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Sammanfattning 
Titel: Hanteringen av okunniga - knowledge management på Umeå universitetsbibliotek 

Författare: Edvard Johansson 

Nyckelord: Knowledge management, knowledge retention, knowledge transfer, 

kunskapshantering, forskningsbibliotek 

  

Denna studie är en undersökning av hur kunskap om arbetet hanteras av personalen och 

organisationen på Umeå universitetsbibliotek. Fokus ligger på hur kunskap bevaras inom 

organisationen och förs vidare till de som behöver den. Jag sökte svar på följande frågor: 

 

● Hur tas kunskapen tillvara när någon lämnar arbetsplatsen? 

● Hur kommer kunskap inom organisation fram till de som behöver den? 

● Vad i organisationen finns det som hjälper eller hindrar kunskapsöverföring? 

 

Studien visar att bevarandet av kunskap från de som slutar på arbetsplatsen inte tycks vara 

viktigt för att verksamheten ska fungera praktiskt men att ett visst kunskapsbevarande ändå 

hela tiden sker naturligt. Lärande inom organisationen sker i mycket hög grad på ett socialt 

och informellt sätt genom samspel mellan människor.  

 

● Inga aktiva insatser görs för att ta tillvara på kunskapen hos erfarna medarbetare men 

det tycks inte heller behövas för att arbetet ska fungera. Den kunskap som är relevant 

förs över i det dagliga arbetet. 

● Kunskapen inom organisationen når de som behöver den tack vare att medarbetarna 

själva ställer frågor och söker upp de som vet, samt i viss mån genom allmänt småprat 

och olika typer av dokumentation. 

● Kunskapsöverföring underlättas av ett öppet klimat där det är lätt att ställa frågor och 

där människor generöst delar med sig, samt medarbetarnas frihet att själva lägga upp 

sitt arbete och därmed söka kunskap på vilket sätt de vill, från vem de vill.  
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Introduktion 

Att vara bibliotekarie innebär inte bara att samla böcker och hålla ordning på dem, i själva 

verket så är det en ganska liten del av jobbet, i synnerhet om man är anställd på ett 

universitetsbibliotek. Förutom att hjälpa besökare med att hitta information bedrivs en 

omfattande verksamhet med undervisning, stöd till forskare, arkivverksamhet och mycket 

mer. Forskningsbiblioteken finns inte bara till för sin egen skull utan ska understödja 

universitetet i dessas skapande av kunskap genom undervisning och forskning. 

 

Bibliotekarier är bra på att hantera information, de är utbildade och tränade i att göra den 

lättillgänglig och begriplig, att underlätta för människor att ta till sig den. Det jag undrar är 

hur de hanterar den information de själva behöver och använder i sitt arbete. Ett 

forskningsbibliotek är en stor och komplex miljö, det är många människor och en mängd 

arbetsuppgifter, det är många datorsystem och mycket material. I och med de förändringar 

som har kommit med ny teknik och elektronisk publicering är det också en arbetsmiljö som 

förändras snabbt (Daland 2016). Att hålla sig ajour med hur man sköter jobbet och gör det på 

ett effektivt sätt innebär mycket och kontinuerligt lärande. 

 

Syfte 

Den här studien undersöker hur lärandet går till på Umeå universitetsbibliotek. Hur handskas 

organisationen med alla människor och deras kunskap? Vet rätt person rätt saker? Vad händer 

när någon slutar på arbetsplatsen, går medarbetarens kunskap förlorad eller ser man till att 

någon annan får lära sig det personen kan? Skrivs det rent av ner någonstans, och vem läser 

det i så fall? En del av det medarbetarna vet och kan är så kallad tyst kunskap som är svår att 

uttrycka, sådant man lär sig genom att jobba praktiskt eller utbyta tankar med sina kollegor. 

Hur för man vidare sådant som inte går att sätta ord på? 

 

Bibliotekarier jobbar med att organisera och skapa system för information och kunskap och 

därför är det intressant att titta på hur ett bibliotek, ett forskningsbibliotek dessutom, hanterar 

sin information. Det samlas in mängder med information om verksamheten via 
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bibliotekssystem och på andra sätt men den används inte (Townley 2001). Enligt Pilerot & 

Lindberg (2018) kan informationshanteringen på ett bibliotek trots bibliotekariernas 

kunskaper vara ostrukturerad och informell. Den här studien kommer ge ytterligare data på 

hur det ser ut i verkligheten och ett bättre underlag för att bedöma det eventuella värdet av 

knowledge management på forskningsbibliotek.  

 

Frågeställning 

Knowledge management är en samling metoder för att undersöka och förbättra hur kunskap 

hanteras i organisationer och min utgångspunkt i den här fallstudien på Umeå 

universitetsbibliotek. Fokus kommer att ligga på om kunskap bevaras inom organisationen 

när någon slutar, om den förs vidare till de som behöver den och hur det i så fall går till. Jag 

kommer också att undersöka vad det finns i miljön och organisationen som underlättar 

bevarande och överföring av kunskap. 

 

Forskningsfrågorna i den här studien är följande: 

 

● Hur tas kunskapen tillvara när någon lämnar arbetsplatsen? 

● Hur kommer kunskap inom organisation fram till de som behöver den? 

● Vad i organisationen finns det som hjälper eller hindrar kunskapsöverföring? 

 

Disposition 

Efter ett kort kapitel med bakgrundsfakta går jag i kapitlet Tidigare forskning igenom teori 

och metod inom knowledge management och beskriver sedan studier på hur dessa tillämpas 

på forskningsbibliotek. Därefter beskriver jag i kapitlet Metod hur den här studien planerades, 

hur informanter valdes ut och hur studien genomfördes. På det följer i kapitlet Resultat en 

genomgång av de sex intervjuer som utgör datamaterialet. Jag avslutar med en diskussion av 

resultatet i relation till tidigare forskning och mina slutsatser i kapitlen Resultat respektive 

Slutsats.  
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Bakgrund 

Umeå universitet 

Umeå universitet är ett av Sveriges större universitet med runt 34 000 studenter och 4000 

anställda, varav 2000 är forskare. Universitetet är organiserat i humanistisk, medicinsk, 

samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig fakultet och under dessa finns sju olika 

högskolor. Universitetet är uppdelat på tre campus; universitetssjukhuset, konstnärligt 

campus och själva huvudområdet. (Umeå universitet 2019) 

 

Universitetsbiblioteken 

Vart och ett av de tre campusen på Umeå universitet har sitt eget bibliotek: UB Konstnärligt 

campus, Medicinska biblioteket och huvudbiblioteket som helt enkelt heter Umeå 

universitetsbibliotek (hädanefter UB). Dessa tre ingår alla i samma organisation där UB är 

överlägset störst med runt hundra anställda, fördelade på sex avdelningar: 

 

● Arkiv och specialsamlingar (12 personer) 

● IT-avdelningen (7 personer) 

● Kansliet (8 personer) 

● Kundservice (17 personer) 

● Media (33 personer) 

● Vetenskaplig kommunikation (23 personer) 

 

Kansliet och IT-avdelningen har i huvudsak administrativ och teknisk personal. Arkiv och 

specialsamlingar har en försvarlig andel arkivarier men även bibliotekarier, och övriga 

avdelningar utgörs mest av bibliotekarier med vissa andra yrken som språkkonsulter och 

studievägledare insprängda i organisationen. (Umeå universitetsbibliotek 2019)  
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Tidigare forskning 

Val av teori 

Den här studien har sin grund i knowledge management i allmänhet men använder sig mer 

direkt av studier som har gjorts på forskningsbibliotek. Jag valde att titta på UB utifrån 

knowledge management eftersom jag hoppades att det skulle belysa skillnaden mellan teori 

och praktik. Alla bibliotekarier vet hur man samlar, organiserar och framställer information 

för andra, och många känner till vad knowledge management är. Knowledge management 

erbjuder ett sorts facit, både teorier och metoder för hur det borde gå till, hur arbetet borde 

läggas upp. Att titta på verksamheten på UB utifrån ett knowledge management-perspektiv 

skulle kunna visa sig att det sköts på ett helt annat sätt än vad det borde enligt teorierna.  

Knowledge management 

Knowledge management eller kunskapshantering är en samling metoder för att ta tillvara, 

ordna och föra vidare kunskap i en organisation, ofta med målet att göra verksamheten mer 

effektiv. Det har sitt ursprung i företagsvärlden men har sedan början på nittiotalet också varit 

ett akademiskt ämne (Desouza 2011). 

 

Så vad är den här kunskapen som ska hanteras? Medan data är enkla fakta som siffror, 

mätresultat etc så är information det som skapas när man väljer ut, ordnar och presenterar 

datan på ett begripligt sätt. Kunskap är det som bildas när en människa tar in informationen 

och använder den i en kontext. Kunskap är personlig och knuten till det sammanhang där den 

används (Daland 2016). Ett centralt begrepp inom ämnet är tacit knowledge, tyst kunskap, 

som är sådan kunskap som är svår att uttrycka, formalisera och överföra. Tyst kunskap 

tillägnar man sig genom praktiskt arbete och samspel med andra människor och den är ofta 

djupt rotad i personliga ideal och värderingar. Denna står i motsats till explicit kunskap som 

är lätt att formalisera och uttrycka och som man ofta har lärt sig genom att läsa sig till den 

eller genom att någon har förklarat med ord (Desousa 2011). 

 

7 



 

Inom knowledge management talar man också om knowledge retention, kunskapsbevarande, 

som handlar om att behålla den kunskap som byggts upp i en organisation även när individer 

slutar och knowledge transfer, kunskapsöverföring, som handlar om hur man för över 

kunskap mellan individer och grupper inom en organisation, mellan dokument och individer 

och även i samspelet med till exempel kunder eller uppdragsgivare (Agarwal & Islam 2015).  

 

Enligt Snowden (2002) och Tzortzaki & Mihiotis (2014) har knowledge management 

genomgått tre faser: 

 

Under den första låg fokus på formell kunskap, att samla in och organisera den och se till att 

rätt person hade den vid rätt tidpunkt för att kunna ta bra beslut. Eftersom man utgick ifrån att 

all viktig kunskap kunde skrivas ner och samlas in ledde omorganisationerna under den här 

perioden till att många erfarna personer sparkades vilket gjorde organisationerna mindre 

effektiva istället för mer (Snowden 2002). 

 

1995 kom boken The Knowledge-Creating Company av Nonaka och Takeuchi och inledde 

den andra fasen inom knowledge management. Under åren som följde började begrepp som 

human capital och intellectual capital användas för att beskriva värdet på företag, delvis en 

motreaktion mot första fasen (Snowden 2002). Utifrån Nonaka och Takeuchis modell ägnade 

sig många företag åt att försöka hitta och mäta tyst kunskap för att sedan försöka överföra och 

lagra den (Tzortzaki & Mihiotis 2014). 

 

Nu i den tredje fasen försöker man inte längre skilja kunskapen från bäraren utan lägger 

fokus på att skapa en miljö som underlättar för människor att skapa och sprida kunskap 

(Tzortzaki & Mihiotis 2014). De tidigare metoderna var resurskrävande och inte särskilt 

effektiva. Att samla in, ordna och tillgängliggöra kunskap, och dessutom se till att den alltid 

är aktuell kostar tid och pengar. Det gör inte heller mycket nytta med nedskriven kunskap om 

ingen använder den, ofta ligger det närmare till hands att fråga en kollega eller bara pröva och 

se vad som händer än att börja leta i något arkiv. Dessutom kommer alltid något gå förlorat 

när man försöker skriva ner färdigheter som människor har lärt sig i praktiskt arbete. 

Kunskap är personlig och kan inte reduceras till skriven information (Daland 2016). 

Naturligvis har nedskriven information en viktig plats, men när det handlar om att främja 
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överföring av tyst kunskap kan det vara mer effektivt att låta det ske i direkt samspel mellan 

människor. (Tzortzaki & Mihiotis 2014) 

 

Att använda dessa metoder är långt ifrån självklart. Det kräver kontinuerligt och aktivt arbete 

från cheferna att motivera medarbetarna att dela med sig av sin kunskap, att följa upp och se 

att det fungerar och göra förändringar där det behövs. Det kostar tid och pengar. Samtidigt är 

kunskap i många fall den viktigaste resurs en organisation har och att ta tillvara på den kan 

vara något som verkligen lönar sig (Townley 2001). Även om dessa metoder ursprungligen 

kom från företagsvärlden med syfte att tjäna mer pengar så handlar de i grunden om att 

bedriva en verksamhet på ett effektivt sätt och uppfylla de mål man har och är precis lika 

relevant för offentlig verksamhet (Desouza 2011). Så hur ser det då ut på biblioteken? 

Kunskapshantering på akademiska bibliotek 

Bibliotekarier är experter på att förse andra med den information de behöver och skapa 

förutsättningar för inhämtande av kunskap, men de är inte lika bra på att ta tillvara 

information om sin egen verksamhet och omsätta den i användbar kunskap enligt Townley 

(2001). Han menar att knowledge management passar bibliotekarier som hand i handske; de 

är bra på att samla och organisera information och göra den tillgänglig och vana vid att ta till 

sig kunskap och vid att undervisa andra. Knowledge management är någonting som kan och 

bör användas på forskningsbibliotek för att göra verksamheten smidigare och effektivare 

(Daland 2016). Det skulle även medföra bättre service för användarna, välorganiserade 

bibliotekarier med rätt kunskap kommer göra biblioteket bättre på alla plan (Daland 2016). 

Vidare hävdar Townley (2001) att bibliotekarier skulle kunna hjälpa institutionerna på 

universitetet med knowledge management och därigenom statusen på bibliotekets 

verksamhet. I en föränderlig värld där biblioteket antar nya roller kan det till och med vara ett 

överlevnadsvillkor. Precis som andra organisationer kommer forskningsbibliotek vara 

tvungna att uppvisa att deras existens har ett värde, de måste fungera effektivt och 

målinriktad för att få fortsatt finansiering och knowledge management är en naturlig väg att 

uppnå det för en organisation vars fokus är information och kunskap (Daland 2016). 

 

Så hur fungerar det då i praktiken? Hur lär sig bibliotekarier sitt arbete och vad händer med 

kunskapen sen? Pilerot & Lindberg (2018) visar att trots att bibliotekarier är experter på att 

9 



 

söka och organisera information och på att skapa formella metoder för det är deras eget 

informationsanvändande och lärande högst informellt. Genom att göra saker tillsammans med 

kollegor, hålla ögonen öppna för intressant information och kontinuerligt kontrollera att saker 

stämmer så lär sig bibliotekarier det de behöver veta. Genom att gå på möten, prata med och 

lyssna på kollegor och läsa på egen hand håller sig bibliotekarier uppdaterade (Pilerot & 

Lindberg 2018). 

 

Agarwal & Islam (2015) observerar ett antal olika strategier för kunskapsöverföring: 

Training, networking, storytelling, library visit, documentation och digital repository. Dessa 

används i olika kombinationer av biblioteken beroendet på om det är tyst eller explicit 

kunskap som ska överföras och beroende på om den överförs från någon som ska sluta eller 

till någon som nyss har börjat på arbetsplatsen. Även här är det fråga om delvis ganska 

informella strategier. Medan de övriga går att styra på ett mer formellt sätt så är networking 

och storytelling sådant som måste få komma av sig självt. 

 

Båda dessa studier knyter an till det som (Tzortzaki & Mihiotis 2014) skriver om tredje 

fasens knowledge management. Bibliotekarier använder sig av en mängd olika metoder för 

att överföra kunskap (och därmed bevara den i organisationen) och kanske behöver också en 

modern knowledge management-strategi se ut på det sättet; en kombination av formella 

metoder och att skapa utrymme och frihet för personalen att lära av varandra.  
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Metod 

Metodval 

För att det ska vara meningsfullt att studera (eller ägna sig åt) kunskapshantering behöver det 

vara en viss storlek på organisationen. Många folkbibliotek har bara ett fåtal anställda och 

även om det naturligtvis finns tankar bakom hur arbetet är upplagt är det nog sällan det är 

uttalat på det sätt som det behöver vara för att en stor organisation ska fungera. 

 

Även på ett stort folkbibliotek kan det vara svårare att urskilja hur arbetet är organiserat än 

det är på ett forskningsbibliotek. Arbetet på forskningsbibliotek är i högre grad styrt av yttre 

krav från olika håll och det skiljer sig mer åt mellan de bibliotekarier som jobbar där. Det 

handlar inte bara om att erbjuda en tjänst till allmänheten utan också om ett omfattande 

internt arbete, bibliotekarier som arbetar med bibliotekarier. Målgrupperna är också tydligare 

och har mer skilda behov. Av dessa anledningar har jag valt att undersöka knowledge 

management på Umeå universitetsbibliotek. 

 

Frågorna jag söker svar på är dels om kunskap bevaras och förs vidare inom organisationen 

och dels hur det skapas förutsättningar för att detta ska ske, genom aktivt arbete från 

ledningen eller på annat sätt. För att komma åt hur det faktiskt ser ut i verkligheten ville jag 

prata med vanliga bibliotekarier och höra deras personliga erfarenheter. Utifrån ett antal 

berättelser bör sedan en bild av läget framträda. 

 

Eftersom jag undersöker både hur kunskap bevaras i organisationen och hur den förs vidare 

valde jag att intervjua två grupper i linje med Agarwal & Islams (2015) uppdelning i 

incoming och outgoing: 

- Bibliotekarier som är relativt nya i organisationen och har jobbat här något eller några 

år. Jag tänkte mig att de dels borde ha ett stort behov av att lära sig om jobbet och dels 

ha ett annat perspektiv och kanske fortfarande se UB utifrån. 

- Bibliotekarier som närmar sig pensionen och därmed har lång erfarenhet. Jag tänkte 

mig att de har samlat på sig en stor mängd kunskap under sitt yrkesliv som det borde 
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finnas ett stort intresse för organisationen att ta vara på innan de slutar. Jag ville se om 

de upplever att deras erfarenhet tas till vara, på formella eller informella sätt. 

Tillvägagångssätt 

Urval 

Jag valde att intervjua tre bibliotekarier i vardera gruppen i förhoppningen om att det skulle 

framträda en helhetsbild av arbetsmiljön, av kunskapsbevarande och kunskapsöverföring och 

av chefernas eventuella ansträngningar för att förbättra situationen. Jag ville ha jämna par 

från respektive avdelning med en erfaren och en ny. 

 

Av UB:s sex avdelningar är det fyra som har bibliotekarier anställda. Jag började med att 

mejla information till cheferna för dessa och efter ett par dagar sökte jag upp dem på deras 

kontor för att höra om de hade förslag på personer jag kunde intervjua. Det var ett i stort sett 

positivt bemötande. På en avdelning fanns ingen som var nära pensionen så den var inte 

aktuell och på en avdelning ville chefen själv fråga medarbetarna om de kunde tänka sig att 

delta men jag fick så småningom ett antal namn. Jag mejlade återigen ut information och gav 

dem ett par dagar att fundera på och därefter sökte jag upp dem på deras kontor. I slutänden 

blev det en ny och en erfaren från avdelningen Vetenskaplig kommunikation och två av 

vardera från avdelningen Media. 

Intervjuer 

Eftersom jag hade två grupper informanter med troligtvis ganska olika perspektiv gjorde jag i 

ordning två olika intervjuguider. En för de nyare bibliotekarierna (Bilaga a) med fokus på 

kunskapsöverföring och en för de mer erfarna (Bilaga b) med fokus på kunskapsbevarande. 

Båda intervjuerna innehöll ändå frågor om båda delarna, det är ju på många sätt två sidor av 

samma mynt, samma process ur två olika perspektiv. Båda hade 17 frågor och tog runt 45 

minuter att genomföra. Samtliga spelades in. De frågor jag ställde i intervjuerna verkade 

upplevas som relevanta och jag fick utförliga svar. Även om jag hade färdiga frågor och en 

bild av vad jag trodde skulle komma fram så försökte jag vara lyhörd för informanten och gå 

vidare med de spår de föll in på så länge det var relevant för mina frågor. Jag använde mig 
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också av det jag hade fått reda på i tidigare intervjuer för att ställa mer informerade frågor och 

få en bättre förståelse för de saker jag inte kände till sedan innan. 

 

Bearbetning 

Efter att intervjuerna var gjorda transkriberade jag dem på ordnivå, det vill säga att jag tog 

inte med ljud, pauser, skratt och så vidare om det inte var något som tydligt påverkade 

innebörden. Redan innan intervjuerna hade jag en bild av vad som kunde vara av intresse, när 

jag tog fram intervjufrågorna med stöd av litteraturen var jag bland annat intresserad av 

följande: 

- Hur ser kunskapsbevarande ut, är någon intresserad av ens kunskap och erfarenheter? 

- Hur ser kunskapsöverföring ut, är  det lätt att ta reda på det man behöver? 

- Är avdelningarna på UB en faktor i kunskapshanteringen? 

- Är fysisk placering i huset en faktor? 

- Vad har informella samtal, till exempel vid fikat för betydelse? 

- Förekommer det någon formell fortbildning? 

- Gör cheferna något aktivt för att underlätta bevarande och överföring av kunskap? 

- Gör cheferna något som hindrar bevarande och överföring av kunskap? 

- Hur ser samspelet med kollegorna ut, både i arbetet och utanför? 

- Förekommer det dokumentation av hur arbetet går till? 

- Används eventuell dokumentation eller blir det bara liggande? 

- Kan man lära sig av kollegor på andra platser, till exempel konferenser? 

- Hur är stämningen inom UB? 

Under transkriberingen antecknade jag ytterligare saker av intresse. Jag läste därefter de 

transkriberade intervjerna mycket noggrant en första gång och markerade saker av intresse. 

Trots att jag redan hade gjort mig en bild av vad som var viktigt försökte jag läsa 

förutsättningslöst och notera vad varje informant tyckte var viktigt. Därefter sammanställde 

jag mina anteckningar och markeringar, sådant som återkom i flera olika intervjuer såg jag 

som extra viktigt och även sånt som verkade väcka känslor hos informanten eller som 

personen pratade mycket eller länge om markerade jag som speciellt. Utifrån detta skapade 

jag ett antal huvudteman. Därefter läste jag intervjuerna en andra gång utifrån temana och 

noterade sådant som stärkte dem. Den bild jag hade innan av vilka faktorer som var viktigt 
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för kunskapshanteringen verkade stämma ganska väl. De flesta av ovanstående 

intresseområden utgjorde faktorer i kunskapsbevarande och kunskapsöverföring men mycket 

fungerade på ett annat sätt än jag hade tänkt mig, både på en praktisk nivå och när man tittar 

på vad som händer med kunskapen. Dessutom kom det fram en del nya faktorer som jag inte 

kände till eller hade tänkt på innan.  

Överförbarhet 

Umeå universitetsbibliotek är ett ganska typiskt svenskt universitetsbibliotek, det är varken 

störst eller minst, varken yngst eller äldst och det är inte inriktat mot något speciellt 

ämnesområde. Sättet som UB är organiserat på är så vitt jag kan bedöma inte heller något 

som sticker ut. 

 

Personerna jag intervjuade hade stor spridning i ålder och erfarenhet. Alla var kvinnor men 

det är inte förvånande med tanke på hur yrkeskåren ser ut. Många hade erfarenheter från 

andra yrken, vissa hade jobbat på folkbibliotek innan och någon hade jobbat på ett annat 

forskningsbibliotek. Två av dem hade tidigare haft chefsroller. Flera hade erfarenhet från 

andra avdelningar på UB. 

 

Jag tror att jag i den här studien fick med sex stycken vitt skilda perspektiv på ett alldeles 

vanligt universitetsbibliotek, organiserat på ett alldeles normalt sätt. Därmed borde resultaten 

i viss mån gå att överföra på andra liknande organisationer. Det som gör att det inte är 

självklart är att mycket av kunskapshanteringen verkade bero på arbetsklimatet, nästan alla 

jag intervjuade pratade om hur mycket stämningen på arbetsplatsen underlättade lärandet.  

 

Etiska överväganden 

Jag har under det senaste året arbetat som biblioteksamanuens på UB och är under det här 

arbetet fortfarande anställd i organisationen. Jag har dock jobbat nästan uteslutande på 

helgerna tillsammans med andra amanuenser och har haft mycket lite kontakt med de 

ordinarie bibliotekarierna. Även om vissa av informanterna kände igen mig så finns ingen 

personlig relation eller beroendeställning och därmed ingen intressekonflikt. 
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Informanterna fick först ett mejl med information om uppsatsen och jag gav dem sedan 

åtminstone två dagar att fundera på innan jag kontaktade dem, via mejl eller genom att söka 

upp dem. Jag var hela tiden noga med att inte pressa dem utan bara vänligt be om ett svar. 

 

Varje person jag intervjuade informerades om att deltagande är anonymt och helt frivilligt 

och att det går bra att avbryta intervjun när som helst. Jag informerade också om ingen annan 

än jag kommer läsa anteckningarna eller höra eventuell inspelning. Jag förklarade också att 

materialet kommer sammanställas på ett sånt sätt att det inte går att identifiera någon enskild 

person. 

 

Jag har i citaten från informanterna försökt ta bort information som gör att de kan 

identifieras; speciella arbetsuppgifter, berättelser om personens bakgrund, deltagande i 

grupper etc. Det är också av det skälet som jag undvikit att sätta fingerade namn på 

informanterna; om man kan koppla ihop alla citat från en viss person skulle det vara ganska 

lätt för någon på arbetsplatsen att lista ut vem det är.  

15 



 

Resultat 

I det här kapitlet kommer jag gå igenom intervjumaterialet under tre huvudrubriker; Källor 

till kunskap, Faktorer i kunskapsöverföringen och Värdet av erfarenhet. Under den första 

rubriken går jag igenom de olika sätt som lärandet inom organisationen beskrivs av 

respondenterna. Under den andra beskriver jag mer övergripande teman i materialet och 

under den tredje försöker jag utröna vad kunskapen hos medarbetarna egentligen är värd. 

Först kommer här en kort presentation av informanterna. 

Bibliotekarierna bakom berättelserna 

Personerna jag intervjuade bestod av sex bibliotekarier från Umeå universitetsbibliotek som 

var utvalda ur två olika kategorier; hälften var nära pensionen och skulle gå inom ett till två 

år, hälften var nya på UB och hade jobbat där ett till två år. Det andra urvalskriteriet var att 

jag ville ha jämna par från de olika avdelningarna vilket ledde till att jag intervjuade en ny 

och en erfaren från avdelningen Vetenskaplig kommunikation och två nya och två erfarna 

från avdelningen Media. Intervjuerna visade att arbetsuppgifterna kan skilja mycket inom 

samma avdelning och att arbetsgrupper - som samlar de med samma syssla - är en nog så 

viktig organiserande faktor som de mer formella avdelningarna. Inom samma avdelning 

kunde  någon bibliotekarie ha fokus på en arbetsuppgift och tillhöra en arbetsgrupp medan en 

annan bibliotekarie kunde ha en mängd arbetsuppgifter och hoppa mellan arbetsgrupper, 

möten och sysslor. Även om det på så sätt skilde mycket i hur en arbetsdag såg ut så var det 

värdefullt att ha jämna par, med en ny och en erfaren från samma avdelning fick jag två vitt 

skilda perspektiv på hur kunskapen hanterades inom den delen av organisationen. Några 

exempel på arbetsuppgifter som mina informanter hade var katalogisering, undervisning, 

inköp och passtjänstgöring. 

 

 Av nybörjarna hade en jobbat på folkbibliotek innan UB medan de andra två inte hade 

tidigare erfarenhet från biblioteksjobb. Två av de erfarna hade huvuddelen av sin erfarenhet 

från UB medan den tredje hade jobbat både på ett annat forskningsbibliotek och på 

folkbibliotek. De flesta hade studerat annat innan de blev bibliotekarier. Två av 

informanterna hade tidigare haft chefsroller. Flera hade erfarenhet från att jobba på olika 
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avdelningar på UB och de erfarna hade dessutom varit med om stora omorganisationer och 

sett biblioteket fungera på helt andra sätt. 

 

Källor till kunskap 

Här framställer jag varifrån kunskap om arbetet kommer och hur det går till när 

informanterna inhämtar den. En kommentarer som upprepades nästan som ett mantra i 

intervjuerna var “det går inte att kunna allt”. Flera sa också att den viktigaste kunskap man 

kan ha är att veta vem man ska fråga. Andra personer är tydligen viktiga men det är inte enda 

sättet att lära sig om arbetet på UB.  

Introduktion 

De nyare informanterna hade alla tre fått en introduktion på ett eller annat sätt. En av dem 

kom utifrån och blev fast anställd direkt för ungefär ett år sedan och fick under en månad 

göra studiebesök på olika avdelningar, besöka Medicinska biblioteket och och Konstnärligt 

campus. 

 

“Ja då..det var ju olika människor som berättade om olika delar av verksamheten. Och så 

fick vi ju gå med på rundvandringar och visningar och gå bredvid.” 

 

Hon trodde inte att det var särskilt länge sedan introduktionsmånaden infördes. 

 

“Det var nog ganska nytt för att när jag berättade det här åt en del andra som jobbar här så 

sa det "aa vad bra, det har vi efterfrågat" 

 

Första intrycket när hon började på UB var att det var överväldigande, hon fick inget grepp 

om helheten men upplevde det som en hjälp att få gå runt och träffa folk. 

 

“mycket här handlar om att lära känna folk också och veta vad alla gör för man..jag har ju 

förstått att alla får fråga alla mellan varven för det finns ingen som gör allt. Så att det var 

bra och det tog ju också lång tid att veta att den gör det och den gör det och så får man fråga 

"vet du vem jag kan fråga när det gäller det här?"” 
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De andra nya informanterna började som vikarier, en av dem hade inget ordentligt schema 

men gick på vissa delar av introduktionen som hölls för andra nyanställda. Nu ett år senare 

när hon blivit fast anställd ska hon gå på de delar hon missade. Den tredje som redan hunnit 

jobba på två avdelningar fick en liten introduktion men den tycktes inte ha gjort något 

speciellt intryck. 

 

“Alltså man får ju som en introduktion, det fick jag väl på båda ställena att dom..att det är 

nån som visar hur dom jobbar eller liksom jamen så här går det till när man granskar eller 

såhär går det till när vi kollar krav som ska skickas ut eller fjärrlån och lite sånt där så man 

blir som visad och att man får som följa med och gå lite dubbelt med nån och så. Och sen kan 

det ju vara att man som själv gör men att man har någon som kollar lite grann och sådär. 

Eh..så..det är väl nån introduktion som är liksom planerad så och man får veta lite om 

verksamheten häromkring men inte så jättemycket om dom andra avdelningarn just.” 

 

En av de erfarna berättade att det fanns en ambitiös introduktion för nyanställda för fem-sex 

år sedan men den försvann. Alltsedan dess har det varit på gång att ordna en introduktion 

igen, hon kände dock inte till att det fanns en nu. Hon menade att det är någonting som är 

viktigt för att man ska få en helhetsbild av organisationen. 

 

En av informanterna kom på att hon hade blivit tilldelad en mentor men att det rann ut i 

sanden ganska snart. Så fort man lärt sig vem som är expert på vad så går man dit och frågar 

istället. 

 

“det där beror nog på vad jag gör vem jag frågar. Det finns ju alltid nån som är expert på 

just den detaljen man håller på med.” 

 

Flera informanter nämnde något kort om att gå bredvid eller att någon visar hur man gör 

jobbet när man är ny men alla beskrev det på olika sätt, det tycktes inte alls vara 

standardiserat. En av de erfarna informanterna sa att katalogisering är en av de saker i 

biblioteksvärlden som tar längst tid att lära sig och där är det avgörande att ha någon bredvid 
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sig som ger klara och enkla svar tills man blir varm i kläderna. I kontrast till det berättade en 

av de nya informanterna att när hon kom in som vikarie hade hon inte så höga krav på sig. 

 

“då hade jag ganska fritt spelrum att lära mig det jag ville och det var kul.” 

 

Enskilda kollegor 

Samtliga informanter pratar om hur man ofta går och frågar någon när man inte vet hur man 

ska göra. Det spelar ingen roll hur länge man har jobbat på UB, flera av informanterna, både 

nya och erfarna använde samma fras som svar på min fråga; “ingen kan kunna allt”. Det 

förväntas inte att någon ska ha alla svar utan det är en normal del av jobbet att gå och fråga. 

Dörrarna till kontoren står oftast öppna, om någon behöver jobba fokuserat med någonting 

kan det hända att personen stänger om sig men det vanliga är att man är mottaglig för frågor. 

Det är inte bara roligt som en av de erfarna berättar men det tycks ändå förväntas att man 

svarar på det man kan. 

 

“Det är klart, jag vet ju kollegor som kan bli ganska trötta ibland om samma personer 

kommer och frågar samma..men så får det vara för det är många som kan svara men jag 

tycker det är en ganska bra kultur, frågekultur som vi har.” 

 

Om man går till en person som inte kan svara på frågan blir man hänvisad vidare, i bästa fall 

till någon som har ett svar. 

 

“ofta går man ju kanske och börjar hos nån och sen kanske den säger "äh men den här 

personen har bättre koll på det än jag, fråga den här personen”” 

 

“då går man och frågar en och så kan inte den personen, då går man tillsammans så till slut 

är vi fem-fyra stycken som springer” 

 

Det är heller inte tabu att prata jobb i fikarummet. 
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“om man ändå sitter bredvid någon och fikar så kanske man kan fråga istället för att alltid 

gå och knacka på dörren” 

 

Ibland får man till och med bättre svar där. 

 

“Det är litegrann som när man slår på en sån här inspelare att det är sen när man slår av 

inspelningen, det är då folk börjar liksom bubbla iväg” 

 

En intressant och lite oväntad kommentar var att ibland är det bättre med mindre information. 

 

“om det är nån fråga [..] som jag ska svara på och så kanske jag går till nån och frågar, typ 

alltså "vad ska jag svara på det här" eller "vad gäller kring det här" då..jag vill ju som oftast 

bara ha ett svar bara "aa, såhär är det". Men då nån annan, då kanske nån kanske säger det 

men den kanske också säger att "ja så kan du ju skriva det här också och så kan du ju kolla 

upp det här eller säga att den här personen kan kolla upp det där" eller lite såhära och då 

kan det som bli lite mycket att hålla reda på men också att..så då ibland, vissa frågor då går 

jag till nån som jag vet inte broderar ut svaret så mycket” 

 

Arbetsgruppen 

Vissa av informanterna, de som hade sitt mesta fokus på en enda uppgift fick majoriteten av 

sin kunskap från arbetsgruppen, det vill säga de kollegor som jobbade med samma sak. Att 

samspela med dem verkade vara viktigare än att höra till samma avdelning. En av 

informanterna som i huvudsak jobbade med undervisning berättade till och med att de 

samarbetar med bibliotekarier på en annan filial. 

 

“på medicinska biblioteket finns också mycket undervisning så med dom har vi bättre kontakt 

än med andra avdelningar.” 

 

En av de andra informanterna som var del i en liten arbetsgrupp med fyra personer gav bilden 

av att de jobbar väldigt nära och mest diskuterar med varandra inom gruppen. Kunskapen 

20 



 

tycktes nästan vara kollektiv, alla visste hur man gjorde jobbet men var duktiga på lite olika 

saker. 

 

“vi jobbar ju ganska mycket tillsammans. Vi har ju våra rum är ganska nära, eller är väldigt 

nära varandra och sådär så att man hör ju då, nämen jag kan höra om [de andra] pratar om 

nånting, då kan jag liksom höra att jamen det där lät ju intressant eller det där vet jag vad 

det beror på eller sådär, så att..och så sen då har vi ju våra möten och att vi går till varann 

och vi har ju den här gemensamma brevlådan då [...] och är det ju ofta just det där, jamen 

"har du sett det mejlet" eller.. [...] det är liksom både trevligare och effektivare att jobba 

tillsammans än att var och en ska sitta och göra samma sak.” 

 

En annan informant jobbade nära en annan person med en arbetsuppgift som de bara var två 

om. Det kanske inte kan kallas för grupp men hon hade ett flertal kommentarer om det goda 

samarbetet med den andra personen och om all kunskap som finns mellan dem om just deras 

arbetsuppgift. 

Möten 

Ingen av informanterna tog upp möten som en källa till kunskap utan bara som något man 

springer på hela tiden, speciellt om man är med i flera arbetsgrupper. Samtidigt sa någon i 

förbigående att vissa frågor vill man inte ställa på möten för de tar för mycket tid eller de är 

för smala vilket tyder på att möten har en roll för att avhandla snabba frågor som rör många. 

Jag fick också kommentaren från en av de erfarna att möten nog är bättre än alternativet. 

 

“..ibland klagar folk på att det är många möten men det är ju också det att idag har man ju 

en helt annan insyn i och påverkan på vad man jobbar med. Jag är ju uppvuxen med..när det 

fortfarande var så att chefen bestämmer och pekar med hela handen och informerar och sen 

var det inte mer med det [...] jag tror inte att man egentligen vill ha tillbaka en tid när man 

inte har några möten och inte några fora för att diskutera.” 

Möten kanske inte ger konkreta praktiska kunskaper och diskussionerna kanske inte leder till 

några klara slutsatser men de kan ändra ens perspektiv och ge nya utgångspunkter för fortsatt 

arbete och det kan också sägas vara kunskap.  
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Pass 

Alla bibliotekarier på UB har pass i informationsdisken några gånger i veckan tillsammans 

med andra som kan tillhöra vilken avdelning som helst, det tycktes vara uppskattat som ett 

tillfälle att lära. 

 

“men man kan ju ha pass med alla möjliga, från alla avdelningar, så då blir det, det blir ju 

kanske..nån viss överföring där av nån slags..kunskap, att man passar på och frågar 

nånting.” 

 

Dels rent praktiska saker men också vad som händer på andra avdelningar och om hur UB 

som helhet fungerar. 

 

“då kommer man ju på olika frågor om hela verksamheten, som berör hela verksamheten” 

Konferenser och kurser 

Det verkar inte förekomma särskilt ofta men emellanåt kan lämpliga personer få åka iväg på 

en konferens eller kurs i sitt ämne. 

 

“dom [...] som har haft tillfälle att gå nånting som Kungliga biblioteket anordnar, dom 

kommer ju ofta hem med lite extrakunskaper på så sätt. Men naturligtvis så skulle det inte 

funka om alla måste ut och utbilda sig så det är därför vi gör det mesta internt. 

 

I bästa fall får kollegorna också del av det. En av informanterna berättade att UB har en blogg 

på intranätet där det är tänkt att alla som har lärt sig något speciellt ska dela med sig till 

kollegorna men att det inte finns någon press från cheferna att skriva där så det är bara om 

någon känner för att berätta som det blir av. 

 

“Men där känner jag, jag har ju själv varit och rest mycket eller varit på mycket konferenser, 

och jag känner ju..det är alltid där man känner att "jamen nu har jag upplevt jättemycket här 

och hur ska jag liksom förmedla det". Och ibland är det ju inte alltid konkreta kunskaper 
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heller, det kan vara liksom att jag har fått en insikt eller..gjort en analys och fått mera 

omvärld och sådär och att liksom få ut det, det är jättesvårt” 

 

En informant menade att om det är något nytt system som hela UB ska ställa om till så borde 

det kunna löna sig att skicka iväg någon som får lära sig det ordentligt som sedan kan hjälpa 

övriga istället för att alla ska hålla på och treva sig fram. 

Intressegrupper 

En informant tog upp att det finns intressegrupper på nätet för olika inriktningar inom 

bibliotekarieyrket och även för olika system som används på UB. Att var med i sådana är ett 

sätt att lära sig mer och knyta kontakter med andra som jobbar med samma sak. 

 

“man kan vara med i olika grupper på nätet, olika listor och sådär där man får information 

om att nu har vi det och det och vad det gäller då till exempel Album och nu även Alma så är 

det ju intressegrupper som finns som också har konferenser en gång per år och som också 

har såna här e-postlistor som man kan gå med i och så få mejl och få information den vägen” 

 

Dokumentation 

Hur mycket av arbetet som dokumenteras och på vilket sätt verkar skilja sig mellan olika 

avdelningar och grupper. Mediavdelningen har en “jättefin” manual som verkar uppskattad 

och välanvänd. 

  

“Ja! [Jag använder den v]äldigt mycket. Och det är ju nåt som folk också hänvisar till "aa, 

det där kommer inte jag ihåg, det står säkert i handboken" 

 

Alla som jobbar på avdelningen hjälps åt med att hålla sin bit uppdaterad och så 

sammanställs den några gånger per år av den eller de som är ansvariga. Den innehåller 

mestadels konkreta instruktioner för praktiska arbetsuppgifter, skärmbilder och korta 

instruktioner snarare än berättande text. 

“vi som uppdaterat den manualen så att den ska passa..så att *vi* förstår den bättre.” 
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En av informanterna som jobbade i huvudsak med undervisning menade att hennes arbete 

inte skulle gynnas av en manual men när vi pratade vidare kom hon på att tidigare 

presentationer utgör ett viktigt stöd. 

 

“Vi har ju information på det sättet att när vi undervisar så har vi ofta en 

powerpointpresentation, det är ju nån slags, det är ju faktiskt nån slags koll på vad vi gör och 

hur gjorde vi förra året eller fem år sen och titta på utvecklingen och dom kan vi dela mellan 

oss och..” 

 

Teams 

I intervjuerna framkom att man även har börjat använda samarbetsverktyget Teams inom UB. 

Jag fick en snabbtitt på hur det såg ut, som jag förstod det så har det andra funktioner också 

men de jag intervjuade beskrev det som en sorts chatt med olika kanaler för olika grupper 

eller ämnen. De flesta var försiktigt positiva men meningarna var lite delade, en informant 

såg både fördelar och nackdelar med det. 

 

“det är ju ett verktyg för att kanske att prata mellan olika möten eller att få 

ett snabbt svar på nånting eller så. Jag är med i många Teams och det är väldigt..ganska 

rörigt om det blir långa trådar eller om man inte svarar i rätt tråd så att det blir så.. Jag 

tycker att kommunikation är jättebra och nu provar vi Teams och..vi håller på nog att..det 

håller på och landar lite.“ 

 

“med Teams är det också att du är med i ett antal Teams och inte i resten så den här 

modellen med Teams, det kan också bli exkluderande. Tidigare kunde man kanske läsa om 

vad andra gjorde i minnesanteckningar och så, nu kommer allt sånt där på Teams istället så 

att då är det bara som ett stuprör.” 

 

En annan informant var tydligt entusiastisk över möjligheten hos Teams att låta många få del 

av kunskap och att det utgör en sorts automatisk dokumentation, när kommunikation sker i 

skrift går det alltid att gå tillbaks och söka när man är osäker på något. 
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“det blir mer och mer att istället för att springa så frågar man där och då är det fler som..vi 

har ju upptäckt att just det där att det är kunskap som stannar mellan två personer, man 

hittar en lösning. Ibland så tas det ju upp på nåt möte men nu har vi sagt att vi ska mer och 

mer försöka..även om man går och frågar nån och får ett svar att vi lägger ut det på Teams” 

 

Precis som vanlig dokumentation är det ett komplement, det ersätter varken samtal öga mot 

öga eller mer formell dokumentation men det är helt tydligt att det är en väg för att lära sig 

saker om jobbet. 

Internutbildning 

Även om det inte finns möjlighet för hela UB att åka iväg på kurs så förekommer det att det 

hålls föreläsningar för personalen och ibland kommer det in någon utifrån. 

 

“När vi skulle börja med det hära Dewey Decimal dåså hade vi en utbildare från KB som 

kom hit liksom, som hade då utbildning med oss. Men sen så byts ju personer, det kommer 

nya” 

 

En av de andra informanterna berättade att det förekommer att någon eller några i personalen 

håller föreläsningar för de andra om sitt specialområde. 

 

“sen så kan vi ju ha..jomen sån här..kompetensutvecklande föreläsningar [...] sådär att nu 

ska den och den berätta om det här nya, nåt nytt som har kommit på forskningsarkivet till 

exempel, eller nån ny.. [..] men..det är ju inte alltså nån..styrd kompetensutveckling” 

 

“det kan vara det att någon säger att..jomen om det är nåt nytt system eller nånting nytt, till 

exempel om de har det på forskningarkivet och sådär, då..då kan det ju vara dom själva som 

känner att dom vill berätta om det.” 

 

Hon berättade vidare om en kollega som hade jobbat med ett arkiv i tre år och när han till slut 

blev färdig höll han en jättespännande föreläsning om konstnären som arkivet hade tillhört. 
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Sammanfattning 

Det är tydligt att det finns många olika sätt att lära sig inom UB. I det här kapitlet har jag 

försökt beskriva alla som dök upp i intervjuerna men vissa var mer vanligt förekommande 

och upplevdes som viktigare av informanterna.  

 

Det som alla tog upp och som dök upp först i intervjuerna var att fråga kollegor. Av 

nybörjarna beskrevs det som något som var nästan nödvändigt för att klara av jobbet, bland 

de erfarna mer som ett sätt att göra jobbet roligare, intressantare och sköta det på ett bättre 

sätt. Tydligt är att alla uppskattar att kunna fråga saker och bolla idéer med folk runtomkring 

och att det är minst lika viktigt och uppskattat hos de som har lång erfarenhet och därmed 

troligtvis mycket egna kunskaper. 

 

Bland de som jobbar i huvudsak med en enda arbetsuppgift har arbetsgruppen stor betydelse 

och är en viktig kunskapskälla. Dessa personer pratade inte om att fråga en kollega utan om 

att ha möten med gruppen. De som var en del av väldigt många arbetsgrupper uttryckte inte 

lika tydligt att grupperna var en resurs, snarare att det blev intensivt med alla möten. 

 

Passen är uppskattade av många anledningar och mycket kunskap verkar utbytas där men det 

handlar mer om att lära sig om organisationen som helhet; kunskap som inte är så lätt att peka 

på vad man har för praktisk nytta av men som ändå tydligt uppskattas. 

 

Manualer kan vara ett bra och uppskattat stöd i arbetet men används inte på alla avdelningar. 

De verkar göra mycket för att skapa trygghet och minska mängden “dumma frågor” som man 

ställer till kollegorna, det ger en grund och om man ändå inte klarar av att lösa problemet har 

man fått en förförståelse innan man frågar sin kollega. 

 

Faktorer i kunskapsöverföringen 

Här går jag igenom några faktorer som påverkar kunskapsöverföringen på UB, antingen som 

ett hinder eller en hjälp. 
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Arbetsuppgifterna 

Det är stor skillnad på olika tjänster inom ub och vad man jobbar med avgör vad man har för 

behov av kunskap och hur man skaffar sig den. Vissa jobbar mer i arbetsgrupper medan andra 

sitter själv på sitt kontor. En del har bara en arbetsuppgift medan andra har många olika och 

tillbringar en stor del av sin tid på möten med olika arbetsgrupper. Vissa jobbar med 

människor som i stort sett är sig lika, andra jobbar med teknik som snabbt förändras. 

Eftersom arbetssituationen ser så olika ut för medarbetarna kan man inte heller säga att det 

finns ett sätt att skaffa sig kunskap som passar alla utan en medarbetares uppgifter är en 

tydlig faktor i hur kunskapöverföringen sker. 

Cheferna 

Avdelningscheferna är uppskattade men ingen kunde riktigt beskriva vad de gör. Flera 

upplevde det som att de är lätta att prata med, har koll på arbetet och medarbetarna och vet 

exakt vem man ska gå och prata med när man är osäker på hur något ska skötas. Två av 

informanterna önskade sig lite tydligare ramar för arbetet. 

 

“ närvarande är dom, dom kommer ju in och pratar och kollar att det är bra och sådär. Det 

är väl som man är som person att ibland vill jag ju ha mer såhär.. [..] När ska [ett jobb] vara 

klart? Dela upp det i vissa delar. Det blir lätt att det blir "nu ska du göra det här" och sen får 

jag bara göra det som jag vill” 

 

“Ibland är det lite för lite styrning och sådär eftersom många saker..det kan vara hög 

arbetsbörda eller arbetsbelastning och sen dåliga..inte så bra prioriteringar från högre 

uppifrån, då är det ju inte alltid så lätt.” 

 

Jag fick också kommentarer utifrån mina frågor om kunskapshantering att även om cheferna 

håller med om att kunskapen borde bevaras är det inte säkert att något händer. 

 

“som du vet så ska jag ju jobba nästa år också då och så går jag i pension sen, och [...] jag 

pratade med både [...] min tidigare chef [...], och [min nuvarande chef] också hur de ska göra 

det här med rekrytering och så och [tidigare chefen] tyckte ju att det är klart att vi ska vara 
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ute i god tid och så så att vi hinner liksom..föra över [...]. Och [nuvarande chefen] tyckte väl 

också att, jomen det är klart vi måste liksom..jamen tänka efter hur vi ska göra och så. Men 

sen är det ju också så när det gäller rekrytering, så ska ju då ledningsgruppen se över..se 

över, så att säga, var..det är ju inte säkert att den som då försvinner blir ersatt av en annan 

på just det stället utan det kan hända att arbetskraften behövs någon annanstans [...]..alltså, 

det, jag tror att det är mycket just vi anställda som själva får ta hand om den där frågan.” 

 

Townley (2001) betonar ledningens betydelse för knowledge management, att det behövs ett 

aktivt ingripande för att medarbetarna ska dela med sig av sin kunskap och för att den ska 

hamna rätt. Därför är det av intresse för studien att informanterna upplever att cheferna inte 

blandar sig i arbetet och att det är nästan för fria tyglar. 

Den fysiska miljön 

För de som jobbar med olika saker och i olika arbetsgrupper verkar inte den fysiska 

placeringen ha någon betydelse. Däremot för de som jobbar nära i en och samma arbetsgrupp 

är det en stor hjälp att vara placerade tillsammans. En av informanterna berättade hur hon 

kunde höra när de andra i gruppen pratade om saker och då kunde hon sticka ut huvudet och 

vara med om hon kände att hon hade något att tillföra. En annan kommentar var att om man 

sitter i korridoren närmast informationsdisken så får man ofta hjälpa till när de råkar ut för 

besvärliga frågor där. Var någon sitter, speciellt i relation till de som jobbar med samma sak, 

påverkar samspelet med kollegorna och därmed hur kunskap överförs. 

Organisationen 

UB:s olika avdelningar verkar ha ganska liten betydelse. Någon menade att man inte har 

kontakt med andra avdelningar, någon annan kommenterade att en viss avdelning var lite 

hemlig, att hon inte visste riktigt vad de gör där. Samtidigt så berättade flera hur de 

samarbetar med andra arbetsgrupper över avdelningsgränserna och till och med över 

biblioteksgränserna. Om man har utbyte av varandra verkar inte sättet UB är organiserat på 

utgöra något hinder för samarbete. 

Stämningen 

Det var slående att nästan alla informanter pratade om den goda stämningen på arbetsplatsen 

28 



 

 

“det är väldigt öppen stämning här, man vill gärna förmedla det man kan” 

 

“Jag tycker att det är lätt att prata med folk, för att alla är så väldigt öppna och som vänliga 

och gärna svarar på frågor om sånt som dom kan och sådär. Jag tror ändå många tycker att 

det är som roligt att dom blir tillfrågade” 

 

“Lika på möten också så att alla är väldigt öppna, alla är väldigt öppna och liksom.. Det är 

stor skillnad från andra jobb som jag har haft” 

 

“det är väldigt välkomnande att liksom..även som ny komma med och liksom säga..fråga 

saker eller komma med förslag och sådär.” 

 

Flera av informanterna beskrev UB:s organisation som fri från hierarkier och status och att 

det går att prata och umgås med alla, oavsett vilken roll de har. 

 

“Så vi sitter och fikar tillsammans [med cheferna] och..det är liksom ingen..det är en väldigt 

platt organisation generellt.” 

 

“det är en väldigt platt organisation..och jag uppfattar att folk lyfter frågor på ett ganska 

tidigt skede” 

 

Att kunna fråga vem som helst utan att känna sig dum när man frågar något, att dörrarna står 

öppna och att kollegor och chefer är generösa med sin kunskap utgör goda förutsättningar för 

kunskapsöverföring. 

Dokumentation som stöd 

I tidigare inkarnationer av knowledge management ansågs det att tillräckligt mycket 

dokumentation praktiskt taget skulle eliminera behovet av samspel mellan människor. Det är 

långt bort nu men att skriva ner saker är ett bra stöd i många situationer. Inom UB tycks det 

vara upp till avdelningarna vad de dokumenterar. I den mån det finns nedskriven information 

tillgänglig så påverkar det hur man samspelar med kollegorna och hur man lär sig. Där 
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manualer finns verkar de användas; det var tydligt att informanterna från Media uppskattade 

och använde sin handbok och även på andra avdelningar uppskattades nedskriven 

information. 

 

“vi har ju haft många korta manualer som läggs upp och det läggs också upp på Teams och 

där finns ju alltid det nyaste så det har varit jättebra” 

 

När kunskap finns nedskriven kan det mycket väl påverka i hur hög grad man behöver fråga 

om något muntligt. Ett nytt system som Teams som utgör både ett kommunikationssystem 

och ett sorts arkiv över sånt som diskuterats tidigare kan utan tvekan påverka hur samspelet - 

och därmed kunskapsöverföringen - sker på UB. 

Sammanfattning 

Hur kunskap hanteras påverkas av en rad faktorer. Vissa, som till exempel hur den fysiska 

miljön ser ut går att påverka direkt medan en sådan faktor som stämningen inte går att styra. 

Ledningen kan i viss mån skapa förutsättningar för kunskapsöverföring genom att undanröja 

hinder och ge verktyg men i en organisation där inte viljan finns att samspela med kollegorna 

är det inte säkert att det hjälper. På UB verkar situationen vara den motsatta. Viljan att 

samarbeta är så stark att kunskapshanteringen fungerar utan några tydliga insatser från 

ledningen. 

Värdet av erfarenhet 

I det här avsnittet reder jag ut vad kunskapen hos erfarna medarbetare betyder för UB och 

varför den bör bevaras och överföras till de nya. 

Föryngring av kunskap 

De erfarna bibliotekarier jag har pratat med upplever alla att de har mycket kunskap och 

erfarenhet och att det respekteras och de har ett bra utbyte med alla sina kollegor.  Samtidigt 

sa två av dem att mycket av det de har lärt sig är inte aktuellt längre. Jag uppfattade det inte 

som att de upplevde det som trist, snarare att det är självklart att kunskap blir omodern och 

ersätts. 
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“nu är det ju mycket utav det jag har kunskap om är ju kanske inte..inte riktigt aktuellt, allt 

av det men..” 

 

“Och vi undviker också att någon ensam sitter på en kunskap eftersom det är väldigt 

sårbart.” 

 

Alla jag intervjuade var överens om att man går inte och frågar någon bara för att de har varit 

länge på jobbet, det som är värdefullt är att någon är speciellt duktig på just det som frågan 

gäller. En intressant kommentar jag fick var att stora systembyten som de UB just har 

genomgått fungerar som en utjämnare.  

 

“och det har vi haft hjälp med bland annat av att vi fick Libris, nya Libris och att vi fick 

ALMA samtidigt. Så har det blivit mera uppenbart att gammal är inte alltid äldst [...]det blev 

det här med att alla plötsligt stod på ruta ett och skulle..alltså vi kunde kanske katalogisera 

men det var ett helt nytt gränssnitt vilket utmanade alla, så blev det ändå nån sorts..nu är vi 

liksom lika, nu är vi lika förvirrade allihopa och det är väldigt hälsosamt i en organisation” 

 

 Plötsligt är alla nybörjare och måste lära sig tillsammans, någon med 30 års erfarenhet är inte 

nödvändigtvis bättre på de praktiska delarna av jobbet än någon med tre års erfarenhet. 

 

“När jag började först då hade vi precis gått över till RDA och då lärde jag mig det vilket 

gjorde att dom som jobbat längre kanske kom och frågade mig och såna saker. Och sen är 

jag ganska teknikintresserad så jag får ofta hjälpa till med krånglande saker. Så det är lite 

roligt. Det finns ingen hierarki så utan det är ganska lätt..” 

 

Ytterligare en del är att när någon slutar är det inte säkert att den tjänsten tas över av någon 

annan. Istället är det ett tillfälle när cheferna ser över var det behövs resurser och sedan 

utformar de ofta en ny tjänst, ibland på en annan avdelning.  

 

“Alltså i praktiken är det så att vårt samhälle förändras, biblioteken förändras, kraven på oss 

förändras, synsättet hos den som leder kanske förändras så att man måste hela tiden sitt..när 

nån slutar, titta vad är det nu vi vill förstärka. Vi ska kanske inte ha den personen som var 
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där tidigare. Jamen ibland är det så att man helt enkelt styr om arbetssätt när personen 

slutar.” 

 

Med andra ord är det inte säkert att någon som ska gå i pension har mer av den här typen av 

kunskap än någon annan och det är inte säkert att det finns en självklar person att överföra 

den till. 

Kunskap om organisationen 

Något som de erfarna däremot kände att de hade var kunskap om organisationen. Dels om hur 

den är strukturerad och hur den fungerar nu, dels om hur det sett ut tidigare och 

organisationens historia i allmänhet. Tack vare att de varit här länge har de en förståelse för 

varför saker ser ut som de gör, varför rutiner är som de är och kunskap om misstag som har 

gjorts. De har en förståelse för helheten, vad biblioteket har för mål och hur de arbetar för att 

uppnå dem. 

 

“eftersom jag har jobbat så länge så har jag ju väldigt bra bild av helheten så och vet..var 

man ska..” 

 

“jag har jobbat så länge så vet jag det mesta då att..jo men..såhär kan det se ut och dom 

sakerna finns där och det där går inte att göra därför att det försvann redan..så. Så att det, 

ja..där känner jag att jag faktiskt kan oerhört mycket” 

 

“det är ju också på nåt vis synd att historien försvinner, [...] det där att veta att, jamen den 

var överbibliotekarie då och då gjorde vi så, alltså just det där..” 

 

 

De upplevde också att en viktig faktor är att de känner kollegorna och vet vad de sysslar med. 

Samtliga jag intervjuade, inte minst de nya, tog upp att en av de viktigaste faktorerna för att 

klara jobbet på UB var att veta vem man ska fråga.  

 

“jag känner ju alla på UB på nåt sätt i alla fall och har koll på vad som görs i alla olika hörn 

och det har faktiskt inte alla.” 
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“Och just det här att folk från början har sagt att det går inte att kunna..det går inte att veta 

allting här. Utan från början får man lära sig vilka man ska fråga om vad.” 

 

Det här är kunskap som säkert alla förstår är bra att ha, men samtidigt är den svår att fånga 

och det är svårt att sätta fingret på vad den ska användas till. Det skulle troligtvis vara svårt 

att motivera ledningen att lägga resurser på att bevara kunskap som inte har en mätbar nytta. 

Sammanfattning 

De jag intervjuat värdesätter kollegor med speciell kompetens och ber dem om hjälp men det 

spelar ingen roll hur lång erfarenhet personen har. Vissa arbetsuppgifter på UB som till 

exempel katalogisering är mer “hantverksmässiga” och gynnas av erfarenhet men det mesta 

är färskvara. Datorsystem byts, rutiner förändras och kunskapen finns hos de med intresse 

och fallenhet, oberoende av hur länge de varit i huset. Den samlas också i arbetsgrupper som 

tillsammans kan lära upp nya som kommer in, hjälpas åt att svara på frågor. I vissa fall är det 

säkert mest effektivt att gå bredvid en erfaren person men i andra fall kan det vara lika 

effektivt att gå in i gruppen och lära sig genom att arbeta praktiskt tillsammans med dem. De 

som jobbat länge i organisationen har kunskap om arbetsplatsen men den är strängt taget inte 

nödvändig för att sköta jobbet.  
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Diskussion 

Efter att ha intervjuat sex personer på Umeå universitetsbibliotek med olika erfarenhet och i 

olika roller så har jag en klar bild av vilken kunskap som värdesätts, hur den hanteras och 

vilka faktorer det är som påverkar processen. Jag utgick ifrån följande tre frågor i studien: 

 

● Hur tas kunskapen tillvara när någon lämnar arbetsplatsen? 

● Hur kommer kunskap inom organisation fram till de som behöver den? 

● Vad i organisationen finns det som hjälper eller hindrar kunskapsöverföring? 

 

Jag lät informanterna prata ganska fritt och flera svarade inte bara på mina frågor utan kom 

med egna tankar om kunskapshantering. Flera på arbetsplatsen, både av de jag intervjuade 

och andra jag pratat med har uttryckt att det är ett intressant ämne och något som behöver 

undersökas på UB. Tydligen är det något som engagerar och som inte är så självklart varken 

hur det ser ut idag eller hur det borde skötas. 

Kunskapsbevarande 

Att ta tillvara kunskap från de som är på väg ut ur organisationen är långt ifrån så självklart 

som jag trodde att det skulle vara. Inom många jobb på UB är kunskap en färskvara och det 

är inte säkert att lång erfarenhet har någon betydelse. En av de erfarna informanterna hade 

frågat sin chef om de inte skulle börja rekrytera i god tid innan hon går i pension så hon har 

en chans att lära upp ersättaren. “Naturligvis ska vi göra det” sa chefen men ingenting har 

hänt och informanten förväntar sig inte att det ska göra det heller. 

 

Troligen är det så att även om mycket kunskap går förlorad när någon slutar så är det inte så 

mycket av praktisk kunskap att det ställer till det för verksamheten. Ingen kunde påminna sig 

att det hade skapat problem att en enskild person försvann, men däremot när många gick 

samtidigt från samma avdelning tog det stopp i arbetet. Arbetsgrupperna sitter kollektivt på 
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all den kunskap som behövs för att hålla igång arbetet och lära upp en ny. Någon som varit 

länge på UB skaffar sig ofta en nisch utifrån sina intressen men den som kommer ny behöver 

inte täcka upp för det utan bara vara en del i arbetslaget och dra sin del av lasset. Ofta ersätts 

inte heller lika för lika utan när en person slutar skapas en helt ny tjänst utifrån de behov 

organisationen har i nuläget. Agarwal & Islam (2014) hävdar att kunskapsbevarande är 

avgörande för en organisation i en kunskapskonomi. De menar att det behöver finnas 

strategier och startas upp i god tid innan en medarbetare slutar. Även Daland (2016) hävdar 

att det är livsviktigt för en organisation att ta vara på kunskap. Ingen av dessa författare 

problematiserar vad det är som ska bevaras och varför. När man läser om knowledge 

management är det lätt att hålla med om att man inte ska slösa bort kunskap som en individ 

mödosamt har samlat på sig under årtionden men frågan är vad man ska ha den till? Väldigt 

lite av den kunskap som behövs för praktiskt arbete är begränsad till en individ. Den kunskap 

som är mest unik för de med lång erfarenhet är också den kunskap som är svårast att överföra 

och den som gör minst praktisk nytta. En organisation kan säkerligen bli mer effektiv genom 

att ta tillvara kunskap men den behöver också välja var den lägger sina resurser. 

Kunskapsöverföring 

Det starkaste intrycket jag har efter dessa sex intervjuer är att lärandet på UB sker i samspel 

mellan människor. Ofta mellan två personer genom att en frågar en annan men till en del 

också genom samarbete i grupper. Tack vare en platt organisation, öppna dörrar och en vänlig 

och välkomnande stämning är det lätt att ställa frågor och folk är generösa med sin tid och sin 

kunskap. Det är helt i linje med Pilerot & Lindbergs (2018) bild av att lärandet bland 

personalen på forskningsbibliotek ofta sker på ett informellt sätt. Manualer och annan 

dokumentation har en roll men beskrivs av informanterna mer som en minneshjälp eller något 

som ger en grund för att diskutera med kollegorna. Även andra sätt att lära sig framkom i 

intervjuerna när jag ställde direkta frågor om det men att lära sig genom samtal med 

kollegorna var helt dominerande. Detta stämmer väl överens med utvecklingen inom 

knowledge management där man numera ser knowledge management som en social process 

(Tzortzaki & Mihiotis 2014). 
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Kunskapshantering 

Att skapa förutsättningar för kunskapsöverföring kan göras på många olika sätt. I litteraturen 

betonas strategier och aktivt arbete (Townley 2001) och det hävdas att cheferna behöver 

belöna och motivera för att få medarbetarna att dela med sig av sin kunskap (Agarwal & 

Islam 2014). Det tycks förutsättas att medarbetarna inte har något eget intresse av att dela 

med sig av kunskap och att hjälpas åt. Jag kunde inte urskilja någon aktiv kunskapshantering 

från inom UB men det fanns ändå ett starkt driv hos personalen att föra kunskap vidare. 

 

Townley (2001) hävdar att bibliotekariers frihet, att de inte behöver redogöra för hur de 

använder tid eller resurser gör arbetet långsammare och organisationen mindre effektiv och 

därmed går stick i stäv med strategierna inom knowledge management. Den här studien visar 

att på Umeå universitetsbibliotek så deltar inte cheferna i det dagliga arbetet och 

medarbetarna får i mycket hög grad sköta sig själv. Trots detta finns det en stark drivkraft att 

dela med sig av kunskap. Samtliga informanter berättar om den prestigelösa och platta 

organisationen, om vänlighet och öppenhet och hjälpsamhet. 

 

Att jobba på UB innebär ett kontinuerligt lärande. Det kan ske på många olika sätt men i 

praktiken verkar det i hög grad vara en social aktivitet. Det sker också ett kontinuerligt 

kunskapsbevarande, varje person, inte minst de som har varit i huset länge, undervisar andra. 

De förklarar, berättar, tänker högt och delar med sig av minnen, erfarenheter och kunskaper. 

På UB finns alla förutsättningar för den här typen av kunskapsutbyte. 
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Slutsats 

Jag ställde följande frågor: 

1. Hur tas kunskapen tillvara när någon lämnar arbetsplatsen? 

2. Hur kommer kunskap inom organisation fram till de som behöver den? 

3. Vad i organisationen finns det som hjälper eller hindrar kunskapsöverföring? 

 

Utifrån mitt datamaterial kan jag ge följande svar: 

 

1. Inga aktiva insatser görs för att ta tillvara på kunskapen hos de som slutar. Det kan vid 

första anblicken verka som ett resursslöseri men även någon med lång erfarenhet 

besitter inte någon unik kunskap som behövs för att verksamheten ska fungera. 

Naturligtvis försvinner mycket av organisationens historia och även viss 

detaljkunskap om arbetsuppgifter men det som en ny medarbetare behöver lära sig 

förs i hög grad vidare av arbetsgrupperna och det vore svårt att motivera kostnaden 

med att ha dubbla anställda eller liknande med den lilla nytta det skulle ge. 

2. Kunskapen inom organisationen förs i första hand fram i möten mellan två personer. 

Antingen att den ene frågar den andre eller att de hjälps åt att lösa ett problem och 

både går därifrån med något nytt. Under det senaste året har organisationen börjat 

använda verktyget Teams i ett försök att sprida den här kunskapen till övriga 

medarbetare. 

3. Två tydliga faktorer framkom som möjliggör detta lärande: 

- Medarbetarna är relativt fria att disponera sin tid och det är accepterat som en 

naturlig del av arbetet att gå in på någon annans kontor och fråga om något 

eller be om hjälp med en arbetsuppgift. 

- Stämningen på UB är öppen, vänlig och generös. Ingen behöver vara rädd för 

att ställa en fråga och de flesta berätta gärna vad de vet för att hjälpa till. 

 

 I knowledge management-litteraturen behandlas det nästan som ett axiom att 

kunskapshanteringen i organisationer behöver styras aktivt och att medarbetarna inte 

självmant kommer dela med sig av vad de vet. Vad den här studien tydligt visar är att det 
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behöver inte vara så. Med ett bra klimat inom organisationen och en ledning som - medvetet 

eller inte - ger medarbetarna utrymme att söka och skapa kunskap på det sätt de finner bäst 

kan ett kontinuerligt lärande ske utan styrning. Kunskap bevaras och överförs frivilligt av 

medarbetarna själva. 
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Vidare forskning 

Resultatet i den här studien visar att kunskap från de som slutar på ett universitetsbibliotek 

inte nödvändigtvis behöver bevaras och att kunskapshantering inte behöver ske på ett 

avsiktligt eller styrt sätt. Detta tycks gå stick i stäv med litteraturen inom ämnet som ofta 

utgår från grundantagandet att det är bättre att ha knowledge management än att inte ha det. 

Knowledge management behöver problematiseras; i vilka situationer är det värdefullt, på vad 

ska man tillämpa det, hur stora resurser är värt att lägga på det och vad kan man få tillbaka. 

För att bringa klarhet i det skulle det vara värdefullt med jämförande studier på liknande 

organisationer med och utan knowledge management. 
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Bilaga a 

Intervjuguide för nya bibliotekarier 
 

Muntlig introduktion 

Jag håller på med en kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap och vill 
undersöka hur kunskap tas tillvara och förs vidare bland personalen på ett 
forskningsbibliotek. Jag utför den som en fallstudie här på UB och intervjuar personer med 
olika lång erfarenhet. 
 
Intervjun kommer ta högst en timma. Det är frivilligt att vara med och du kan när som helst 
avbryta intervjun. Du kommer vara helt anonym i materialet, det du säger kommer 
sammanställas med det jag får fram i mina andra intervjuer och presenteras som en helhet. 
 
För att underlätta mitt arbete skulle jag vilja spela in vårt samtal, går det bra? 

 

Intervjufrågor 

Bakgrund 
 

1. Vad gör du inom UB? 
 

2. Hur länge har du haft tjänsten? Har du haft liknande jobb tidigare? 
 

3. Hur ser en arbetsdag ut; vad gjorde du igår till exempel? 
 

4. Vilka kontakter har du i jobbet, inom biblioteket och utanför? 
 
 
Ta in kunskap 
 

5. Du är relativt ny på UB. Hur var det att börja på det här jobbet? 
 

6. Upplever du att organisationen eller kollegorna är intresserade av vad du har att 
komma med? Kunskaper från utbildningen eller ett annat perspektiv till exempel. 
 

7. Vad har du lärt dig sedan du började här? 
 

8. Utvecklas du av det dagliga arbetet eller på andra sätt, genom kurser till exempel? 
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9. Hur hanterar du en situation när du är osäker? 

 
10. Finns det dokument eller annan skriftlig information du kan titta i? Var hittar du den? 

  
11. Finns det något du skulle behöva kunna mer om som du inte får stöd i att lära dig? 

 
 
Bevara kunskap  

 
12. Samspelar du ofta med mer erfarna kollegor? 

 
13. Har du en tydlig bild av vem som sitter på vilken kompetens? Hur fick du den bilden? 

 
 
Miljön på UB 
 

14. Hur upplever du att folk på UB hjälper varandra? 
 

15. Hur delar de med sig av vad de vet? 
 

16. Hur påverkar cheferna samspelet mellan er som jobbar här? 
 

17. Var det lätt att “känna sig hemma” här när du började? Att förstå kulturen så att säga. 
 
 

Avrundning 

Tack så mycket för att du deltog! Uppsatsen kommer vara färdig i slutet på januari så om du 
är intresserad mejlar jag den till dig då. Om det är någonting som är oklart går det jättebra att 
kontakta mig.  
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Bilaga b 

Intervjuguide för erfarna bibliotekarier 
 

Muntlig introduktion 

Jag håller på med en kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap och vill 
undersöka hur kunskap tas tillvara och förs vidare bland personalen på ett 
forskningsbibliotek. Jag utför den som en fallstudie här på UB och intervjuar personer med 
olika lång erfarenhet. 
 
Intervjun kommer ta högst en timma. Det är frivilligt att vara med och du kan när som helst 
avbryta intervjun. Du kommer vara helt anonym i materialet, det du säger kommer 
sammanställas med det jag får fram i mina andra intervjuer och presenteras som en helhet. 
 
För att underlätta mitt arbete skulle jag vilja spela in vårt samtal, går det bra? 

 

Intervjufrågor 

Bakgrund 
 

1. Vad gör du inom UB? 
 

2. Hur länge har du haft tjänsten? Har du haft andra tjänster på forskningsbibliotek? 
 

3. Hur ser en arbetsdag ut; vad gjorde du igår till exempel? 
 

4. Vilka personer och organisationer har du kontakt med, inom UB och utanför? 
 

 
Ta in kunskap 

 
5. Lär du dig mycket på jobbet? 

 
6. Vad är bästa sättet att lära sig mer? 

 
7. Finns det kunskap du önskar att du hade? 

 
 

Bevara kunskap 
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8. Vad kan du som skiljer dig från andra bibliotekarier? 

 
9. Vet folk runt omkring dig vad du har för kunskaper? 

 
10. Hur delar du med dig av det du vet? 

 
11. Dokumenterar du ditt arbete på något sätt? 

 
12. Vad händer när du är borta från jobbet? 

 
13. Visst är det så att du snart ska gå i pension? Upplever du att UB gör något för att ta 

hand om din kompetens? 
 

 
Miljön på UB 
 

14. På vilka sätt arbetar du tillsammans med kollegor? 
 

15. Hur påverkar cheferna samspelet mellan er som jobbar här? 
 

16. I vilka sammanhang pratar du med andra inom organisationen som du inte direkt 
jobbar med? 
 

17. Hur upplever du att UB har förändrats under tiden du har varit här? 
 

 

Avrundning 
Tack så mycket för att du deltog! Uppsatsen kommer vara färdig i slutet på januari så om du 
är intresserad mejlar jag den till dig då. Om det är någonting som är oklart går det jättebra att 
kontakta mig. 
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