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Syfte
Jag var intresserad av hur personalen uppfattade sitt arbetsklimat och vilka faktorer som gjorde
det bra eller dåligt. Mina intryck var att arbetsplatsen präglades av stor värme och öppenhet  och
jag ville ta reda på om mina intryck stämde överens med personalens.

Metod
Jag har till största delen utgått från de åtta intervjuer som jag gjort med de anställda. Jag har även
läst Kulturens giganter av Jill Onsér -Franzén och en uppsats,” Bok och Bibliotek i Norden AB
organisationsanalys” från företagsekonomiska institutionen.
Jag har valt att inte ha med intervjuerna som bilaga eftersom jag lät de anställda vara anonyma.

Bakgrund
Jag valde att gör min praktik på  Bok och Biblioteksmässan för att jag ville ta reda på hur man
genomför denna typ av jättearrangemang och få en inblick i organisationsstrukturen. Detta var
också min ursprungliga frågeställning. Men efter någon veckas praktik blev jag mer intresserad av
arbetsklimatet. Jag upplevde det som varmt och välkomnande och ville ta reda på hur ett sådant
klimat skapas.
Min praktikuppgift var att genomföra idéen Nordisk Bok Expo. Ett av årets teman på
Bokmässan är nordisk litteratur och detta uppmärksammas med utställningen Nordisk Bok Expo.
En monter som kommer att visa upp nyutkommen litteratur på originalspråk från våra nordiska
grannländer.
I mina arbetsuppgifter har det ingått att skriva ett brev till förläggare i Norge, Danmark, Finland,
Grönland, Färöarna och olika samiska förlag för att presentera utställningen och få dem att delta
genom att ställa ut litteratur i montern. Jag har även funderat kring hur montern skall inredas,
presenterat idéen på Bokmässans hemsida, deltagit på möten, representationsmiddagar,
personalresa till Stockholm och andra trevliga arrangemang. Tanken var också att jag skulle hinna
ringa runt till alla förlag för att presentera idéen men att färdigställa och översätta brevet tog
längre tid än beräknat.



Kort historik
Den första mässan arrangerades 1985 med namnet Bibliotek 85 och var en ren fackmässa. Man
vände sig i första hand till folk som arbetade inom biblioteksvärlden men även till andra med
intresse för folkbildning. Syfet var att skapa en stor kultursammankomst med tyngdpunkt på ett
attraktivt konferensprogram med hög kvalité. Det skulle skapa ilningar i själen att besöka mässan.
1986 bytte man namn till Bok & Biblioteksmässan och inriktningen ändrades. Nu fanns
bokförlagen med och allmänheten fick tillträde. Det blev mycket publicitet och mässan blev en
succé. Expansionen har varit enorm. Första året disponerade man 1400 kvm och hade 6000
besökare. Idag fyller man hela Svenska mässans lokaler dvs långt över 10 000 kvm och har över
100 000 besökare.

Personalgruppen
Personalen består idag av sju fast anställda (en slutade under min praktik) och tre personer som
jobbat på konsultbasis under varierad tidperiod. Jag har valt att endast intervjua de fast anställda.

Kort presentation av  de intervjuade
Birgitta Ekblom Jacobsson, informationschef.
Hon är ansvarig för den utåtriktade informationen som annonsering, presskontakter och
marknadsföring. Hon skall också utveckla det nordiska- och internationella samarbetet.
Jessica Andréason, var informations- och marknadsföringsansvarig ( slutade sin anställning 14/4).
Hon arbetade med marknadsföring, annonsering och trycksaksproduktion.
Siv Johansson Falk, dataansvarig.
Hennes arbetsuppgifter är att vara webbredaktör för hemsidan, dataansvarig och arbetar med
administration.
Marie Jacobsen, konferenskoordinator.
Hon arbetar med att administrera miniseminarium, ha hand om extra personal inför mässan, ta
hand om hotell och resor för de medverkande och administrerar Island Generalkonsulat. Bertil
Falck är Islands generalkonsul.
Valentina Zadravec, utställningskoordinator.
Hon arbetar med allt praktiskt kring utställningen som kontakter, utskick, placering av utställare
och med Foreign Rights Centre. En plats för att köpa och sälja bokrättigheter under mässan
Anna Falck, utställningsansvarig.
Hon är ansvarig för allt kring utställningen och arbetar också med  Foreign Right Center.
Gunilla Sandin, programchef
Hon är ansvarig för och sätter ihop Bokmässans alla seminarium och har kontakt med ca 120
samarbetspartners.
Bertil Falck, VD
Han äger Bokmässan och har det yttersta ansvaret och är mycket ansiktet utåt.

Egenskaper inom personalgruppen
I intervjuerna framkom olika typer av egenskaper som var viktiga för hur gruppen arbetar och
som var en tillgång för företaget.
Personalgruppen kompletterar varandra – det finns igångsättare och genomförare, visionärer och
analytiker. Andra egenskaper som framkom  var goda organisatörer, öppet sinne, idérikedom,
analytisk förmåga, noggrannhet, strukturerade, säljande, lojala, ambitiösa, allmänbildade och
pålitliga.
Det var få egenskaper som saknades men en av de intervjuade saknade ett mer analytiskt synesätt
och ett mer långsiktigt strategiskt tänkande.



Alla de intervjuade var överens om att man kompletterade varandra väl inom gruppen och att det
var en bra sammansättning av egenskaper.

Arbetsklimat
De anställda fick nämna allmänna faktorer för ett bra arbetsklimat. Det som kom fram var att få
feedback  på sitt arbete, öppenhet, trygghet, frihet i sina arbetsuppgifter, våga säga vad man
tycker, en arbetsgrupp som arbetar år ett håll, glädje, information och delaktighet i vad som
händer, ingen hierarki mellan arbetskamrater, hänsyn och trevliga lokaler.

Många av ovanstående faktorer fanns med i beskrivningen av arbetsklimatet på Bokmässan.
Det som nämndes var att ett öppet klimatet, tillit, värme, förtroende, kreativitet, feedback från
arbetskamrater, mycket frihet, toppen, stressigt, och splittrade arbetsuppgifter.
Det som efterfrågades av vissa var mer information om vad som händer, bli bättre på feedback
och ett jämnare arbetstempo utan så många stresstoppar.
De flesta svar liknade dock varandra och de anställda har en samstämmigsyn på arbetsklimatet.

Kommunikation
Information mellan anställda och anställda och mellan anställda och chef sker via formella och
informella kanaler. De anställda upplever inte att det är någon större skillnad i hur man
kommunicerar mellan varandra och med chefen.
Formell kommunikation
Bertil Falck har under året minst ett utvecklingssamtal med varje anställd för att diskutera hur det
går med arbetet.
Under hösten har man 1 –2 planeringsmöten för att lägga grunden för det kommande arbetet.
Varje vecka har man sk ”måndagsmöten” där varje person får säga hur vecka ser ut, Bertil
informerar om det är något särskilt som är på gång och man går igenom de senaste
försäljningssiffrorna. Andra sätt att delge varandra allmän information är via e-post och att man
kopierar upp papper till berörda personer för kännedom.
Informell kommunikation
Varje morgon har man gemensam morgonfika där privatproblem och arbetsproblem diskuteras
om vartannat. Man springer in mycket till varandra på rummen för att bolla idéer och få svar på
sina frågor. Luncherna är en annan viktig informell kommunikationskanal. Hälften av personalen
äter ute och enligt de anställda är det ”ätautegruppen” som mest diskuterar arbetet under
lunchtid.
Extern kommunikation
Bemötandet av externa människor som kunder och besökare präglas av öppenhet och värme.
Personalgruppen är väldigt välkomnande mot nya människor och duktiga på att få folk att trivas.
En av de anställda säger att ”det finns en anda inom företaget att vara öppen och vänlig”. De får
ofta höra beröm som tex – det är så trevligt att arbeta med er, ni är alltid så positiva.

Arbetsanda
Ett ord som hela tiden dök upp när det gällde arbetssituationen var frihet under ansvar. Alla har
egna arbetsområden som man arbetar med självständigt och det finns ingen redovisningsplikt.
Bertil Falck har tillit till att de anställda uppfyller sina arbetsuppgifter. Det förs hela tiden en
dialog om det som sker och man tar hjälp av någon om det behövs. En av de anställa menade att
” arbetsandan bygger på öppenhet och att man delat med sig. Här vågar man gå först från
fikabordet utan att det snackas skit om en”
Det finns inga uppgjorda arbetsbeskrivningar utan man lär sig inom företaget och arbetar sig in i
strukturen. Det är en familjär stämning och en liten organisation. Beslut kan tas snabbt om det



behövs. En intervjuperson sade att ” Man vågar ta egna beslut. Gör man fel så är det ändå ok.
Bertil kommer inte och skäller på en”.
Bokmässan har enligt de anställda ett idérikt klimat och vem som helst får komma med en idé.
Det blir sedan en dialog där idéen bollas fram och tillbaka mellan de berörda personerna. Idéer
diskuteras på morgonfikat, under lunchen, i korridorerna och på måndagsmötena. Det är inte
alltid Bertil Falck är informerad om vilka ändringar som genomförs, men oftast är han delaktig.
Om det råder oenighet eller är stora beslut är det alltid han som har sista ordet. Om det finns en
osäkerhet i hur man skall hantera en fråga eller en idé går man hem och funderar på saken.
Problem som uppstår löses via samtal. Man pratat hela tiden mycket med varandra och försöker
lösa problemen på ett tidigt stadium.

Uppskattning
Det finns olika uppfattning om det visas tillräckligt med uppskattning. En del upplever att det
finns mycket uppskattning i form av beröm som ” du är toppen – vad hade vi gjort utan dig”
Man gläds med  varandra och visar uppskattning i form av ord och kramar. Andra menar att det
är för lite uppskattning överlag och att man måste bli bättre på det.
Något som är viktigt är den uppskattning som fås från kunder på att man gjort ett bra arbete.

Utvecklingsarbete
När det gäller vilka det är som är med och påverkar företagets framtid är åsikterna delade.
Några tycker att alla som vill får vara med, men att alla inte är intresserade. En del upplever det
som att det finns en tydlig ledningsgrupp som tar de strategiska besluten och sedan informerar
övrig personal. Andra menar att alla deltar på sitt sätt eftersom alla idéer som kommer fram
utvecklar företaget.

Arbetstider
Man har en årsarbetstid med inbakad övertid och sex veckors semester. Veckoarbetstiden är 37.5
timmar/ vecka och man är ledig mellan jul och nyår och alla klämdagar. Det är inte reglerade
arbetstider utan även här gäller frihet under ansvar. De anställda fyller dock varje dag i en
tidsrapport när man kommer och när man går och hur lång lunch man tar.

Personalförmåner
De anställda är medlemmar i en friskvårdsförening vars syfte är att främja den psykiska och
fysiska hälsan. Företaget avsätter mellan 3000 – 4000 kr / år och anställd. Pengarna får användas
väldigt fritt alltifrån museikort till joggingskor.
Man har tillgång till fri läkarvård.
 I jobbet ingår dessutom gratis personalfika.

Reflektion
I mina intervjuer har svaren för det mesta varit av liknade karaktär. Få avvikelser har förekommit.
Mina upplevelser av att arbetsklimatet präglas av öppenhet och värme har bekräftats via mina
samtal. Faktorer som delaktighet, feedback har visat sig vara mycket viktigare än bra lokaler och
snygga möbler. En av de anställda menade på att man kan jobba nästan var som helst bara man
har bra arbetskamrater och en bra chef även om en trevlig arbetsmiljön underlättar.
Att arbetsklimatet är så positivt tror jag till stor del präglas av Bertil Falcks arbetssyn och att man
anställer folk som passar in i den andan. Bertil Falcks filosofi är att lita på sina medarbetare och
ge dem stort eget ansvar. Han anser det viktigt att tillåta människor att göra fel och att man
diskuterar sig fram olika lösningar. De flesta inom personalgruppen har börjat via praktikplats,
ALU eller liknande eller så har de blivit handplockade. Detta innebär en chans att se om man
passar in i arbetsgruppen och den arbetsfilosofi som råder inom företaget.



Bertil Falck har satt en stor prägel på företaget och den anda som råder. Många av de faktorer
som ingår i hans filosofi nämns som positiva i arbetsklimatet av de anställda. Bertil Falck säger
själv att han har en fantastisk personal. Jag tror att kombinationen av en väl sammansatt
personalgrupp och Bertil Falcks anda skapar det behagliga arbetsklimatet.
Personalens syn på vad som är viktig för att skapa ett bra arbetsklimat är nog generellt på många
arbetsplatser och bra kunskap att ha med sig när man är projektledare.



Källor

Muntliga källor
Intervjuer med fast anställd personal på Bok & Biblioteksmässan
Birgitta Jacobsson-Ekblom
Valentina Zadravec
Anna Falck
Bertil Falck
Marie Jacobsen
Siv Johansson-Falk
Gunilla Sandin
Jessica Andréason

Skriftliga källor
”Bok och Bibliotek i Norden AB Organisationasanalys”, av Fredrik Bender, Johanna Friberg, Ola
Tengnér och Åsa Widmark, företagsekonomiska institutionen 1999
”Kulturens giganter” av Jill Onsér - Franzén
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