att det vidare finns målsättningar 
och strategier för varje avdelning kan också vara en bidragande faktor då respon-
denterna främst har kännedom om och arbetar utifrån dessa. Resultat tyder på vad 
Ginman (1987) presenterat i sina studier om informationskultur, att god tillgång 
till informationen inte räcker i syfte att ta den till sig och använda den produktiv i 
verksamheten (Ginman 1987:244). Trots de oroligheter som präglat arbetsmiljön 
upplever majoriteten att de har förtroende för medarbetare och chefer, dock främst 
för de chefer och medarbetare de arbetar nära, och där de dagligen är beroende av 
den kunskap och kompetens som finns.  

En avgörande och återkommande omständighet som påverkat alla delar av or-
ganisationen och som måste belysas är de omfattande organisatoriska försänd-
ningar som pågått och i viss mån fortfarande pågår. Nya avdelningar har bildats 
och nya mål och strategier har satts upp för respektive avdelningen. Lednings-
gruppen har vidare formulerat den övergripande målsättningen och strategierna 
för verksamheten, i enlighet med universitets inriktning och vision. Ombyggna-
tionen har möjliggjort för interaktion och kommunikation i allt större omfattning 
då små, enskilda arbetsrum blivit storrum. Nya arbetssätt i form av avdelnings-
överskridande arbete och projekt präglar verksamheten i allt större grad. Detta 
möjliggör och syftar till att sudda ut avdelningsgränserna, få en bredare insyn i 
verksamheten som helhet och därmed bättre förståelse för arbetet på alla nivåer 
och avdelningar. Stockholms universitetsbiblioteks arbetssätt och struktur har 
således varit och är fortfarande under utveckling. Utvecklas och förändras gör 
också kulturen, om än långsamt. I sin definition av organisationskultur menar 
Schein (2010) att kultur är en inlärningsprocess, byggd och etablerad av en grun-
dare eller ledare i organisationen. I samband med nyanställningar och nytt ledar-
skap utmanas och förändras därmed kulturen. Nya värderingar och övertygelser 
som i detta fall också lett till stora förändringar, påverkar organisationskulturen, 
och så också informationskulturen. Kulturen ändras och utvecklas i relation till 
interna förändringar, utmaningar och problem men också till externa utmaningar 
som förändrade användarbehov och teknologisk utveckling. Ovan nämnda fakto-
rer har alla haft stor inverkan på Stockholm universitetsbibliotek som organisation 
och verksamhet, vilket framkommer i analysen (Schein 2010:21f).  

Informationsmiljö- och kultur 
I kapitel två presenterar och diskuterar jag aspekter som rör Stockholms universi-
tetsbiblioteks informationsmiljö, och mer specifikt informationskulturen. I under-
sökningen av informationsmiljön har jag utgått från Davenport & Prusaks (1997) 
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modell An Ecological Model For Information management och tagit fasta på kul-
tur och beteenden. Kultur och beteenden är två viktiga och komplexa faktorer i 
skapandet av en framgångsrik informationsmiljö, informationskultur och därmed 
en väl fungerande informationshantering (Davenport & Prusak 1997:34). I följan-
de avsnitt presenterar jag resultatet av de socialt delade mönster av värderingar, 
normer och beteenden som definierar betydelsen och användningen av informa-
tion på Stockholms universitetsbibliotek (Choo 2013:775). Kategorierna och ana-
lysen som presenteras återkopplas främst till Curry & Moores (2003) komponen-
ter informationshantering, hantering av informationssystem och kommunikations-
flöden. Då utgångspunkten varit att informationskulturen är en del av en redan 
etablerad organisationskultur relateras även belysta faktorer och resultat från kapi-
tel ett. Faktorer och resultat från kapitel ett som återkopplas till hur informations-
kulturen och informationshanteringen ser ut är övergripande strategier och mål, 
beslutsfattande, ledarskap samt arbetsklimat, samverkan och relationer.  

Jag har i det empiriska materialet sökt svar på om det finns tydliga riktlinjer 
för informationshantering, på vilket sätt de är kopplade till organisationens över-
gripande målsättning, hur och om de används, samt om de bidrar till effektiva 
kommunikationsflöden. I kapitel två presenterar jag också hur organisationens 
kommunikationsflöde ser ut och analyserar såväl vertikal som horisontell kom-
munikation samt formell och informell kommunikation. Vidare har jag utforskat 
om det ges uttryck för preferenser gällande kommunikationsformer samt tillgång-
en till information, informationsöverflöd och hur information delas. Jag har un-
dersökt om informationskulturen kan förstås utifrån vad Davenport & Prusak 
(1997) beskriver som enhetlig, öppen eller stängd, bemyndigande eller kontrolle-
rande extern eller internt fokuserad, samt i vilken mån informationskulturen kan 
beskrivas som fakta eller ryktesbaserad (Curry & Moore 2003:95, 97f; Davenport 
& Prusak 1997:86).  

Strategi och riktlinjer för informationshantering  
I detta avsnitt presenterar och diskuterar jag huruvida Stockholms universitetsbib-
liotek har en tydlig strategi och/eller riktlinjer för informationshantering och in-
formationshanterande system. Samt om medarbetarna är medvetna om, använder 
och får stöd av dessa. Målet med informationshantering utifrån det organisatoriska 
perspektiv som jag antar är att hjälpa individer och organisationen att få tillgång 
till och använda information på ett effektivt sätt, i syfte att nå de strategiska mål 
som satts upp (Detlor 2010:103f). Strategier för informationshantering kan gälla 
såväl extern som intern information och kommunikation och Davenport & Prusak 
(1997) menar att en sådan återspeglas och samverkar med organisationens över-
gripande målsättningar och strategi. Curry & Moore (2003) argumenterar också 
för att en strategi för användning av informationshanterande system är relevant 
och att den bör vara nära kopplad till organisationens övergripande strategi. Rele-
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vansen ligger i utformningen som påverkar till exempel hur de anställa samverkar 
och interagerar (Curry & Moore 2003:98; Davenport & Prusak 1997:37).  

I samtal med respondenterna blir det tydligt att det råder osäkerhet kring om 
det finns upprättade riktlinjer och värderingar för hur information ska hanteras 
internt. Flera respondenter har vetskap om att det finns eller har funnits olika poli-
cydokument och lathundar att tillgå. Det framkommer att det funnits riktlinjer och 
policyer i omgångar som till exempel behandlat utformningen av e-post, eller reg-
ler kring hur sociala medier ska användas. Flera respondenter menar dock på att 
sådana riktlinjer försvinner och sedan glöms bort, tills det kommer nya, exempel-
vis i samband med att någon gör ett misstag i kommunikationen. I syfte att prak-
tiskt hantera information och kommunicera internt har Stockholms universitets-
bibliotek implementerat intranätet Subnet. På Subnet publiceras och tillgänglig-
görs information som har relevans för de anställda inom biblioteksorganisationen. 
I enlighet med respondenternas uttalanden finns ett antal informationshanterande 
dokument att tillgå på Subnet och dessa återfinns under olika avdelningar. Under 
avdelningen Kommunikation finns en e-postpolicy som innefattar rekommenda-
tion vid kommunikation via e-post, samt riktlinjer för användning av sociala me-
dier. Under Staben finns ett dokument med föreskrifter för användning av infor-
mation och informationshanterande resurser som behandlar övergripande regler 
för informationssäkerhet och rapportering av upptäckta fel. Under avdelningen 
Media återfinns en kommunikationsplan som uttrycker syfte och mål med såväl 
intern som extern kommunikation och som till synes tycks gälla specifikt för 
medarbetarna och arbetet på den avdelningen. Efter en stunds letande återfinns 
även kommunikationsplanen under avdelning för Publicering och under avdel-
ningen för Kvalitet, men layouten och innehållet i dokumentet skiljer sig något. 
Dokumentet är upprättat av kommunikationsavdelningen 2013 och syftar till att 
utforma riktlinjer för intern och extern kommunikation på varje avdelning, då oli-
ka avdelningar uttrycks ha olika behov, främst i utformningen av extern kommu-
nikation. Det är svårt att avgöra om dokumentet först upprättas i syfte att gälla 
intern och extern kommunikation för hela organisationen, för att sedan specificera 
de olika avdelningarnas behov. Ingen av respondenterna nämner kommunika-
tionsplanen i samtalet om riktlinjer och strategier för informationshantering och 
jag får därmed anta att dessa inte används frekvent i arbetet eller glömts bort 
(Stockholms universitetsbibliotek, Subnet3 2016; Falenius 2014; Swedberg & 
Parmhed 2014; Stockholms universitetsbibliotek, Riktlinjer för användning av de 
sociala medierna vid Stockholms universitetsbibliotek; Stockholms universitets-
bibliotek, Avdelning för media, kommunikationsplan 2013).  

Behovet av riktlinjer för intern och extern kommunikation tycks däremot ha 
funnits och efterfrågats då kommunikationsplanen upprättats. Kommunikations-
planen på avdelningen Media består av riktlinjer och rutiner för hur intern och 
extern information ska kommuniceras på avdelningen. Under intern kommunika-
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tion anges tolv kanaler för intern kommunikation, varav e-post, Subnet och möten 
omnämns som de tre första. Den interna kommunikationen syftar till att Stock-
holms universitetsbibliotek ska vara: 

En öppen och transparant organisation för sina medarbetare, med god intern kommunikation, 
inklusive till exempel mötesteknik, känsla av delaktighet och tydlighet. Avdelningschefen, el-
ler av denna utsedd ansvarig, ska med stöd av Kommunikationsavdelningen ska-
pa/upprätthålla rutiner för en god intern kommunikation på avdelningen (Stockholms univer-
sitetsbibliotek, Kommunikationsplan, Avdelning för media 2013:1).  

Intranätet Subnet tycks ha en betydande roll för biblioteksorganisationens interna 
kommunikation och återkommer frekvent i respondenternas uttalanden om hur 
medlemmarna förväntas hanterar information och kommunicera. Subnet omnämns 
även i den upprättade kommunikationsplanen. I den formuleras ett av målen med 
intern kommunikationen som ”bidra till att intranätet, SUBNET, är levande och 
den naturliga källan för intern kommunikation” (Stockholms universitetsbibliotek, 
Avdelning för media, kommunikationsplan 2013:2). Verktyget tycks ha en viktig 
roll gällande att bidra till den transparens, interna känsla av delaktighet och inklu-
derande arbetsmiljö som den interna kommunikationen som helhet syftar till. I ett 
samtal om Subnet berättar en respondent att ansvaret att implementera informa-
tionssystemet legat på IT, men de har inget ansvar för innehållet (Intervjulogg 4). 
Några riktlinjer eller en strategi för hur informationen ska hanteras på Subnet 
finns inte, och är inte något som respondenterna känner till. Hur verktyget Subnet 
är uppbyggt samt hur användarna väljer att publicera innehåll styr således hur 
informationen ska organiseras och delas. Alla respondenter beskriver att det är 
upp till varje avdelning hur man vill jobba med verktyget samt vilken, och hur 
mycket information som ska publiceras och delas. ”Det är en grundstruktur, sen 
får du stoppa in innehållet själv” (Intervjulogg 3). En respondent i gruppen ledare 
menar på att idén med intranätet är att dela så mycket information som möjligt 
och att en för hård styrning gällande hur verktyget ska användas kan bli problema-
tisk vid förändrade behov. Det förutsätter dock att medlemmarna i organisationen 
faktiskt också delar och uppdaterar informationen, och det visar sig att den insat-
sen skiljer sig från avdelning till avdelning: 

[…] vissa avdelningar lägger verkligen upp allt på sin Sub, på sin intranätssida, andra gör det 
inte, men samtidigt så är det sällan jag saknar någonting […] (Intervjulogg 3).  

Ett problem med Subnet som nämns flera gånger är att innehållet är så omfattande 
att det är svårt att hitta, samtidigt som sökfunktionen är dålig. Att strukturen är 
avdelningsuppdelad medför också svårigheter att enkelt hitta dokument utanför 
sin egen avdelning, då alla gör på olika sätt. Det resulterar i att användarna får leta 
länge efter den information som efterfrågas, ibland utan resultat: 
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Går man in på en annan avdelning, för alla avdelningar har som egna platser där, och går man 
in på en annan avdelning där så blir man ju väldigt lätt snurrig. Man har liksom ingen aning 
om, är det arbetsdokument, är det policydokument, när skrevs det här, är det här överhuvud-
tagen aktuellt fortfarande, så det är väldigt så, det blir ju gärna så att det inte hålls uppdaterat 
riktigt kanske (Intervjulogg 7).  

Att leta efter dokument upplevs därmed ta onödig tid och resulterar ofta i att de 
anställda istället går direkt till den ansvarige och frågar, eller mailar. När det gäll-
er att hitta information som efterfrågas i det dagliga arbetet är Subnet alltså inte 
alltid den primära eller naturliga källan till intern kommunikation och medlem-
marna löser sina informationsbehov genom andra metoder, exempelvis genom 
verbal kommunikation . En respondent i gruppen ledare berättar: 

Jag får ju ganska mycket frågor om sånt här, folk är, det är lätt att komma och fråga chefer, 
istället för att leta själv, eller ta reda på saker själv (Intervjulogg 4).  

Att gå och fråga, istället för att leta på Subnet, är något som alla respondenter be-
rättar att det gör. Det anges också som det snabbaste och enklaste sättet att få till-
gång till den information som efterfrågas.  

Utan en strategi eller riktlinjer för hur Subnet ska användas i fråga om att 
märka, publicera och därmed hitta information kan verktyget i sig inte beskrivas 
som tillfredsställande i syfte att hantera information effektivt. Det är också lätt att 
hävda att organisationen inte behöver ännu en strategi eller plan, då medarbetarna 
knappt tycks medvetna om de som redan finns. En övergripande strategi eller rikt-
linjer som är praktiskt orienterade kan dock bidra till struktur som underlättar in-
formationshanteringen via systemet. Att upprätta en informationsstrategi för in-
formationshantering handlar om att ställa sig frågan vad vill vi göra med informa-
tion i den här organisationen och vad har den för syfte? och kräver att ledningen 
är mån om att prioritera information som resurs, samt hanteringen av den (Choo 
2002:54; Davenport & Prusak 1997:35). Om syftet är att dela information får jag 
anta att man även vill att den ska vara lätt att hitta och använda vid behov. Att 
upprätta några grundläggande praktiska principer för hur information ska märkas 
eller taggas kan vara ett sätt som underlättar hanteringen, i synnerhet när någon 
ämnar söka efter och hitta relevant information, även utanför sin egen avdelning. 
Principerna behöver inte vara skrivna i sten utan kan löpande ändras och utvecklas 
i takt med att behoven ändras. Dock måste alltid en tydlig kommunikation ske i 
samband med detta. I samtal med respondenterna om Subnet är utsagorna till viss 
del självmotsägande. Det finns ingen strategi eller riktlinjer för hur Subnet ska 
användas och flertalet beskriver verktyget som stort, krångligt och svårt att söka i. 
Samtidigt menar i princip alla att intranätet möter deras informationsbehov. Flera 
nämner dock att systemet främst möter informationsbehoven i relation till arbetet 
på den egna avdelningen eller i tvärgrupper, där de dagligen arbetar. Förklaringen 
till att respondenterna uppger att verktyget tillfredställer deras informationsbehov 
kan således vara att Subnet främst används i syfte att få tillgång till information 
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som återfinns på den egna avdelningen. När det gäller att få tillgång till informa-
tion, från till exempel en annan avdelning eller grupp utgör inte Subnet det primä-
ra sättet att varken dela eller få tillgång till den information som efterfrågas. Sub-
net som verktyg tycks fungera bäst i egenskap av anslagstavla som syftar till att 
kommunicera generell information och nyheter till många, på en och samma gång. 
Subnet kan också beskrivas ha informationsbevarande eller förvaltande egenska-
per då dokument i stor utsträckning samlas och bevaras i verktyget. Syftet med 
Subnet är att medverka till ett öppet informationsflöde, fri tillgång och delning av 
information i organisationen, men verktyget i sig medför inte automatisk att in-
formationskulturen är öppen. Idén med fri och öppen tillgång är god men san-
ningen är att människor ofta har tillgång till mer information än de kan hantera. 
Det medför ofta svårigheter att hitta och sortera ut det som verkligen är relevant 
och ett informationsöverflöd uppstår, något som framgår av respondenternas utsa-
gor. Vidare är det tydligt att medlemmarna många gånger löser sina informations-
behov utanför Subnet (Curry & Moore 2003:97; Davenport & Prusak 1996:92).  

Extern kommunikation, som syftar till att synliggöra, marknadsföra och stärka 
kontakten med centrala målgrupper tycks vara prioriterat i organisationen. Den 
kommunikationsplan som upprättats återkopplar till organisationens övergripande 
målsättning och strategier, där informationsförsörjning och användaren är i fokus. 
Rutiner för informationshanterande principer gällande bestånd, förvärv, informa-
tionsförmedling och extern kommunikation är betydligt mer utvecklade än hanter-
ing och kommunikation av intern information vilket indikerar på att informations-
kulturen idag är externt fokuserad (Stockholms universitetsbibliotek, Avdelning 
för media, Kommunikationsplan 2013; Stockholms universitetsbibliotek, Medie-
plan 2015).  

Hur individer delar, använder och hanterar information, samt graden av för-
troende, gott samarbete och kommunikationsflöden är komponenter som påverkar 
och är nödvändiga i skapandet av en informationskultur. I följande avsnitt under-
söker och redogör jag för hur medlemmarna utbyter information internt, respon-
denternas inställning till att dela information, samt hur tillgången på information 
ser ut i organisationen (Curry & Moore 2003:97f).  

Informationsutbyte och tillgång till information  
I kapitel ett presenterade och diskuterade jag graden av förtroende i organisatio-
nen, en viktig del i skapandet av informationskultur (Curry & Moore 2003:97). 
Inställningen bland respondenterna var att förtroende och öppenhet ofta är avgö-
rande då medlemmarna behöver varandras olika kunskap och kompetens, i syfte 
att utföra ett så bra arbete som möjligt. Att ha förtroende för varandra är också en 
central komponent gällande att utbyta, dela och söka upp information och avspeg-
las därmed i informationsbeteendet. Davenport & Prusaks (1997) definition av att 
dela och sprida information grundar sig på att själva handlingen ska vara frivillig, 
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och bör inte förväxlas med rapportering av information. Att dela information ska 
innefatta en tvångsfri vilja att dela. Att rapportera information förknippas ofta 
med organisationsstrukturen och hur information kommuniceras ner och upp i 
organisationen (Davenport & Prusak 1997:87). Respondenternas inställning till att 
självmant dela, tillgängliggöra och få information är överlag positiv och handling-
en beskrivs som självklar och enkelt. ”Det är jättelätt, jag frågar. Jag mailar, jag 
lyncar [sic] eller så går jag och frågar om det är jättebråttom, nej det är inga pro-
blem” (Intervjulogg 4). Alla respondenter upplever att de har tillgång till eller 
enkelt kan få tillgång till den information de behöver för att effektivt kunna utföra 
sina uppgifter. Att dela, utbyta och få information i organisationen tycks således 
okomplicerat, vilket alla respondenter beskriver, men hur det ska göras på bästa 
sätt är inte alltid lika självklart:  

Det tycker jag är ganska okomplicerat egentligen, sen är det väl snarare såhär att det finns 
ganska många vägar och ibland kan man ju tänka, jaha vilken väg är det jag ska välja här. Jag 
menar, ska man lägga ut det i olika nyhetsrullar på intranätet, eller ska man maila det till sin 
avdelning, ofta finns det ju flera olika mailadresser för att nå en viss grupp, vilken ska man 
använda, sådana grejer kan man ju fundera på ibland. Det finns ju vägar ut och ju närmare ens 
egen arbetsgrupp det är, ju enklare är det (Intervjulogg 7).  

Det muntliga samtalet är centralt och återkommer hela tiden i utsagorna om hur 
information enklast utbyts och tillgängliggörs i organisationen. Att gå och fråga 
någon tycks vara det mest effektiva sättet att snabbt få den information som efter-
frågas. Utöver Subnet använder flertalet respondenter den upphandlade molntjäns-
ten Box som ett komplement, i syfte att dela relevant information och dokument. 
Enligt kommunikationsplanen (2013) ska organisationen och den interna kommu-
nikationen sträva efter att vara öppen och transparant. Visionen med Subnet är 
densamma, där verktyget syftar till att dela och tillgängligöra information i största 
möjliga mån (Stockholms universitetsbibliotek, Kommunikationsplan, Avdelning 
för Media 2013:1). Majoriteten av respondenterna upplever att de har tillgång till, 
eller ser till att få tillgång till den informationen de behöver och mycket tyder på 
att informationskulturen syftar till att vara öppen. Flera olika verktyg erbjuds och 
används för att dela och tillgängligöra information samt kommunicera, och vilket 
verktyg medlemmarna väljer att använda styrs framförallt av preferens, tidigare 
erfarenhet och teknisk färdighet. Subnet omnämns av en respondent i gruppen 
ledare som nyckeln till den interna kommunikationen (Intervjulogg 4). Istället för 
att fokusera på verktyget i sig bör organisationen fokusera på hur medlemmarna 
använder verktyget och vilka fördelar, samt problem som uppstår i samband med 
användningen. Om användarna hellre använder molntjänster som Box eller e-post 
för att dela dokument tyder det på att Subnet inte uppnår den efterfrågade kvali-
tén. Om medlemmarna vidare har en preferens för verbal kommunikation i syfte 
att dela och få tillgång till information bör det möjligtvis premieras.  
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Choo (2002) menar att organisatoriska vanor, beteenden och riktlinjer anting-
en kan möjliggöra eller hindra effektiv användning av information (Choo 
2002:54). Att användarna förväntas ”bidra till att intranätet, SUBNET, är levande 
och den naturliga källan för intern kommunikation” (Stockholms universitetsbib-
liotek, Avdelning för media, kommunikationsplan 2013:2) kan i viss mån anses 
hindra effektiv användning av information om användarna föredrar andra kom-
munikationskanaler. Undersökningen visar att flera av respondenterna har svårt att 
söka och hitta den information som efterfrågas och flertalet finner Subnet krång-
ligt. Vidare publicerar och uppdaterar medlemmarna information i olika stor ut-
räckning. Å andra sidan kan respondenternas beteenden sägas hindra effektiv an-
vändning av information utifrån ledningens perspektiv. Om alla i lika stor ut-
sträckning publicerade och delade dokument på Subnet, samt kom överens om ett 
system för märkning av dokument och information skulle färre behöva gå och 
fråga efter informationen. Om målet är att Subnet ska vara nyckeln till den interna 
kommunikationen måste informationsbeteendena ändras. Oavsett tolkning om 
huruvida riktlinjer eller beteenden möjliggör eller hindrar en effektiv användning 
av information bör Stockholms universitetsbibliotek ägna sig mer åt den mänskli-
ga aspekten av informationshantering i syfte att effektivisera den, då det är männi-
skorna som använder och skapar mening av informationen (Detlor 2010:107).  

I följande avsnitt belyser jag hur kommunikationsflödena i organisationen ser 
ut samt aspekter av formell och informell information och kommunikation.  

Kommunikation  
Effektiva kommunikationsflöden, såväl vertikala som horisontella spelar en avgö-
rande roll i skapandet av en sund informationskultur. God kommunikation spelar 
också en viktig roll i syfte att få de anställda att känna sig uppskattade, välinfor-
merade och delaktiga (Curry & Moore 2003:97). Flera aspekter påverkar kommu-
nikationsflödena i biblioteksorganisationen. Struktur, informationsteknologi samt 
fysiska arrangemang påverkar hur information hanteras, delas och kommuniceras 
(Davenport & Prusak 1997:37f). Att skapa fysiska platser som underlättar för in-
teraktion är därmed ett sätt att påverka informationshanteringen i organisationen. I 
samband med omorganiseringen och ombyggnationen på Stockholms universi-
tetsbibliotek har förutsättningarna för att kommunicera förändrats. Mindre arbets-
rum har blivit storrum och majoritet av de anställda arbetar i dagsläget i öppna 
kontorslandskap (Stockholms universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 
2014:18). Dessa förändringar möjliggör social interaktion och uppmuntrar till 
samtal i större utsträckning och man får anta att de avdelningar och anställda som 
är placerade tillsammans också samtalar med varandra i allt större utsträckning. 
Respondenternas utsagor bekräftar att verbal kommunikation mellan medarbetar-
na utgör en stor del, och anses vara en viktig kommunikationsform i organisatio-
nen då den hjälper medlemmarna att snabbt och effektivt få tillgång till den in-
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formation som efterfrågas. Vidare använder medlemmarna i organisationen en 
mäng olika kanaler och verktyg för att dela information och kommunicera, exem-
pelvis e-post, Subnet, molnlagringstjänsten Box och chatten Lync. Omvärldsbe-
vakningsbloggen är en annan intern plattform som uppmanar och syftar till att 
dela erfarenheter och spaningar mellan medarbetarna (Stockholms universitetsbib-
liotek, Verksamhetsberättelse 2014:15).  

Som ovan nämnt har intranätet en central roll i organisationens interna kom-
munikation.  På Subnet utgör förstasidan ett flöde av formell kommunikation som 
anses viktig för alla medarbetare att ta del av. Där publiceras information och ny-
heter som har med organisationens direkta arbete och verksamhet att göra. Där 
återfinns bland annat redaktionsbladet och ledningsgruppens protokoll vars inne-
håll kommunicerar beslut som tagits av gruppen (Stockholms universitetsbiblio-
tek, Subnet3, 2016). Den formella kommunikationen på Stockholms universitets-
bibliotek utgörs i huvudsak av både vertikala och horisontella kommunikations-
flöden. Vertikal kommunikation utgörs av kommunikationsflöden upp och ner, 
mellan olika hierarkiska nivåer. Den horisontella kommunikationen flödar mellan 
olika enheter, avdelningar och medlemmar på samma nivå (Jacobsen & Thorsvik 
2008:305f). Formell information som kommuniceras nedåt mellan överordnade 
och underordnande är framträdande i respondenternas utsagor om hur den över-
gripande kommunikationen ser ut i organisationen. Det är också när information 
kommuniceras vertikalt som kommunikationsproblem kan uppstå, vilket diskute-
ras i följande avsnitt.  

Vertikal kommunikation nedåt 
Den formella information som kommuniceras på Stockholms universitetsbibliotek 
görs främst så genom vertikal kommunikation nedåt. Det kan gälla information 
om målsättningar, strategier och procedurer i organisationen, beslut av olika slag 
eller instruktioner för arbete och projekt på olika avdelningar. Beroende på infor-
mationens dignitet kommuniceras den på lite olika sätt men följer i stort sett orga-
nisationsstrukturen. Kommunikationen sker till stor del på Subnet, via e-post och 
genom olika sorters möten och träffar. Information och beslut från ledningsgrup-
pen kommuniceras i huvudsak på intranätet där protokoll från ledningsgruppsmö-
ten läggs upp för alla att ta del av. Större strategiska beslut eller information som 
gäller utveckling av verksamheten kan även komma att presenteras av överbiblio-
tekarien på organisationens gemensamma månadsforum. Har man som anställd 
inte möjlighet att delta på ett månadsforum kan man ta del av informationen sena-
re, via en film som publiceras på Subnet. Avdelningscheferna har vidare ett ansvar 
att kommunicera till medarbetarna på respektive avdelning. Detta sker ofta på 
arbetsplatsträffar (APT) som varje avdelning har, där stående verksamhetsfrågor 
även behandlas. På APT-möten ska minnesanteckningar tas för att dokumentera 
vad som görs, och även dessa ska publiceras och tillgängliggöras på Subnet. Detta 
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görs dock i olika uträckning beroende på avdelning och avdelningschef. Inom 
olika projekt eller tvärgrupper kommuniceras information av ansvarig och mellan 
medarbetare på verksamhets- eller arbetsgruppsmöten. En respondent i gruppen 
ledare beskriver att mycket av kommunikationen i organisationens handlar om att 
förmedla information nedåt ”nu har jag bestämt det här och den informationen ska 
föras dit” (Intervjulogg 1). Respondenten förklarar vidare:  

Jag tycker att vi kommunicerar för lite, sen så kan jag inte säga hur vi skulle kommunicera 
mer, men rent konkret så bygger väldigt mycket på de strukturer som man kommunicerar 
inom kundteamen, man kommunicerar inom vissa projektgrupper, man kommunicerar på av-
delningsmöten, man kommunicerar på månadsforum, informerar om vissa saker via Subnet. 
Men det jag saknar är någonstans en ledande helhetsdiskussion mellan alla om vad det är vi 
faktiskt gör och varför (Intervjulogg 1).  

Respondenten efterfrågar fler samtal och diskussioner om verksamheten som hel-
het och önskar att informell kommunikation och kommunikation på flera nivåer 
bör få ta större plats i organisationens kommunikation (Intervjulogg 1). Flera re-
spondenter efterfrågar fler informella möten där hela organisationen är delaktig 
och det gemensamma samtalet är centralt. Den formella information som kommu-
niceras vertikalt nedåt kan kopplas till Davenport & Prusaks (1997) beskrivning 
av att rapportera information och informationsförmedling är många gånger en 
bättre beskrivning av vad som pågår då kommunikation är en tvåstegsprocess som 
kräver utbyte (Davenport & Prusak 1997:87; Jacobsen & Thorsvik 2008:296).   

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att ett kommunikationsproblem som kan 
uppstå i förhållande till vertikal kommunikation nedåt är att information förvrängs 
eller undanhålls i syfte att bevara god arbetsmoral och stämning. Hur informatio-
nen tolkas har alltså stor betydelse. Avdelningscheferna och deras tolkning, posi-
tion, värderingar och situationsuppfattning påverkar därmed information som 
kommuniceras till underordnade (Jacobsen & Thorsvik 2008:307). Flera av re-
spondenterna i båda grupperna lyfter tolkningsfrågan och berättar att beslut som 
diskuterats och tagits inom ledningsgruppen inte alltid uppfattats och kommunice-
rats på samma sätt av avdelningscheferna. Detta har i sin tur lett till förvirring 
bland underordnade och ifrågasättande av ledningen och ledningsbeslut. En re-
spondent i gruppen ledare menar på att tolkningsfrågor är ett verkligt problem 
som bör diskuteras och uppmärksammas mer, och kanske främst i ledningsgrup-
pen där representanterna har positioner som inbegriper att kommunicera neråt 
(Intervjulogg 1).  

Huotari (2003) belyser i sin forskning att ledarnas förmåga att identifiera och 
tillgodose informationsbehov hos individer och grupper ofta är avgörande för att 
medarbetarna ska känna sig informerade, delaktiga och ha tillgång till den infor-
mation som behövs (Huotari 2003:135). Så är fallet även på Stockholms universi-
tetsbibliotek. Respondenterna som tillfrågats och som tillhör gruppen medarbetar 
uttrycker alla att deras närmaste chef är avgörande för att få relevant information. 
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Avdelningscheferna har därmed stort ansvar för att de vertikala kommunikations-
flödena nedåt och uppåt fungerar. Som ovan nämnts publiceras även en del vikti-
ga dokument på Subnet, exempelvis ledningsgruppens protokoll. Flera av respon-
denterna i gruppen om medarbetarna upplever dock protokollen som väldigt kort-
fattade, knapphändiga och stelbenta: 

Vi har pratat lite om på vår avdelning, några stycken på vår avdelning att det känns som att 
det är en hel del som inte står i protokollen, dem är ju ganska kortfattade och då kan man ju, 
då blir man ju, man undrar ju, jaha vad mer sades liksom som inte kom upp här (Intervjulogg 
8).  

Uppfattningen, att det tas beslut som inte kommuniceras i protokollen, samt att 
protokollen upplevs som otydliga påverkar i sin tur arbetsklimatet, kommunika-
tionen och även informationskulturen negativt.   

I gruppen ledare berättar alla att överbibliotekarie, som är deras närmsta chef 
har betydelse, men han är inte alltid avgörande i fråga om att få relevant informa-
tion. Kollegorna i ledningsgruppen uttrycks som minst lika viktiga. En respondent 
säger:  

Jag får all information som jag behöver och han är inte jätterelevant men inte heller orelevant 
heller för jag får ju mina uppdrag av honom, och vi stämmer ju av saker med honom, men 
han är inte avgörande. För jag behöver lika mycket information från resten av organisationen. 
Men det är också för att jag sitter med i ledningsgruppen, jag hör ju, jag får hela informa-
tionspaketet, så det blir inte lika relevant, för jag får det (Intervjulogg 3).  

Ledningsgruppen har ledningsgruppsmöte varje vecka och de samlas även varje 
morgon för en kort genomgång där överbibliotekarien och varje avdelningschef 
snabbt berättar om det dagliga arbetet och vad som pågår.  Det ger medlemmarna 
i ledningsgruppen en god överblick av organisationen som helhet och innefattar 
såväl effektiv vertikal och horisontell kommunikation i ett och samma möte. Des-
sa morgon- och veckomöten beskrivs av alla respondenter i gruppen ledare som 
mycket bra och värdesätts högt. Jag återkommer till hur den horisontell kommu-
nikation fungerar överlag, längre fram i texten.  

Vertikal kommunikation uppåt 
Den hierarkiska struktur som finns på Stockholms universitetsbibliotek påverkar 
och undertrycker i viss mån vertikal kommunikation uppåt, mellan under- och 
överordnande och då främst mellan medarbetare och avdelningschefer. I en hie-
rarkisk och differentierad organisationsstruktur finns det naturligt färre människor 
på den högre nivån, som i sin tur kan ta till sig och behandla den information som 
återkopplas. Informationen måste därmed begränsas för att auktoritetsnivån ska 
kunna ta till sig den information som är viktig och relevant. En konsekvens kan 
vara att information filtreras och förändras på vägen upp, och det kan ta lång tid 
innan den når beslutsfattaren (Jacobsen & Thorsvik 2008:308). Möjligheter att 
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kommunicera uppåt och diskutera aktuella frågor ges på både månadsforum och 
på avdelningarnas APT-möten. Flera av respondenterna i gruppen medarbetare 
menar dock på att de månadsforum som hålls främst består av rapportering av 
information och att återkoppling eller diskussion sällan uppstår: 

[…] vi har måndagsforum […] där Wilhelm alltid pratar, och berättar vad som händer, folk 
får ställa frågor helt fritt, folk ställer aldrig frågor […] (intervjulogg 5).  

På APT-möten finns däremot en stående punkt som innefattar frågor till lednings-
gruppen om exempelvis de protokoll och beslut som tagits och publicerats. Det 
öppnar upp för återkoppling till respektive avdelningschef, men en respondent 
menar att det är svårt att faktiskt återkoppla och påverka, då besluten redan har 
tagits: 

[…] det här med att påverka då beslut som har tagits till ledningsgruppen det kan man ju inte 
riktigt, man kan ju ställa frågor kring det men man har ju, man har ju inte riktigt någon, möj-
lighet att påverka […] (Intervjulogg 7).  

Vidare finns möjlighet att återkoppla till överordnade via punkten övriga frågor. 
APT-möten tycks trots detta präglas av envägskommunikation där avdelningsche-
fen rapporterar eller förmedlar information till medarbetarna. Utmaningen ligger i 
att få medarbetarna att återkoppla tillbaka till överordnande och få igång kommu-
nikationen uppåt. Kundservice utgör en av de största avdelningarna på Stock-
holms universitetsbibliotek och dess storlek försvårar kommunikation uppåt. I 
mindre grupper finns större chans att både rapportering, samtal och frågor få ta 
plats och att alla medarbetare hinner komma till tals. Mindre grupper skulle där-
med kunna bidra till mer uttömmande samtal och kommunikation, om målet är att 
förbättra återkopplingen. I enskilda projekt- och arbetsgrupper tycks återkoppling 
och samtal möjligtvis te sig en aning enklare då statusskillnaden mellan underord-
nade och överordnade inte är lika påtaglig. I arbetsgrupper mellan medarbetare 
tycks även samtalet få ta större plats. I följande avsnitt undersöker jag Stockholms 
universitetsbiblioteks horisontella kommunikationsflöden.  

Horisontell kommunikation 
I det vardagliga arbetet har både medarbetare och ledare kontakt med personer 
som arbetar på samma hierarkiska nivå, eller med liknande arbetsuppgifter. I fallet 
Stockholms universitetsbibliotek är min uppfattning att individer som arbetar på 
samma avdelning eller i en tvärgrupp dagligen kommunicerar med varandra. Hur 
organisationen är strukturerad och hur samverkan ser ut påverkar kommunikatio-
nen. Kommunikationsmängden tycks minska mellan olika avdelningar som inte 
direkt samarbetar. Som påvisats i kapitel ett har respondenterna framförallt förtro-
ende för kollegor och chefer de arbetar nära och samstämmighet och teamkänslan 
infinner sig i det grupper och på den avdelning där de arbetar. Människor som 
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arbetar nära varandra, med samma slags arbetsuppgifter och målsättningar utveck-
lar känslor av tillhörighet. Att känna tillhörighet och samförstånd underlättar i sin 
tur förståelsen för varandra samt kommunikationen. Liknande profession och 
kompetens bidrar också till att utveckla ömsesidiga symboler och språk som gyn-
nar kommunikationen. Som tidigare nämnts spelar även fysisk placering in, då 
avdelningar och människor som är samlade på ett ställe har direktkontakt varje 
dag (Jacobsen & Thorsvik 2008:309f). Då Stockholms universitetsbibliotek upp-
manar till och arbetar avdelningsöverskridande måste de anställda kommunicera 
och samordna arbetet i det arbetsgrupper som skapats. Då inställningen att dela 
information är positiv och alla respondenter menar på att det har tillgång till den 
information de behöver tycks de horisontella kommunikationsflödena inom olika 
arbetsgrupper fungera förhållandevis bra. På Subnet tillgängliggörs även informa-
tion från alla tvärgrupper. När det gäller horisontell kommunikation mellan de 
olika avdelningarna och vetskapen och förståelsen för varandras arbete kan kom-
munikationen och läget förbättras. Flera respondenter i gruppen medarbetare åter-
ger att det har en uppfattning om arbetet och målsättningarna på vissa avdelning-
ar, men inte på alla. Hur bra uppfattning man har beror delvis på hur länge man 
arbetat i organisationen och delvis på vilka arbetsuppgifter man har. Inte helt 
oväntat har respondenterna med ledande position bättre insyn och koll på de olika 
avdelningarna än respondenterna som tillhör medarbetargruppen. De horisontella 
kommunikationsflödena bör främst förbättras mellan avdelningar och medarbetare 
på samma nivå. Respondenterna med ledande position och ledningsgruppen över-
lag har en väl fungerande horisontella kommunikationen i och med sina morgon- 
och veckomöten. En förbättrad och mer effektiv horisontell kommunikation kan 
bidra till ökad samstämmigheten och förståelsen för organisationens arbete och 
målsättningar som helhet.  

Informella kommunikationsflöden 
Undersökningen visar att formella informationsflöden, såväl vertikala som hori-
sontella utgör en stor del av Stockholm universitetsbiblioteks kommunikation. I 
samtal med respondenterna om stämningen och arbetsmiljön i organisationen 
framgick det att informell kommunikationen spelar en avgörande roll och bidrar 
till vilken information som sprids i organisationen och mellan medlemmarna. In-
formell kommunikation pågår hela tiden där medarbetare möts, i lunch- eller fika-
rummet, på golvet i biblioteket, i hissen och i kontorslandskapen. Informell kom-
munikation innefattar sådant som medlemmarna av en organisation har gemen-
samt, arbetsuppgifter och projekt, kollegor, chefer och läget på arbetsplatsen. I 
samband med en omorganisation och att en ny ledning tillsätts kan cheferna, vad 
de gör och inte gör, lätt bli föremål för granskning och därmed diskuteras i den 
informella kommunikationen. Detta är något som tycks ha skett och fortfarande 
sker på Stockholms universitetsbibliotek (Jacobsen & Thorsvik 2008:310). Den 
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informella kommunikationen på Stockholms universitetsbibliotek har stor bety-
delse och bidrar till att skapa olika sociala grupper och relationer kors och tvärs 
mellan olika avdelningar och enheter. En del av den informella kommunikation 
som uppstått i samband med och efter de stora förändringar som gjorts har bidra-
git till att en del av informationskulturen på Stockholms universitetsbibliotek idag 
kan beskrivas som ryktesbaserad (Davenport & Prusak 1997:84). Enligt Jacobsen 
& Thorsvik (2008) beror rykten ofta på rädsla och osäkerhet bland underordnade. 
Sådana känslor kan förstärkas av organisatorisk förändring och när den formella 
kommunikationen är otydlig eller otillräcklig, vilket flera respondenter har beskri-
vit att de upplever. De förändringar som nyligen skett i biblioteksorganisationen 
har med stor sannolikhet bidragit till en mer aktiv ryktesspridning och informell 
kommunikation på vissa håll i organisationen. Ett sätt att förebygga och dämpa en 
sådan situation är tydlig kommunikation, så pass tydlig och otvivelaktig att med-
lemmarna känner sig så välinformerade att de inte har en anledning till att skapa 
rykten (Jacobsen & Thorsvik 2008:314). En framgångsfaktor för en väl utvecklad 
informationskultur är att organisationen och ledningen har förmågan att utnyttja 
den informella kommunikationen till sin fördel (Curry & Moore 2003:97).  

Ledare och medarbetare 
Människor som arbetar på olika avdelningar, nivåer och i olika grupper utvecklar 
ofta gemensamma värderingar och antaganden vilket medför att subkulturer och 
subgrupper uppstår. Olika grupper kan i sin tur påverka organisationskulturen och 
informationskulturen som helhet. Subgrupper kan uppstå i förhållande till organi-
sationens struktur och med hänsyn till den position medlemmarna erhåller. I min 
undersökning har jag tittat på två subgrupper utifrån rang. Av de åtta respondenter 
jag intervjuat har fyra ledande positioner i organisationen och fyra är medarbetare. 
I analysen av mitt material har jag tittat på de socialt delade mönster av värdering-
ar, normer och beteende som definierar användningen och betydelsen av informa-
tion i organisationen (Choo 2002:54). Då olika subgrupper kan inverka på infor-
mationskulturen har jag vidare undersökt om det finns några påtagliga skillnader 
mellan gruppen ledare och medarbetare i deras beteenden, normer och värderingar 
gällande informationshantering. Värt att nämna är att individer i en organisation 
kan och ofta tillhör fler subgrupper (Curry & Moore 2003:104, Jacobsen & Thor-
svik 2008:165; Schein 2010:270).  

Information är till synes en viktig och efterfrågad resurs på Stockholm univer-
sitetsbibliotek. Att inneha information tycks utgöra en symbol för makt, och där-
med också en särställning i organisationen. Att känna sig välinformerad bidrar 
ofta till en känsla av kontroll och delaktighet hos medarbetarna, vilket främjar ett 
bra arbetsklimat, förtroende och samverkan på flera nivåer. När informationen 
istället är otydlig eller otillräckligt kan känslor som rädsla och osäkerhet förstär-
kas (Jacobsen & Thorsvik 2008:314). Denna undersökning visar en märkbar skill-
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nad mellan gruppen ledare och medarbetare i fråga om deras inställning till hur 
mycket information som ska och behöver kommuniceras. Att kommunikations-
flödena, såväl de vertikala som de horisontella fungerar olika bra i de två grupper-
na är också en bidragande orsak till skillnaden. Hur mycket information man vill 
ha och behöver tycks många gånger vara individuellt och delvis kopplat till indi-
videns generella inställning mot organisationen och ledarna. Tydligt är att mäng-
den information som de två grupperna har tillgång till skiljer sig. Inte helt oväntat 
har respondenterna i gruppen ledare tillgång till mer information och har därmed 
också en bredare insyn och förståelse för verksamhet som helhet. En respondent i 
gruppen ledaren säger: 

Jag har säkerligen betydligt bättre insyn och möjligheter att få information än medarbetarna 
får, och möjligen går jag här och tror att alla vet lika mycket som jag och lika nöjda som jag 
men så är det säkert inte, nej […] det vet man ju om man tänker efter (Intervjulogg 4).  

Ledningsgruppen, som alla respondenter med ledande position ingår i har också 
ett väl fungerande sätt att kommunicera, både vertikalt och horisontellt och hori-
sontella kommunikationsflöden dominerar. Att kommunicera vertikalt nedåt lig-
ger också under deras ansvar vilket medför att de utifrån sin tolkning och situation 
har makten att avgöra vad som är relevant för medarbetarna att veta och vad som 
inte är det. Hur mycket information som kommuniceras och hur den kommunice-
ras skiljer sig därmed från avdelning till avdelning. Inställningen bland majoritet 
av ledarna är att alla inte behöver veta allt och att de varken kan eller behöver 
kommunicera om allt. Uppfattningen är att medarbetarna främst behöver informa-
tion som är relevant för deras arbetsuppgifter och att de själva måste ta ansvar för 
att söka upp information de behöver om den inte delges direkt. De värderingar 
som framkommer är intressanta, inte minst då organisationen uttryckligen formu-
lerat att den ska vara öppen och transparent, med en god interkommunikation som 
ska präglas av tydlighet och delaktighet (Stockholms universitetsbibliotek, Kom-
munikationsplan, Avdelning för Media 2013:1).  

I gruppen medarbetare uttrycks att information som publiceras och kommuni-
ceras av ledningsgruppen och avdelningschefer inte alltid är tillräckligt tydlig eller 
välformulerad. Den finns även en uppfattning om att det existerar information 
bakom lykta dörrar som alla inte får ta del av, och att beslut ibland klubbas ige-
nom som inte kommunicerats till medarbetarna. Respondenterna berättar att flera 
medarbetare uttrycker att det vill ha mer information och att det finns en uppfatt-
ning om att information undanhålls, och då framförallt högre upp i organisationen. 
Information från nära kollegor på avdelningen eller i arbetsgrupper tycks inte falla 
in i den typen av information som undanhålls eller missas att kommuniceras. Be-
dömningen om vad som är intressant för andra och inte, tycks inte alltid vara sol-
klar. Det gäller inte bara högre chefer utan också kollegor som arbetar på olika 
avdelningar: 
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Det är nog lätt att bara jobba på och tänka att, jamen det där berör ju inte dem, men det är ju 
ofta roligt att höra, och det kan ju finnas beröringspunkter som inte de som jobbar här förstår 
att det är viktigt (Intervjulogg 7).  

I gruppen medarbetare vittnar respondenternas utsagor om att kommunikationen 
brister någonstans, hos ledningsgruppen, bland avdelningschefer samt mellan oli-
ka avdelningar på samma nivå. Att den horisontella kommunikationen mellan 
avdelningar och medarbetarna kan bli bättre har påvisats tidigare och skulle också 
förstärka samstämmigheten i organisationen som helhet.  

Bedömning och tolkning om vad som är relevant för andra att veta spelar in i 
frågan om att kommunicera information eller inte. Känslan av delaktighet och 
samstämmighet är viktigt i en väl utvecklas informationskultur och kan förbättras 
genom en väl fungerande och framförallt tydlig och enhetlig kommunikation från 
ledarna. Jag tolkar det som att själva handlingen att informera och kommunicera 
tydligt ofta upplevs som viktigare än informationen i sig. Alla behöver således 
inte veta allt, men för att uppnå konsensus och god stämning är det avgörande att 
alla i organisationen känner sig välinformerade och delaktiga i verksamhetens alla 
delar.   

Sammanfattning - Informationsmiljö- och kultur 
I kapitel två har jag presenterat aspekter som berör Stockholms universitetsbiblio-
teks informationsmiljö och informationskultur. Undersökningen visar att informa-
tionsteknologiska verktyg som Subnet, e-post och chatt är viktiga i den mån att de 
möjliggör hantering av information och kommunikation i organisationen. En 
övergripande värdering i biblioteksorganisationen tycks vara att de informations-
teknologiska verktyg som tillhandahålls ska leda vägen för och avgöra hur infor-
mation ska hanteras och kommuniceras. Subnet beskrivs som nyckeln till den in-
terna kommunikationen. Både Davenport & Prusak (1997) och Curry & Moore 
(2003) påvisar i sina studier att implementering och användning av informations-
teknologi inte är tillräckligt i syfte att säkerställa en effektiv och framgångsrik 
informationshantering, vilket framgår även i min studie. Majoriteten av respon-
denterna upplever Subnet som stort och ogenomträngligt. Verktyget har en dålig 
sökfunktion och många beskriver att det är svårt att hitta relevant information 
utanför den egna avdelningen, då det inte finns riklinjer för hur dokument ska 
märkas. Medlemmarna i organisationen publicerar även information i olika stor 
utsträckning vilket medför att visionen, om att tillgängligöra allt, misslyckas. 
Subnet är därmed inte det främsta sättet att få tillgång till den information som 
efterfrågas. Andra kommunikationsformer, som det muntliga samtalet eller e-post 
bedöms av respondenterna som särskilt viktiga för att effektivt och snabbt få till-
gång till den information som efterfrågas. Kommunikationsformer som användar-
na föredrar är således samtal ansikte mot ansikte, e-post och Subnet. Responden-
ternas inställning till att självmant dela och tillgängliggöra information är positiv, 
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trots att individer och avdelningar i praktiken delar information i olika stor ut-
sträckning. Trots en negativ inställning till Subnet upplever alla att verktyget mö-
ter deras informationsbehov. Alla respondenter uppger även att de har tillgång till 
den information de behöver för att kunna utföra det dagliga arbetet på avdelningar 
eller gällande olika projekt. En anledning kan antas vara att medlemmarna tillgo-
doser sina informationsbehov utanför Subnet. Med utgångspunkt i den positiva 
inställningen till att dela information och graden av tillgänglighet syftar informa-
tionskulturen till att vara öppen. Då medlemmarna själva har stor makt över hur 
mycket information som ska publiceras och hur den ska märkas kan informations-
kulturen vidare beskrivas som bemyndigande. Strategier och praktiskt orienterade 
riktlinjer är viktiga i den mån att de kan vägleda och underlätta för medlemmarna 
och därmed bidra till en mer effektiv informationshantering. Ännu viktigare är 
dock förståelsen för, och kunskap om medlemmarnas informationsbeteenden och 
värderingar när det gäller utvecklingen av organisationens informationshantering. 
Om organisationen efterstävar en öppen informationskultur måste informationen 
delas och tillgängligöras på lika villkor. Delaktighet och effektiva kommunika-
tionsflöden på alla nivåer är vidare nyckeln till ett gemensamt system för informa-
tionshantering (Curry & Moore 2003:105; Davenport & Prusak 1997:84).  

Vidare har jag i kapitel två analyserat hur effektiva kommunikationsflödena är 
i organisationen. Vertikal kommunikation nedåt dominerar och fungerar utifrån 
sitt syfte att rapportera och informationsförmedla. Tydligt är att ledarna har en 
betydande roll gällande att informera och identifiera informationsbehov hos de 
anställda. Tolkningsfrågan hos ledarna är dock ett problem och en aspekt som 
diskuteras i relation till vertikal kommunikation nedåt, då beslut kommunicerats 
olika på olika avdelningar och skapat förvirring och diskussioner bland de anställ-
da. Förutom att informera korrekt är det också viktigt att ledarna får de anställda 
att känna sig delaktiga och uppskattade. När det gäller vertikal kommunikation 
uppåt och förmågan att återkoppla är flödet inte lika verksamt. Ett flertal respon-
denter menar på att återkopplingen är dålig och ibland även obefintlig och att be-
slutsfattandet pågår framförallt på en högre nivå, där de anställda inte kan påver-
ka. Gällande horisontell kommunikation fungerar denna förhållandevis bra i de 
arbetsgrupper som finns. Horisontell kommunikation och förståelse för varandras 
arbete mellan olika avdelningar är dock ett område som kan förbättras. Troligt är 
att kommunikationen mellan avdelningar kommer förbättras på sikt då avdel-
ningsöverskridande arbete implementerats och ska prägla arbetssätten i allt större 
uträckning. Mellan överbibliotekarien, avdelningscheferna och resterande med-
lemmar i ledningsgruppen fungerar den horisontella kommunikationen mycket 
tillfredställande, vilket bekräftas av alla respondenter inom gruppen ledare. In-
formell kommunikation är vidare ett viktigt komplement till formell kommunika-
tion, men kan och har bidragit till negativ ryktesspridning. Att tydligt kommunice-
ra i syfte att få medlemmarna att känna sig välinformerade och delaktiga är ett sätt 
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att förebygga negativ ryktesspridning. Avslutningsvis visar undersökningen att 
inställningen till hur mycket information som ska kommuniceras skiljer sig mellan 
gruppen ledare och medarbetare.  
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Slutdiskussion  

Syftet med min uppsats har varit att söka svar på hur informationskulturen ser ut 
på Stockholms universitetsbibliotek. Mina formulerade forskningsfrågor har vida-
re sökt svar på hur informationskulturen påverkar informationshanteringen, samt 
om det finns skillnader mellan gruppen ledare och medarbetare i deras beteende, 
normer och värdering gällande hur information ska hanteras.  

Att utgå från Stockholm universitetsbibliotek som en informationsekologi, där 
ett system av människor, värderingar, praktiker och teknologi, tillsammans verkar 
i en lokal miljö har varit avgörande för att förstå helheten och därmed informa-
tionskulturen (Nardi & O´day 1999:49). Med utgångspunkt i Davenport & Pru-
saks (1997) modell An Ecological Model For Information Management har det 
även i min undersökning visat sig tydligt att informationsmiljön och de värdering-
ar, normer och beteenden som inverkar på hur information hanteras inte är isole-
rade. Samhälleliga, externa och organisatoriska omständigheter inverkar och sam-
verkar alla med informationsmiljön. Vidare har undersökningen visat att organisa-
toriska förändringar, struktur, ledarskap och subgrupper har relevans för, och på-
verkar hur organisationskulturen och informationskulturen ser ut. Då mitt per-
spektiv varit holistiskt och beteendeorienterat har kontexten och de människor 
som verkar inom organisationen stått i centrum (Davenport & Prusak 1997:33f). 
Med utgångspunkt i Curry & Moores (2003) teori, att informationskulturen är 
inbäddad i en redan etablerad organisationskultur har jag undersökt informations-
kulturen. Även min undersökning och analys visar tydligt att dessa är nära sam-
manbundna (Curry & Moore 2003:95). I den övergripande diskussion som följer 
har jag valt att lyfta några särskilt intressanta aspekter av min undersökning, som 
relaterar till och ger svar på mina forskningsfrågor. Undersökningen har gjorts i 
efterdyningarna av omfattande organisatoriska förändringar, ombyggnation och 
ledningsskifte, förändringar som visat sig inverkar på såväl organisationskulturen 
som informationskulturen och informationshanteringen. Dessa förändringar är 
därmed viktiga att inledningsvis belysa då de kan ha påverkat resultaten i min 
undersökning. Vidare lyfter jag hur informationskulturen ser ut och hur den inver-
kar på informationshanteringen. Avslutningsvis belyser jag en viktig skillnad mel-
lan gruppen ledare och medarbetare i deras värderingar, normer och beteenden 
gällande hur information ska hanteras.  
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Stockholms universitetsbibliotek, en organisation i förändring 
I den här undersökningen av Stockholms universitetsbiblioteks informationskultur 
har det blivit tydligt att de omfattande organisatoriska förändringar som gjorts 
under senare år har påverkat organisationens inriktning och struktur, de anställda 
och kulturen. Vid studier av mänskliga aktiviteter, beteenden och kultur har såle-
des organisatoriska förändringar visat sig vara en viktig faktor att ta i beaktning. 
Externa utmaningar som teknologisk utveckling och förändrade användarbehov 
har föranlett de interna förändringar som skett och fortfarande sker på Stockholms 
universitetsbibliotek. Den omorganisering som skett har medfört en ny inriktning, 
mål och strategier för arbetet, nya avdelningar och nytt ledarskap. Att som nyan-
ställd överbibliotekarie tillsammans med en nyligen tillsatt ledningsgrupp införa 
nya idéer och värderingar samt genomföra omfattande förändringar i verksamhe-
ten bäddar för blandade reaktioner, interna diskussioner och ett visst motstånd. Att 
formulera visioner om hur biblioteket ska utvecklas, förändras och verka i relation 
till externa utmaningar och användarkrav för att sedan förankra dessa hos medar-
betarna tar tid. Att organisationsstrukturen är hierarkisk med ett flertal nivåer, där 
centrala och omfattande beslut gällande verksamheten främst tas högt upp i orga-
nisationen förstärker också den ”vi och dem”-känsla som kommer till uttryck i 
undersökningen. Att gruppen ledare har ett mer övergripande strategiskt perspek-
tiv på organisationen står i kontrast mot medarbetarnas mer operativa arbetssätt 
och perspektiv. Att organisationen är avdelningsuppdelad bidrar också till att 
medlemmarna främst har förtroende för och känner samhörighet med de medarbe-
tare och chefer de arbetar nära. Undersökningen visar att arbetsmiljön under en tid 
präglats av en frustrerad och orolig stämning som direkt kan härledas till de om-
fattande verksamhetsförändringar som gjorts. Att det vidare tycks saknas konsen-
sus kring verksamhetens målsättning och hur dessa ska nås kan med stor säkerhet 
också förklaras utifrån att bibliotekets inriktning och målsättning nyligen omfor-
mulerats. De mål och strategier som finns formulerade för respektive avdelning 
driver i mångt och mycket arbetet och uppfattningarna om var biblioteket är på 
väg. Stockholms universitetsbibliotek har i samband med omorganiseringen även 
genomgått en omfattande ombyggnation av bibliotekets lokaler, som i sin tur för-
ändrat möjligheten till kommunikation. Små arbetsrum har blivit storrum och per-
sonalen arbetar idag i kontorslandskap. Renoveringen har även bidragit till fler 
öppna ytor och samlingslokaler där möjlighet till interaktion och samtal finns i 
större utsträckning. Med utgångspunkt i Scheins (2010) teori om att kultur är en 
inlärningsprocess byggd och etablerad av en ledare eller grundare, är Stockholms 
universitetsbibliotek och dess kultur fortfarande mitt uppe i en omvälvande för-
ändring. Många av de anställda på Stockholms universitetsbibliotek har jobbat i 
organisationen i många år. Nya värderingar, övertygelser och stora visioner som 
tillkommit i samband med den nya ledningen utmanar den kultur som redan finns 
i organisationen och kan därmed förklara den friktion som uppstått. Kulturen 
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kommer dock att utvecklas i relation till den nya ledningen och de förändringar 
som skett, om än långsamt (Schein 2010:21f). De förändringar som skett och som 
jag presenterat utmanar, omskapar och inverkar på såväl organisationskulturen 
som informationskulturen. Det är därmed svårt att i nuläget tala om en enhetlig 
och väl fungerande informationskultur. Att jag genomfört min undersökning i 
efterdyningarna av dessa omfattande förändringar och i samband med ett led-
ningsskifte kan antas ha påverkat resultaten i min undersökning och är därmed 
viktiga att lyfta fram.  

Informationsteknologi och informationsprocesser 
Som ovan belyst påverkar ett flertal faktorer organisationen som helhet och där-
med också dess informationsmiljö. Informationskulturen och de mänskliga aktivi-
teter som dagligen pågår i verksamheten har dock visat sig vara avgörande för att 
förstå hur information faktiskt hanteras i organisationen. I enlighet med Choo 
(2002), Davenport & Prusak (1997) och Detlor (2010) förespråkar även jag att 
mänskliga beteenden och kultur i allt större utsträckning bör tas i beaktning gäl-
lande informationshanteringen i organisationen, då det är människorna som skapar 
mening av informationen. En övergripande organisatorisk värdering på Stock-
holms universitetsbibliotek har visat sig vara att informationsteknologi och de 
verktyg som tillhandahålls ska leda vägen för och fungera som nyckeln till en 
effektiv och levande internkommunikation och informationshantering. Precis som 
Detlor (2010) beskriver visar även min undersökning att informationsteknologi 
spelar en viktig roll då den möjliggör för information att nås, hämtas, distribueras, 
bevaras och användas men fokus bör i större utsträckning ligga på informations-
processerna. Med informationsprocesser menas de mänskliga aktiviteter som in-
nefattar att skapa, organisera, dela och använda information på ett sådant sätt att 
informationen når rätt person på ett effektivt sätt (Detlor 2010:105). De informa-
tionsteknologiska verktyg som erbjuds och premieras att användas inom biblio-
teksorganisationen är först och främst intranätet Subnet, men även e-post, Box 
och Lync. Idén med Subnet är att på ett ställe tillgängligöra information från led-
ningen, avdelningar och samverkansgrupper för alla att ta del av. Medlemmarna i 
organisationen uppmuntras att publicera, dela och tillgängligöra information på 
Subnet. Informationen som publiceras organiseras utifrån organisationens olika 
avdelningar och tvärgrupper, i enlighet med verktygets uppbyggnad. Det är vidare 
upp till varje avdelning att bestämma hur mycket information som ska publiceras 
och hur dokumentet ska märkas. Utifrån detta kan informationskulturen beskrivas 
som bemyndigade, där användarna själva får avgöra hur information ska hanteras 
på bästa sätt med hjälp av ett informationsteknologiskt verktyg. Verktygets upp-
byggnad och struktur styr således hur informationen ska organiseras, delas och 
tillgängligöras.  
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Det är till synes enkelt att tillhandahålla ett informationsteknologiskt verktyg 
som Subnet, i syfte att få informationshanteringen att fungera. Det innebär dock 
inte att informationshanteringen fungerar optimalt, eller effektivt, vilket informa-
tionsprocesserna i min undersökning indikerar. Undersökningen visar på att olika 
individer och avdelningar publicerar olika mycket information på Subnet, vilket 
medför att mycket information inte tillgängliggörs. Då varje avdelning märker 
sina dokument utifrån tycke och smak medför det också svårigheter för medlem-
mar att hitta information samt veta vilka dokument som är uppdaterade och rele-
vanta. Kombinationen av att Subnet saknar en välfungerande sökfunktion och att 
avdelningarna publicerar dokument utifrån olika principer och mängd, resulterar i 
svårigheter att hitta det som eftersöks. Konsekvenserna blir att informationspro-
cesserna i allt större utsträckning flyttar ut från Subnet och medlemmarna tillgo-
doser sina informationsbehov på annat sätt. Många gånger resulterar det i verbal 
kommunikation där den som efterfrågar information går direkt till den ansvarige 
för att på så sätt tillgängligöra sig informationen. Undersökningen visar att använ-
darna finner vägar för att dela, organisera, distribuera och använda information 
men att preferens och tekniska färdighet många gånger styr informationsproces-
serna. Kontentan är att ett informationsteknologiskt verktyg som Subnet fungerar 
bra i vissa avseenden, som när ledningen rapporterar eller informationsförmedlar 
formell information till många. Däremot uppstår problem när cirka 100 anställda, 
på olika avdelningar och i olika grupper, utifrån en bemyndigande informations-
kultur ska skapa, dela och använda information. Om organisationen vill använda 
ett verktyg som Subnet, som utifrån sin uppbyggnad bestämmer hur information 
ska organiseras bör andra delar av informationsprocesserna kontrolleras i allt stör-
re utsträckning. Ett förslag är att först och främst upprätta riktlinjer eller principer 
för hur dokument ska märkas innan de publiceras, så att användarna kan hitta 
dem.  

Inställningen till att tillgängligöra och dela information i organisationen är po-
sitiv och handlingen beskrivs som självklar. Detta visar sig även i principerna som 
ligger till grund för den interna kommunikationen samt användningen av Subnet. 
Information ska tillgängliggöras, delas och användas av organisationens med-
lemmar. Undersökningen indikerar att Stockholms universitetsbibliotek efterstä-
var en öppen informationskultur. Resultaten måste dock stundtals beskrivas som 
tvetydiga och motsägelsefulla. Undersökningen visar att inställningen till att dela 
information är positiv, och användarna känner att de har tillgång till den informa-
tion de behöver för att kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Samtidigt upple-
ver många Subnet som ett stort och ogenomträngligt verktyg där informationen är 
svår att hitta, vilket den faktiska användningen också pekar på. Jag har vidare 
funnit att flera använder alternativa vägar, som muntliga samtal, e-post och Box 
för att hitta och tillgängligöra sig information. De metoder och verktyg som orga-
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nisationen förespråkar gällande informationshantering är således inte de som alltid 
prefereras och brukas av användarna själva.  

Kommunikationsformer och flöden 
Enligt Curry & Moore (2003) är väl fungerande och effektiva kommunikations-
flöden en viktig del av informationskulturen och möjliggör att de anställda känner 
sig välinformerade, uppskattade och delaktiga i organisationen som helhet (Curry 
& Moore 2003:97). I den här undersökningen har det visat sig att vertikal kom-
munikation nedåt dominerar och den formella informationen förmedlas eller rap-
porteras främst från en överordnade till en underordnade, genom ett flertal kom-
munikationskanaler. Hur formell information kommuniceras följer i stort sett or-
ganisationsstrukturen som är hierarkisk. Undersökningen visar också på vad Huo-
tari (2003) belyser i sin forskning, att chefer eller anställda med ledande positio-
ner har stort ansvar gällande att informera medarbetare och tillfredställa informa-
tionsbehov i syfte att uppnå organisationens mål (Huotari 2003:135). För medar-
betarna är närmaste chefen ofta avgörande för att få relevant information och ef-
fektiv informationsförmedling och kommunikation skapar även en känsla av del-
aktighet, eller tvärtom känslor av osäkerhet. I undersökningen framkommer att 
tolkningsfrågor ofta är upphovet till kommunikationsproblem som uppstår i rela-
tion till vertikal kommunikation nedåt. Olika tolkningar av beslut och information 
bland avdelningschefer samt olika grad av kommunikation är därmed en bidra-
gande faktor till förvirring och ifrågasättande bland underordnade. Detta är ett 
problem som bör uppmärksammas i större uträckning, i syfte att undvika problem. 
När viktig information om verksamheten inte når ut eller undanhålls, påverkas 
arbetsklimatet i organisationen negativt. På sikt kan detta leda till differentiering 
mellan olika grupper, främst mellan ledare och medarbetare, vilket jag återkom-
mer till i avsnittet ”informationskultur i olika grupper”. Som ovan nämnts rappor-
teras information via ett flertal kommunikationskanaler, som Subnet, e-post, må-
nadsforum och APT-möten. Hur informationen kommuniceras beror på dess dig-
nitet och karaktär. Min uppfattning är att organisationen vill att informationstek-
nologiska verktyg som Subnet, e-post och Box främst ska användas för att kom-
municera ledningsbeslut, nyheter och generell eller specifik information som be-
rör alla eller vissa grupper. Med utgångspunkt i de mänskliga beteendena ser pre-
ferensen gällande kommunikationsformer annorlunda ut, då verbal kommunika-
tion och samtal ansikte mot ansikte är att föredra, tätt följt av e-post och därefter 
Subnet. Vidare visar undersökningen att vertikal kommunikationen uppåt och 
återkoppling mellan underordande och överordnade inte fungerar i samma ut-
sträckning som den vertikala kommunikationen nedåt. Organisationens hierarkis-
ka struktur och mängden information som ska kommuniceras ut kan i viss mån 
sägas undertrycka den vertikala kommunikationen uppåt. Subnet utgör vidare den 
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primära kommunikationskällan och uppmuntrar inte till interaktion eller återkopp-
ling. Månadsforum och APT-möten öppnar upp för återkoppling och samtal men 
undersökningen visar att dessa möten trots allt främst består av informationsför-
medling och envägskommunikation nedåt.  

Den horisontella kommunikationens funktion och effektivitet, skiljer sig vida-
re mellan olika grupper i organisationen. Mellan anställda som arbetar på samma 
avdelning och i tvärgrupper fungerat den horisontella kommunikationen bra. 
Kommunikation mellan medarbetare på olika avdelningar och när det gäller med-
arbetarnas förståelse för varandras arbete kan situationen bli mycket bättre. Då 
Stockholms universitetsbibliotek länge varit avdelningsuppdelat är det inte kons-
tigt att medarbetare främst kommunicerar med och känner till arbetet på sin egen 
avdelning, samt har förtroende för sina nära medarbetare och chefer. Då avdel-
ningsöverskridande arbete ska prägla arbetssätten i allt större uträckning är det 
troligt att kommunikationen mellan avdelningarna kommer förbättras på sikt, vil-
ket också kan bidra till en bredare förståelse för arbetet i organisationen som hel-
het. I ledningsgruppen tycks den horisontella kommunikationen däremot vara 
mycket tillfredställande och effektiv. Att den horisontella kommunikationen fun-
gerar bra i ledningsgruppen är inte särskilt förvånande, då gruppen frekvent, varje 
morgon och varje vecka, träffas för att samtala om frågor som rör verksamheten. 
Gruppen som består av överbibliotekarien, avdelningschefer och processledare 
har också tillgång till all relevant information och har en bred insyn i organisatio-
nen som helhet.   

Informell kommunikation är vidare ett viktigt komplement till formell kom-
munikation som pågår hela tiden där de anställda möts och innefattar det som de 
anställda har gemensamt. Min undersökning indikerar att formella informations-
flöden utgör en stor del av Stockholms universitetsbiblioteks kommunikation och 
bidrar till att skapa olika sociala grupper, där rykten har en tendens att florerar. 
Jacobsen & Thorsvik (2008) menar på att rädsla och osäkerhet bland medarbetare 
kan bidra till ryktesspridning. De omfattande förändringar som biblioteksorgani-
sationen och de anställda genomgått har med stor sannolikhet förstärkt känslor 
som osäkerhet och rädsla. Dessa känslor kan därför ha bidragit till att den infor-
mella kommunikationen och ryktesspridningen idag är aktiv inom organisationen 
(Jacobsen & Thorsvik 2008:314).  

Slutligen vill jag i detta avsnitt återkomma till det faktum att organisations-
strukturen är hierarkisk och att ledare och chefer tycks har en avgörande roll gäl-
lande att identifiera informationsbehov, informera och kommunicera med sina 
medarbetare. Upplägget kan problematiseras. Frågan är vad som händer i organi-
sationen om en chef är borta en längre period eller om denna helt enkelt har svårt 
att kommunicera med sina medarbetare. Mycket av den formella informationen 
som behöver kommuniceras skulle då kunna publiceras på Subnet och görs så 
redan idag, men enligt mina resultat skulle det inte vara ett produktivt sätt att 
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kommunicera. Resultaten visar inte bara att den information som publiceras idag 
är svår att söka och hitta utan även att information som tillgängliggörs, exempel-
vis ledningsprotokoll och beslut upplevs som knapphändiga, stelbenta och infor-
mationsfattiga. Dessutom är informationsförmedling eller rapportering via verkty-
get undermåligt i den mån de gäller att kommunicera, då möjligheten till interak-
tion eller återkoppling är obefintlig. Med fördel skulle kommunikationen och flö-
dena moderniseras utifrån behoven istället för organisationsstrukturen. Kommuni-
kationen på Stockholms universitetsbibliotek kan idag beskrivas ha en informa-
tionsförmedlande och rapporterade karaktär där formell information dominerar 
flödet uppifrån och ner. Den horisontella kommunikation mellan olika avdelning-
ar och medarbetare på samma nivå bör förbättras i syfte att skapa förståelse för 
arbetet i organisationen som helhet. 

Informationskulturen i olika grupper 
Inte helt oväntat finns skillnader mellan olika grupper som kan kopplas till och 
uppstår i förhållande till rang och arbetsuppgifter i organisationen. Att ledarna till 
exempel har bättre insyn i verksamheten som helhet och därmed en tydligare bild 
av organisationens övergripande mål och strategi är inte oväntat då de arbetar med 
strategiska frågor. Min undersökning visar dock att det även finns kulturella skill-
nader mellan gruppen ledare och medarbetare gällande informationshantering och 
då främst hur mycket information som ska och behöver kommuniceras. Som ana-
lysen påvisat är inställningen till att dela och tillgängligöra information positiv 
och ett flertal informationsteknologiska verktyg tillhandahålls i syfte att publicera 
och kommunicera ut information. Ett viktigt verktyg i den interna kommunikatio-
nen är intranätet Subnet, som av organisationen och ledningen uppmuntras att 
användas, i syfte att publicera, dela och använda relevant information. Då använ-
darna, varje avdelning, samt olika grupper har eget ansvar för att tillgängligöra 
information har det visat sig att tillgängliggörandet verkställs med stor variation. 
Utifrån detta har jag dragit slutsatsen att information inte alltid publiceras eller 
tillgängliggörs i den uträckning som det är tänkt. Om informationen inte publice-
ras men ändå efterfrågas tillgängliggörs den dock på andra sätt, såvida den inte är 
konfidentiell. Trots att Stockholms universitetsbibliotek strävar efter en informa-
tionskultur som är öppen och transparant, där så mycket information som möjligt 
ska delges visar informationsbeteenden och värderingarna någonting annat. En 
känsla i gruppen medarbetare är att information ibland undanhålls och informa-
tionsbehoven kan därmed inte anses vara helt tillfredställda. Min tolkning är att 
information inte nödvändigtvis undanhålls utan snarare presenteras på ett sådant 
kortfattat och ibland otydligt sätt att den inte tillfredställer medarbetarnas informa-
tionsbehov och därmed ger upphov till osäkerhetskänslor. Åsikterna som fram-
kommer hos medarbetarna är också motsägelsefulla då alla i gruppen medger att 
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de har tillgång till den information de behöver för att kunna utföra sina dagliga 
uppgifter. Vilken information som saknas och som är relevant för alla att veta är 
alltså en bedömningsfråga. I gruppen ledare är värderingen att alla inte behöver 
veta allt, utan att medarbetaren främst behöver information som berör och är 
kopplade till deras specifika arbetsuppgifter. Det man inte jobbar med behöver 
man inte nödvändigtvis veta allt om. Den utbredda åsikten bland ledare, att alla 
inte behöver veta allt kommer dock från en grupp individer i organisationen som 
har tillgång till betydligt mer information än vad medarbetarna har. Undersök-
ningen visar dessutom att både vertikala och horisontella kommunikationsflöden 
fungerar betydligt bättre i de grupper som ledarna tillhör. Detta bidrar till bättre 
insyn och förståelse för alla organisationens delar, strategiska beslut och delaktig-
het i de verksamhetsförändringar som sker. På Stockholms universitetsbibliotek 
tycks information till viss del vara en symbol för makt och därmed en särställning 
i organisationen. Ju högre upp i organisationen desto större tillgång till direkt in-
formation. Även i gruppen ledare är åsikterna motsägelsefulla då de å ena sidan 
menar att alla inte behöver veta allt, å andra sidan uppmuntrar till en öppen infor-
mationskultur, där så mycket information som möjligt ska tillgängliggöras.  

Resultaten i min undersökning visar på tvetydigheter och motsägelser gällan-
de hur informationshanteringen egentligen fungerar, hur effektiv den är samt om 
den möter medlemmarnas behov. Det blir vidare svårt att tala om en enhetlig in-
formationskultur då olika grupper i biblioteksorganisationen har olika värderingar, 
normer och beteende kring hur information ska hanteras och faktiskt hanteras i 
praktiken. Informationsbehoven och åsikter kring hur information ska hanteras 
skiljer sig främst mellan den grupp som har tillgång till all eller mycket informa-
tion och den grupp som har tillgång till mindre information och är i ständigt behov 
av att informeras av någon överordnade. Positiva informationsbeteenden som 
finns i organisationen, exempelvis viljan att dela och tillgängligöra information 
bör alltjämt uppmuntras. För att informationshanteringen ska bli mer effektiv 
måste däremot den aktiva handlingen att dela, publicera och enhetligt märka do-
kument fungera även i praktiken, om informationskulturen ska syfta till att vara 
öppen och transparant. När organisationen och dess medlemmar anpassat sig till 
och landat i de stor förändringar som gjorts och när organisationskulturen stärkts 
kommer troligtvis även informationskulturen att stärkas. För att informationskul-
turen ska kunna blomstra och bli mer enhetlig bör organisationen lägga lika 
mycket kraft på den interna informationshanteringen som på den externa, och alla 
organisationens medlemmar och avdelningar bör få samma uppmärksamhet.  

En utgångspunkt i den här undersökningen är att information är en nödvändig 
och viktig resurs, men att den måste tolkas och finnas tillgänglig i ett samman-
hang där den kan användas effektivt (Eriksson 2014:29). Undersökningen visar att 
för medlemmarna i biblioteksorganisationen på Stockholms universitetsbibliotek 
är information en viktig och efterfråga resurs. Att inneha och få information inne-
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bär inte bara att medlemmarna kan utföra sina dagliga arbetsuppgifter utan tycks 
även skapa känslor av kontroll och delaktighet och i motsatsen, känslor av utan-
förskap, rädsla och oro. Information och kommunikation är svårt, och det har visat 
sig att även de som ofta omnämns som informationsexperter inte automatiskt kan 
hantera eller använda information på ett maximalt sätt. De värderingar, normer 
och beteende som återfinns i organisationen och i olika grupper spelar en avgö-
rande roll och påverkar informationshantering i allra högsta grad. Informations-
kulturen, olika sociala grupper och de informationsprocesser som faktiskt pågår i 
organisationen bör således, i allt större utsträckning tas i beaktning vid utveck-
lingen av en effektiv informationshantering.  
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Sammanfattning 

Syftet med min uppsats har varit att söka svar på hur informationskulturen ser ut 
på ett av Sverige största forskningsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek. 
Med utgångspunkt i det har jag vidare undersökt hur informationskulturen påver-
kar informationshanteringen, samt om informationskulturen ser olika ut i två 
grupper varav den ena består av individer med ledande position och den andra av 
medarbetare. Utifrån undersökningen syfte, de forskningsfrågor som ställts upp, 
samt den biblioteksorganisation jag valt, lämpade sig en kvalitativ fallstudie som 
forskningsmetod. Mitt källmaterial består av sammanlagt åtta intervjuer samt do-
kument. Intervjuerna utgjorde den huvudsakliga insamlingsmetoden och syftade 
till att erhålla djupare kunskap om respondenternas värderingar, normer och in-
formationsbeteenden. Dokument, såväl skriftliga som digitala har fungerat som ett 
bra komplement i syfte att fylla i luckor och bekräfta eller dementera responden-
ternas uttalanden.  

Undersökningens teoretiska ramverk utgår från Davenport & Prusaks (1997) 
informationsekologi, där perspektivet på informationshantering är holistiskt, bete-
endeorienterat och människocentrerat. Jag har med hjälp av Davenport & Prusaks 
(1997) modell An Ecological Model for Information Management undersökt hur 
extern miljö, organisatorisk miljö och informationsmiljön samverkar och påverkar 
organisationen som helhet. Med utgångspunkt i informationsmiljön har jag vidare 
tagit fasta på kultur och beteenden. För att nå kunskap om informationskulturen 
använde jag Curry & Moores (2003) modell The Evolution of Information Cultu-
re. Modellens sex komponenter har används i syfte att undersöka och analysera 
organisations informationskultur.  

Undersökningen identifierar svagheter i informationskulturen på Stockholms 
universitetsbibliotek. Vidare har kulturella skillnader identifierats mellan samt 
inom de två grupperna som studerats, gällande hur information bör hanteras i or-
ganisationen och hur den faktiskt hanteras i praktiken. Kombinationen av en bris-
tande, bemyndigande informationskultur och brist på riktlinjer medför att infor-
mationshanteringen inte är så effektiv eller optimal som den hade kunnat vara. Att 
biblioteksorganisationen nyligen genomgått en stor ombyggnation, organisatoris-
ka förändringar och ett ledningsskifte, är aspekter som har tagits i beaktning. Des-
sa faktorer har visat sig påverka både organisationskulturen, informationskulturen 
och informationshanteringen och därmed även resultaten i min studie.  
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Bilaga 1, Intervjuguide  
 
Syftet med den här intervjun är att få djupare kunskap om SUBs informationskul-
tur, vilket kan beskrivas som de socialt delade mönster av värderingar, normer och 
beteende som definierar användningen och betydelsen av information i organisa-
tionen.  

 
Kön, Ålder, Befattning, Anställningsår.  
Kan du kort berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
 
Teman och frågor: 
 
Strategi och mål 

1. Vad är SUBs roll och målsättning? 

2. Vilka värderingar eller strategier finns bakom målsättningarna?  

T.ex. hur organisationen ska arbeta/agera för att uppnå sina mål.  

3. Vem eller vilka fattar beslut i organisationen? 

4. Vem fattar beslut på den avdelning där du arbetar?  
 
Arbetsmiljö 

1. Berätta om hur du upplever stämningen på SUB?  

2. Känner du att du är en del av ett team som tillsammans arbetar för att upp-
nå SUBs mål?   

3. Har du förtroende för organisationens medarbetare och chefer?  

4. Upplever du att ditt arbete uppskattas inom organisationen? 
 
Information 

1. Finns det tydliga riktlinjer, policyer och styrdokument för hur information 
ska användas och hanteras i organisationen?  

Om ja: är medarbetarna medvetna om att det finns?  

2. Upplever du att du har fri tillgång till all information du behöver för att ef-
fektivt kunna utföra dina arbetsuppgifter? 

3. Hur lätt är det att få information från någon i din arbetsgrupp? 

4. Hur lätt är det att få information från någon på en annan avdelning? 
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5. Som avdelning, vad är er inställning till att dela relevant information med 
andra avdelningar? Är det också din inställning? 

 
Informationssystem 

1. Finns det en strategi för användning av informationssystem? 

2. Upplever du att SUBs informationssystem möter dina informationsbehov?  
 
Profession och relationer 

1. Anser du att du tillhör en viss yrkesgrupp i organisationen?  

2. Överensstämmer de värderingar och målsättningar som finns inom din yr-
kesgrupp med organisationens?  

3. På vilket sätt samarbetar olika avdelningar eller arbetsgrupper?  

4. Är du informerad om och har förståelse för arbetet och målsättningar på 
andra avdelningar? 

 
Kommunikation 

1. Hur kommunicerar ni i organisationen?  

Vem eller vilka kommunicerar beslut? 

Hur utbyter ni information på din avdelning?  

Hur utbyter ni information mellan olika avdelningar? 

2. Hur fungerar den interna kommunikationen?  

Som helhet i organisationen?  

Vilka informationskanaler används för att kommunicera? 

3. Hur viktig är din närmaste chef när gäller att få relevant information?  
 
Om jag kommer på frågor i efterhand eller om något är oklart, kan jag kontak-

ta dig?  
Har du några frågor? 

 
 

 


