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Abstract: The aim of this master thesis is to examine how leadership in 

public libraries is constructed discursively in the Swedish 

library field of today. The empirical material reviewed is job 

postings and articles from three library related journals.  

 

The thesis seeks to identify what different leadership 

discourses can be found by looking at definitions, forms of 

address, present actors and themes emerging. It also aims to 

examine the contingent presence of late modern leadership 

theories in the order of discourse. The leadership theories 

primarily investigated are New Public Management (NPM) 

and value-based leadership. 

 

The theoretical starting point of the thesis is discourse 

theory, developed by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. In 

the analysis a model of four phases is used; in which central 

concepts of discourse theory help identify the discourses. 

Three different discourses are identified in the material:  

 

The change discourse is based on the idea that change is a 

general condition for leadership in public libraries. The 

presence of NPM can be seen in this discourse in terms of a 
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The relation discourse is oriented towards development of 

the individual and the relationship between leader and 

personnel. One can see many characteristics of a value-based 

leadership but also a tendency of wanting to justify their 

operations in terms of NPM. 

 

The participatory discourse is a mainly critical discourse. 

There are some elements of value-based leadership, but the 

perspective is the employees’ and focus lies on a collective 

sense of professional community. 
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1 Inledning 
Uppsatsens rubrik till trots handlar denna undersökning inte särskilt mycket om enskilda 

chefer eller deras personlighet. Citatet är dock en utsaga som bidrar till att konstruera en 

bild av hur ledarskap kan uppfattas och definieras. Det kan ses som en av många röster 

som bidrar till att i slutändan skapa inte bara bilden av chefen, utan av hur ledarskap 

diskuteras och formas socialt i dagens samhälle.  

 

I mitt initiala arbete med denna uppsats lekte jag med tanken att försöka betrakta 

ledarskap så förutsättningslöst som möjligt – som om jag aldrig förr riktigt hade sett det. 

Att göra det till någonting främmande. Detta är nu givetvis en omöjlighet, vi kommer 

alla med ett visst mått av förförståelse. Personligen har jag ofta upplevt en fascination 

och förundran över ledarskap, kanske för att det är nästintill omöjligt att inte tvingas 

förhålla sig till i det vardagliga livet. På de flesta arbetsplatser verkar en eller flera 

tillsatta chefer och på många ställen kan man även stöta på de informella ledarna – de 

som tar eller ges möjligheten att leda. Eller bestämma. Eller påverka. Eller inspirera… 

Vad man egentligen menar med ledarskap återkommer jag till.  

 

Det är alltså givet att jag inte rör mig i ett vakuum när det kommer till att studera 

ledarskap – managementlitteraturen och ledarskapsteorierna är många. Och med, kanske 

symptomatiskt för en litteratur riktad till ledare, ofta mycket bestämda uppfattningar om 

vad som definierar det allra bästa ledarskapet.  

 

Som en ingång till mitt projekt börjar jag därför med en kort resumé över hur andra har 

studerat ledarskap. Jag väljer att i första hand använda mig av Keith Grints historiska 

översikt över hur forskningen om och synen på ledarskap har förändrats över tid.
1
 Till 

en början, från och med 1920-talet, lade man stor vikt vid ledarens karaktär och 

egenskaper. Grunden för denna modell är en föreställning om att ledare finns och att de 

besitter eller bör besitta ett antal specifika och allmänna egenskaper. Ledare är något 

man antingen är från födseln eller inte. Syftet med denna typ av forskning var att 

försöka precisera önskvärda ledaregenskaper – dock har man aldrig riktigt kunnat 

fastställa något konkret samband mellan specifika egenskaper och effektivt ledarskap. 

Denna syn på ledarskap, menar Grint, leder också till att fokus hamnar på att välja rätt 

ledare, och inte på att utbilda eller utveckla de redan existerande. Dessa tankar var 

framför allt rådande mellan 1920 och 1940, men har fortfarande idag en framträdande 

roll inom forskningen.  

 

För att komma bort från diskussionen om huruvida ledarskap är medfött eller inte 

började man så småningom lägga mer fokus på ledarstilen. Den grundläggande 

forskningen inom denna tradition menar att det går att skilja mellan två grundstilar: den 

relationsorienterade, eller hänsynstagande ledarstilen och den uppgiftsinriktade, eller 

strukturskapande.
2
  

 

                                                 
1
 Grint, Keith (1997). Introduction: Reading Tolstoy’s Wave. Ingår i: Grint, Keith, red. Leadership: 

Classical, Contemporary, and Critical Approaches. Oxford University Press: Oxford, s. 1-17. 
2
 Strannegård, Lars & Jönsson, Sten (2009). Ledarskapets lockelse. Ingår i Jönsson, Sten & Strannegård, 

Lars, red. Ledarskapsboken. Malmö: Liber, s. 17f. och Alvesson, Mats & Spicer, André (2012). 

Ledarskapsteorier. Ingår i Alvesson, Mats & Spicer, André, red. Ledarskapsmetaforer: Att förstå 

ledarskap i verkligheten. Studentlitteratur: Lund, s. 26. 



2 
 

Därefter flyttades forskningens fokus istället mot situationen och sammanhanget. Det 

handlar här om en mer flexibel syn på ledaregenskaper, att ledaren snarare intar en roll 

som bör anpassas och omformas, allt utifrån vilken arbetsplats och position i 

organisationen det handlar om. Relationen mellan ledaren och den underlydande kom 

dessutom att tillskrivas större betydelse.
3
 

 

Nyare, eller så kallade senmoderna ledarskapsteorier tenderar att bestå av flera olika, 

överlappande infallsvinklar. Ett exempel är forskning om vad Alan Bryman kallar det 

nya ledarskapet. I det nya ledarskapet fungerar förändringsvilja och nyskapande som 

gemensamma nyckelord. Bryman menar att man i forskningen om det nya ledarskapet 

tenderar att lägga fokus på ledning av, snarare än ledning i organisationer. Man kan 

alltså här se en tillbakagång mot att fokusera på den formella ledarens egenskaper, även 

om det nu mer handlar om att se vilka karakteristika som ligger bakom ett karismatiskt 

och visionärt ledarskap.
4
 Två riktningar som på ett sätt kan räknas hit, aktuella för denna 

undersökning, är New Public Management (NPM) och värdebaserat ledarskap. 

Huvudpoängen med NPM, som även är en organisationsteori, är att man menar att den 

privata sektorns särdrag görs gällande även i den offentliga organisationen, något som i 

sin tur får konsekvenser för ledarskapet. Även det värdebaserade ledarskapet kan 

betraktas som en form av nytt ledarskap, men samtidigt som en reaktion mot NPM. 

Dessa två ledarskapsteorier utvecklas mer nedan. Slutligen vill jag även nämna en 

senmodern ledarskapsteori som kan ses som en motsats till det nya ledarskapet – det 

postheroiska ledarskapet. Detta är en teori som, enligt Mats Alvesson och André Spicer, 

innebär att man i forskningen skiftar perspektiv från att enbart betrakta ledaren till att 

istället undersöka samspelet mellan alla aktörer i en organisation. Man menar i denna 

forskning att ledarskap kan utövas från olika håll, inte bara uppifrån.
5
 

 

Något jag upplever som problematiskt när det kommer till ledarskapsforskning är det 

normerande inslaget. I majoriteten av de synsätt jag presenterar ovan riskerar 

ledarskapsforskningen att bli synonymt med det aktuella ledarskapet och dess 

karakteristik. Jag menar, annorlunda uttryckt, att det finns en tendens att forskningen 

fokuserar mer på att framhålla en viss typ av ledarskap istället för att tillhandahålla 

konkreta redskap för analys. Dessutom är det ofta en självklarhet att man syftar till ett 

formellt chefskap – där den hierarkiska retoriken i chef och underställda blir smärtsamt 

tydlig. Jag kommer därför att använda mig av ett konstitutivt angreppssätt, som 

förespråkas av Grint. Detta angreppssätt diskuteras mer utförligt nedan, men utgår 

kortfattat ifrån att ledarskap är en språklig konstruktion – vad som sägs om ledare bidrar 

till att forma vad denna faktiskt är. Man menar att ledarskap på detta sätt formas, inte 

bara av situationen och ledaren, utan också i ett socialt sammanhang, bortom den 

enskilda ledaren och en specifik situation.
6
  

 

Kontexten för min undersökning är folkbiblioteket. Detta är en intressant och 

omdebatterad institution. Idag råder många omorganisationer och nedskärningar, i vissa 

fall privatiseringar och diskussioner om omstruktureringar. Jag vet inte om det är ett 

folkbibliotek i kris, men omtvistat är det. Och som jag har kommit att se i min 

                                                 
3
 Strannegård & Jönsson (2009), s. 18. 

4
 Strannegård & Jönsson (2009), s. 18. 

5
 Bryman, Alan (1998). Leadership in organizations. Ingår i Clegg, Stewart R., Hardy, Cynthia & Nord, 

Walter R., red. Managing Organizations: Current Issues. London: Sage, s. 32.   
6
 Grint (1997), s. 5. 
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undersökning dyker folkbibliotekscheferna ofta upp i dessa sammanhang som någon att 

ifrågasätta eller fråga om råd.  

 

En annan ingång till mitt ämne är att man brukar tala om bristen på sökande till tjänster 

som bibliotekschefer. En vanlig förklaring brukar vara att bibliotekarieprofessionen 

traditionellt associeras med det serviceinriktade, praktiska arbetet i disken, i mötet med 

användarna. Att de kvaliteter som förknippas med ledarskap helt enkelt inte skulle 

intressera bibliotekarier. Man kan alltså fundera över vilka kvaliteter som egentligen 

förknippas med ledarskap på folkbibliotek och om de verkligen kan sägas vara så 

främmande för en yrkesverksam bibliotekarie. Å andra sidan är det kanske så att det inte 

är bibliotekarierna som i första hand är den tänkta målgruppen när man i folkbiblioteket 

söker en ny chef. 

 

1.1 Problemformulering 

Om man ser till såväl forskning som debattklimat så tycks det råda viss oenighet om vad 

begreppet ledarskap egentligen rymmer. Inom forskningen talar man idag gärna om att 

det i den offentliga sektorn råder en motsättning mellan marknadsorientering där 

visionsbaserad ledning och strategiskt ledarskap är det centrala, gentemot traditionella 

byråkratiska strukturer där ledarskapets administrativa sida framhålls.
7
 Här kan det vara 

intressant att undersöka om det eventuellt kan finnas något tredje, eller annat synsätt, 

som placerar sig utanför motsatsparet vision – tradition. Jag vill med detta projekt 

synliggöra och tydliggöra vad man egentligen menar när man inom biblioteksfältet talar 

om ledarskap. Jag vill undersöka huruvida det finns konkurrerande uppfattningar, eller 

om det ändå kan sägas råda en viss konsensus. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta forskningsprojekt är att nå kunskap om hur ledarskap på folkbibliotek 

konstrueras diskursivt inom det svenska biblioteksfältet idag.  

 

 Vilka diskurser kring ledarskap på folkbibliotek går att identifiera i svensk 

bibliotekspress och i platsannonser idag? 

- Hur definieras ledarskap? 

- På vilka sätt talar man om ledarskap? 

- Vilka aktörer förekommer och hur positionerar de sig? 

- Vilka teman görs gällande? 

 

 Går det att identifiera de senmoderna ledarskapsteorierna New Public 

Management och värdebaserat ledarskap i materialet, och i så fall, på vilka sätt 

tar de sig uttryck i diskurserna? 

 

Jag kommer att besvara mina forskningsfrågor genom att göra en diskursanalys av 

platsannonser och texter i biblioteksrelaterade tidskrifter. Detta för att få en så 

flerfacetterad bild som möjligt – målet är således att undersöka såväl den idealbild av 

ledarskap som framträder i platsannonserna, som att undersöka hur man diskuterar och 

debatterar ledarskap i tidskrifterna. 

                                                 
7
 Se exempelvis Johannsen & Pors (2002), Klausen (2001), Christensen et al. (2005) och Holmberg 

(2003). 
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1.3 Avgränsningar 

Jag avgränsar mig till att enbart undersöka ledarskap på folkbibliotek. Även om 

förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika folkbibliotek befinner de sig alla i samma 

kontext – den kommunala organisationen. Dessutom avgränsar jag mig till att enbart 

titta på texter skrivna inom biblioteksfältet, i en nutida och svensk kontext, som 

behandlar ledarskap eller riktar sig till chefer på folkbibliotek. 

 

1.4 Begreppet ledarskap – en arbetsdefinition 

Ofta diskuterar man ledarskap och dess betydelse genom att ställa det mot begreppet 

chefskap eller management. På samma sätt ställer man ledare mot chef. Så vad är 

skillnaden?  

 

En chef har ett formellt mandat som denne antagit eller blivit tilldelad, hen sitter i en 

position som är avsedd att ge möjlighet att utöva makt över de underordnade. En ledare 

däremot kan befinna sig var som helst i en organisation, och behöver inte ha en 

chefsposition för att utöva ledarskap. En ledare är någon som man ofta väljer att följa av 

egen fri vilja, ingen man tvingas lyda. Det finns med andra ord ledare som inte är 

chefer, på samma sätt som det finns chefer som inte är ledare. Lars Strannegård och 

Sten Jönsson menar att det ibland i forskningen beskrivs som att chefer och ledare är två 

helt olika kategorier av människor. Chefer har å sin sida inflytande – de administrerar, 

kontrollerar och upprätthåller ordning. Ledare är däremot något mer ”nobelt” – de 

utvecklar, inspirerar och samlar andra människor och tar dem mot nya mål. Enligt detta 

synsätt blir ledarskap något fint och eftersträvansvärt, medan chefskap blir något som 

ses som mindre spektakulärt, nästan tråkigt.
8
 Jørgen F. Bakka m.fl. beskriver skillnaden 

mellan management och ledarskap som att det förra begreppet rymmer ett stort mått av 

fackkunskap, eller kompetens – en manager är en administratör som styr bäst med regler 

och system. Ledarskapet är mer fokuserat på det sociala inflytandet – en ledare påverkar 

människor genom att motivera, skapa intresse och engagemang, men även genom att 

spela på känslor när det är nödvändigt.
9
 

 

Strannegård och Jönsson menar dock att dessa typer av uppdelningar i praktiken är 

fruktlösa. De menar att chefskap och ledarskap är något som görs integrerat, och att det 

skapas en falsk dikotomi när man delar upp två aktiviteter som är så nära integrerade.
10

 

Vad jag själv menar med ledarskap är en process som innefattar flera aktörer och som 

inbegriper en aspekt av bestämmande eller inflytande.  

 

I mitt eget språkbruk i denna uppsats väljer jag att konsekvent använda mig av 

begreppen ledarskap och ledare. Vid syftning till formellt ledarskap kan även uttrycket 

chef brukas. Det är inte min avsikt att definiera ledarskap på så sätt att jag över mitt 

empiriska material lägger en mall. Mitt mål är att se hur man talar om ledarskap, att 

granska på vilka sätt, genom språket och utsagorna, som ledarskap och dess innebörd 

konstrueras.  

                                                 
8
 Strannegård & Jönsson (2009), s. 22f. 

9
 Bakka, Jørgen F., Fivelsdal, Egil & Lindkvist, Lars (2006). Organisationsteori: Struktur – kultur – 

processer, 5. uppl. Malmö: Liber, s. 192. 
10

 Strannegård & Jönsson (2009), s. 23. 
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2 Tidigare forskning 
Nedan följer en översikt över i vilken kontext jag rör mig när jag ska närma mig ämnet 

ledarskap på folkbibliotek med ett diskursivt angreppssätt. Här presenteras således den 

tidigare forskning som är relevant för min studie. Jag inleder med en redogörelse för 

folkbiblioteket och dess profession samt vilka villkor forskningen menar gäller för 

denna institution idag. Härefter väljer jag att belysa två senmoderna perspektiv på 

ledarskap mer ingående: New Public Management och värdebaserat ledarskap, detta 

eftersom de ger ett bra utgångsläge för vidare analys och hjälper mig att besvara min 

andra forskningsfråga. Jag vill poängtera att jag betraktar dessa ledarskapsteorier som 

diskursiva praktiker i sig själva. De ska alltså inte ses som uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt även om de samtidigt fungerar som ett analytiskt hjälpmedel på så sätt att 

jag i min undersökning letar efter uttryck för dem. De kan, annorlunda uttryckt, ses som 

markörer för strömningar aktuella för ledarskap idag. Avsnittet avlutas med en mer 

ingående diskussion kring ledarskap på folkbibliotek idag. 

 

2.1 I folkbiblioteket  

En aspekt bland många som jag menar bidrar till att öka förståelsen för hur bilden av 

ledarskap konstrueras i min undersökning är att se till sammanhanget. Därför inleds 

detta avsnitt med en redogörelse för folkbiblioteket och dess kontext. 

 

Folkbiblioteket är en offentlig organisation, vilket innebär att man handlar på uppdrag 

av politiskt valda organ och styrs genom ett skriftligt lag- och regelverk. I Change 

Processes in Public Libraries
11

 diskuterar Ragnar Audunson hur man dock kan se att 

folkbiblioteket som institution skiljer sig från andra offentliga organisationer. 

Framförallt kanske genom att inte tillhandahålla konkreta produkter, tjänster eller 

lösningar. Han menar att folkbibliotekets ”slutprodukt” kan sägas vara ”mening”. Denna 

tanke går igen i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest som beskriver folkbibliotekets 

huvudfunktion som att för alla i samhället vara ”en levande kraft för främjandet av 

utbildning, kultur och information”.
12

  

 

Audunson studerar i sin avhandling hur denna ”meningsproduktion” och 

identifikationen med den, med andra ord den gemensamma och professionella 

värdegrunden, har påverkats av förändringar i samhället.
13

 Avhandlingen är skriven 

1996 men kan användas som utgångspunkt för att belysa en slags grundtanke med 

folkbiblioteket – en demokratisk jämlikhetstanke, som enligt Audunson kan härledas till 

det socialdemokratiska välfärdsprojektet. Joacim Hansson undersöker i 

licentiatavhandlingen Om folkbibliotekens ideologiska identitet
14

 med hjälp av en 

diskursstudie folkbibliotekens framväxt i början av 1900-talet och deras relation till 

samhället. Till skillnad från Audunson ser han däremot en konservativ identitet i 

folkbiblioteksdiskursen. Något han menar kan peka på att folkbiblioteket snarare kan 

                                                 
11

 Audunson, Ragnar (1996). Change processes in public libraries. A comparative project within an 

institutionalist perspective. Diss. Oslo: Högskolan i Oslo, s. 29. 
12

 Svenska Unescorådet (2000). Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. Svenska 

Unescorådets skriftserie 2:2000. Stockholm: Svenska Unescorådet, s. 9. 
13

 Audunson (1996).  
14

 Hansson, Joacim (1998). Om folkbibliotekens ideologiska identitet. Licentiatavhandling vid 

avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Skrifter från Valfrid 17. 

Borås: Valfrid. 
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ses som en ”ideologisk amöba” – som anpassar sig till den för tiden rådande makten i 

samhället.
15

  

 

Carl Gustav Johannsen och Niels Ole Pors menar att biblioteket inte enbart kan ses i 

relation till den politiska makten utan som varande i en position mitt emellan stat, 

civilsamhälle och marknad. De menar att biblioteket idag måste förhålla sig till, och 

även acceptera, påtryckningar från alla dessa tre faktorer. Staten representeras av det 

sociala kontraktet mellan folket och den offentliga organisationen, den politiska 

styrningen och den demokratiska aspekten. Civilsamhället handlar mer om en offentlig 

kontext som varken regleras av stat eller marknad – med fokus på attityder, värden och 

symboler. Författarna ger här ”känsla av samhörighet” som exempel på hur man kan 

definiera civilsamhället. Att vara tvungen att förhålla sig till marknaden handlar 

slutligen bland annat om en ekonomisk logik där utbud och efterfrågan står i centrum. 

Denna bibliotekets utsatta position kallar Johannsen och Pors för ett tillstånd av ”cross-

pressure”,
16

 något jag hädanefter väljer att benämna som ”korstryck”. Detta är en 

samhällsteori som även Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation och 

ledarskap, lyfter fram som väsentlig i studiet av offentliga organisationer.
17

 

Grundtanken är här att den enskilda offentliga organisationen är en blandning av 

påtryckningar och eftergifter (”pushes” and ”pulls”). Denna situation, där korstryck 

uppstår i interaktionen mellan de tre aktörerna, menar de, leder till konsekvenser för 

såväl organisationsstrukturen som för strategin och ledarskapet.
18

 Att författarna här 

fogar ”marknaden” till en av de påverkande aktörerna, kan i sig ses som ett uttryck för 

New Public Management vars grundtanke ju är att den offentliga sektorn de senaste 

decennierna har kommit att präglas alltmer av den privata sektorns ideal. Detta 

utvecklas mer i kommande avsnitt. I min studie blir detta resonemang intressant att 

undersöka utifrån ett ledarskapsperspektiv. Kan man exempelvis se uttryck för hur detta 

korstryck påverkar eller påverkas av ett ledarskap? 

 

Jag vill slutligen belysa vilka föreställningar om själva bibliotekarieprofessionen som 

gjort sig gällande de senaste decennierna. Som nämnts tidigare menar jag att det inte går 

att frikoppla ledarskapet från varken organisationen, medarbetarna eller kontexten.  

 

Audunson pekar som sagt på att den traditionella bibliotekarierollen kan ses som en 

profession som identifierar sig mycket med mening, eller en så kallad värdegrundad 

ideologi som kan härledas till de grundfunktioner man bland annat ser i UNESCO:s 

folkbiblioteksmanifest.
19

 Trine Schreiber beskiver i ”Bibliotekarprofessionen siden 

1960’erne”
20

 att det i diskussionen om bibliotekarieprofessionen under 80-talet dock 

införs ett ekonomiskt motiv – man börjar tala om bibliotekarien som producent av en 

produkt (tjänst) till en konsument (användaren). I denna modell finner man en tanke om 

                                                 
15

 Hansson (1998), s. 143. 
16

 Johannsen, Carl Gustav & Pors, Niels Ole (2002). Udfordringer og forandringer. Köpenhamn: 

Danmarks Biblioteksforening. s. 21f.  och Pors, Niels Ole & Johannsen, Carl Gustav (2003). Library 

directors under cross-pressure between new public management and value-based management. Library 

Management. Vol. 24 nr: 1, s. 51. 
17

 Klausen, Kurt Klaudi (2001). Skulle det være noget særligt? Organisation og ledelse i det offentlige. 

København: Børsens Forlag. 
18

 Pors & Johannsen (2003).  
19

 Audunson (1996), s. 10f. och Svenska Unescorådet (2000), s. 9-13. 
20

 Schreiber, Trine (2006). Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne. Ingår i Schreiber, Trine & 

Elbeshausen, Hans, red. Bibliotekarerne: En profession i et felt av viden, kommunikation og teknologi. 

Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 15-46.  
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att bibliotekarien ständigt måste anpassa sig efter ett föränderligt samhälle och 

införskaffa ny kunskap för att möta användarnas önskemål. Bibliotekariens tidigare 

förvärvade kunskap kom, menar Schreiber, på detta sätt att spela en mycket mindre roll 

än innan.
21

 Under 2000-talet utvecklas så en professionsteori som å sin sida knyter 

starkare an till politiska och kulturella motiv. Man börjar tala om 

bibliotekarieprofessionen som en relationsprofession där dialogen med användaren och 

andra aktörer är i centrum. Detta synsätt kräver med andra ord att man måste utveckla 

en förhandlingskompetens – det gäller att kunna förhandla med användare, politiker och 

förvaltare för att kunna definiera vilket uppdrag man har, till exempel hur man ska lägga 

upp informations- och kulturförmedlingen. I denna roll krävs också, menar Schreiber, 

konkurrensskicklighet, ekonomiskt förnuft, organisatorisk effektivitet och en förmåga 

att legitimera professionen. Hon menar att det här krävs att man är i stånd att översätta 

det praktiska biblioteksarbetet till ett språk som utomstående kan begripa. Det är alltså 

väsentligt att kunna dokumentera sin verksamhet och på så sätt legitimera den för 

användare och politiker.
22

 Dessa två syner på vad bibliotekarieprofessionen bör 

innehålla knyter an till diskussionen nedan.  

 

Värt att notera är att många forskare, däribland Schreiber, menar att 

bibliotekarieidentiteten idag består av en rad olika självförståelser som pekar på en 

komplexitet i professionen. Nanna Kann-Christensen pekar på att just detta, att 

bibliotekarieprofessionen ses som en profession i förändring, och ständigt omdefinieras, 

kan leda till en osäkerhet om vad som egentligen är professionens kärna.
23

 Man kan i 

detta sammanhang fråga sig om samma sak eventuellt gäller för ledare på folkbibliotek 

– att det i ledarskapsidentiteten möjligen ligger en osäkerhet som kommer med att även 

professionen är i omvandling.  

 

2.2 Två ledarskapsteorier 

Nedan följer en presentation av två senmoderna ledarskapsteorier – New Public 

Management och värdebaserat ledarskap – och hur de relaterar till en 

folkbibliotekskontext. Mitt beslut att i undersökningen i första hand fokusera på 

förekomsten av dessa två teorier grundar sig bland annat i en nedan redovisad studie om 

bibliotekschefer gjord av Pors och Johannsen
24

 där de i analysen ställer just dessa två 

koncept mot varandra. Dessutom går det att se tydliga spår av dessa båda inriktningar i 

ovanstående professionsdiskussion. Det finns naturligtvis fler exempel på senmoderna 

ledarskapsteorier. Jag menar dock att New Public Management och det värdebaserade 

ledarskapet – inte minst genom att vara övergripande och innefatta en rad olika 

ledarskapskoncept – kan sägas utgöra en bra utgångspunkt för att belysa två olika, och 

ibland konkurrerande, perspektiv på ledarskap. 

 

2.2.1 New Public Management 

Det är numera som sagt många forskare som pekar på att biblioteket idag, liksom många 

andra offentliga organisationer, präglas av ständig förändring. Man menar att förändring 

                                                 
21

 Schreiber (2006), s. 32. 
22

 Schreiber (2006), s. 32. 
23

 Kann-Christensen, Nanna (2009). Institutionelle logikker i biblioteksvæsendet og dets omverden. 

Dansk Biblioteksforskning. Årg. 5, nr 1. 
24

 Pors & Johannsen (2003). 
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har blivit ett krav i sig självt. Denna förändring betecknas ibland inom 

organisationsteoretisk forskning som New Public Management (NPM). Carsten Greve 

diskuterar begreppet historiskt och härleder det tillbaks till början av 1990-talet. Han 

belyser två tendenser till vilka man kan relatera NPM: administrativa respektive 

institutionella reformer i den offentliga sektorn. De administrativa reformerna kan ses i 

decentralisering av ledningsansvar, målstyrning och resultatfokus. De institutionella 

reformerna kan ses i en uppsplittring av den offentliga sektorn i mindre resultatenheter, 

involvering av privata verksamheter genom outsourcing, privatisering och en allmän 

marknadsorientering.
25

 

 

Kurt Klaudi Klausen menar att NPM vilar på två pelare: den ekonomiska pelaren och 

ledarskapspelaren. Den ekonomiska aspekten rymmer en önskan om en liberalistisk 

marknadsorientering med idéer om privatisering, konkurrens, kontraktstyrning och fritt 

konsumentval. Ledarskapsaspekten rymmer idéer om strategiskt ledarskap, teamledning 

samt en rad koncept som exempelvis Service Management och Lean, med evaluering 

och målstyrning, nya ekonomistyrnings, räkenskaps- och budgetsystem.
26

 Enligt Nanna 

Kann-Christensen har ledarskapspelaren varit mest central i den skandinaviska 

folkbibliotekskontexten.
27

 

 

Greve skriver att NPM när det kom sågs som ett alternativ till den gängse synen på den 

offentliga sektorn som strikt hierarkisk och statisk. Istället för byråkrati i webersk anda 

sattes genom NPM fokus på ledarskap. Det blev, menar Greve, legitimt att tala om 

ledarskap i den offentliga kontexten – fram tills nu hade ledarskapsteorierna varit 

förbehållna den privata sektorn. Greve pekar också, liksom Klausen, på att en 

inspiration för NPM kan sägas vara den nya institutionella ekonomin i vilken alla 

aktörer ses som nyttomaximerande, vilket innebär att man utgår ifrån att alla enbart 

tänker på sitt eget bästa. Systemen måste därför konstrueras på ett sådant sätt att de 

anställda kontrolleras. Principal-agent-teorin innebär att principalen – ledaren – bör 

skapa incitament för medarbetaren för att få denna att göra som ledaren vill.
28

  

 

Tom Christensen m.fl. beskriver NPM-utvecklingen som en nödvändighet. De tycker 

sig dock se tre olika möjliga framtidsscenarier. Det första är en linjär utveckling med 

inriktning mot mer marknad, management och effektivitetsorientering – en reform som 

fortsätter att spridas internationellt. Denna utveckling kan, enligt författarna, bland 

annat understödjas av den gemensamma vokabulär som vuxit fram i form av NPM-

retorik för reformkoncept. Ett andra scenario är det cykliska perspektivet – att NPM-

entusiasmen efter en tid mattas av och man återgår till något som liknar traditionella 

strukturer framförallt med fokus på etiska värderingar och administrativ kapacitet och 

kompetens. Det tredje scenariot, grundar sig i ett slags hybridlösning, där gränserna 

mellan offentlig och privat sektor upplöses. Man talar om att målstyrning smälter 

samman med regelstyrning, ekonomiska värderingar smälter ihop med administrativa 

                                                 
25

 Greve, Carsten (2002). New Public Management. Nordisk Kultur Institut. Ingår i forskningsprojektet 

”Nordisk Kulturpolitik under Forandring”, s. 1f. 
26

 Klausen, Kurt Klaudi (2011). Fra Public Administration over New PA til NPM – en fortolkningsramme 

for reformer. Ingår i Busch, Tor et al., red. Modernisering av offentlig sektor: Trender, ideer og praksiser. 

Oslo: Universitetsforlaget, s. 53. 
27

 Kann-Christensen (2009), s. 3. 
28

 Greve (2002), s. 2 och Klausen (2011), s. 54. 
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värderingar och att nya organisationskulturer på så sätt skapas.
29

 Christensen m.fl. 

beskriver NPM som en självklarhet, något som redan finns, och utgår i sitt resonemang 

från rörelsens stora kvaliteter. 

 

Nanna Kann-Christensen poängterar att det finns ett normativt element i NPM. Normen 

är den privata sektorn och det är efter denna de offentliga organisationerna måste rätta 

sig. I sin undersökning ”National Strategies for Public Library Development – 

Comparing Danish and Swedish models for project funding”
30

 pekar hon på två viktiga 

aspekter, relevanta för och närvarande i bibliotek idag: effektivitet och 

instrumentaliseringen av kultur. Hon menar att bibliotek idag är pressade av 

myndigheter att leva upp till vissa värden, man belönas om man är villig att konkurrera, 

förändras och evalueras. Sammanfattningsvis kommer hon fram till att svenska och 

danska bibliotek använder sig av en NPM-orienterad strategi när de söker bidrag från 

staten. Detta eftersom det sker i en konkurrensmässig kontext, dock belönas samarbete i 

Sverige.  

 

Nils Brunsson och Kerstin Sahlin-Andersson menar å sin sida att offentliga 

organisationer inte är ”riktiga” organisationer utan att de först via NPM kan förvandlas 

till verkliga, med identitet, hierarki och rationalitet. De menar att den offentliga 

organisationen saknar identitet och självständighet eftersom de alltid fungerar som ett 

politiskt instrument. Ledningen i professionsstyrda organisationer tenderar därför att 

röra sig mer kring det administrativa än runt det praktiska arbetet. Här kan det då uppstå 

en konflikt mellan vad bibliotekarieprofessionen anser vara viktigt i biblioteket – det 

vill säga biblioteksarbetet, och ledningens fokus på önskad effektivitet. Personer som är 

anställda för att evaluera och administrera får i dessa organisationer en högre status.
31

 

 

Kurt Klaudi Klausen är en av de teoretiker som argumenterar för vikten av att betrakta 

ledarskap som en egen profession. Detta synsätt är även representativt för hur man inom 

NPM talar om ledarskap. Enligt Klausen råder det i den offentliga sektorn stora brister 

när det kommer till att verkligen betrakta och erkänna ledaren som ledare. Han menar 

att ledarens legitimitet inte kan komma till stånd så länge varken politiker, medarbetare 

eller ledarna själva accepterar ledaren som en egen identitet, framför identiteten som 

kollega eller fackperson. Det är enligt Klausen för en ledare helt nödvändigt att överge 

jämlikhetstanken och lägga avstånd mellan sig själv och de anställda för att skapa en 

genuin ledaridentitet.
32

 I NPM lägger man med andra ord större vikt vid 

ledaregenskaper än vid att vara förankrad i professionen. 

 

Enligt Greve går kritiken av NPM dels ut på att det fokuseras för mycket på effektivitet 

i en snävare ekonomisk mening och för lite på en bredare demokratiaspekt. Dessutom 

pekar han på att vissa hävdar att det egentliga användarperspektivet ändå tappas bort, i 

förhållande till strömlinjeformade tankar om effektivitet och output. Ytterligare en kritik 

                                                 
29

 Christensen, Tom et al. (2005). Organisationsteori för offentlig sektor. Medförfattare: Per Lægrid, Paul 

G. Roness & Kjell Arne Røvik, Malmö: Liber, s. 221f. 
30

 Kann-Christensen, Nanna (2011). National Strategies for Public Library Development - Comparing 

Danish and Swedish models for project funding. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. Vol. 14, nr. 1-2, s. 33-

50. 
31

 Brunsson, Nils & Sahlin-Andersson, Kerstin (2005). Inte bara mode: Att skapa organisationer i 

offentlig sektor. Ingår i: Busch, Tor et al., red. Modernisering av offentlig sektor: Utfordringer, metoder 

og dillemaer. Oslo: Universitetsforlaget, s. 82-95. 
32

 Klausen (2001), s. 239. 
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mot NPM som Greve lyfter fram är att den enbart ses som en teoretisk modell som inte 

fungerar i den praktiska verksamheten. Slutligen är många kritiska till att det inte 

existerar tillräckligt med forskning på vilka effekter NPM egentligen får.
33

 

 

En av de som tidigt kritiserar dessa marknadsinriktade förändringar är Ragnar 

Audunson som i ovan nämnda avhandling beskriver hur folkbibliotekets samhälleliga 

värderingar riskerar att begränsas i och med ett marknadsorienterat förhållningssätt. Han 

menar bland annat att folkbibliotekets politiska dimension får minskad kraft när fokus 

läggs på den enskilda individens önskemål – något som troligen blir problematiskt för 

en organisation som traditionellt har baserat sin legitimitet på en politisk värdegrund.
34

  

 

John E. Buschman är en annan av de främsta kritikerna av NPM, och i boken 

Dismantling the Public Sphere: Situating and Sustaining Librarianship in the Age of the 

New Public Philosophy
35

 för han fram sitt huvudargument som går ut på att bibliotekets 

roll som offentligt rum håller på att nedrustas i förmån för koncept som 

”upplevelsecentrum”, ”mediecentrum” och ”informationens högborg”. Som jag förstår 

det är det bland annat att genom ett marknadsmässigt språk tvingas ge folkbiblioteket 

den där identiteten som Brunsson och Sahlin-Andersson efterlyser, som den 

civilsamhälleliga aspekten kommer på undantag. Om ledarskap skriver Buschman: 

 
It seems clear to me that fashionable management rhetoric about libraries constitutes a form 

of managing away the public sphere in librarianship – and possibly managing away the 

institution itself.
36

 

 

Det ska nämnas att Buschman befinner sig i en amerikansk kontext och även framför en 

kritik mot ny teknik som jag upplever som något föråldrad. Men jag anser ändå att hans 

resonemang om NPM:s påverkan på biblioteket som offentlig plats är intressant att lyfta 

upp. 

 

I sin översikt belyser Greve även de alternativ till NPM han tycker sig se i forskningen. 

Dels menar han sig se en tendens att fokusera mer på demokrati och möjlighet till 

demokratiskt deltagande. Detta innebär att det, oavsett om beslut fattas i NPM:s anda, 

inom den offentliga sektorn alltid finns en politisk aspekt närvarande, även när det 

kommer till reformer. Dessutom pekar Greve på ett behov av att hitta nya sätt att 

samarbeta – ett nätverksperspektiv som öppnar upp för dialog mellan fler aktörer än 

bara administratörer, som ju i NPM har en nyckelroll. Han menar att offentligt 

ledarskap på detta sätt bör underordnas ett bredare samordningsbehov mellan stat och 

samhälle. När det kommer till vad man menar är viktigt inom offentligt ledarskap, har 

man också på senare tid sett en ökning av diskussioner kring värderingar och etik. Detta 

uttrycks bland annat i det så kallade värdebaserade ledarskapet, något som utvecklas 

mer nedan. Greve avslutar sitt resonemang med att poängtera att det i samhället finns en 

komplexitet som inte låter sig infångas i det resultatfokus som kommer med NPM. 

Framtidens samhällsförståelse måste, menar han, fånga upp dynamiken i nya 

                                                 
33

 Greve (2002), s. 6f. 
34

 Audunson (1996). 
35

 Buschman, John E. (2003). Dismantling the Public Sphere: Situating and Sustaining Librarianship in 

the Age of the New Public Philosophy. Westport: Unlimited Libraries.  
36

 Buschman (2003), s. 101. 
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interaktionsformer samtidigt som man använder sig av de stabiliserande faktorer som 

den offentliga sektorns grundvärderingar utgör.
37

 

 

2.2.2 Värdebaserat ledarskap 

Värdebaserat ledarskap innebär ett större fokus på värderingar och representerar enligt 

Greve en mer holistisk ingång till den offentliga sektorn än den NPM står för. Häri 

ligger också krav på att fokusera på etik och etiska handlingar.
38

 Klausen påpekar vikten 

av att inte räkna alla nyare ledarskaps- och managementteorier till NPM utan endast 

dem som vilar på en traditionell ekonomisk teori – där man ser människan i termer av 

egennyttomaximerande. Värdebaserat ledarskap kan ses som ett exempel på detta, 

menar Klausen, vars grundidé om människan mer kretsar runt oegennytta, samt ideella 

och emotionella värderingar.
39

 

 

Niels Ole Pors och Carl Gustav Johannsen beskriver värdebaserat ledarskap mer som en 

inriktning än en praktik underbyggd av en gemensam teoretisk grundsyn. Approacherna 

och konstruktionerna är många och varierande. Den gemensamma nämnaren är fokus på 

inre processer, särskilt när det kommer till medarbetarfrågor, i organisationen. Pors och 

Johannsen ger ”den lärande organisationen” som exempel, vars uttryck kan ses i 

projektarbeten, teambuilding och kommunikationsmönster. Kärnfrågan för den ”lärande 

organisationen” är att det riktiga värdet för dagens organisation är de anställdas 

kunskap, kompetenser och färdigheter. Detta innebär i sin tur att medarbetare och 

kommunikation står högt på agendan, liksom organisationskulturen. Johannsen och Pors 

knyter vidare tendenserna att ”bygga varumärke”, skapa sig en profil och generellt 

förbättra sitt rykte till värdebaserat ledarskap. De menar att det inte bara är den inre utan 

även den yttre identiteten som hör hit.
40

 

 

Två exempel på ledarskap som kan tolkas som värdebaserade är de som Alvesson och 

Spicer benämner som karismatiskt och transformativt ledarskap. Den centrala idén för 

det nykarismatiska ledarskapet är att ledarens vision, engagemang och goda 

kommunikationsförmåga skapar en ”oemotståndlig entusiasm och villighet att lyda.”
41

 

Häri ligger också, menar de, en tanke om att ledaren förmodas influera medarbetarnas 

värderingar och normer – och vara en direkt påverkande faktor för vilken 

organisationskultur som råder. Det transformativa ledarskapet handlar om att ledaren 

bör skapa mening för sina medarbetare. Detta görs, enligt Alvesson och Spicer genom 

att skapa band till sina anställda – att försöka få dem att känna engagemang för den 

övergripande helheten.
42

  

 

Kritiken av det slags ledarskap som beskrivs ovan går till stor del ut på risken att 

karisman förvandlas till maktmissbruk hos chefen. Viktigt att uppmärksamma i denna 

diskussion är även den oreflekterade och självklara synen på ledarskapet som man helt 

och hållet associerar till en formell ledare. På detta sätt representerar inte det 

värdebaserade ledarskapet en motsats till NPM. 
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En intressant aspekt som dock kan nyansera bilden av ett värdebaserat ledarskap är 

delaktighetstanken. Delaktighet och dess relation till demokrati, målstyrning och 

effektivitet studerar Sam Paldanius ur ett kritiskt perspektiv i sin licentiatavhandling 

Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter.
43

 Han 

urskiljer här två olika typer av delaktighet – en vertikal och en horisontell. Den vertikala 

delaktigheten kallas även administrativ delaktighet och initieras oftast av ledaren, som 

tillåter medarbetarna att delta i beslutsprocesserna. Denna delaktighet, där perspektivet 

utgår från ledaren, är den vanligast förekommande i forskningen. Den horisontella 

delaktigheten betraktas däremot som en synonym till professionell delaktighet och 

skapas i gemenskapen mellan medarbetare på samma nivå – ofta genom en samhörighet 

i yrkesprofessionen. 

 

2.3 Ledarskap i folkbiblioteket – en offentlig organisation 

Nedan diskuteras forskning och riktlinjer om ledarskap i Sverige idag, dels i offentliga 

organisationer, dels med fokus enbart på folkbiblioteket. 

 

2.3.1 Ledarskap i den offentliga organisationen 

I boken Offentligt ledarskap diskuteras vilken bild det offentliga ledarskapet tilldelats 

de senaste åren. Ingalill Holmberg menar, liksom Kann-Christensen, att man ofta 

använder det privata näringslivet som referenspunkt, eller norm, när man diskuterar 

ledarskap.
44

 Maria Tullberg menar att det offentliga ledarskapet på detta sätt betraktas 

som något väsenskilt, något avvikande som ofta förknippas med problem och 

nackdelar.
45

 Detta blir ju också tydligt i Brunssons och Sahlin-Anderssons syn på den 

offentliga organisationen. Holmberg skriver sammanfattningsvis:  

 
Med företaget som idealbild och det personrelaterade ledarskapet som måttstock är det tämligen 

givet att ledarskap i offentliga organisationer framstår som en brist eller i vart fall som bristande.
46

 

 

I boken Modernisering av offentlig sektor sammanfattar Erik Johnsen m.fl. ett 

dokument utarbetat av Sveriges Kommuner och Landsting där man lyfter fram tio 

kännetecken för ”Ett strategiskt och professionellt ledarskap”:  

1. Har uppdraget och medborgarna i fokus 

2. Samspelar med förtroendevalda och har tilltro till det politiska uppdraget 

3. Levandegör visionen och förmedlar framtidsbilder 

4. Skapar stolthet kring välfärdsuppdraget 

5. Utvecklar medarbetarskapet 

6. Är resultatorienterat 

7. Har helhetssyn och överblick 

                                                 
43
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Studentlitteratur, s. 13. 
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 Tullberg, Maria (2003). Tyvärr, så är det ju ofta fel personer som blir chefer här… Ingår i Holmberg, 
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8. Skapar ett klimat som kan möta krav på förändring och utveckling 

9. Samverkar 

10. Är autentiskt
47

 

I analysen av dessa punkter sammanfattar författarna att dokumentet innehåller tydliga 

krav på medvetenhet om ledning, ledarbeteende och att skapa ledningsmiljöer. Däremot 

anser man inte att det tydligt framgår hur man ska kommunicera som ledare, inte heller 

vilka olika ledartekniker som är att föredra.
48

 Om jag ser till dokumentet och letar efter 

NPM-faktorer är det flera stycken som dyker upp. Man kan här upptäcka en 

samhällssyn som grundar sig i att samhället ständigt förändras och behovet av att följa 

med i en sådan utveckling (8). Vidare talas det om vikten av att ha visioner och 

framtidsplanering (3) och att vara resultatorienterad (6) – något som kan ses som tydliga 

uttryck för NPM. Det värdebaserade ledarskapet dyker även det upp, kanske framförallt 

i nummer 5 där relationen till medarbetarna lyfts fram. Dessutom kan man se uttryck 

som ”levandegör”, ”skapar ett klimat” och ”samverkar” som tecken på ett mer 

relationsbaserat ledarskap.  

 

2.3.2 Ledarskap i folkbiblioteket 

Om ledning och förvaltning skriver man i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest om vikten 

av att upprätta ett handlingsprogram ”som utifrån lokala behov fastställer mål, 

prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv 

organisation och skötas på ett fackmässigt sätt.”
49

 Man poängterar dessutom betydelsen 

av att ”samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt med 

berörda intressenter”.
50

 Här kan man alltså se hur man pekar på betydelsen av att 

formulera sin verksamhet i form av en strategi. Dessutom lyfts effektivitet och 

samverkan upp som viktiga faktorer i verksamheten.  

 

I Sverige har det aldrig stått inskrivet i lagen att en bibliotekschef måste vara utbildad 

bibliotekarie, det har det däremot i Danmark. Denna paragraf ändrades dock år 2000 till 

att istället lyda: ”Lederen af et folkbibliotek skal have en relevant [min kurs.] faglig 

bakgrund.”
51

 Detta öppnade upp för ledare utan bibliotekariebakgrund att söka 

tjänsterna som bibliotekschefer. Om man ser till Brunsson och Sahlin-Anderssons 

resonemang menar Kann-Christensen att detta är ett uttryck för hur den administrativa 

hierarkin ska stärkas och försvaga ramarna för bibliotekarieprofessionens makt i 

biblioteket.
52

 I verkligheten har det dock inte skett någon invasion av professionella 

ledare utan bibliotekariebakgrund. Snarare har biblioteksledare förankrade i 

bibliotekarieprofessionen sett till att vidareutbilda sig inom ledarskap. Dock visar 

ledarundersökningar en tendens mot att fokus alltmer flyttas från serviceinriktning till 

en större medvetenhet om strategisk ledning, och att man lägger stor vikt vid just 

ledarskapsutbildningar. Kann-Christensen menar således att man kan se en NPM-

orientering i biblioteken idag, inte utifrån en tendens att anställa professionella ledare, 

utan att de ledare som redan är förankrade i professionen snarare har förändrat sitt 

                                                 
47

 Johnsen, Erik et al. (2011). Mot en ny ledelsespraksis. Ingår i Busch, Tor et al., red. Modernisering av 

offentlig sektor: Trender, ideer og praksiser. Oslo: Universitetsforlaget, s. 207f. 
48

 Johnsen et al. (2011), s. 209. 
49

 Svenska Unescorådet (2000), s. 12. 
50

 Svenska Unescorådet (2000), s. 12. 
51

 Kann-Christensen (2009), s. 22. 
52

 Kann-Christensen (2009), s. 22. 



14 
 

ledarskap mot en större NPM-anpassning. Ledarna hon har intervjuat uttrycker ingen 

renodlad NPM-logik när det kommer till synen på organisatoriska förändringar, men 

den finns där, i form av större fokus på effektivitet i driften, samt en omställning och 

utveckling av bibliotekets roll i kommunens kulturutbud i stort. Hon pekar vidare på att 

detta lett till en motsättning mellan bibliotekarier och ledare. För bibliotekarierna hon 

intervjuat är det de uppgifter som de kopplar till sin yrkesroll som är viktigt – uppgifter 

som användarkontakt, kunskaps- och kulturförmedling. De är inte principiellt 

motståndare till konkurrens, effektivitet eller krav på kontinuerlig förnyelse, så länge de 

inte upplever att omorganisationen fråntar dem möjligheten att utöva sin profession eller 

att utöva inflytande på strategiska beslut.
53

 

 

Pors och Johannsen presenterar i artikeln ”Library directors under cross-pressure 

between new public management and value-based management”
54

 en studie gjord i 

danska bibliotek med fokus på ledarskap och relationen till New Public Management 

respektive värdebaserat ledarskap. Resultatet av deras undersökning blev att cheferna i 

retoriken var måna om att diskutera ledarskap i termer av ”mjuka” värden, såsom 

dialog, samarbete, motivation och ömsesidig respekt samtidigt som de ville distansera 

sig från koncept som regler, kontroll och befallningar. Men även begrepp som 

resultatorientering, strategiskt ledarskap och att vara en visionär ledare kom upp i 

intervjuerna. Dessutom ansågs det inte särskilt viktigt att som biblioteksledare ha 

förankring i bibliotekarieyrket. När det kom till att studera deras praktiska verksamhet 

och de verktyg man använde sig av var dessa i stor mån präglade av NPM.  

 

Jag vill avslutningsvis också nämna några magisteruppsatser aktuella för mitt ämne. I 

Bibliotekschefens guide till galaxen
55

 undersöker Anna Persson och Åsa Runesson vilka 

arbetsuppgifter en bibliotekschef förväntas besitta och huruvida det på B&I-

utbildningarna finns kurser som syftar till att utveckla denna typ av kompetens. Deras 

slutsats är att det på utbildningarna ofta saknas personlig ledarutveckling och att det 

snarare är andra kurser, anordnade av bibliotekens intresseföreningar och privata 

utbildningsföretag, som lever upp till kraven. Då uppsatsen är skriven 1999 kan det 

tänkas att förutsättningarna har ändrats. De yttre aktörerna fortsätter åtminstone än idag 

att vara aktiva kursanordnare – ett exempel är ledarskapsprogrammet ”Vilja våga välja”, 

anordnat av fackförbundet DIK och vars syfte är ”att få fler medarbetare vid 

kulturinstitutioner att vilja våga och välja högre ledande befattningar.”
56

 

 

Folkbiblioteket och marknaden 
57

av Ola Strandqvist är intressant att ta upp, dels på 

grund av dess liknande metod men även för att här förs ett resonemang om 

marknadsorientering. Det är en diskursanalytisk studie av diskussionen om 

marknadsanpassningen av folkbiblioteket i biblioteksrelaterade tidskrifter. Strandqvist 

utgår här från två diskurser, som han menar finns närvarande i debatten: en 

marknadsdiskurs och en demokratisk diskurs. Slutsatsen blir att marknadsdiskursen har 
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en dominerande ställning i biblioteksdiskussionerna, samtidigt som ideologiska frågor 

överhuvudtaget verkar försvinna allt mer från agendan. 

 

Slutligen vill jag lyfta fram två uppsatser som ser närmare på Malmö stadsbibliotek ur 

ett diskursanalytiskt perspektiv. Den första är Malmö stadsbibliotek och framtiden – En 

diskursanalys av två stadsbibliotekariers tankar och visioner
58

 av Ralsgård, Steen och 

Svensson Ney i vilken man jämför två bibliotekschefers framtidsvisioner. Den andra 

uppsatsen är Det älskade biblioteket: En diskursanalys av debatten kring Malmö 

stadsbiblioteks visioner 
59

av Frida Carlgren och Charlotta Ekman. Här utgår man från 

debatten i media angående omorganisationen under 2009. Man finner två diskurser: en 

bevarandediskurs och en förändringsdiskurs. Den förra representeras här av bibliotekets 

traditionella roll som bevarare av böcker och god litteratur. I den senare läggs tonvikten 

på att följa med i samhällsutvecklingen – biblioteket måste vara en del av utvecklingen 

för att kunna vara en betydande del av samhället. En intressant slutsats som dras är att 

förespråkarna för båda diskurserna vill legitimera sig genom att knyta sig själva till 

demokratikonceptet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I min studie av hur ledarskap konstrueras i en folkbibliotekskontext väljer jag att 

använda mig av ett diskursanalytiskt angreppssätt. Diskursanalysen kan betraktas som 

ett helt koncept där metod och teori är nära sammanflätade vilket innebär att 

nedanstående diskussion även vidrör metodologiska perspektiv. I detta kapitel 

behandlas dock framförallt teoretiska utgångspunkter i form av en kort presentation av 

diskursanalys och det socialkonstruktionistiska perspektivet, som är den grund på vilken 

diskursanalysen vilar. Därefter följer en genomgång av det angreppssätt till vilket jag 

ansluter mig – diskursteorin med Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som uttolkare. 

Härpå följer en diskussion om hur man kan koppla diskursteorin till forskning om 

ledarskap. Kapitlet avslutas med en kortare introduktion av den diskursanalytiska 

forskning inom B&I som varit relevant för min undersökning. 

 

3.1 Vad jag talar om när jag talar om diskurs 

Betydelsen av begreppet diskurs som sådant är skiftande, allt utifrån vem det är som ger 

sig på att definiera det, till i vilken kontext. Att det finns många definitioner av ett 

begrepp kan sägas vara just det diskurs handlar om. Ett sätt att beskriva diskurs är som: 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”
60

 som 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver. Och språket (sättet att tala om 

något) ligger här i fokus. Man menar att språket är strukturerat i olika mönster som våra 

utsagor följer när vi agerar inom olika sociala kontexter. Diskursanalysen blir således 

analysen av dessa mönster.
61

 

 

Diskursanalysen är dock inte enhetlig utan kan snarare tolkas som ett paraplybegrepp 

som rymmer en rad olika angreppssätt.
62

 Michel Foucault är på många sätt 

diskursanalysens förgrundsgestalt. I hans tankegods återfinns en stor del av grunden till 

de olika diskursanalytiska angreppssätten. Det är honom och hans tankegångar man 

förhåller sig till, oavsett om det handlar om att adaptera hans synsätt eller att ta avstånd 

ifrån det. Winther Jørgensen och Phillips förespråkar ett integrerat perspektiv i 

diskursanalysen, där olika angreppssätt istället kan komplettera varandra.
63

 Detta är 

något jag kommer att utnyttja för att lyckas bygga mitt eget ramverk, så att min 

metodologi och analys anpassas bäst efter mina behov. Som huvudperspektiv använder 

jag mig dock av den så kallade diskursteorin, utvecklad av Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe. Denna inriktning har mycket gemensamt med Foucaults, men har även en del 

olikheter, något som utvecklas mer nedan. 

 

De olika angreppssätten skiljer sig åt när det kommer till att definiera vad och hur 

mycket som egentligen ryms i en diskurs. Vissa inriktningar, som exempelvis den 

kritiska diskursanalysen, skiljer på diskursiv praktik och annan social praktik, och 

ordnar dessa under olika logiker.
64

 Den inriktning jag däremot ansluter mig till, 

diskursteorin, gör inte denna distinktion utan ser alla praktiker som diskursiva. Detta 

innebär att jag inte bara betraktar text utan all form av social praktik som olika former 
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av diskurs.
65

 Social praktik kan enligt Winther Jørgensen och Phillips beskrivas som 

någonting som sätter människors handlingar i ett dubbelt perspektiv. Handlingarna kan 

å ena sidan tolkas utifrån att de är beroende av den individ som utför dem – att de är 

bundna till en aktuell kontext. Å andra sidan sker de i ett socialt förankrat sammanhang 

och kan betraktas som institutionaliserade.
66

 Foucault talar om att det är genom makt 

som vår sociala omvärld skapas och görs meningsfull. Med makt menar han inte en 

förtryckande kraft som någon utövar över någon annan, det handlar snarare om en 

produktiv kraft. Makten kan ses som det som frambringar kunskap, identiteter och 

sociala relationer.
67

 

 

3.2 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 

Att använda sig av diskursanalys innebär först och främst att inta ett särskilt filosofiskt 

synsätt – den tar sitt epistemologiska, och i vissa fall ontologiska, avstamp i det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Detta innebär att man som forskare väljer att 

ansluta sig till ett specifikt sätt att se på världen. Søren Barlebo Wenneberg beskriver 

socialkonstruktionismen som en kritisk kraft – en demaskerande funktion som via sin 

grundsyn aldrig tar det direkta eller ”naturliga” för givet.
68

 Det handlar om att man ser 

världen och olika samhällsfenomen i den som socialt konstruerade.  

 

Dock varierar graden av radikalitet i synen på vad i världen som kan sägas vara socialt 

konstruerat. Det kan, menar Wenneberg, handla om att helt enkelt inta ett kritiskt 

perspektiv, där socialkonstruktionismen enbart används som ett hjälpmedel för att 

blottlägga och låsa upp traditionella föreställningar. Vidare kan den användas antingen 

som en teori om det sociala eller mer radikalt som en kunskapsteori. Slutligen finns det 

även de som applicerar socialkonstruktionismen som en ontologi – läran om det som 

finns.
69

 Wenneberg sätter in dessa olika positioner på ett metaforiskt sluttande plan för 

att illustrera risken för tankeglidning. Han menar att man, om man är otydlig med hur 

man använder socialkonstruktionismen – som ett perspektiv, en teori, kunskapsteori 

eller ontologi – riskerar att hamna i ett resonemang där man, helt plötsligt måste 

argumentera för att allt i världen är en social konstruktion.
70

 Wenneberg problematiserar 

framförallt relationen mellan den fysiska och den sociala världen – och förespråkar att 

man, oavsett positionsval, väljer att bortse från att se just den fysiska verkligheten som 

socialt konstruerad.
71

  

 

Här vill jag anlägga det synsätt som Laclau och Mouffe beskriver och tillstå att den 

fysiska verkligheten existerar – men att det är genom diskurs som den ges mening.
72

 

Som belysande exempel kan tas hur fullmånen, en fysisk tingest, tolkas olika beroende 

av vem det är som betraktar den. Den kan tjäna som symbol för gudomlighet i vissa 

kulturer. Den kan för en vetenskapsman ses i termer av tidvattenförändringar. För andra 
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kan fullmånen beteckna något som man upplever direkt påverkar ens fysiska tillstånd 

med exempelvis sömnsvårigheter. Detta kan ses som att det på den diskursiva nivån 

råder en kamp om tolkningsföreträden, något som i sin tur bidrar till att förändra och 

reproducera den sociala verkligheten.
73

 

 

Min egen position ligger nära Vivien Burrs gemensamma premisser för 

socialkonstruktionismen, presenterade av Winther Jørgensen och Phillips.
74

 Och det är 

på det kunskapsteoretiska planet jag rör mig, med fokus på uppfattningar om den sociala 

verkligheten. Detta innebär att jag inte betraktar kunskap om världen som en direkt 

spegelbild av verkligheten. Att ingen kunskap direkt kan sägas vara objektivt sann utan 

att det är via människans sätt att kategorisera och dela in som verkligheten blir 

tillgänglig. Det innebär vidare att jag ser människan och hennes kunskap om världen 

som historiskt och kulturellt formade, vilket i sin tur ger att de sätt på vilka människan 

uppfattar och representerar världen är historiskt och kulturellt föränderliga. Den sociala 

världen är alltså inte förutbestämd utan konstrueras socialt och diskursivt efter hand. 

Detta innebär att jag ser kunskap som något som skapas och upprätthålls gemensamt i 

sociala processer – i den sociala interaktionen bygger man upp gemensamma sanningar, 

men här sker också strider om vad som kan sägas vara sant eller falskt. Slutligen handlar 

det om hur det i olika världsbilder förekommer vissa sociala handlingar som betraktas 

som naturliga och andra inte – något som innebär att den sociala konstruktionen av 

kunskap och sanning får konkreta sociala följder.
75

 

 

3.2.1 Språk 

Språket ses i socialkonstruktionismen som en social konstruktion – inte heller här finns 

det någon naturligt given koppling mellan orden och de ting de refererar till. Man menar 

att ordens betydelse har kommit till i efterhand, i och med människans användning av 

språket.
76

  

 

Diskursanalys bygger på en poststrukturalistisk språkfilosofi vars utgångspunkt är att 

vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Det är med hjälp av språket som 

människan skapar representationer av verkligheten, representationer som i sin tur bidrar 

till att skapa verkligheten. Just detta är en av grundpremisserna för diskursanalysen – att 

sättet på vilket människan via språket kategoriserar och tolkar sin omvärld får direkta 

konsekvenser för konkreta individer.
77

 Sättet som biblioteksledare beskrivs i pressen, 

vilka kompetenser som lyfts fram som önskvärda i artiklar och platsannonser, bidrar 

således i slutändan till att skapa och påverka biblioteksledarskap och hur detta utövas i 

praktiken. 

 

3.3 Diskursteorin och begreppen 

Som jag nämner ovan vill man i diskursteorin förstå det sociala som en diskursiv 

konstruktion, där i princip alla sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska 
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redskap. I detta ligger också den överordnade tankegången att inga sociala fenomen är 

färdiga, utan i ständig förändring. Det råder med andra ord en oupphörlig kamp om hur 

man ska definiera samhället och det sociala.
78

 Denna fokusering på motsättningar och 

inre stridigheter inom diskursen är något som skiljer Laclau och Mouffe från Foucault, 

som är mer intresserad av att titta på det gemensamma i diskursen.
79

  

 

Jag kommer nedan att diskutera några centrala begrepp inom diskursteorin som kommer 

att fungera som utgångspunkt för mitt metodologiska ramverk.  

 

Man talar i diskursteorin om element – nämligen de särskilda tecken vars betydelse 

ständigt är utsatta för betydelseskiften. Ett exempel kan vara just ”ledarskap” – ett stort 

ord med många innebörder, allt utifrån vem som definierar det. När ett teckens 

betydelse har reducerats och blivit mer stabilt, talar man om att en diskursifiering har 

skett.
80

 Elementet har fått en mer, om än aldrig helt, entydig innebörd. Ett utmärkande 

drag hos en diskurs är just att den inskränker mångtydigheten hos ett element. Eftersom 

poängen med diskursteorin dock är att allting är föränderligt, i ständig kamp, går det 

dock aldrig att säga att en tillslutning är total, att en diskurs är fixerad.
81

 Denna 

inbyggda syn på att allt är föränderligt, eller kontingent, har varit föremål för kritik – 

hur kan man säga något om något om allt är föränderligt? Winther Jørgensen och 

Phillips argumenterar dock för att kunskap och identiteter, hur föränderliga de än är, 

ofta befinner sig inom sådan ramar, eller i konkreta situationer som i sig alltid är relativt 

låsta.
82

 

 

Ett angreppssätt för att kunna urskilja en diskurs är att arbeta med så kallade 

ekvivalenskedjor. Detta är associationer – positiva eller negativa – som görs för att 

hitta nyckelelement, eller nodalpunkter, kring vilka diskursen och dess element 

centrerar sig.
83

 Det är, annorlunda uttryckt, genom att försöka identifiera dessa 

konstellationer som jag når fram till vilka olika teman som går att urskilja i materialet. 

Det finns vidare vissa element som i större utsträckning har en tendens att tillskrivas 

många olika betydelser – dessa kallas flytande signifikanter. Till skillnad från 

nodalpunkten, som kan ses som en samlande kraft inom en och samma diskurs, åsyftar 

en flytande signifikant istället den kamp som förs mellan olika diskurser om ett 

elements betydelse.
84

  

 

Som jag skriver ovan, blir det med en socialkonstruktionistisk processinriktad syn på 

ledarskap, viktigt att även undersöka relationer mellan olika aktörer. Centralt i min 

analys blir därför att titta på de aktörer som är med och kämpar om att definiera och 

forma en viss diskurs. Ett koncept som således blir användbart är subjektpositioner, 

något som Boréus beskriver som ett så kallat diskursivt utrymme. Hon menar att 

analysen av subjektpositioner kan användas bland annat för att studera vilka kategorier 

av människor som refereras till i en viss diskurs eller på vilket sätt dessa presenteras, 
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med hänsyn till exempelvis egenskaper och handlingar.
85

 Det handlar med andra ord om 

hur man ska tolka identitet. Laclau och Mouffe grundar sin syn på subjektet i Althussers 

föreställning om så kallad interpellation. Enkelt innebär det att en individ av diskurserna 

försätts i en bestämd position – man tillskrivs en särskild identitet till vilken hör 

särskilda förväntningar på hur man ska bete sig.
86

 Ett annat sätt att beskriva det, är som 

ett filter genom vilket vi ser på världen. Även Foucault använder sig av begreppet 

subjektpositioner, men han fokuserar i högre utsträckning på det strukturella i 

positionerna, medan Laclau och Mouffe väljer att se det som att en individ kan inta flera 

olika positioner samtidigt i en diskurs.
87

 Man kan på samma gång exempelvis vara 

kvinna, fackligt engagerad och bibliotekschef.  

 

I diskursteorin är subjektet med andra ord splittrat, eller fragmenterat, och det får 

identitet först genom att representeras diskursivt. När det kommer till gruppidentitet, 

handlar det, precis som i analysen av individuell identitet om att med hjälp av 

ekvivalenskedjor leta efter associationer, framförallt i termer av motpoler. Det är med 

hjälp av tillslutning, och i kontrast mot något annat som grupper bildas. Identitet ses 

som något relationellt konstituerat – man är något genom att skilja sig från något annat. 

På detta sätt kan man också säga att bilden av en själv kan förändras beroende på vem 

man jämför sig med.
88

 Slutligen är just representation en viktig del i gruppbildningen – 

detta eftersom ju inga grupper är på förhand givna, utan börjar existera först när de 

uttrycks i ord. Det är först när någon talar om en grupp, som bibliotekschefer, eller 

bibliotekschefen själv tar till orda, som gruppen börjar existera och konstitueras.
89

  

 

Ytterligare ett redskap som kan underlätta analysen är att ta hjälp av 

begreppsmetaforer – vilka kan ses som diskursens arkitektur.
90

 Alvesson och Spicer 

lyfter fram att användningen av metaforer i en ledarskapsanalys kan vara givande 

eftersom de hjälper till att begripliggöra och tydliggöra med hjälp av konkreta bilder 

den komplexitet som ofta råder när man diskuterar ledarskap.
91

 

 

Winther Jørgensen och Phillips föreslår att man för att på ett lättare sätt kunna tala om 

diskurser som verkar inom ett och samma ämnesområde inför ett begrepp från den 

kritiska diskursanalysen – diskursordning.
92

 I min undersökning blir diskursordningen 

de sammantagna diskurser som inom folkbibliotekskontexten strider och konkurerar om 

att tillskriva ämnet ledarskap sin innebörd. I och med att man inom diskursteorin talar 

mycket om det motstridiga i diskurser, att fokus ligger på kampen om betydelse, anser 

jag det väl befogat att föra in detta begrepp i min analys.  

 

3.4 Diskurs och ledarskap 

Keith Grint är som sagt en av de som förespråkar en socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt och en konstitutiv hållning, när det kommer till att undersöka ledarskap. 

Han anlägger också ofta ett historiskt perspektiv för att tydliggöra sin analys. I 
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inledningen skisserar jag i grova drag upp hur synen på ledarskap har utvecklats över 

tid. Men man kan också ordna ledarskapsforskningen utifrån andra kriterier, menar 

Grint – och det är genom att se på vilka olika grundfrågor som verkar vara centrala när 

man talar om ledarskap och ledare: Handlar det om vem ledaren är, vad denne gör, var i 

organisationen det görs eller hur ledarskapet utövas?
93

  

 

Om man ser till den första grundfrågan, så handlar det här om fokus på individen och 

dennes personliga egenskaper. Detta synsätt blir problematiskt, inte minst på grund av 

att man riskerar att återgå till en biologistisk syn på ledaren, att det är vissa egenskaper 

som måste finnas för att skapa en bra ledare. Grint pekar på att ett sådant synsätt spelar 

på ett emotionellt förhållande mellan ledare och medarbetare.
94

 Tendensen att fokusera 

på ledarens kvaliteter måste ses som en förenkling, lätt att ta till, men som inte håller i 

längden, då ledarskap är beroende av flera faktorer än en individ. Den andra 

grundfrågan handlar om att se på ledarskapet i termer av resultat. Detta synsätt riskerar 

att leda till att oreflekterat förknippa ledaren med den som ligger bakom alla resultat – 

ledaren blir symbolen för hela organisationen. Här kan man också dra paralleller till 

NPM och dess fokus på just resultat och effektivitet. Den tredje grundfrågan handlar om 

det situationsbaserade ledarskapet, och från vilken position ledarskapet utövas. Här 

uppkommer frågor som huruvida det endast är chefen, den formella, som leder, eller om 

det även förekommer ledarskapsutövning på andra platser i organisationen. Den sista 

grundfrågan är också den som blir representativ för Grints angreppssätt. Att fråga hur 

ledarskap utövas, innebär att undersöka hur det blir till, hur relationer mellan olika 

aktörer ser ut, och att se till sammanhangets betydelse. Det innebär att se ledarskapet 

som en process, där varken en beskrivning av enbart person, resultat eller position är 

tillräcklig för att på ett tillfredsställande sätt beskriva ledarskap.
95

 

 

Sättet på vilket jag kommer att föra samman det diskursanalytiska anslaget och synen på 

ledarskap utgår alltså ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Jag väljer med andra 

ord att se ledarskap som en social eller kulturell konstruktion – något som blir till 

människor emellan. Markus Kallifatides menar att begreppet ”ledarskap” genom detta 

synsätt blir något som kritiskt kan granskas. Och det är genom att se på utsagorna och 

berättandet om ledarskap som fenomenet skapas och återskapas.
96

 Maria Tullberg 

menar, precis som Grint, att man genom detta sätt att se på ledarskap flyttar fokus från 

ledaren som individ och de omgivande strukturella förutsättningarna till att istället se på 

interaktionen mellan olika aktörer. Man pekar på att ledarskap i minst lika stor 

utsträckning skapas av de ledda och deras förväntningar och uppfattningar. Tullberg 

skriver vidare att fokus därför varken bör ligga på chefens personliga egenskaper och 

kunskaper eller på konkreta aktiviteter de utför. Man bör istället granska hur de 

språkliga utsagorna om ledarskap formas, av vem och i vilket intresse, samtidigt som 

man undersöker hur dessa blir till sanningar som upprätthålls som sådana för att bli 

oreflekterade självklarheter.
97
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Jag är med andra ord inte ute efter att presentera vilka ”rätt” sorts egenskaper, stil eller 

situation som kan sägas gälla för ledarskap på folkbibliotek – utan att undersöka hur 

man genom att lägga vikt vid vissa av dessa kriterier skriver in sig i en viss diskurs. 

 

3.5 Diskursanalytisk forskning inom B&I 

Diskursanalys inom den Biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen har de 

senaste åren blivit allt vanligare. Ett av många exempel på dess etablering är tidskriften 

The Library Quarterlys temanummer om diskursiva förhållningssätt inom B&I. I 

förordet bekräftar Sanna Talja och Pamela J. McKenzie att det är ett flertal publicerade 

papers och empiriska forskningsstudier som använt sig av det diskursanalytiska 

perspektivet på senare tid.
98

 Genom uppsatsen tar jag upp en del exempel på 

diskursanalytiska studier relevanta för min egen undersökning. Jag vill utöver dessa 

nämna två namn som tjänat som inspiration och en bra ingång till att greppa 

diskursanalysens relevans inom B&I-forskningen. 

 

Det första är Bernd Frohmann, en av de första förespråkarna för diskursanalys inom 

B&I. I artikeln ”The Power of Images: A Discourse Analysis of the Cognitive 

Viewpoint”
99

 använder han sig av diskursanalys för att kritiskt granska det tidigare 

dominerande kognitiva synsättet inom biblioteks- och informationsvetenskapens 

teoretiska tradition. Han talar bland annat om värdet av att se B&I-teoretiska diskurser 

som fenomen, om att fokusera på deras existens snarare än att försöka uttyda någon 

sanning eller mening för att på detta sätt synliggöra kontexten. Man kan här dra 

paralleller till ledarskapsteorierna i min undersökning och min syn på dem som varande 

just diskursiva. Hur diskursiva formationer, vad jag menar med diskursordning, kan 

kopplas till makt och kunskap, skriver Frohmann: 

 
[…]the aim is to show how discursive formations such as the cognitive viewpoint constitute 

their objects and methods such that specific kinds of knowledge are produced. Theoretical 

objects, such as stable ”knowledge structures” or ”world models”, are justified internally, 

within and through the mutually reinforcing operations of a theory’s discursive resources. 

They are therefore specific effects of power, rather than given objects, disclosed by 

transparent, unmediated representations of an objective world.
100

 

 

Även Sanna Talja
101

 vänder sig emot det kognitiva synsättet, som hon menar sätter 

alltför stort forskningsfokus på den enskilda individen. Hon menar att man i och med ett 

kognitivt synsätt riskerar att fastna i en diskussion om människors inre värld när man 

istället borde se på den sociokulturella kontexten. Hon lyfter fram det diskursanalytiska 

perspektivets stora kvaliteter när det bland annat kommer till att generalisera och 

konceptualisera. Talja skriver:  
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Discourse analysis is a subject-based approach. The unit of study is a particular area of 

information seeking, a concrete subject area or a knowledge field, and the objective is to 

identify the different knowledge formations, or discourses, inside that field.”
102

 

 

För mig blir detta resonemang relevant när det kommer till att betrakta 

”ledarskap” och ”ledare” som koncept, snarare än som isolerade fenomen och 

enskilda individer. 
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4 Metod 
Nedan redogörs för insamlingen av det empiriska materialet samt mitt konkreta 

tillvägagångssätt vid analysen. Här introduceras således källmaterial och de avväganden 

som gjorts i samband med urvalsprocessen. Kapitlet avslutas med en presentation av 

analysmetod och tillhörande metodmall. 

 

4.1 Empiriskt urval 

Mitt urval av empiriskt material grundar sig i mitt syfte: ”att nå kunskap om hur 

ledarskap på folkbibliotek konstrueras diskursivt inom det svenska biblioteksfältet 

idag.” 

 

För att göra ett ändamålsenligt urval har inspiration hämtats från Joacim Hanssons 

licentiatavhandling
103

 och de kriterier, med hänvisning till Foucault, han här ställer upp. 

Dessa kriterier används även av Åse Hedemark och Jenny Hedman i magisteruppsatsen 

Vad sägs om användare?
104

samt av Hedemark i doktorsavhandlingen Det föreställda 

folkbiblioteket.
105

 Dessa kriterier är: 

 

- Källorna ska kunna relateras till ett och samma objekt. I mitt fall ledarskap, i 

första hand på folkbibliotek. 

- Det sammanhang och/eller den form källorna har ska kunna kopplas samman. 

Min kontext är biblioteksfältet, och även om formen skiljer sig mellan artiklar, 

evenemangsinbjudningar och platsannonser rör de sig alla i samma sfär. 

- Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden och 

de övergripande strukturer inom vilka dessa ryms. 

- Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman som 

binder samman och formar deras sammanhang. 

 

4.1.1 Platsannonser 

Som en utgångspunkt i min undersökning väljer jag att granska platsannonser riktade till 

folkbibliotekschefer publicerade på Platsbanken mellan maj och oktober 2012. Detta för 

att få en konkret bild av vilka reella kompetenser man verkligen efterfrågar och på 

vilket sätt detta görs.  

 

Platsbanken är Arbetsförmedlingens webbsida där arbetsgivare har möjlighet att 

utannonsera lediga tjänster. Arbetsförmedlingen är vidare Sveriges största förmedlare av 

arbeten.
106

 Det ska nämnas att jag även har undersökt andra hemsidor med möjlighet för 

platsannonseringar, däribland Offentliga Jobb
107

 men insåg att alla tjänster som 

utannonserades här, även fanns tillgängliga i Platsbanken. För att en arbetsgivare ska få 
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sin platsannons godkänd i Platsbanken krävs vidare att vissa standardkriterier finns med. 

Dessa är: 

 

 Arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer  

 Var arbetsplatsen ligger  

 Arbetsuppgifter och kompetenskrav  

 Löneformer och övriga förmåner  

 Arbetets varaktighet  

 Antal lediga platser  

 Arbetstider  

 Tillträdesdag  

 Ansökningstid/publiceringstid
108

 

 

Annonserna följer med andra ord en viss mall, vilket måste tas hänsyn till i analysen. 

Att granska layout och upplägg blir med andra ord inte aktuellt. Sammanlagt har 22 

stycken platsannonser analyserats. 

 

4.1.2 Tidskrifter 

Tre svenska biblioteksrelaterade tidskrifter och dess föreningars hemsidor har här tjänat 

som underlag. Detta eftersom jag är intresserad av hur man talar om ämnet inom 

professionen. Nedan följer en kort presentation av tidskrifterna. 

 

Biblioteksbladet (BBL) är medlemstidning för Svensk Biblioteksförening, som beskriver 

sig som ”en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör.”
109

 På sin hemsida presenterar 

man tidningens uppgift som att ”vara ett av Sveriges ledande organ för en levande och 

ifrågasättande biblioteksdebatt.”
110

 De skriver att tidningen ”ska spegla föreningens 

verksamhet, åsikter och ställningstaganden men också väcka egen debatt genom att ge 

utrymme åt andra åsiktsyttringar.”
111

 BBL utkommer med 10 nummer per år. 

 

Bibliotek i samhälle (bis) ges ut av föreningen med samma namn, är politiskt obunden, 

men uttalat socialistisk. De skriver att föreningen ska ”verka för ett demokratiskt 

samhälle och ett biblioteksväsende för alla.” Att man genom bland annat tidskriften bis 

ska ”initiera och delta i biblioteks- kultur- och samhällsdebatten.”
112

 bis utkommer med 

4 nummer per år.  

 

DIK forum/Ping (DIK) ges ut av fackföreningen DIK, ett partipolitiskt obundet 

akademikerfack med inriktning på kultur och kommunikation. Föreningen har 22 000 

medlemmar och riktar sig till bland annat bibliotekarier men även exempelvis 

arkivarier, informatörer och arkeologer. Medlemstidningen DIK forum bytte namn 

september 2012 och heter numera Ping. På sin hemsida beskriver man sin uppgift som 

att bevaka förhandlingsområdet och arbetsmarknaden för DIK-yrkena, utbildnings- och 
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kompetensfrågor samt att granska och kommentera kultur- och mediepolitiken.
113

 

Tidningen utkommer med 10 nummer per år. 

 

Jag anlägger ett nutida perspektiv i min undersökning – syftet är således inte att göra 

någon jämförande studie över tid. I mitt empiriska urval har jag därför utgått från 

dagsaktuella texter och fortsatt bakåt i tid tills jag upplevt en mättnad i materialet, vilket 

innebär ett tidsspann som sträcker sig mellan 2009 och 2012. Fokus har legat på texter 

publicerade i tidskrifterna, men särskilt i fallet DIK har även texter publicerade på 

hemsidan använts. Detta eftersom det här finns flera relevanta ledarskapstexter som inte 

förekommer i tidningen. Texterna från DIK kan därför delas upp i dels artiklar, dels 

evenemangsinbjudningar. 

 

Mina kriterier vid insamlandet har således varit att texten ska behandla ledarskap eller 

rikta sig till bibliotekschefer – i första hand folkbibliotekschefer, men där diskussionen 

har rört sig allmänt runt ledarskap och ändå bedömts som relevant har även dessa texter 

tagits med. Texter som uttalat har behandlat andra bibliotek, såsom högskole- och 

universitetsbibliotek har däremot rensats bort. Texternas utformning och längd har 

varierat, alltifrån små notiser och kommentarer till längre debattartiklar.  

 

Sammanlagt har 64 texter analyserats – 25 artiklar från BBL, 19 artiklar från bis samt 12 

artiklar respektive 8 evenemangsbeskrivningar från DIK.  

 

4.2 Analysmetod 

Till diskursteorin följer som sagt ingen färdig metod – Laclau och Mouffes verk syftar 

framförallt till teoriutveckling vilket ger att det finns begränsat med praktiska redskap 

när det kommer till den konkreta analysen av text.
114

 Men det har på senare tid inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen påbörjats en försiktig utveckling av en 

användbar analysmall för diskursanalys. Den grundar sig i en av sociologen Ingrid 

Sahlin utvecklad fyrfältsmodell
115

 och har i modifierad form använts såväl i ovan 

nämnda magisteruppsats Vad sägs om användare?
116

 som i Hedemarks avhandling Det 

föreställda folkbiblioteket.
117

 Även Cecilia Cronberg och Lynn Karlsson utnyttjar 

modellen, något omgjord i masteruppsatsen Vad man talar om när man talar om 

skolbibliotek.
118

 Det är med andra ord en användbar modell, vars fördel också är att den 

tål att anpassas till ens eget aktuella analysbehov. Med utgångspunkt i den 

diskursteoretiska begreppsapparat jag presenterat ovan, ses min version av 

analysmodellen på följande sida. De tre första fälten i metodmallen motsvarar även 

underfrågorna till min första forskningsfråga. Det är följaktligen genom att besvara dem 

som jag kommer att ha möjlighet att urskilja potentiella diskurser. 
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2. Teman 

Vilka associationer och centrala begrepp blir 
framträdande? 
 
Ekvivalenskedjor och nodalpunkter 
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Figur 1. Analysmodell 

 

Sahlin beskriver analysprocessen som att man ofta både börjar och slutar i det fjärde 

fältet. Att man börjar med en vag idé om en diskurs, och med hjälp av ”utflykter” i de 

andra tre fälten så småningom skaffar sig en helhetsbild av vad som kan rymmas i 

diskursen.
119

  

 

I min analys innebär det att jag med utgångspunkt i mina forskningsfrågor och genom 

en förförståelse av såväl folkbibliotekskontexten och generella ledarskapsteorier, som 

vad forskningen säger om ledarskap på folkbibliotek bildar mig en uppfattning om 

möjliga diskurser. I det första fältet handlar det därefter om att titta på de enstaka orden. 

Finns det flera ord för chef/ledarskap? Ledare, ledning, styrning och så vidare. Till detta 

fält ordnar jag också efterfrågad examen, arbetslivserfarenhet och konkreta 

arbetsuppgifter när det kommer till platsannonserna.  

 

Det andra fältet är uppdelat i två eftersom det är här analysen av platsannonserna och 

tidskrifterna skiljer sig åt. Platsannonserna i sig kan sägas representera en egen 

subjektposition – jag tolkar dem som ett samlat uttryck för ett slags chefsideal på ett 

folkbibliotek. Avsändaren är vidare homogen i det avseende att i princip alla är 

författade av arbetsgivare som riktar sig till presumtiva bibliotekschefer, vilket gör att 

det blir ointressant att granska enskilda aktörer. För att komma bortom ytan på dessa 
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utsagor och ge analysen ett djup har jag istället valt att granska tilltal – på vilka sätt 

saker och ting sägs när man riktar sig till en potentiell folkbibliotekschef. I detta 

sammanhang uppkommer snart en fråga om hur nära och hur noga man ska gå i språket. 

Min analysmetod skiljer sig i detta fall något från resterande analys genom att bli mer 

lingvistiskt orienterad.
120

 Dock menar jag att jag genom att granska tilltal på ett lättare 

sätt kommer att kunna undersöka hur ledarskap konstrueras. När det kommer till 

tidskrifterna blir det betydligt mer relevant att undersöka vilka subjektpositioner som 

görs gällande – vem det är som talar, från vilket perspektiv och på vilket sätt. Vilka 

aktörer uttalar sig och vilka subjektpositioner skapas i diskussionen? Att göra denna 

uppdelning kan underlätta den fortsatta förståelsen för i vilket sammanhang en viss 

diskurs konstrueras – om det är chefen själv som har ordet, en medarbetare eller en 

journalist. 

 

I det tredje fältet synliggörs teman genom att undersöka ekvivalenskedjor och 

diskursens/diskursernas centrala begrepp i form av nodalpunkter och flytande 

signifikanter. Slutligen för man så i det fjärde fältet samman alla dessa faktorer till en 

helhet – här handlar det följaktligen om att försöka urskilja de övergripande och 

möjligen konkurrerande diskurser som gör sig gällande.  

 

För att besvara min andra forskningsfråga undersöks genomgående om det i analysen av 

fälten går att se några markörer för de båda ledarskapsteorierna NPM respektive 

värdebaserat ledarskap. Exempel på sådana markörer, och vad som kan sägas vara 

gällande för respektive ledarskapsteori, diskuteras ovan i litteraturgenomgången.   

 

I analysprocessens tidiga stadier lästes platsannonserna och tidskriftstexterna separat. 

Respektive material lästes igenom upprepade gånger under arbetets gång för att få en så 

bra överblick som möjligt. Efterhand plockades centrala citat ut och ordnades i första 

hand utifrån definitioner och teman, motsatspar och metaforer. Efter ytterligare 

genomläsningar framträdde aktörer och tilltal allt tydligare. I analysprocessen har jag 

upplevt just det Sahlin beskriver – att man ger sig ut på utflykt i de olika fälten, inte 

nödvändigtvis i ordning. 

 

4.3 Forskarroll 

Som diskursteoretisk forskare spelar jag givetvis en egen roll när det i min analys 

kommer till att urskilja olika diskurser. Jag kommer in i materialet från min egen 

förståelsehorisont, och kan inte helt och hållet ”sätta parentes om mig själv”, som 

Winther Jørgensen och Phillips beskriver som ett ideal.
121

 Detta är nödvändigt att vara 

medveten om. Som biblioteks- och informationsvetare och biblioteksassistent har jag 

viss insikt i vad professionen bibliotekarie innebär. Jag har haft chefer, men aldrig varit 

en. Men att göra en diskursanalys handlar om förfrämligande, att i högsta möjliga mån 

göra sitt material främmande för att dekonstruera självklarheterna. Det, bland mycket 

annat, gör mitt anslag till ett användbart och dynamiskt verktyg för att synliggöra 

diskurser.  
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5 Resultat och analys 
Jag kommer i nedanstående kapitel att använda mig av belysande exempel ur det 

empiriska materialet för att illustrera mina resultat eftersom det är utsagorna och 

texterna som står i fokus för min undersökning. I genomgången varvas citat med analys. 

 

Upplägget börjar med en undersökning av platsannonserna och följs därefter av en 

granskning av tidskriftsmaterialet. I dessa respektive avsnitt gås analysmodellens tre 

första fält igenom separat. De inleds med en enkel genomgång av definitioner, som följs 

av en analys av tilltal och aktörer. Därpå följer en presentation av vilka 

ekvivalenskedjor och därmed teman jag kunnat hitta. Dessutom gör jag genomgående 

reflektioner kring de markörer för ledarskapsteorierna som framträder.  

 

Kapitlet avslutas med en genomgång av den diskursordning som kunnat urskiljas i 

materialet samt ett resonemang kring vilka uttryck för senmoderna ledarskapsteorier 

som gått att härleda i diskursordningen. Härmed besvaras alltså mina båda 

forskningsfrågor.  

 

5.1 Platsannonser – det ”ideala” ledarskapet 

De 22 platsannonser som undersöks är som sagt alla publicerade på Platsbankens 

hemsida, där avsändaren representeras av arbetsgivaren och mottagaren av en tänkt 

folkbibliotekschef. De undersökta annonserna kan därför sägas representera ett betydligt 

mer homogent underlag än tidskrifterna – vilket leder till att det här inte förekommer 

några större inre motsättningar när det kommer till att problematisera konceptet 

ledarskap. Här finns dock en rik flora av skilda kvaliteter man tillskriver ledarskapet, 

och jag kommer i min tematiska uppdelning att strukturera upp vilka dessa är.  

 

Annonserna är vidare utformade på samma sätt, med återkommande delar som måste 

finnas med. Dessa delar är oftast de mest formella: som lön, arbetets varaktighet, 

tillträdesdag, antal lediga platser och så vidare. Hela mallen presenteras ovan, i kapitlet 

om urval. Nedan följer en kort reflektion kring hur man följer denna mall – och frångår 

den. 

 

Man kan generellt säga att det i alla annonser förekommer en typisk reklamtext som 

beskriver kommunen där tjänsten utlyses – man pekar på var arbetsplatsen ligger. 

Därefter följer oftast en beskrivning av arbetsplatsen – i vissa fall bara genom en 

beskrivning av antal filialer och medarbetare, men i andra fall passar man på att här 

beskriva arbetsplatsen utifrån dess mål och vision vilket i vissa fall kan tolkas som ett 

sätt att understryka vilken sorts chefsarbete man efterfrågar. Just detta fenomen 

återkommer jag till och utvecklar mer nedan.  

 

Intressant att notera är att man, trots att man enligt den mall man har att utgå ifrån, inte 

alls måste ha med det, i alla annonser ändå gör en poäng av att tydligt berätta i vilken 

position i organisationen man kommer att arbeta. Att man söker tjänsten som chef är 

uppenbart, men för att tala i strikta hierarkiska termer, är det ett återkommande inslag 

att det påpekas vilka man är tänkt att leda, men även vem man är direkt underställd och 

vilka man arbetar sida vid sida med. Här kan man dra direkta paralleller till Grints 

ledarskapsmodell och dra slutsatsen att man i platsannonserna gör en stor poäng av var i 

organisationen ledarskapet utövas. 
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När det kommer till vilka arbetsuppgifter och kompetenskrav som efterfrågas är det ofta 

här man utvecklar texten. Det är ju också här jag kommer att uppehålla mig i min analys 

– eftersom jag ser dessa aspekter som ett uttryck som bidrar till att forma den kollektiva 

gruppidentiteten ”bibliotekschef”. Som jag skriver ovan betraktar jag platsannonserna 

som en egen subjektposition – ett samlat uttryck för ett slags chefsideal på folkbibliotek 

som hjälper till att producera och reproducera synen på ledarskapet. 

 

Jag uppfattar platsannonserna mer som en och samma enhet, med ett likformigt 

språkbruk. Därtill kommer att jag heller inte fogar några hänvisningar till de citat som 

används som belysande exempel. En sammanställning av samtliga platsannonser står 

dock att finna i slutet av uppsatsen.  

 

5.1.1 Definitioner i platsannonserna 

Man kan i de platsannonser som har undersökts se att man i en övervägande del av 

rubrikerna söker antingen en ”bibliotekschef” eller ”kultur- och bibliotekschef”. Man 

väljer alltså i de flesta fall att inte skriva enbart ”chef” eller ”ledare”, utan att definiera 

uppdraget genom att knyta det till professionen. Å andra sidan definierar man inte i 

någon av rubrikerna att tjänsten är förlagd till ett folkbibliotek. Ibland väljer man vidare 

att mer specifikt definiera tjänstens innehåll genom att skriva ”enhetschef” eller 

”filialchef”. Slutligen återfinns ett exempel på att man i rubriken skriver endast 

”bibliotekarie”, även när innehållet i tjänsten innefattar en chefsposition.  

 

I den löpande texten används ”chef” ibland som synonym till den i rubriken definierade 

tjänsten. I några fall använder man sig av begreppet ”ledare”, men i dessa fall tycks man 

alltid underförstått syfta till en ledaregenskap, exempelvis genom att skriva: ”du är en 

naturlig ledare”. Att ordet ”chef” förekommer mer frekvent i texterna är inte särskilt 

underligt med tanke på formatet – platsannonser utformas i syftet att utlysa formella 

tjänster inom en organisation. Och den traditionella användningen av ordet chef blir här 

tydlig – här används begreppet i betydelsen formellt mandat. 

 

Utbildning 

Alla tjänster som granskats ställer krav på att den sökande ska ha en relevant 

högskoleutbildning. I de flesta fall uttrycker man att denna gärna får vara inom 

biblioteks- och informationsvetenskap, dock är det endast ett fåtal som ställer som ett 

konkret krav att man ska ha en examen i B&I. Detta kan ha att göra med vilka 

arbetsuppgifter tjänsten innehåller, huruvida det är tänkt att man även ska delta i det 

praktiska biblioteksarbetet eller inte. Intressant att notera är att utbildning i ledarskap 

uttrycks som en meriterande faktor i några av annonserna.  

 

Arbetslivserfarenhet 

I majoriteten av de undersökta annonserna ställs som uttalat krav på tidigare erfarenhet 

av att ha arbetat i en ledande position. I bara ett fåtal av annonserna framhålls det som 

viktigt att man har varit ledare av just en biblioteksverksamhet. Om man ser till en 

önskan på förankring i bibliotekarieprofessionen, eller för den delen att ha arbetat i en 

politiskt styrd organisation, uttrycks det i ungefär hälften av annonserna. Här handlar 

det dock i de flesta fall om en merit, inte ett krav. Att ha erfarenhet av ledarskap är 

således betydligt viktigare, än att ha arbetat i en offentlig organisation. Även detta kan 
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tolkas som att man betraktar ledarskap mer som en egen profession än som ett 

karriärsteg för en bibliotekarie.  

 

Arbetsuppgifter 

Så vad är då en folkbibliotekschefs konkreta uppgift? Om man ser till den övergripande 

arbetsbeskrivning som ständigt återkommer i stort sett i alla platsannonser, så är det att: 

”leda och utveckla” – i första hand ”biblioteksverksamheten”. I några fall poängterar 

man dessutom att detta måste ske utifrån ”politiska mål”.  

 

Om man ser till konkreta ansvarsområden, rör dessa i nästan samtliga fall: 

”verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar.” I vissa fall pekar man i 

denna ansvarsdefinition även på ”föredragande av biblioteksfrågor”, ”enhetens resultat”, 

”måluppfyllelse” och ”uppföljning”. I några fall framkommer här också huruvida det i 

tjänsten ingår något praktiskt bibliotekariearbete. 

 

Det finns vidare vissa adjektiv som återkommer i beskrivningarna av hur arbetet ska 

utföras, några av dessa är: ”strategiskt”, ”aktivt”, ”drivande” och ”strukturerat”. 

 

5.1.2 Tilltal i platsannonserna 

Chefsrollen – person eller kunskap? 

Det finns flera sätt på vilka man väljer att beskriva vad man söker för chef. Ett sätt är att 

utgå från organisationen och vilka mål och visioner det egna biblioteket har, vilket på 

ett sätt kan antyda att man snarare vill ha en chef som ska spela efter de spelregler som 

redan är uppsatta, att man har en fungerande verksamhet som inte kräver så mycket 

förändringar. Ledarrollen kan i dessa fall ses mer som en del av den större 

organisationen, än en individuell drivande kraft. Ett annat exempel är hur man i 

allmänna ordalag diskuterar folkbibliotekets generella roll och uppgift i samhället 

genom att skriva: ”Biblioteken utvecklas både till kulturhus och offentliga arenor. De 

utgör ett stöd för människors kreativitet och utveckling.” Här kan man tolka det som att 

det syftas till att den bibliotekschef man söker ska stå bakom denna syn, eller 

åtminstone få en inblick i hur organisationen ser på bibliotekets position i samhället. 

 

Andra sätt att gå tillväga är att genom allmänna generaliseringar om vad man anser att 

ett bra ledarskap eller en bra chef är, beskriva vem man söker. Ett exempel lyder: ”Vi 

söker en visionär chef”. Genom detta tillvägagångssätt distanserar man sig från ett 

personorienterat synsätt – så länge man lever upp till chefsrollen kan vem som helst 

vara chef.  

 

Till största delen handlar det dock om att det råder ett du-tilltal i annonserna. Och här 

kan man se några olika sätt att rikta sig till den tänkte chefen. Det första sättet handlar 

om att, ofta i form av krav, signalera ett kunskapsfokus när det kommer till vilka 

kompetenser man efterfrågar. Några exempel på detta där min kursivering tjänar som 

belysande exempel är: ”du ska kunna entusiasmera” eller ”du ska ha ett kreativt 

tänkande”. Ett annat, snarlikt sätt att beskriva vilka kompetenser den sökande bör ha, är 

att skriva att du: ”har förmåga att samarbeta”, ”har kunskaper om och förståelse för 

arbetet i en politiskt styrd organisation” eller ”kan engagera och stimulera”.  

 

Detta kan tolkas som att man ser kompetenser och egenskaper som något man kan 

tillgodogöra sig, man skriver inte: ”du är entusiasmerande” eller ”du tänker kreativt”. 



32 
 

Detta är alltså ett sätt att distansera sig från att förknippa chefsrollen alltför mycket till 

person. För att hänvisa till Grint – så innebär just dessa exempel att det ligger mer fokus 

på vad chefen kan, än vem denne är. Chefsrollen är något man träder in i – inte något 

man föds in i. 

 

Det andra sättet på vilket man riktar sig till den tänkte chefen är dock precis genom att 

konstatera: ”du är”. Man kan också se det i andra former, där man skriver i pågående, 

presensform: ”du skapar nätverk”, ”du är lyhörd och bra på att samarbeta” och ”du är en 

relationsskapande person”. Materialet är fullt av liknande exempel, där man istället för 

att beskriva vilka kompetenser och uppgifter som är nödvändiga att besitta för att klara 

just detta jobb, beskriver människan bakom rollen.  

 

Personlighetsfokus går även att se bland annat på de många beskrivande uttryck som 

förekommer när man ska beskriva vilka kompetenser som krävs. Några exempel [med 

min kursivering] är att du ”har känsla för vad som motiverar”, ”har engagemang för 

läsutveckling”, ”har ett gediget intresse för kultur”, ”brinner för samhällsfrågor” och 

”värdesätter dialog”. Alla dessa beskrivningar syftar till att arbetet bör vara ett 

personligt intresse, och man kan häri också tolka in betydelsen av engagemang och driv 

från den sökandes sida. Ofta knyter man på detta sätt också ihop dessa uttryck med 

konkreta arbetsuppgifter, man skriver ”du är intresserad av samverkan” istället för att 

skriva att tjänsten innebär samverkan mellan olika aktörer. 

 

Jag vill dessutom lyfta fram ytterligare ett intressant exempel på hur rollen som 

bibliotekschef knyts direkt till någonting som förknippas med en medfödd egenskap. 

Och det är när man skriver att man söker en ”naturlig ledare”. Detta sätt att uttrycka sig 

implicerar att ledarskap är någonting grundläggande, någonting som ligger naturligt för 

vissa. 

 

Det ska för övrigt nämnas att en övervägande del av platsannonserna avslutas med en 

mening om att man lägger stor vikt vid ”personliga egenskaper”. Det är ett uttryck som 

är vanligt förekommande i platsannonser – men för den sakens skull inte mindre viktigt. 

I några annonser förekommer ”personlig lämplighet”, vilket kan antyda att man snarare 

ser till den sökandes kompetenser än till personlighet. Men i flera annonser är det som 

sagt ”personliga egenskaper” man i slutändan säger sig gå på. 

 

… eller en produkt? 

Slutligen finns det i flera av annonserna ett särskilt tilltal som går att associera till 

reklam, nämligen den riktade personliga frågan: ”Är du en visionär som är kreativ och 

idérik? Är du flexibel och trygg i din chefsroll och har hög integritet? Brinner du för 

samhälls- biblioteks- och kulturfrågor?” samt ”Vill du vara med och utveckla 

framtidens bibliotek?” 

 

Detta kan å ena sidan ses som ett mer subtilt och lättsamt sätt att beskriva vilka 

kompetenser eller egenskaper man är ute efter, typiskt för en annons. Å andra sidan kan 

man läsa in en marknadsorientering här, där man är ute efter att ”sälja in” tjänsten 

snarare än att beskriva den. 
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5.1.3 Teman i platsannonserna 

Nedan utvecklar jag de teman som uppkommit i form av ekvivalenskedjor. Dessa teman 

rör sig kring de nodalpunkter som framträder som extra viktiga när man i 

platsannonserna beskriver ett idealt ledarskap och vad detta innebär.  

 

Att utveckla, strategiskt, med helhetssyn – visionär 

Som jag nämner ovan är ”att utveckla” en av de mest framträdande nodalpunkterna när 

det kommer till att beskriva bibliotekschefens ansvarsområde. Det som är tänkt att 

utvecklas är i första hand biblioteksverksamheten, men det kan också specificeras till att 

gälla: ”ett serviceorienterat, professionellt biblioteksutbud”, ”användandet av ny 

teknik”, ”dina medarbetare”, ”dig själv” eller ”bibliotekets roll i samhället.” Som en 

personlig egenskap används det också, i form av ”utvecklingsorienterad.” 

 

Till utveckling knyter jag elementet ”strategi” – när det kommer till ansvarsområde är 

benämningen ”strategiskt ansvar” vanligt förekommande. Man poängterar att det 

behövs ett ”strategiskt helhetstänk” och att arbetssättet ska vara strategiskt. Denna 

strategiorientering går att härleda till NPM och tolkas som ett förespråkande av ett mer 

övergripande ledarskap, där helhetssynen är viktig. Man söker en visionär ledare. 

 

Att leda, driva, aktivt, kreativt – initiativtagare 

Tillsammans med ”utveckla” förekommer ordet ”leda” frekvent. Dessa kan tolkas som 

två starka nodalpunkter som relaterar till varandra genom att representera huvuddragen i 

vad man menar att ett ledarskap innehåller. Precis som i exemplet ovan använder man 

ordet såväl om verksamhet som om människor. De är båda två aktiva ord, som syftar till 

att någonting händer. ”Att leda” är dock mer bestämmande och påverkande, man 

associerar ofta till en relation med en annan människa, medan ”att utveckla” i sig självt 

inte är beroende av detta. Dock verkar man ibland använda dem synonymt – i synnerhet 

när det kommer till att ”leda en verksamhet”. Häri ligger definitivt ett element av 

utveckling, att föra organisationen och helheten framåt.  

 

Jag berör i diskussionen ovan, hur man upprepade gånger tar hjälp av uttryck som ”att 

ha engagemang”, ”brinna för” eller ”vilja att”. Dessa uttryck syftar till att tydliggöra att 

den person man söker ska vara drivande. Dessutom använder man sig gärna av ordet när 

man vill beskriva önskade kvaliteter. Man önskar sig ”en drivande och inspirerande 

ledare” eller någon som är ”driven och kunnig”. Ordet kan också användas som 

synonym till att ”leda”, ett exempel är: ”Vill du driva kulturutveckling?” Ett annat 

återkommande uttryck i samma genre är att man gärna uttrycker att arbetet ska utföras 

på ett ”aktivt” sätt. Ytterligare ett uttryck som kan associeras till sammanhanget är 

önskemålet om att ledaren ska vara en ”initiativtagare”. Dessutom uttrycks 

genomgående att chefen bör vara ”kreativ” – det vill säga någon som har idéer, och kan 

tänka i annorlunda banor. 

 

Att nätverka, samverka, förmedla, marknadsföra – omvärldsorienterad 

En aspekt som ofta återkommer är vikten av att samverka utåt. Ibland uttrycks här krav 

på att man som sökande redan ska ha existerande nätverk, men det verkar oavsett, vara 

en viktig aspekt för ledarskapet på ett folkbibliotek. Samverkan som förespråkas är den 

med yttre aktörer såsom kommunala verksamheter och näringsliv. Härtill kommer också 

den förmedlande chefsrollen in – många trycker på vikten av att förmedla bibliotekets 

roll i samhället. Att ”marknadsföra” biblioteket utåt – mot politiker och medborgare. 
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Här uttrycks med andra ord ett behov av att legitimera folkbiblioteket mot yttervärlden. 

Slutligen återkommer också krav på att som chef vara omvärldsorienterad, eller att 

arbetsuppgifterna innefattar omvärldsbevakning. 

 

Att kommunicera, strukturerat – tydlig 

”Kommunikation” är en stark nodalpunkt som återkommer i materialet. I citatet: ”Vi 

anser att kommunikation är grunden för ett bra ledarskap” syns detta tydligt. I många 

platsannonser poängterar man vidare vikten av att kunna kommunicera med 

”ledningsgrupp, politiker, medarbetare och tjänstemän.” Men det är kanske framför allt 

när det kommer till det interna ledarskapet som en god kommunikativ förmåga 

efterfrågas. Man knyter förmågan att ”få gruppen att arbeta mot gemensamma mål” till 

en förmåga att ”kommunicera tydligt”. I de allra flesta fall associerar man alltså 

kommunikation till relationen till medarbetarna. Det finns dock ett undantag, och det är 

man skriver: ”god kommunikativ förmåga när det gäller att uttrycka dig i tal och skrift.” 

Här syftar man alltså enbart på förmågan att vara välartikulerad. 

 

Men det är framförallt i den mer relationsbetonade innebörden man talar om 

kommunikation – och det ofta i en liknande betydelse som man talar om tydlighet. 

Kommunikation syftar till att tydliggöra vad som händer på en arbetsplats. Det verkar 

som att detta är en viktig uppgift för ledaren – att på ett klargörande sätt vidareförmedla 

information. Till tydligheten kan man i sin tur knyta ”struktur”. Ofta efterfrågas ett 

”strukturerat arbetssätt” eller att ledaren ska vara ”strukturerad”.  

 

Att samarbeta, skapa delaktighet, motivera, lyhörd – demokratisk 

När det kommer till element som kan kopplas till det värdebaserade ledarskapet, det vill 

säga det relationsorienterade, finns mycket att hämta. Man poängterar gärna vikten av 

att ”samarbeta”, att utvecklingsarbetet ska ske ”tillsammans med medarbetarna”. Att 

skapa eller uppmuntra till ”delaktighet” är vidare något som återkommer ofta. Till 

denna aspekt relaterar man gärna vikten av att vara lyhörd – det är alltså inte bara viktigt 

att kunna kommunicera utan även att kunna lyssna. I denna anda kan man även se att 

bilden av den ”drivande” ledaren, den som ska entusiasmera och motivera 

medarbetarna, dyker upp igen. Man ska ”skapa arbetsglädje och energi” och ”ta tillvara 

personalens lust och kompetens” eller arbeta för att ”medarbetare ska kunna utvecklas 

och växa genom att ta tillvara deras kunskap och kreativitet.” Till denna 

ekvivalenskedja vill jag knyta begreppet ”demokratisk ledare”, ett uttryck som 

förekommer på några ställen.  

 

God självkännedom, personlig mognad – trygg 

På några få ställen efterfrågar man också en chef med självkännedom och någon som: 

”vill utveckla dig själv och andra för att utveckla bibliotekets roll”. Ett annat exempel är 

hur man uttrycker att ”förmågan att leda en verksamhet bottnar i personlig mognad.” Ett 

sätt att flytta fokus bort från den egna personligheten, men ändå peka på ett mått av 

erfarenhet är slutligen när man skriver att ledaren bör vara ”trygg” i sin chefsroll. 
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5.2 Tidskrifter – det diskuterade ledarskapet 

De analyserade tidskrifterna är till skillnad från platsannonserna exempel på ett mer 

brokigt textmaterial. Här florerar fler aktörer, perspektiv och åsikter, såväl bekräftande 

som fördömande, om konceptet ledarskap. Intressant att notera är dock att man överlag 

talar om fenomenet som en självklarhet. Det existerar sällan någon diskussion om dess 

vara eller icke vara – oavsett om det är i positiva eller negativa ordalag.  

 

Skillnaden mellan de olika tidskrifterna och hur man där resonerar kring ledarskap är 

föga förvånande, framförallt inte när det kommer till bis. Det är som nämnts en uttalat 

socialistisk tidning och det är här svårare att hitta artiklar som enbart berör ledarskap. 

Dock diskuterar man ämnet, men oftare i förhållande till bibliotekets övergripande syfte 

och funktion. Inte sällan från ett underifrånperspektiv. I BBL härskar 

biblioteksdebatterna, och liksom i bis är det framförallt i kriskontexter som ledarskapet 

dyker upp. Att Malmö stadsbibliotek har debatterats hårt de senaste åren, med tanke på 

dess stora omorganisation och det omtalade ledarskapet där, leder naturligt till att ett 

antal av sådana artiklar figurerar i min undersökning. Även Stockholms stadsbibliotek 

och i viss mån Lunds stadsbibliotek figurerar i form av en omorganisationskontext. DIK 

skiljer sig framför allt genom sitt tilltal, även i artiklarna vänder man sig ofta direkt till 

ett ”du” som är chef. Man kan ta upp problematik med ledarskap, men passar alltid på 

att ge konstruktiva råd på hur det kan förbättras. Detta är ju också ett fackförbund, vars 

syfte i större utsträckning är att föra sina medlemmars talan. Det går slutligen att dra 

paralleller mellan de undersökta evenemangsinbjudningarna och platsannonserna på så 

sätt att de båda kan sägas uttrycka en idealbild av vad man menar med ledarskap. 

 

Det har i det empiriska materialet dykt upp många uttryck för motsatser, det vill säga 

hur man ställer olika begrepp mot varandra för att definiera vad man menar och inte 

menar med ledarskap. Att utgå från dessa har varit fruktsamt, såväl i undersökningen av 

subjektpositioner som i tematiseringen.  

  

Liksom i presentationen av platsannonserna varvas här citat med analys. Här åtföljs 

dock alla utdrag av en siffra, till vilken texten kan härledas i en förteckning i slutet av 

uppsatsen.  

 

5.2.1 Definitioner i tidskrifterna 

Orden som i det empiriska materialet beskriver konceptet ledarskap är många – man 

skriver om ”chefer” och ”ledare”, ”ledning” och ”chefskap”, ”chefande” och ”ledande”, 

om ”de ansvariga” och ”de som bestämmer”. Och i princip används de endast för att 

uttrycka det formella ledarskapet. 

 

Uttrycket ”ledarskap” förekommer oftare än ”chefskap”, ibland med tillhörande attribut. 

Man skriver om ledarskap i positiva termer, och i negativa. När attribut förekommer kan 

det antingen handla om ett värderande ord som ”bristande” eller ”gott” ledarskap. Eller 

så använder man attributet genom att hänvisa till en specifik ledarskapsteori-, eller -

praktik. Exempel på dessa kan vara ”coachande ledarskap”, ”personligt ledarskap”, 

”modernt ledarskap” eller ”informellt ledarskap”. Ett annat sätt att definiera ledarskap 

på som dyker upp i texterna, är genom tillskrivning av nationalitet, det vill säga 

”danskt” respektive ”svenskt” ledarskap.  
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I citatet nedan belyser jag en tendens som dyker upp på vissa ställen i materialet, här 

kan man se en benägenhet att inte använda sig av självklara synonymer när man 

diskuterar ledarskap: 

 
Det blev en chans för biblioteket att få ut sin version av det inträffade. Dessutom lyssnade 

biblioteket på kritiken och en stor del av de gallrade böckerna skänktes bort. – Jag har nog aldrig 

blivit så utskälld tidigare i hela mitt liv[…][6]  

 

Här förknippas istället ledaren och ledarskapet med hela organisationen – det vill säga 

med biblioteket, eller med strategin.  

 

5.2.2 Aktörer i tidskrifterna 

I det här avsnittet kommer jag in på de olika skillnader som föreligger mellan de olika 

tidskrifterna – vilka förutsättningar och skilda perspektiv de representerar. Det är viktigt 

att påpeka att jag, i och med mitt aktiva urval av tidskrifter med olika grundsyn på ett 

sätt ”konstruerar” möjliga aktörer, tilltal och därmed subjektpositioner. Att jag väljer en 

socialistisk tidning som bis innebär att jag får en representation av ett 

underifrånperspektiv som jag eventuellt annars inte hade fått. Att jag på samma sätt 

väljer att undersöka evenemangsinbjudningar leder till en representation av mer 

”reklamaktig” karaktär. Detta är väsentligt att vara medveten om – dock ser jag det 

samtidigt som en styrka att mitt material är hämtat från olika kontexter.  

 

”Vi” – som i hela biblioteksfältet 

Som väntat, i tre ämnesrelaterade tidsskrifter, förekommer ofta ett vi-tilltal, där ”vi” 

innebär en biblioteksgemenskap: 

 
Idag har vi normer och värderingar kring ledarskap som grundar sig i ledarideal som utvecklades 

under industrialismen. Det vi behöver nu är ledarideal som bättre passar tjänstesamhällets 

specialistintensiva verksamheter.[57] 

 

Det är inte mycket som tyder på att vi som biblioteksmänniskor kan styra den offentliga debatten, 

varken den i Malmö eller någon annanstans.[11] 

 

Här är det ofta det fysiska biblioteket som arbetsplats som kan förstås som den 

samlande kraften. Eftersom det är ledarskap på folkbibliotek som är det undersökta 

objektet knyter man inte heller särskilt tydligt B&I-akademiker till begreppet. Däremot 

inkluderas ofta såväl ledare som bibliotekarier. 

 

”Biblioteksarbetaren”  

När det kommer till bibliotekarien och när denne uttalar sig om ledarskap handlar det 

också ofta om ett vi-tilltal, dock blir det här uppenbart att man inte inkluderar ledningen 

i detta ”vi”. Detta syns bland annat genom att skribenten väljer att tillskriva sig själv 

vissa markörer som kan relateras till ett underdogperspektiv:  

 
Som socialist och lönearbetare bör man kanske inte förvänta sig någon lösning på våra problem 

från chefernas håll.[35] 
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Man vill här positionera sig, man vill skriva in en kritik och en distans mellan ledning 

och bibliotekarie. I citatet nedan blir ”golvet” en symbol för det praktiska 

biblioteksarbetet med associationer till traditionella industriella hierarkier:  

 
[… att] ledningarnas visioner inte har motsvarat den faktiska situationen ute på golvet.[38] 

 

I majoriteten av alla de fall när bibliotekarierna själva uttalar sig om ledarskap, är det på 

ett negativt sätt, ur ett underifrånperspektiv, men samtidigt med stor vilja till förändring. 

Man skapar sin subjektposition relationellt – genom att ställa sig mot något annat.
122

 Att 

använda sig av termer som ”på golvet” eller ”lönearbetare” är att inte vara ”chef”. Det 

ligger en yrkesstolthet i att identifiera sig själv som arbetare – man tar självvalt 

underdogpositionen. Dock finns det undantag, där konstruktionen av identiteten inte 

associeras med förändringsvilja, utan endast av en kritik av ledarskapet och dess 

inverkan på den egna subjektpositionen: 

 
Vi känner oss som spelpjäser som flyttas runt[…][12] 

 

Jag vill nämna några konkreta exempel på hur bibliotekarien tar ordet när det kommer 

till ledarskapsfrågor. Ett exempel är återkommande notiser i bis, där Ingrid Atlestam 

kommenterar händelser och trender ur ett kritiskt perspektiv [se exempelvis 37, 40, 42, 

43]. Ett annat centralt exempel, som också återkommer i citat nedan, är hur personalen 

vid Malmö stadsbibliotek i en debattartikel [24] riktar stark kritik mot sin ledning. När 

utsagorna inte har debattformat är det i krönikeform man hittar bibliotekariers åsikter 

om ledarskap och chefer. Ett exempel, som på ett ocensurerat och rättframt sätt 

kritiserar med självdistans är signaturen ”Lovely Laura” som skriver dagbok om en 

bibliotekaries vardag: 

 
Jag tycker också att biblioteken har chefer med obefintlig kultursyn och tror att jag skulle klara 

jobbet bättre än många av dem som spökar i branschen nu. Det kan väl inte vara så svårt.[44] 

 

Detta är också ett exempel på den splittrade identiteten. Skribenten leker med tanken på 

att ändra subjektposition, att själv vara chef. Eftersom subjektet i diskursteorin är 

överdeterminerat finns det alltid denna möjlighet – att allt utifrån situation välja vilken 

identitet man vill ha.
123

 

 

När bibliotekschefen beskriver medarbetaren är det ofta i allmänna termer som 

”medarbetare” eller ”personal”. Men ett exempel på när definitionen blir mer 

avståndstagande är: 

 
Det är ingen som egentligen har något emot själva visionen om ”The Darling Library” och 

strategin bakom, men folk har inte riktigt begripit den för den har varit lite ”rosa moln-aktigt” 

formulerad.[18] 

 

Användningen av folk i denna kontext kan tolkas som nedlåtande. Samtidigt är termen 

mycket generell och inte lika utpekande som att i detta sammanhang exempelvis säga 

”personalen”.  
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Chefen uttalar sig  

När bibliotekschefer själva skriver i tidskrifterna, handlar det antingen om att lyfta ett 

aktuellt ämne, eller att ge sin åsikt i en pågående debatt: 

 
Som fd bibliotekschef har jag i retoriken ofta misskänt traditionen och rört mig i en 

problematiserande idévärld som ibland saknat relevans för det praktiska, vardagliga arbetet på ett 

svenskt folkbibliotek. Jag tror att jag inte är ensam om denna ”egenhet”, den är ganska vanlig 

bland chefer och politiker.[16] 

 

Genom att ge sig själv titeln ”fd bibliotekschef” blir det mer legitimt för skribenten att 

kategorisera hur chefer i allmänhet är. En representation av bibliotekschefer skapas, och 

med den en hel samhällsbild.
124

 I artiklarna återkommer Malmö stadsbiblioteks tidigare 

bibliotekschef Elsebeth Tank flera gånger. Det kan ha att göra med att hon tillfrågas i 

och med debatten kring den omdebatterade omorganisationen, det kan ha att göra med 

att hon ses som en representant för någonting annorlunda i bibliotekssverige. Tank 

skriver dessutom en recension av Christer Hermanssons bok Det är jag som är chefen! 

Om det subjektiva chefskapet [23]. I detta fall verkar det vara i form av expert man låter 

henne uttala sig i ämnet ledarskap.  

 

Det andra sättet på vilket folkbibliotekscheferna är närvarande i tidskrifterna är i 

personporträtten. De kan skriva själva eller blir intervjuade. Det finns här två sätt att 

skriva på – antingen handlar det om att beskriva en livsgärning, en yrkeskarriär när den 

är till ända. Eller så intervjuas cheferna för att de just blivit tillsatta och man är nyfiken 

på vad de vill med verksamheten. Dessa porträtt är ofta personligt utformade, där fokus 

bland annat läggs vid att synliggöra chefens andra identiteter utöver att just vara chef – 

som exempelvis sambo, småbarnsmamma eller IT-nörd.  

 

Chefen = du 

Det finns ett särskilt tilltal i vissa av artiklarna, och det är framförallt i DIK som deras 

förekomst är mest central. Detta tilltal gränsar till att vara reklamtexter, de har ett 

säljande anslag och de har i många fall en tydlig mottagare: chefen. Även om man bara 

väljer att titta på artiklarna, och inte evenemangsinbjudningarna, i DIK forum, är detta 

tilltal slående. Några av artikelrubrikerna lyder: 

 
Sluta tro att du måste ha svar på allt[52] 

 

Optimera din effektivitet[47] 

 

Hantera dina känslor – bli framgångsrik[51] 

 

Som framkommer i artiklarnas innehåll är det ”du” som är chefen. Detta innebär ju 

också i förlängningen att det är chefen som är normen. Att den tänkta mottagaren är en 

chef. Jag har diskuterat skillnad mellan tidskrifternas kontext och målgrupp ovan, men 

här blir det extra tydligt att DIK anlägger ett chefsperspektiv framför ett 

medarbetarperspektiv. Å andra sidan kan man tänka sig ett du-tilltal som är 

inkluderande. Att man, trots att artikelns innehåll riktar sig till chefer tror sig kunna göra 

ledarskapet allmängiltigt genom att tilltala ett du vilket som helst, och på så sätt få alla 

sorters läsare. 
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5.2.3 Teman i tidskrifterna 

I analysen av det empiriska materialet har en rad intressanta teman utkristalliserats. 

Nedan rubriceras och ordnas de till respektive ekvivalenskedja. Som en ingång börjar 

jag dock med några allmänna belysande citat om chefer och ledarskap: 

 
Att vara chef innebär inte enbart att entusiasmera sina medarbetare till att utvecklas och uträtta 

stordåd. En chef ska ju också styra verksamheten, dra upp riktlinjer och fatta beslut.[52] 

 

Som chef och ledare är du ofta ensam på din position. Du förväntas vara den som håller i 

taktpinne, karta och kompass.[50] 

 

Dessa två citat kan sägas vara representativa för en traditionell syn på vad en chef ska 

ägna sig åt. Det handlar dels om synen på att ledarskap består av två aspekter: den 

människorelaterade aspekten, och den bestämmande. Denna tankegång går direkt att 

härleda till den andra modellen i den kronologiska ledarskapsmallen som presenteras i 

inledningen och tanken på att ledarskap är beroende av olika slags stilar. I det andra 

textutdraget ses exempel på hur man använder begreppsmetaforer för att beskriva 

ledarskapet. Vad som ryms i dessa är dels ledaren som dirigent – att med taktpinnen 

anföra organisationen och få alla att ”spela tillsammans” – rätt låt och i samma takt. 

Dirigenten är den som ser helheten, en nästintill oumbärlig ledare. Dels ses ledaren 

också som den som besitter kunskap om i vilken riktning organisationen ska föras. Med 

en karta och kompass tillskrivs ledaren ett visionärt och kunnigt handlag. Här pekar man 

slutligen också på ledarskapets ensamhet – något som dels kan ses som någonting 

besvärande och sorgligt, men samtidigt innebär ensamheten också att man är unik i sitt 

slag.  

 

Åsikterna om ledarskap och chefer skiljer sig naturligtvis åt, vilket jag också belyser 

ovan i avsnittet om subjektpositioner. En uppfattning, också i metaforform lyder: 

 
För hur rock’n roll är man som chef? […] Med sin förnumstiga närvaro lägger de sordin på hela 

stämningen. De förstör hela festen.[44] 

 

Uttrycket att chefen förstör hela festen, är en relativt stillsam anklagelse. Häri ligger en 

antydan om att chefen är tråkig och utan humor. I den tematiska genomgången nedan 

utvecklas dock mer allvarliga anklagelser som riktas mot chefer och ledare och deras 

utövning av ledarskap på folkbibliotek.  

 

På samma sätt uttrycks på andra ställen i materialet en odelat positiv inställning till (ett 

gott) ledarskap: 

 
Ett gott ledarskap är en av grundbultarna för en väl fungerande verksamhet och därmed för bra 

förhållanden för alla medarbetare.[50] 

 

Här menar man att såväl en hel verksamhet som dess medarbetarförhållanden är direkt 

beroende av ledarskapet. Citatet hjälper till att synliggöra vilken särställning man ofta 

tilldelar ledarskap – oavsett om det handlar om ett bra eller dåligt sådant. Det finns inget 

kritiskt resonemang kring ledarskapets vara eller icke vara.  

 

I texterna om ledarskap framkommer då och då syftningar till kunskapsorganisationen:  
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[…]ett ledarskap där chefspositionen i sig inte automatiskt ger auktoritet – ett läge både välkänt 

och önskvärt i de kunskapsorganisationer som DIK:s chefsmedlemmar befinner sig i.[61] 

 
Ledarskap inom en kunskapsorganisation ska inte förväxlas med management och chefer som 

piskar.[19] 

 

Ovan blir det tydligt hur man förespråkar en viss form av ledarskap genom att peka på 

kontextens betydelse. Det är en situationsbunden syn på ledarskap – att 

kunskapsorganisationen är i behov av ett ledarskap som är någonting annat än 

auktoritärt just för att det är en kunskapsorganisation. Genom benämningen 

”kunskapsorganisation” signalerar man även en polemik mellan det ”gamla” och det 

”nya” som kan härledas till en strävan bort från en traditionell fastlåst byråkrati i förmån 

för en modern organisation i ett kunskapssamhälle. Dessutom poängterar man att det 

inte är önskvärt att en chefsposition ger auktoritet per automatik – och implicerar att 

ledarskap är något mer än bara en position, något man måste arbeta för att uppnå. Det 

är, med Grints terminologi alltså inte bara en fråga om var i organisationen ledarskapet 

utövas. 

 

Ledarskap i motsatser – ett exempel 

Ett intressant exempel på hur man i materialet relationellt konstruerar en 

ledarskapsidentitet är i diskussionen om Elsebeth Tank. Det är inte sällan som det i 

dessa texter leds in på nationell tillhörighet, med hänvisning till hennes danska 

nationalitet. Representativt för dessa utsagor är att leda in diskussionen på huruvida det 

finns ett typiskt ”svenskt”, respektive typiskt ”danskt” ledarskap: 

 
[…]bibliotekschefen Elsebeth Tank är danska och har rötterna i en dansk verksamhetskultur 

traditionellt präglad av en starkare hierarkisk ordning och ett mer konkret ledningsansvar.[12] 

 

Och den ”danska” ledarstilen har spridit sig bland cheferna som idag har mer distans och ett 

svalare förhållande till sina medarbetare.[12] 

 

– Generellt kan man säga att man har ett mer auktoritärt ledarskap i Danmark. Det kan skapa 

problem i Sverige eftersom vi snarare önskar oss ett delegerande, coachande ledarskap, ett 

ledarskap som utgår från delaktighet.[14]  

 

Kommer man som utlandsfostrad ledare till Sverige måste man vara lyhörd för hur vi har det här, 

annars kan det gå illa.[14] 

 

Mitt syfte är här inte att klargöra huruvida det finns ett faktiskt danskt eller svenskt 

ledarskap. Min poäng är hur lätt det är att, genom att bygga motsatser, genom att 

polarisera, legitimera ”det svenska” som norm. Det är ett uttryck för en diskursiv 

gruppbildning, där man genom att utesluta ”den andre” identifierar sig själv.
125

 I 

ovanstående citat knyter man det danska till saker som avstånd, hierarki, toppstyre och 

svalhet. Det svenska ledarskapet positioneras på så sätt som det motsatta – för mjuka 

värden och saker som delaktighet och gemenskap.  

 

Omorganisation, förändring, utveckling och missnöje 

Ofta är det i termer av omorganisation, förändring, turbulens och missnöje med dessa 

som biblioteksledarskap tas upp: 
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Enligt en personalenkät är en majoritet av de anställda kraftigt missnöjda med ledningens sätt att 

sköta den pågående omorganisationen.[12] 

 

Detta citat får ses som representativt för många av texterna i mitt empiriska material. 

Det är termer som röra, konflikt och omstruktureringar som återkommer. Man 

förknippar ledarskap med förändring, ofta negativ sådan. I vissa fall kan man se att det 

verkar handla om ett uttryck för en syn på samhället som turbulent och att man därför 

önskar ett starkt ledarskap. Å andra sidan upplever jag det som att det i texterna även 

uppkommer ett orsakssamband där det snarare är ledarskapet som skapar 

omorganisationen och förändringen. Termen ”utveckling” används i detta sammanhang 

av cheferna själva, och beskrivs som en nödvändighet: 

 
– I dag krävs det ständig förändring för att få till utveckling. Vi kommer nog aldrig att stanna 

upp[…][10] 

 

Om inte biblioteken utvecklas är det stor risk att vi avvecklas[…][3] 

 

Dessa citat är symptomatiska för hur debatterna centreras. Biblioteksledarna använder 

ordet som ett ”hot” – genom att antyda att kritikerna är förändringsovilliga och 

bakåtsträvare. Genom att poängtera att de som inte vill utvecklas vill avvecklas har de 

ett tydligt övertag i retoriken. Det finns en legitimerande aspekt här, i att välja ett 

positivt laddat ord för att beskriva och försvara sin verksamhet. I dagens 

biblioteksdebatt uttrycks, ofta från ledarhåll, generellt ett stort behov av att vilja ligga i 

framkant, tänka nytt och följa med i utvecklingen. Som ses ovan bidrar detta även till en 

klyfta mellan medarbetare och ledare där de förra i debatten ofta får representera en 

motvikt till det utvecklingsbenägna ledarskapet: 

 
Tidigare skulle förändringarna gå så fort, vi skulle tänka nytt och inte vara så ”mossiga”. En del 

som varit vid biblioteket länge kände sig lite stötta av den inställningen.[18] 

 

Just i Malmödebatten uttrycks en sådan motsättning mellan personalens 

förändringsovilja och bibliotekschefens ”dynamiska ledarstil” och ”mod till 

förändring.”[25] I personalenkäter uttrycks kritik mot omorganisationen, och i 

förlängningen också ledningen. När bibliotekschefen sedan själv får frågan om 

situationen låter det så här: 

 
En förändringsprocess av den storlek som vi nu genomför, är en stor uppgift som kan skapa 

osäkerhet och otydlighet bland personalen.[13] 

 

Trots att kritiken här i första hand har varit riktad mot otydlighet och dålig 

kommunikation från ledarhåll – handlar det när bibliotekschefen uttalar sig om att 

otydligheten ligger bland personalen. Denna utsaga förflyttar ansvaret bort från den 

specifika ledaren, till medarbetarna. En annan motsägelse i denna debatt är att, trots att 

det upprepade gånger nämns att personalen är förändringsovilliga och tycker att 

utvecklingen går för fort, skriva: 

 
Personalen är framförallt trött på att vissa förändringar tar sådan tid[…][12] 

 

Detta visar i sig vilken motsättning det ligger i begreppet förändring. Personalen vid 

Malmö stadsbibliotek säger sig i grunden inte heller vara förändringsobenägna: 
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Vi är inte motståndare till förändring. Ny teknik, nya medier och tillgång till elektronisk 

information innebär solklart att bibliotekets roll delvis förändras.[24] 

 

Förändring är alltså ett ord på modet i bibliotekstidskrifterna idag. Till och med själva 

ledarskapet tillskrivs ordet: 

 
Ledarskap är en process av förändring.[13] 

 

Begreppet förändring kan i mitt material betraktas som en flytande signifikant – vars 

innehåll delvis skiljer sig åt beroende på uttolkare. För biblioteksledarna fungerar ordet 

mer som retorik, något att ta till som konnoterar de positiva begreppen utveckling och 

förändring. Någonting aktivt till skillnad från passivt, drivande till skillnad från 

”mossigt”. För personalen tycks förändring vara mer problematiskt, mer nära knutet till 

något som konkret påverkar deras vardag. Något som förknippas med osäkerhet. Det 

positiva man lägger in i ordet är relaterat till biblioteksservicen – att tillhandahålla ny 

teknik, nya medier och elektronisk information. 

 

Processerna  

Begreppet process är ett återkommande ord som ofta används kopplat till 

förändringsbenägenhet och ett dynamiskt arbetssätt. Detta ord kan betraktas som något 

som används för att signalera motsatsen till statiskt, något ständigt pågående: 

 
Det är tänkt att dialogprocessen ska fortsätta med syftet att skapa ramar för ett flöde av synpunkter 

och skapa underlag för förankring i den fortsatta förändringsprocessen.[17] 

 

Jag tolkar det som ett element som, när bibliotekschefen använder det, knyts ganska 

nära till förändring. Å andra sidan riskerar det att bli lika tomt på innehåll som 

förändringsbegreppet vid en överanvändning, något som medarbetarna vid Malmö 

stadsbibliotek uppmärksammar: 

 
Processer som har satts igång för att alla ska ges möjlighet att säga sin mening och själva bidra, 

blir mer just ”processer” och ”nya arbetsmetoder” än några riktiga samtal som kan leda till större 

inflytande eller förändrade villkor.[24] 

 

Genom användningen av citattecken signaleras att ordet verkar ha mist sin betydelse – 

att man ser bruket av ordet som enbart retorik eller att man tolkar dess innebörd på ett 

annorlunda sätt. 

 

Om strategier, visioner och mål 

En annan ekvivalenskedja som uppkommer i debatten om ledarskap är strategi, vision 

och mål: 

 
Ledning av verksamheter går ut på att utforma och genomföra mål, strategi, organisation och 

styrning på ett sådant sätt att värde skapas för kunder och andra intressenter.[58] 

 

Här ser man hur de stora, övergripande planerna och idéerna knyts till innebörden av 

ledarskap. I detta citat gör sig även en tydlig marknadsorientering gällande – det är för 

slutanvändarens skull som man formulerar och genomför visionen. Även i mer kritiska 

texter, premieras den analyserande aspekten, nytänkandet, att ha stora visioner och veta 

vart man är på väg: 
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I både Stockholm och Malmö har ledningen stora visioner, många bra idéer och tycks veta vart 

man vill och varför, det är vägvalet som är problemet.[37] 

 

Just det strategiska ledarskapet kan ses som ett NPM-relaterat koncept och det är 

intressant att se att många aktörer, från olika kontexter, är positivt inställda till det 

visionära inslaget. Man ser det som naturligt för ett ledarskap att hålla på med strategi. 

Dock kan man se en motsättning i vad man menar att man ska använda själva strategin 

till – för vem den formuleras. I det första citatet var det användarna som stod i fokus. 

Men man kan också knyta idén om visioner till att man legitimerar sin verksamhet utåt, 

mot politiker och andra intressenter. Slutligen finns det de som pekar på att man genom 

en strategi formulerar sig och tydliggör för medarbetarna i organisationen vad målet 

med verksamheten är: 

 
Viktigast av allt, såväl för chefens personliga effektivitet som för hela organisationens, är att 

företagets viktigaste mål är kända för alla och att alla vet vad de ska åstadkomma.[47] 

 
Se till att uppdraget är tydligt för medarbetarna. Skriftligt formulerat på alla nivåer[30] 

 

För att organisationen ska fungera internt verkar det med andra ord vara betydelsefullt 

att även medarbetarna är delaktiga och har kunskap om visionerna. 

 

Vision – verklighet 

Sedan finns det i debatten också exempel på ett annat sätt att tala om visioner, ett 

avståndstagande som grundar sig i att man associerar visioner till tomma ord och 

floskler: 

 
[Hon] har inte någon uppsättning av tjusiga visioner eller programförklaringar. I mångt och 

mycket handlar det om, säger hon, att bygga ett kreativt klimat och fortsätta ge hög service.[9] 

 

Här kan man se hur bibliotekschefen kallar visioner och programförklaringar för 

”tjusiga” och på så sätt tar avstånd från ett visionärt ledarskap i förmån för ett ledarskap 

som bygger mer på klimat och professionsförankring. Begreppet vision kan i 

diskursordningen ses som att när det kopplas till förändring fungera som en stark 

nodalpunkt vilken många aktörer med självklarhet sätter i förbindelse med ledarskap. 

Dess innebörd är dock som synes inte helt fixerad – och kan därför även betraktas som 

en flytande signifikant. Det handlar här om att man även kan associera visioner till 

floskler och något som inte har tillräckligt mycket förankring i verkligheten: 

 
Det är ingen som egentligen har något emot själva visionen om ”The Darling Library” och 

strategin bakom, men folk har inte riktigt begripit den för den har varit lite ”rosa moln-aktigt” 

formulerad.[18]  

 

I citatet ovan blir det tydligt hur ledningen har misslyckats med att förmedla strategin på 

ett tydligt sätt till personalen. Men samtidigt går det också att läsa in en värdering när 

man skriver att ”folk inte riktigt har begripit” – vilket i sig kan antyda att det är 

medarbetarnas förståelse som har varit undermålig. Och en vision måste också relateras 

till verkligheten, det blir oundvikligt att jämföra idén med praktiken: 

 
Bibliotekets egentliga uppdrag försvinner i ett töcken av ideologiska ordhärvor.[16] 
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Det är just denna problematik som verkar vara den allmänt rådande i biblioteksdebatten 

idag: avståndet mellan vision och verklighet, mellan ideologi och praktik. Det handlar 

här dels om avståndet mellan det praktiska bibliotekarieutövandet och 

biblioteksvisionerna, att ”ledningarnas visioner inte har motsvarat den faktiska 

situationen ute på golvet”[38]. Men det handlar också om att visionerna får 

konsekvenser för yrkesutövningen: 

 
Men när strategin sedan fick praktiska konsekvenser uppstod situationer som många medarbetare 

hade svårt att förutse så länge förslagen var teoretiska[13] 

 

Vikten av att ha visioner och en klar strategi tycks i slutändan ändå vara väsentligt för 

ett ledarskap på folkbibliotek. Frågan blir vad de stora idéerna bör innehålla. För om 

klyftan mellan profession och vision blir för stor verkar det vara svårt att förankra 

idéerna, vilket i sig kan leda till problem med att genomföra strategin. 

 

Kommunikation, tydlighet, öppenhet och insyn 

Kommunikation är också en aspekt som återkommer som en stark nodalpunkt i 

materialet, man använder ofta begreppet som en synonym till ett bra ledarskap:  

 
Att konversera på ett konstruktivt sätt i sin organisation är nyckeln till framtiden.[53] 

 

Vad gäller kommunikationsstrategier anser hon att det är en naturlig del i hennes ledarskap[…][6] 

 

På samma sätt likställer man ett ”bristande ledarskap och ihålig kommunikation.”[18] 

Det är i huvudsak den interna kommunikationen som åsyftas och när det knyts till 

begrepp som tydlighet handlar det framförallt om ledarens förmåga att vidareförmedla 

information: 

 
Ledarskapet är otydligt och på många håll helt oerfaret vilket skapar stora brister i 

kommunikationen. Cheferna fungerar inte som de informationsbärare de måste vara och kritiken 

förs inte fram till ledningen.[12] 

 

Men man poängterar även vikten av att kommunikationen i en organisation ska gå i 

flera riktningar – att ledningens strategier och mål vidareförmedlas, samtidigt som 

medarbetares åsikter ska framföras till ledningen. Kommunikation, när det knyts till 

öppenhet, handlar också om medarbetarnas kommunikation med ledningen, och 

huruvida det råder ett organisationsklimat som tillåter kritik: 

 
Det måste etableras en öppenhet så att medarbetarna ”vågar” gå till sin närmaste chef och berätta 

att allt inte står rätt till. Öppenheten är mycket viktig i sammanhanget. Det handlar om närvaro och 

att ge sig tid att lyssna och suga upp synpunkter.[14] 

 

Talet om kommunikation i förhållande till ledarskap är på ett sätt odelat positivt, man 

knyter det till begrepp som tydlighet och öppenhet men även till insyn och transparens. 

Kopplingen till medarbetarna är här tydlig – ett kommunikativt ledarskap har fokus på 

relationen till medarbetarna. Ett uttryck som kan associeras till ett värdebaserat 

ledarskap. De flesta aktörer verkar här vara överens om kopplingen mellan en tydlig 

kommunikation och ett bra ledarskap. Dock finns det tendenser av att teoretisera kring 

riskerna med att ett alltför öppet kommunikationsklimat kan leda till en rädsla för intern 

kritik: 
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Men i praktiken så innebär pratstrategin något betydligt mer omvälvande. Dels så innebär detta att 

cheferna börjar tillämpa ett mer informellt ledarskap, dels så innebär detta att organisationerna 

öppnas upp också för negativ information. Detta i sin tur leder till att den kontroll som chefer och 

ledning upplever sig ha genom att äga och styra när och hur information förmedlas, ersätts av ett 

nätverksorienterat kommunikationsflöde.[53] 

 

I citatet ovan knyter man, liksom i tidigare exempel, chefens uppfattade roll till att vara 

informationsbärare, en benämning som kan ses som en markering av dennes 

maktposition – chefen som spindeln i nätet som genom att kontrollera informationen får 

en auktoritär ställning. Denna maktposition riskerar att ifrågasättas om 

informationsflödet i organisationen inte går genom ledaren. Och det är här 

betydelseglidningen börjar – så länge kommunikation inbegriper ett informationsflöde 

mellan chef och medarbetare är det enbart positivt, men när flödet går mellan 

medarbetarna uttrycker man det som kritik och ett hot mot ledarens traditionella roll. 

Det råder alltså en viss diskursiv kamp även om konceptet kommunikation – när den 

knyts till relationen medarbetare-chef associerar den till tydlighet och öppenhet. Men 

när den knyts till den informella informationsförmedlingen, den mellan medarbetare, 

associerar den snarare till kritik som hotar chefens maktställning. 

 

Organisationsstruktur 

För att återknyta till kommunikationens roll för ledarskapet ser man ofta att denna fråga 

dyker upp i samband med diskussioner om organisationsstruktur. Man ser till exempel 

tal om plattare organisationer som en lösning på kommunikationsproblematik: 

 
Dessutom har ledningsstrukturen plattats till i syfte att skapa nya strukturer och förbättra befintliga 

kommunikations- och beslutsvägar, undanröja otydlighet samt ge större insyn och skapa ökad 

delaktighet bland personalen.[17] 

 

Att platta till en organisation är ju en uttalad del av NPM-tankens strävan mot att 

komma bort från de traditionella byråkratiska strukturerna. Att via decentralisering 

sprida ut ledningsansvaret. I samband med införandet av NPM-relaterade arbetsmetoder 

i form av Lean på Stockholms stadsbibliotek uttrycker man å andra sidan att man 

upplever att organisationen har blivit mer toppstyrd. Toppstyre används för övrigt 

genomgående i det empiriska materialet med negativ innebörd: 

 
Vår organisation har blivit mer och mer toppstyrd under de år vi har haft Lean-projekt. Enligt min 

mening går det stick i stäv med Lean-tanken[…][54] 

 

Ett annat motsägelsefullt exempel är hur man i debatten om Malmö stadsbibliotek talar 

om organisationsstrukturer som en bidragande orsak till försämrad arbetsmiljö: 

 
– Avdelningarna är för stora, individerna bryr sig inte. Den gemenskap vi hade genom mindre 

avdelningar har försvunnit. Det finns inte längre utrymme för hjälpsamhet och solidaritet med 

varandra och det är hämmande för bibliotekets utveckling.[12] 

 

I båda citaten ovan uttrycks alltså inte en omorganisation som direkt kan associeras till 

NPM – på ytan verkar det snarare handla om en fortsatt implementering av den 

byråkratiska offentliga organisationen, i form av toppstyre och en större och mer 

otymplig organisation. Detta är intressant eftersom åtminstone det första citatet handlar 

just om införlivandet av Lean, ett arbetssätt som bland annat Klausen räknar just till 
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NPM.
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 I det andra citatet kan man, trots frånvaron av decentraliseringstankar, läsa in 

en rationell människosyn i linje med NPM där individerna upplever sig ha reducerats till 

kanske just något så opersonligt som nyttomaximerare eller enbart en resurs. Man 

uttrycker detta genom att peka på bristen i den nuvarande organisationen – där man 

saknar såväl solidaritet som gemenskap. 

 

Arbetsmiljö, stämning, trivsel och arbetsglädje  

När det råder missnöje är det i textmaterialet saker som trivsel, stämning, arbetsglädje 

och motivation som efterlyses. Arbetsmiljön är med andra ord en viktig faktor som i 

första hand efterfrågas av medarbetare, men även uttrycks av ledare: 

 
Man ska skapa miljöer för att kunna leda och samarbeta.[19] 

 

Man fokuserar här på en kontext där klimatet som råder ska kännas trivsamt och 

lustfyllt. Talet om arbetsmiljö i förhållande till ledarskap kan ses som en nodalpunkt 

som tycks mer fixerad, eller tillsluten. Man tycks ense om att det är viktigt att 

organisationskulturen är positiv, vilket i sin tur enligt många är beroende av det 

ledarskap som praktiseras:  

 
Vilka omedelbara åtgärder krävs för att stärka arbetsglädjen och trivseln? – Att få cheferna att 

fungera, att skapa fungerande kommunikationsvägar och att ordna upp i röran som har pågått 

alldeles för länge. Alla måste göra sitt för att det ska rulla på men det fulla ansvaret för att 

verksamheten ska fungera, ligger helt på ledningen[12] 

 

I citatet ovan är ordet ”fungera” centralt. Det kopplas i denna kontext samman med 

faktorer som arbetsglädje och trivsel. Vad man menar är med andra ord att en 

fungerande organisation utmärks av att medarbetarna känner arbetsglädje och trivsel. 

Här uppkommer också frågan om ansvar – ofta är det, som i citatet ovan en självklarhet 

att det ligger på ledningen att få organisationen att fungera. Och det är inte bara i termer 

av trivsel utan också i termer av värderingar som ledaren har ett ansvar: 

 
– Ledaren formar otvetydigt de praktiska yttringarna av företagets värdegrund. Om du har en chef 

som småmyglar med kvitton eller p-böter så sanktionerar det naturligtvis samma beteende hos de 

anställda.[48] 

 

Även i detta citat märks en oreflekterad syn på ledarskapet och dess ”prägling” av 

organisationen. Man använder sig av begreppet ”naturligtvis” och sätter därmed 

likhetstecken mellan chefens och medarbetarnas beteende. Här kan man dra paralleller 

till Grints diskussion om synsättet att det är vad ledaren gör som har betydelse – dennes 

handlingar blir representativa för hela organisationen. Men man kan också se en annan 

tendens, där ansvaret delas: 

 
Högste chefen sätter genom sitt ledarskap en ton för vilken öppenhet som ska råda. Det måste 

etableras förtroende från båda sidor – både från ledningens och medarbetarnas sida.[14] 

 

Genom att använda sig av passivformen ”etableras” lägger man inte ansvaret för ett 

etablerande av förtroende på någon part. Men man menar samtidigt, precis som ovan, att 

ledarskapsutövningen ”färgar av sig” på resten av organisationen. Slutligen finns det i 
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vissa fall när ledaren själv diskuterar ledarskap, en ansats att tala om kollektivt ansvar, 

genom att involvera medarbetarna: 

 
Jag hoppas kunna skapa en tillåtande atmosfär där detta med att lära nytt ska vara en möjlighet. 

Samtidigt som man tillåts vara en individ har man även ett kollektivt ansvar för att driva 

verksamheten framåt.[2] 

 

I ovanstående citat dyker det upp flera kopplingar till det värdebaserade ledarskapet – 

man lyfter upp vikten av att organisationen har en värdegrund, man talar i ”mjuka” 

termer som ”öppenhet”, ”förtroende”, ”tillåtande”. Dessutom är hela diskussionen kring 

organisationskultur typiskt för ett ledarskap grundat i värderingar. 

 

Delaktighet, samarbete och inflytande 

Återkommande uttrycks i materialet en viss problematik med förhållandet mellan 

ledning och medarbetare och att klyftan mellan dessa riskerar att bli för stor. Här 

poängteras gärna att: 

 
– Det måste finnas en närhet mellan ledning och medarbetare och en ledningsgrupp som kan fånga 

upp stämningar.[14] 

 

Det är ett så kallat närvarande ledarskap som förespråkas, såväl i form av att som ledare 

vara tillgänglig, som i form av att lyssna på medarbetarna och göra dessa delaktiga i 

verksamheten. Här kan man återknyta till kommunikationens roll för ledarskapet. Att 

det är med kommunikationen som redskap som klyftan mellan ledning och medarbetare 

reduceras. Delaktighet och inflytande är något som ofta kommer upp som ett ideal att 

sträva efter, såväl i mer personliga reflektioner, där man som chef uttrycker det i 

samarbetsaspekter:  

 
[…]på ett kreativt och många gånger improviserat och omprövande sätt försöker utveckla 

verksamheten tillsammans med medarbetarna.[41] 

 

Vad är det då som drivit mig som chef? Naturligtvis lusten och möjligheten att förändra och 

utveckla i samspel med andra[30] 

 

Men begreppet dyker även upp i termer av sociala medier och deltagarprojekt på 

internet: 

 
Den deltagarkultur som frodas genom sociala medier smittar av sig också på anställdas 

prestationer. Att vara inkluderad är ett krav.[53] 

 

När missnöje råder är det också ökat inflytande man önskar:  

 
Larmrapporten vintern 2010 från Malmö stadsbibliotek, där personalen i en enkät pekade på 

avsaknad av motivation och inflytande i verksamheten, fick verksamhetsledningen att skyndsamt 

revidera sin strategiplan.[17] 

 

Men vad menar man egentligen med delaktighet? Från ledningshåll verkar det finnas en 

tendens att beskriva det som medarbetarnas ”känsla av delaktighet” medan 

medarbetarna själva, som väntat önskar sig ett mer konkret inflytande. Det finns alltså 

även här en diskursiv kamp om begreppet.  
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Kompetens, kapacitet eller effektivitet? 

När debatten blir som livligast i diskussionen om ledarskap handlar det om att 

bibliotekarier upplever att deras profession och yrkesroll hotas: 

 
För oss tycks det tydligt hur ointressant själva biblioteksuppdraget är för vår ledning, och hur 

istället just arbetsformer är i fokus. Som vi uppfattar saken, förväntas vi engagera oss i att 

avveckla vår bibliotekskompetens, och istället ägna tid och kraft åt något som kallas 

”kapacitetsutveckling”.[24] 

 

Bibliotekschefen Elsebeth Tank, vars ledning är föremålet för ovanstående kritik, 

bekräftar själv att bibliotekariekompetensen inte står i fokus utan att syftet med 

kapacitetsutvecklingen är att: ”vidareutveckla personliga, relationsskapande och 

allmänna utvecklingskompetenser för att stärka identitet och integritet hos 

individen.”[17] Medarbetarnas syn på vad ”kapacitetsutveckling” innebär är däremot 

negativ eftersom de upplever att deras bibliotekariekompetens hotas. 

 

Det ska annars sägas att diskussionen om bibliotekariechefens kompetens inte är särskilt 

central i det empiriska materialet. De flesta personporträtt utgår ifrån det naturliga i att 

chefen har en bibliotekariebakgrund. När det ändå förekommer, problematiseras det 

sällan, utan ses snarare som en intressant ingång till ledarskapet. I ett fall dyker det dock 

upp, och det är när man diskuterar ett kontroversiellt förslag till vilket man är kritisk. 

För att understryka förslagets svaghet lyfter man även upp att bibliotekschefen inte har 

någon förankring i professionen:  

 
I Lund vill en bibliotekschef som inte är bibliotekarie att det ska finnas personallösa bibliotek.[5] 

 

Sammanfattningsvis talas det mycket lite om folkbibliotekschefens 

professionstillhörighet och mer om ledarskapets allmänna aspekter, något som i sig 

skulle kunna tolkas som ett uttryck för att man betraktar ledarskap mer som en egen 

profession. 

 

Ovanstående polarisering mellan kompetens och kapacitet kan tolkas i termer av 

människosyn. I detta sammanhang blir det även aktuellt att se till talet om effektivitet, 

något som är ständigt återkommande i de undersökta texterna. Ofta inte som ett 

huvudfokus utan som en självklarhet – och underförstått också som någonting 

eftersträvansvärt. Diskussionen rymmer snarare exempel på vad som kan förhindra en 

optimal effektivitet: 

 
[…]de känner sig otillräckliga av att inte kunna få ge optimal service och det är något som enligt 

mig hämmar effektiviteten.[12] 

 

Eller förslag på redskap för att ”Optimera din effektivitet”[47]: 

 
Nu används Lean flitigt för att effektivisera verksamheter i såväl privata företag av olika slag som 

i offentlig verksamhet.[54] 

 

Denna diskussion om effektivitet kan tolkas som att man har verksamhetens bästa för 

ögonen, en människosyn som rationaliserar medarbetarna till medel för att nå de 

uppsatta målen. I talet om kapacitet kan man istället se en människosyn som ser till 

medarbetarnas inre resurser, att ledarskapets uppgift är att plocka fram dennes 

slumrande egenskaper framför dennes tillägnade kunskaper. Fokus på kompetens 
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handlar mer om att man betraktar medarbetarna som ett kollektiv, med konkreta 

kunskaper som denne definieras efter. 

 

5.3 Diskurser 

I detta avsnitt besvaras min första forskningsfråga. Här presenterar och analyserar jag 

således de diskurser som gått att urskilja i det sammantagna materialet.  

 

När det kommer till att urskilja diskursordningen blir det tydligt att olika diskurser har 

en tendens att överlappa varandra. Men, i överlappningen befinner sig även de flytande 

signifikanterna – det vill säga de begrepp vars innebörd tolkas olika. Det är utifrån dessa 

tolkningsmotsättningar som man i diskursteorin också kan urskilja de olika diskurserna 

– en förutsättning som också ger att ingen diskursordning kan sägas vara totalt fixerad, 

då det alltid kommer nya begrepp och nya interpretationer.  

 

Utifrån de olika aspekter jag beskriver ovan, med utgångspunkt i definitioner, tilltal, 

aktörer och teman, har jag dock kunnat urskilja tre olika ledarskapsdiskurser i 

folkbibliotekskontexten. Dessa är: förändringsdiskursen, relationsdiskursen och 

medbestämmandediskursen. Nedan presenteras de tre olika diskursernas särdrag.  

 

5.3.1 Förändringsdiskursen  
Ska biblioteket fylla rollen som en spännande organisation så måste vi ha en viss dynamik och god 

förändringstakt.[17] 

 

Den i mitt material kanske tydligaste ledarskapsdiskursen är förändringsdiskursen. 

Denna diskurs baserar sig på en tanke om att förändring och utveckling är en 

självklarhet för ett ledarskap i folkbibliotek. Som jag belyser ovan i den tematiska 

analysen fungerar termen förändring dock som en flytande signifikant i den 

övergripande ledarskapsdiskursen – vars definition det råder en diskursiv kamp om. Det 

finns således i diskursordningen andra syner på vad förändringsbegreppet innebär, något 

som avhandlas i följande avsnitt. I platsannonserna visar sig förändringsdiskursen 

genomgående, framförallt i den allmänna arbetsbeskrivningen som i de allra flesta fall 

lyder: ”leda och utveckla”. I denna kontext, när dessa båda nodalpunkter binds samman, 

skapas ett uttryck för det drivande och visionära ledarskapet. 

 

Till förändringsdiskursen kan man knyta en marknadsorientering, exempelvis i form av 

NPM. Förändringskonceptet är ju något som nära associeras med just denna riktning. Så 

vad är det man i materialet menar förändras och bör förändras? När det kommer till en 

allmän diskussion om förändring handlar det till stor del om en strävan att vilja hänga 

med i omvärldsutvecklingen: 

 
Men jag tror att vi inom biblioteksvärlden, liksom organisationer i övriga samhället, måste ställa in 

oss på att verkligheten förändras och därmed också kraven och möjligheterna. Och därför måste vi 

bli bättre på att genomleva och klara oss på ett bra sätt genom förändringsprocesser.[13] 

 

Det är en samhällssyn som verkar grunda sig i den bland andra Johannsen och Pors 

beskriver: ett samhälle präglat av turbulens och komplexitet. Till turbulensen knyter de 

tidsandans förändringshastighet med ny teknik och medier vars livslängd i dag blir allt 

kortare.  Till komplexiteten knyter de det senmoderna ledarskapets många och utökade 

uppgifter. De menar att ledarskapet idag har att ta ställning till en rad olika saker som 
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förväntningar, intressenter, möjliga ledarroller och -verktyg.
127

 Sett ur ett 

diskursteoretiskt perspektiv blir detta resonemang intressant. Laclau & Mouffe menar 

att samhället som en egen storhet i sig själv inte existerar – att det är människan som 

skapar samhället.
128

 Vad jag menar att Johannsen och Pors därför gör är att genom att 

beskriva samhället och därmed biblioteket och ledarskapet som någonting hetsigt och 

splittrat, själva bidrar till att underbygga detta förändringstvång som tycks råda. 

Biblioteksledare som måste visa att de hänger med genom att omorganisera hämtar sitt 

försvar i denna retorik där synen på verkligheten är att enda sättet att existera är att 

aktivt driva förändring. 

 

Vision, strategi och mål är begrepp som rör sig nära förändringsbegreppet. Förutom att 

de fungerar som synonymer till begreppen förändring och utveckling, helhetssyn och 

målinriktning, kan de i denna diskurs även betraktas som legitimeringsmedel. Det finns 

inte enbart en latent förändringsdiskussion i biblioteksdebatten och i ledarskapsteorier 

som gör att biblioteksledare så gärna vill omorganisera. Denna förändringstendens 

uttrycks också i materialet som ett resultat av det ökade behovet av att genom visioner 

och strategier legitimera sin verksamhet utåt, mot användare och mot politiskt håll: 

 
Som fd bibliotekschef har jag i retoriken ofta misskänt traditionen och rört mig i en 

problematiserande idévärld som ibland saknat relevans för det praktiska, vardagliga arbetet på ett 

svenskt folkbibliotek. Jag tror att jag inte är ensam om denna ”egenhet”, den är ganska vanlig 

bland chefer och politiker. Och ”egenheten” är inte självvald utan styrd av den politiska kulturens 

krav att beskriva verksamheten i så sofistikerade termer som möjligt.[16] 

 

Här menar skribenten alltså att det är politiska krav som uppmuntrar 

strategiformuleringarna, och framförallt dess visionära anslag. En intressant aspekt på 

legitimitet lyfter Audunson, som bland annat menar att folkbiblioteket i jämförelse med 

andra bibliotek traditionellt sett har en politisk och värdegrundad legitimitet i sig själv. 

Han menar att dess behov av att legitimera sig inte i lika stor utsträckning grundar sig i 

att visa fram resultat, något som i och med samhälleliga förändringar har kommit att 

rubbas.
129

 Behovet av att formulera sig, eller marknadsföra sig, som det står i vissa av 

platsannonserna, är uppenbarligen viktigt för en biblioteksledare i förändringsdiskursen.  

 

Ett annat uttryck som används i denna diskurs är ordet process, som i materialet ofta 

fungerar som ett sätt att ”översätta” vad förändring innebär i termer av arbetsmetoder – 

till något mer konkret. Det är ett pågående skeende, någonting aktivt.  

 

Som jag pekar på ovan kan man också se denna självklara inställning till förändring och 

utveckling i platsannonsernas arbetsbeskrivningar. Det ska dock nämnas att det i denna 

diskurs framförallt är verksamheten och idéerna som ska utvecklas. Häri ligger även en 

oreflekterad tilltro till ledarens förmåga att förändra en verksamhet – det kommer med 

chefsansvaret. Det förekommer ett visst fokus på egenskaper och personlighet, vilket 

bland annat uttrycks när man efterfrågar en ledare som är visionär. Men det är 

framförallt betydelsen av handlingar, vad ledaren presterar, som är det centrala. Och jag 

knyter i synnerhet tanken om ledarkompetens, prestation, måluppfyllelse och 

resultatorientering till denna diskurs. På detta sätt kan man uppfatta ledarrollen som en 
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kunskap man tillägnar sig – alla kan, via exempelvis ledarskapsutbildningar, lära sig att 

bli en ledare.  

 

Den förändringsbenägne ledaren ses som en drivkraft. Det är som sagt inte bara 

utveckling som ledaren i denna diskurs ska syssla med, det är även ledning. Att leda 

syftar till ett maktförhållande, det syftar till en relation med andra människor. Och här 

tangerar denna diskurs relationsdiskursen som utvecklas mer nedan. Skillnaden är dock 

på vilket sätt man här talar om individer. I NPM ser man som bekant människan som 

nyttomaximerande, vilket bland annat kan ses i att man i ledarskapsutövandet använder 

sig av kontroll och incitament för att få medarbetaren dit man vill. Några exempel på 

detta har jag dock inte funnit i mitt material. Men, om man ser till 

effektivitetsdiskussionen kan man se en instrumentell och rationalistisk bild av 

människan växa fram. Effektivitet kan sägas vara centralt i NPM och även i det så 

kallade Lean, en arbetsmetod relaterad till NPM, som jag tidigare nämnt. Lean används 

på Stockholms stadsbibliotek och dyker även upp i det empiriska materialet. Syftet med 

Lean uttrycks här som att: 

 
Det handlar om att få bort ”slöserier” och därmed arbeta mer effektivt. På så vis ska förbättringar 

och kundvärde skapas.”[54] 

 

Lean beskrivs som: ”Marknadsdriven produktutveckling med lönsamhetsfokus”[54] och 

kan ses som ett konkret exempel på hur man lånar in arbetsmetoder från den privata 

sektorn och applicerar på den offentliga. Det räcker att se på språket för att hitta en 

annan terminologi än den gängse. Man talar om produkter, lönsamhet och kundvärde. 

Jag tolkar denna syn, där man kopplar ihop effektivitet med marknad, som att man ser 

på människan i organisationen som en producent. Detta kan gälla såväl för ledaren som 

för medarbetarna. 

 

Ur ett annat perspektiv kan man tolka människosynen i förändringsdiskursen i form av 

att man menar att det finns en klyfta mellan ledare och medarbetare. Denna klyfta 

uttrycks som nödvändig, vilket bland annat kan ses när man poängterar att det inte går 

att vara både chef och kompis. Att man är chef även efter arbetstid. Detta i sig motsäger 

dock den mer kunskapsbaserade synen på vad en ledare är, som jag resonerar om ovan. 

Denna syn utgår mer ifrån att personen och chefsrollen är ett – den är inget man kan ta 

av sig. Denna klyfta kan också ses när man i platsannonserna lyfter fram position som 

en viktig faktor. Eftersom det ligger en självklarhet i att det är ledaren som ska sköta 

utvecklingsarbetet, blir det på så sätt viktigt var i organisationen man verkar – något 

som blir extra tydligt i platsannonserna där position är någonting som verkar vara 

viktigt att lyfta fram. Dels som ett sätt att berätta vem du som chef är underställd och 

därmed måste rätta dig efter. Dels som ett sätt att beskriva vem du har bestämmanderätt 

över. På detta sätt särskiljs du som chef. Något som ju bland annat Klausen i sin 

diskussion om ledarskap som en egen profession pekar på är viktigt för att en ledare ska 

kunna utöva ett professionellt ledarskap.
130

 

 

Marknadsorienteringen kan också ses inte minst i språkbruket i form av ett 

reklamsnärtigt tilltal i platsannonserna, som i: ”Vill du vara med och utveckla 

framtidens bibliotek?” Men man kan även se det i tidskrifterna, exempelvis när man i 

rubriksättningen vänder sig direkt till ett ”du” som förutsätts vara chef. Det ligger i 
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denna diskurs som sagt en stor tilltro till ledaren, eftersom dennes uppgift ses vara 

synonymt med utvecklingen av organisationen. Annars är det framförallt 

bibliotekscheferna själva som fungerar som förespråkare för denna diskurs. Och den 

uttrycks även till stor del som ett ideal i platsannonserna.  

 

I den tematiska analysen ovan tar jag upp hur man som förespråkare för förändring 

använder begreppet som just ett retoriskt redskap. Genom att peka på att ens 

meningsmotståndare är emot förändring implicerar man att denne är konservativ och 

bakåtsträvare. Förändringsbegreppet är något som generellt i vårt samhälle är fyllt av en 

positiv klang – det kan associeras till något nytt – i motsats till gammalt – och till 

framåtblickande – i motsats till reaktionärt. 

 

5.3.2 Relationsdiskursen  

I relationsdiskursen står människorna och medarbetarna i fokus. Även denna diskurs 

syns tydligt i platsannonserna, tillsammans med förändringsdiskursen. Annars är de 

vanligt förekommande i DIK forums evenemangsinbjudningar. Man kan här se många 

inslag av det värdebaserade ledarskapet, där ju den gemensamma nämnaren är fokus på 

inre organisationsprocesser, särskilt när det kommer till medarbetarfrågor. Men jag 

tolkar det som att det i denna diskurs handlar mycket om retorik, där man gärna vill 

använda sig av ett ”mjukare språk” för att beteckna ett mer ”mänskligt” ledarskap. 

Relationsdiskursens förespråkare ses dels i den normativa aspekten av det ideala 

ledarskapet – alltså i platsannonserna och evenemangsinbjudningarna, dels bland 

bibliotekscheferna själva. Men diskursen kan också urskiljas i tidskrifternas 

personporträtt där cheferna förmänskligas till att innefatta även andra identiteter. 

 

En av de starkare nodalpunkterna kring vilken denna diskurs centreras är 

samarbetstanken. Man poängterar gärna att ledaren ska utveckla verksamheten 

tillsammans med medarbetarna, bjuda in dem att bli deltagande i arbetsprocessen. Detta 

ses bland annat i att man pekar på att även medarbetarna har fått vara med och säga sitt, 

i till exempel utvecklandet av en strategi: 

 
Den strategi vi har utvecklat har sprungit fram ur ett öppet och mycket involverande 

samarbete.[13] 

 

Ett annat sätt att beskriva det är i termer av delaktighet. Ordet dyker upp på många 

ställen som en förutsättning för att en verksamhet ska fungera, inte minst genom att 

skriva om det som en självklarhet, till och med som en norm för alla slags 

organisationer: 

 
Med tanke på hur begreppet delaktighet värdesätts och återkommande kommuniceras som ett 

mycket betydelsefullt inslag inom näringsliv och offentliga verksamheter[…][12] 

 

Men vad man egentligen menar med delaktighetsbegreppet kan i denna diskurs mer ses 

som en tanke på att alla får vara med, än som en möjlighet till konkret påverkan eller 

inflytande: 

 
Men nu kommer alla med i kompetensutvecklingen och det ökar delaktigheten.[18] 

 

I en personalenkät vintern 2010 redovisades bl a personalens brist på motivation och inflytande i 

verksamheten. Detta fick ledningen att på olika sätt arbeta för att öka personalens känsla av 

inflytande, och för att åstadkomma en bättre kommunikation.[24] 
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Här kan man alltså se att vad man i citaten ovan menar med delaktighet verkar handla 

om att arbeta inkluderande, och att skapa en känsla av inflytande. Paldanius pekar på att 

forskningen och diskussionerna om delaktighet inte sällan utgår från ett 

ledningsperspektiv, vilket blir tydligt i denna diskurs. Delaktighet handlar här mer om 

att alla får vara med, och att man får lov att öva inflytande på organisationsrelaterade 

saker som strategier. Det är ett tydligt uttryck för vertikal delaktighet, som initieras av 

ledningen och man använder sig av inflytanderetoriken för att höja motivationen och på 

så sätt förbättra verksamheten i stort. Man likställer alltså inte delaktighet med 

medbestämmande – vilket hade inneburit att medarbetarna hade fått vara med och 

påverka sina egna intressen i organisationen.
131

 

 

Man sätter i relationsdiskursen gärna likhetstecken mellan kommunikation och ett bra 

ledarskap. Ett exempel som uppkommer i materialet på detta kommunicerande 

ledarskap är att använda sig av en så kallad ”pratstrategi”[53]. Detta reducerar klyftan 

mellan ledaren och medarbetaren – relationen kommer att likna mer av en 

kompisrelation. Å andra sidan kan man invända att detta sätt att kommunicera på 

fortfarande är en ”strategi”. Det är fortfarande en chef, som genom att använda sig av en 

viss metod, närmar sig en anställd. Vidare är det framförallt just den interna 

kommunikationen som åsyftas i materialet, vilket man knyter till en god relation till 

medarbetarna, och även till delaktighetskonceptet: 

 
Vilken har varit den viktigaste åtgärden för att rensa luften? – Den omfattande dialogprocessen där 

alla har varit systematiskt involverade för att ges möjlighet att säga sin mening om våra förslag 

och komma med egna bidrag och synpunkter. […] Jag tror att vi genom dialogprocessen har fått 

medarbetarna att känna att de kunnat bidra och varit en del av de processer vi har igång[…][17]  

 

Här syftas alltså till ett informationsflöde som löper från medarbetarhåll till ledning – en 

möjlighet för medarbetarna att ge kritik, och att få ”känna” att man kunnat bidra. När 

det kommer till informationsförmedling åt andra hållet, från ledning till medarbetare, 

blir det ofta tal om vikten av tydlighet. Man kan här dra en parallell till 

legitimitetsdiskussionen i förändringsdiskursen, där förmåga att förmedla sin vision 

handlar om att kommunicera utåt – att tydliggöra sin verksamhet för användare och 

politiker. I relationsdiskursen behöver man som ledare istället legitimera sig för 

medarbetarna. Att genom tydlig kommunikation föra fram målet med verksamheten. 

Och i slutändan, genom en god informationsförmedling få med alla, få dem att arbeta åt 

samma håll. Men det finns också en tendens att betrakta kommunikation som ett 

redskap för att ”skapa” medarbetare som identifierar sig med vad man själv menar är 

viktigt i en organisation: 

 
Stolthet, identitet och lojalitet skapas inte bara genom lön eller funktion, utan i ännu högre grad 

genom kommunikation.[53] 

 

I analysen av teman belyser jag hur denna bild av ledningen som den som styr 

kommunikationsprocessen stärker dennes maktposition. För det är framförallt när det 

kommer till den formella informationen som man talar om vikten av öppenhet. Ett 

informationsflöde medarbetare emellan lyfts sällan upp, vilket kan tolkas som att man 

ser risken för att det skapas kritik som inte når ledningen – att en miljö skapas där 

ledaren inte är delaktig.   
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Det talas dessutom ofta i denna diskurs om vikten för ledaren att skapa en positiv miljö 

på arbetsplatsen, en atmosfär som är trivsam. Det är alltså inte bara goda relationer och 

ett gott samtalsklimat som ska råda, det är även stämningen. Poängen i denna diskurs är 

dock att ansvaret för att skapa en god organisationskultur till stor del anses vara 

ledarens. I denna syn ligger också att ledarens handlingar och värderingar, oavsett om 

det är medvetet eller ej, färgar av sig på resten av organisationen. 

 

Intressant att notera i denna diskurs är att om man går direkt till texterna och studerar 

hur man i dem motiverar talet om delaktighet, kommunikation och trivsel så är det ofta i 

termer av effektivitet:  

 
Viktigast av allt, såväl för chefens personliga effektivitet, som för hela organisationens, är att 

företagets viktigaste mål är kända för alla och att alla vet vad de ska åstadkomma.[47] 

 

Det ses ofta som nödvändigt att motivera människoorienteringen i relationsdiskursen 

med hjälp av NPM-termer. I citatet nedan kan man dock se hur man lägger tonvikt på 

att målet med ett människofokus och individutveckling även innefattar trivsel:  

 
Trots att vi vet att det är just människan bakom och dennes förmåga att ta initiativ, ansvar, 

samarbeta och vilja att vara delaktig som i hög grad påverkar företagets trivsel, effektivitet och 

lönsamhet.[63] 

 

Dock sammankopplar man här trivsel med effektivitet och lönsamhet, vilket synliggör 

att det ändå verkar ligga en betoning på att motivera relationsdiskursens innehåll i 

ekonomiska termer, framför en tanke om jämställdhet och demokratiska värderingar. 

 

I relationsdiskursen kommer bibliotekariekompetensen ofta på undantag: 

 
Syftet är inte att utveckla kompetens inom biblioteksuppdraget utan snarare att vidareutveckla 

personliga, relationsskapande och allmänna utvecklingskompetenser för att stärka identitet och 

integritet hos individen. Därför är jag mer bekväm med att använda begreppet kapacitetsutveckling 

istället för kompetensutveckling.[17]  

 

Här kan man se en tendens mot en reducering av betydelsen av 

bibliotekarieprofessionen – i en enkel språklig vändning väljs kapacitet före kompetens. 

I relationsdiskursen finns således ett fokus på den enskilda individen och dennes inre 

resurser framför det kollektiva, det gemensamma i att tillhöra samma yrkeskategori.  

 

Ovan berör jag till viss del vilken roll ledaren tillskrivs i den relationsorienterade 

diskursen. Ledaren ses som någon som motiverar, engagerar och inspirerar 

medarbetarna, och precis som i förändringsdiskursen handlar det om att leda och 

utveckla, dock företrädesvis människor: 

 
Att leda människor handlar om att mobilisera lust, energi och engagemang hos dem som är 

verksamma i organisationen.[58] 

 

Man använder sig här av en i materialet vanligt förekommande metafor för att definiera 

vad ledaren inte ska vara: 

 
Att tänka sig chefen som coach känns ju mer dynamiskt än bilden av den auktoritäre chefen som 

pekar med hela handen och bestämmer det mesta själv.[52] 
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Att ”peka med hela handen” är en negativ bild som står i ett motsatsförhållande till vad 

man menar är ett gott ledarskap: ett coachande ledarskap. Det coachande ledarskapet är 

ett exempel på en ledarskapsteori som kan relateras till relationsdiskursen och ett 

värdebaserat ledarskap då man har stort fokus på individen och dennes möjlighet att 

utvecklas: 

 
[…]en coachande ledare är nyfiken, närvarande och hjälper medarbetarna att utvecklas. Ledaren 

tror på medarbetarnas inneboende resurser och ger kraft till dem att hitta sin egen kraft.[52] 

 

Å andra sidan kan man i citatet ovan hitta utryck för ett NPM-orienterat språk, genom 

att poängtera att medarbetarna besitter ”resurser”. Dessutom är begreppet ”coachande 

ledarskap” något man förklarar som: ”taget från idrottens värld, där tränarens och 

lagledarens roll är att leda laget mot seger. Så kan även en arbetsplats tolkas.”[52] Att 

leda laget mot seger är att sträva mot vinst, i denna metafor ligger också en tanke om 

resultatorientering – något som är centralt i NPM. Här ser man också hur mitt tidigare 

resonemang bekräftas – att det i relationsdiskursen går att hitta ett ekonomiskt motiv. 

 

Den auktoritära ledaren som pekar med hela handen kan ses som en relationell 

identitetskonstruktion. Man använder sig av en motsatsbild för att beskriva det man inte 

är, för att synliggöra vad man är.
132

 Detta innebär dock inte att det inte går att hitta 

uttryck för den auktoritära ledaren även i denna diskurs: 

 
Om du utvecklar din förmåga till empati och kommunikation vågar du också lita på din chefsroll 

och din rätt att ta ledningen på ett tydligt sätt.[62] 

 

Här talas det om att genom att använda sig av förmågor som empati och kommunikation 

tillgodogöra sig rätten att ta ledningen. Och det går att i nästintill all människorelaterad 

ledarskapsretorik i materialet se en grundförutsättning att det är ledarens ansvar att 

utveckla medarbetarnas kompetenser. Ledaren befinner sig även i denna diskurs, de 

”mjuka” orden till trots, i en bestämmande, eller drivande roll gentemot medarbetarna. 

Det handlar om att få människor i en viss riktning – även om det handlar om att få dem 

att tänka själv, så handlar det om att just få dem till det. Det går inte att komma ifrån att 

de flesta utsagor pekar på att det på så sätt är något särskiljande med att vara chef.  

 

Man kan slutligen i relationsdiskursen också hitta uttryck för vikten av att som ledare 

vända blicken inåt, det är inte bara relationen till andra som är viktig utan även 

relationen till sig själv. Elsebeth Tank beskriver en av sina filosofier: 

 
I våra reflektioner kring ledarskap har min ledningsgrupp […]återkommande talat om det kända 

Kierkegaardska begreppet ”att träda i karaktär”. […][Det] speglar en ytterst individuell företeelse 

som kan uppfattas stå i ett motsatsförhållande till en kollektiv konsensuskultur. ”Att träda i 

karaktär” är kort och gott ett uttryck för att som människa hitta sig själv genom livet, att klargöra 

för sig själv vem man egentligen är och vill vara.[23] 

 

Även här kan man se hur man relationellt väljer att definiera ledarskapet genom att 

positionera sig i ett motsatsförhållande, i detta fall till en ”kollektiv konsensuskultur”. 

Individfokuseringen blir här tydlig – människosynen grundar sig inte i kollektiv 

gemenskap utan baseras på en nyliberal individualistisk uppfattning. Nedan ett liknande 

citat som handlar om att ”behålla sin person”: 
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Men förutsättningen för ett professionellt och etiskt ledarskap är att chefen lyckas behålla sin 

person även i sin yrkesroll. Utan känslor blir man tanklös[…][51] 

 

Jag tolkar ovanstående citat som representativa för relationsdiskursens syn på 

människan och ledarskapet. Gränsen mellan person och ledarroll är suddig. Att man 

talar mycket om ledarens egenskaper i form av engagerande och motiverande är vidare 

ett tecken på att det i denna diskurs fokuseras mer på vem ledaren är. 

 

5.3.3 Medbestämmandediskursen 

Utsagorna i medbestämmandediskursen är ofta, men inte alltid, medarbetarnas, och 

perspektivet som anläggs är inte sällan kritiskt. Detta till trots kan man ändå inte säga att 

det enda denna diskurs representerar är en antites till de två föregående diskurserna. 

Representanterna för denna diskurs är i första hand förespråkarna för 

bibliotekarieprofessionen. Men den dyker också upp i de platsannonser där man istället 

för att enbart fokusera på den tilltänkta chefens kompetenser och egenskaper, beskriver 

den egna verksamhetens vision och mål som det den sökande har att förhålla sig till. 

Nedanstående citat är också ett exempel på hur en bibliotekschef positionerar sig som 

förespråkare för denna diskurs: 

 
[…]bibliotek är ingen poplåt, bibliotek är rock n’ roll […] Rocken är ifrågasättande, den är 

uppkäftig och kaxig och den vill något, den förmedlar något. Och just så är väl mitt 

drömbibliotek.[1] 

 

Det råder i denna diskurs generellt en kritisk syn på formellt ledarskap. Ett av de 

tydligaste exemplen är i en ifrågasättande text om Malmö stadsbiblioteks nya 

biblioteksstrategi:  

 
Det synes som om kulturpolitik och folkbildning ersatts som värdegrund till förmån för 

marknaden.[…] Däremot finns som väntat ordet ”ledarskap” med i texten, och som tillsammans 

med förnyelse upphöjts och beskriver en särskild enhet i organisationen.[27]  

 

Aktören ovan är en förespråkare för folkbibliotekets värdegrund, i form av kultur och 

folkbildning och ställer dessa i motsats till marknaden. Men det är också intressant att se 

hur man skriver om ”ledarskap”. Genom att använda sig av citattecken runt ordet, och i 

sammanhanget raljerande skriva uttryck som ”upphöjts” och ”som väntat”, ifrågasätts 

faktiskt hela konceptet ledarskap. Denna inställning är dock i sammanhanget unik i mitt 

empiriska material, det framträder mycket sällan en uppfattning om att ledarskap inte 

finns eller inte bör finnas. Man talar snarare antingen om ett bra eller ett dåligt ledarskap 

– det är innehållet som är föremål för diskussion. Detta är intressant, med tanke på 

Greves påpekande om att det i och med NPM blev legitimt att tala om ledarskap i den 

offentliga sektorn.
133

 Denna självklara syn på ledarskap i stort kan med andra ord ses 

som ett tecken på en ökad marknadsorientering. Man kan till ovanstående citat också 

dra en parallell till Buschmans resonemang om hur fin managementretorik bidrar till att 

undergräva folkbibliotekets offentliga roll
134

 – en åsikt som skribenten ovan kan ses 

som en representant för. 
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Men det är inte enbart en negativ inställning till allt ledarskap som framkommer i 

utsagorna. I medbestämmandediskursen förekommer många utsagor som förespråkar 

medarbetarnas rätt att påverka biblioteket, att ansvaret inte enbart bör ligga på 

ledningen, utan på ”oss”, i detta fall bibliotekarieprofessionens språkrör: 

 
Samtidigt är det i ett allmänt missnöje sporrat av omorganisationer och hårdnande klimat relevant 

att inte bara älta vad som är fel eller klaga över ”de som bestämmers” orimliga resonemang. Vad 

är egentligen vårt ideal, och nu riktar jag min fråga till oss som klagar, till oss som älskar våra jobb 

men sliter hjärtat ur oss för att få biblioteken att fungera i nedskärnings- och 

omorganisationstider.[…] Som socialist och lönearbetare bör man kanske inte förvänta sig någon 

lösning på våra problem från chefernas håll. För att finna svaret, eller snarare kunna formulera rätt 

fråga, måste vi själva fundera lite mera på utvecklingen i vår samtid.[35] 

 

I citatet ovan går att se många exempel typiska för medbestämmandediskursen. Först 

och främst finns ett behov av att särskilja sig från den formella ledningen – som man 

benämner ”de som bestämmer” och försätter på detta sätt sig själv i ett 

motsatsförhållande. Detta förstärks genom att identifiera sig själv som ”socialist och 

lönearbetare”. Det är förövrigt intressant att se att position, liksom i 

förändringsdiskursen, spelar en stor roll för hur man i medbestämmandediskursen talar 

om ledarskap. Även om det är utifrån ett underifrånperspektiv, bidrar detta till att 

klyftan mellan medarbetare och formellt ledarskap förstärks. Man är mån om att försätta 

sig själv i en viss ställning som positionerar den egna identiteten långt bort från 

ledningen. Dessutom använder skribenten sig av ett vi-tilltal, som implicerar en 

kollektiv gemenskap som hålls samman av en idealistisk och känslosam syn på 

biblioteket. Detta citat hjälper till att belysa komplexiteten i begreppet ledarskap. 

Utsagan är inte enbart kritisk till formell ledning, det är även ett exempel på hur 

medarbetarna själva uppmanar varandra att ta ledningen i utvecklingen av biblioteket. 

 

Detta kan även ses som ett exempel på vad Paldanius kallar horisontell delaktighet, där 

man bland annat via delande av formell men även informell information i ett jämlikt 

förhållande till sina medarbetare är med och påverkar sin situation i organisationen. 

Delaktigheten är alltså inte initierad av en formell ledare och gränsar mer till 

medbestämmande, som fungerar mer som ett mål i sig, än att vara ett medel för ökad 

effektivitet.
135

 Delaktighetsaspekten kan, när den tolkas utifrån medarbetarnas 

perspektiv, även associeras till en demokratisk syn på ledarskap – något som Greve 

pekar på till viss del som ett alternativ till NPM.
136

 Ett exempel på hur man i en av 

platsannonserna kanske är ute efter denna form av ickepådyvlade delaktighet, är när 

man skriver att den chef man söker: ”skapar naturligt delaktighet”. Å ena sidan kan 

detta påstående ses som en ålderdomlig syn som antyder att ledarskapet är en medfödd 

egenskap och något som faller sig naturligt. Men, det kan också syfta till att man är ute 

efter att skapa förutsättningarna för en horisontell delaktighet. 

 

Horisontell delaktighet kan också betecknas som en professionell delaktighet – där man 

finner en gemenskap i ett stort engagemang för sitt yrke, att man har ett mål som går 

utanför bibliotekets gränser samt en vilja att synliggöra professionens handlingar. En 

intressant poäng i Paldanius resonemang är att horisontell delaktighet och 

sammanhållning utöver en yrkesgemenskap även förutsätter att det finns något att hålla 

samman emot, exempelvis en formell ledningsnivå.
137

 Detta sätt att särskilja sig, som 
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aktören i citatet ovan gör, kan ses som ett exempel på detta. Genom att öka klyftan 

mellan ”oss – bibliotekarierna” och ”dom – som bestämmer” bidrar man till att öka 

gemenskapen i bibliotekarieprofessionen. 

 

När det kommer till synen på förändring och visioner i denna diskurs går det att se en 

något reserverad hållning. Å ena sidan förespråkas ett generellt behov av att formulera 

vad man egentligen vill med biblioteksverksamheten, något som bland annat ses i citatet 

ovan. Och att ha ”många bra idéer” och ”veta vart man vill och varför”[37] är även det 

väsentligt. Man kan tala i termer av legitimering även här, men här handlar det snarare 

om en legitimering för sig själv och för de andra i bibliotekariegemenskapen – i hur stor 

utsträckning man kan fungera som en representant för folkbibliotekets värdegrund och 

förespråka en demokratisk verksamhet. Man uppmärksammar även att det finns ett 

behov av att följa med i samhällsutvecklingen, framförallt när det kommer till att kunna 

erbjuda användarna ett uppdaterat utbud av ny teknik. 

 

Å andra sidan kan man se att det är när klyftan mellan ledningens vision och de 

anställdas verklighet blir för påtaglig, när visionen påverkar det praktiska arbetet eller 

bara uppfattas som en ”floskelrik skröna”[5], som synen på förändring blir negativ.  

 
När biblioteksledningen på idénivån negligerar det traditionella arbetet, uppstår givetvis en 

dikotomi.[16] 

 

Man ser då förändring enbart i termer av omorganisation och förändrade 

arbetsprocesser. Kann-Christensen pekar på just denna motsättning mellan ledare och 

bibliotekarier som skapats i och med att ledarskapet blivit mer NPM-anpassat och 

strategiskt inriktat. Det är när medarbetarna erfar att omorganisationen fråntar dem 

möjligheten att utöva sin profession eller att utöva inflytande på strategiska beslut som 

konflikt uppstår.
138

 Detta går att se i nedanstående utsaga, där medarbetarna ger uttryck 

för att de upplever att en marknadsorientering i biblioteksstrategin inkräktar på deras 

möjlighet att ge god service: 

 
Däremot räds vi ett tillstånd, där vi inte längre bryr oss om ett rikt och professionellt utvalt utbud 

av medier, och där vi mist vår specialkompetens på området. Där jakten på besökssiffror får styra 

innehållet i verksamheten.[24] 

 

Som framkommer i många av citaten ovan använder man sig gärna av ”marknaden” i 

denna diskurs när man vill peka på negativa tendenser: 

 
[…] det viktiga är att man har en organisation och ett ledarskap som ger möjligheter för personalen 

att utveckla verksamheten och sin egen kompetens, vilken enligt min erfarenhet är lättare i en 

organisation där man är del av en helhet och inte ett isolerat ”företag” på en ”marknad.”[40]  

 

Här talar man om helhet på ett annat sätt än i förändringsdiskursen. Här handlar helhet 

om en gemenskap, inte om ett helikopterperspektiv. Även i medbestämmandediskursen 

vill man gärna relationellt positionera sig mot en auktoritär ledare som pekar med hela 

handen. Intressant är dock att man i denna diskurs sätter likhetstecken med en nyliberal 

syn på ledarskap och auktoritet:  
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Och en, som jag uppfattar det, nyliberal syn på ledarskap, där det handlar mer om att visa med hela 

handen än att arbeta fram en samsyn i personalgruppen och ta tillvara medarbetarnas samlade 

kompetens.[30] 

 

Just denna uttalat ideologiska retorik är något som kan sägas prägla denna diskurs mer 

än de båda andra. Men det är, som jag tolkar det, inte bara ett politiskt vänsterperspektiv 

som gör sig gällande här. Det handlar mer om en demokratisk aspekt, som bland annat 

uttrycks i att man i vissa platsannonser söker en demokratisk ledare.  

 

Så vad är det som särskiljer medbestämmandediskursen från de övriga två? Det finns 

likheter, kanske framförallt med relationsdiskursen som ju förespråkar förhållandet till 

medarbetarna. Vad som tillsluter denna diskurs och gör den till en egen, handlar 

framförallt om synen på människan. Ovan belyser jag att det som utmärker denna 

diskurs till stor del handlar om förankring i bibliotekarieprofessionen. Men det handlar 

inte enbart om en kompetensfråga – det handlar i synnerhet om att betrakta ledarskap 

som en gemenskap, ett kollektiv. Till skillnad från den relationsorienterade diskursen, 

vars orientering uttrycks som mer individuell med fokus på inre processer. 

Nedanstående citat kan ses som representativt för det kollektiva ledarskapet: 

 
[…]det känns som det är hög tid att verkligen börja driva frågor om arbetsplatsdemokrati igen och 

slå hål på alla ridåer av samverkan, medinflytande och gruppande, nu när idealet återigen tycks 

vara chefer som pekar med hela handen och har individuella lönesystemet som både morot, piska 

och munkavle.[42] 

 

I utsagan ser man hur aktören förespråkar arbetsplatsdemokrati och sätter sig i motsats 

till ett marknadsorienterat auktoritärt ledarskap, men även till ett relationsorienterat 

ledarskap – som beskrivs som ridåer, det vill säga som fina ord.  

 

Jag vill avslutningsvis lyfta fram ett motsägelsefullt exempel eftersom det bidrar till att 

förklara överlappningen mellan relationsdiskursen och medbestämmandediskursen. Det 

är ett utdrag ur en recension som är uttalat kritisk mot bibliotekens marknadsanpassning 

och i synnerhet managementlitteratur, men som samtidigt talar väl om det personliga 

ledarskapet: 

 
Det vill säga inte det chefskap som präglas av att alla stöps i samma form genom alla dessa 

chefsutvecklingsprodukter med berg av floskler och nygamla teorier, utan ett chefskap som bygger 

på att man är sig själv. Det vill säga inte följer givna mallar, utan på ett kreativt och många gånger 

improviserat och omprövande sätt försöker utveckla verksamheten tillsammans med 

medarbetarna.[41] 

 

Här ser man många markörer för relationsdiskursens mer individcentrerade 

förhållningssätt, samtidigt som man i kritiken av ledarskapsteorierna och genom att tala 

i samarbetstermer även tangerar medbestämmandediskursen i viss mån. Det personliga 

ledarskapet får ses som rörande sig i gränslandet mellan dessa båda diskurser. 
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5.3.4 Konklusion 

Nedan illustrerar jag hur de tre diskurserna överlappar varandra och konkurrerar om att 

definiera olika element. Genom placeringen i diskursordningen synliggörs var jag 

placerar olika koncept och till vilken diskurs de kan knytas. Begrepp som hör ihop, 

antingen genom att fungera som ekvivalenskedjor eller syfta till ett likartat koncept har 

samma färg. Flytande signifikanter, det vill säga begrepp vars innebörd det råder 

oenighet om befinner sig framförallt i överlappningen. Nedan går jag kortfattat igenom 

modellens olika beståndsdelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Diskursordning 
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Begreppen ”marknad”, ”individ” och ”kollektiv” syftar till att belysa människosyn. 

Såväl marknads- som individbegreppet befinner sig utanför de definierade diskurserna, 

vilket syftar till att synliggöra att dessa idéer på ett tydligare sätt är rådande i hela 

diskursordningen. Kollektivtanken är mer begränsad till att verka inom 

medbestämmandediskursens ramar.  

 

Den lila ekvivalenskedjan har ”utveckling” och ”förändring” som nodalpunkter. Men 

dessa koncept fungerar samtidigt som flytande signifikanter. När förändringsdiskursens 

företrädare knyter element till denna punkt handlar det främst om att man talar om saker 

som visioner och mål, medan det för medbestämmandediskursen snarare handlar om en 

konkret omorganisation, vars strategiformuleringar också kan tolkas i termer av 

”floskler”.  

 

Den orangea ekvivalenskedjan utgår från ”kommunikation”. I relationsdiskursen är 

denna nodalpunkt som starkast och syftar här till en god och tydlig relation mellan 

medarbetare och chef. Här handlar det om att den formella informationen bidrar till att 

skapa tydlighet i organisationen. I medbestämmandediskursen handlar kommunikation 

snarare om att informationsflödet får vara informellt. Men man poängterar också att 

kommunikation även handlar om att lyssna och vikten av att skapa en transparent 

organisation med insynsmöjligheter. I förändringsdiskursen handlar kommunikation 

främst om ett utåtriktat arbete i form av marknadsföring, och att skapa en fungerande 

struktur i verksamheten. 

 

Till ovanstående ekvivalenskedja kan man även knyta delaktighetsbegreppen. Dessa 

syns i de gröna rutorna och benämns som ”medbestämmande” i 

medbestämmandediskursen, respektive ”känsla av delaktighet” i relationsdiskursen. 

 

De ljusblå rutorna med ”kompetens” som nodalpunkt i medbestämmandediskursen 

syftar till att beteckna vad som är viktigt i en organisation. Detta ger att en motsvarighet 

till kompetensbegreppet dyker upp i form av ”kapacitet” och ”effektivitet” i de två 

andra diskurserna. 

 

De gula rutorna syftar till att peka på en typ av arbetsmiljöfaktor – i relationsdiskursen 

är man mån om att poängtera att organisationskulturen som en helhet är något som 

påverkas av ledarskapet. I medbestämmandediskursen fokuserar man mer på det 

praktiska arbetet och vikten av att ett ledarskap bidrar till att skapa glädje inför det. 

 

Slutligen kan man i de rutor med blå ram se olika egenskaper som man i de olika 

diskurserna ofta associerar till ett bra ledarskap.  
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5.4 Ledarskapsteorierna och diskursordningen  

Jag har i föregående avsnitt genomgående resonerat kring förekomsten av New Public 

Management och värdebaserat ledarskap i det undersökta materialet. Här vill jag så göra 

en sammanfattande redogörelse för de senmoderna ledarskapsteoriernas närvaro i 

diskursordningen och därmed besvara min andra forskningsfråga.  

 

När det kommer till människosyn i de två ledarskapsteorierna NPM och det 

värdebaserade ledarskapet går det att se en direkt motsvarighet till förändringsdiskursen 

respektive relationsdiskursen. Men, man kan ändå inte säga att varje separat diskurs har 

sin motsvarighet i en ledarskapsteori och tvärtom. Att NPM enbart skulle vara 

närvarande i förändringsdiskursen, det värdebaserade ledarskapet enbart i 

relationsdiskursen och medbestämmandediskursen ses som ett uttryck för en ideologisk 

professionsförankring, vill jag gärna problematisera något. Man kan givetvis se att 

denna koppling går att göra men jag menar att det finns en hel del undantag, 

överlappningar och betydelseglidningar som jag nedan vill synliggöra.  

 

5.4.1 New Public Management i diskursordningen  

New Public Management kan ses tydligast i hela diskursordningen genom språkbruket. 

Att denna marknadsretorik, som exempelvis Buschman är en kritiker av, blir mest 

påtaglig i platsannonserna är inte så underligt, med tanke på deras format. Man kan 

dessutom, kanske framförallt i DIK forum, se en tendens av att använda den privata 

sektorn som referenspunkt, en trend som ju även Holmberg bland andra 

uppmärksammar.
139

 Att detta är mer vanligt i detta forum beror dock troligtvis på att 

den tänkte mottagaren till dessa texter inte enbart rör sig inom den offentliga sektorn. 

Dock är det ett tydligt belägg för hur den privata sfären är det man utgår ifrån. NPM kan 

även ses i försanthållandet att ledarskap är en viktig aspekt för att folkbiblioteket ska 

fungera. Greve är en av de som pekar på att det i och med en ökad NPM-orientering blir 

mer legitimt att tala om ledarskap även i den offentliga sektorn.
140

  

 

NPM kan sägas vara mest närvarande i förändringsdiskursen, men här kan observeras 

att jag även placerar det visionära ledarskapet – vilket kan ses som ett uttryck även för 

den karismatiska ledaren som kan tolkas som en representant för ett mer värdebaserat 

ledarskap. Men i materialet knyts visioner framförallt till förändring, strategi och 

helhetsperspektiv – vilket går att associera närmare till ett ledarskap med fokus på 

utvecklingen av verksamheten, framför medarbetarna. Man vill att denna ska vara 

effektiv, och i detta helhetsperspektiv verkar det finnas en tendens att medarbetarna blir 

reducerade till ”spelpjäser”, som medel för att nå målen. Man kan i denna diskurs alltså 

se att ett drivande, strategiskt och visionärt ledarskap ofta syftar till att betrakta 

människan mer som en rationalitet. Dock finner jag i materialet litet stöd för ett uttalat 

auktoritärt kontrollerande ledarskap, man talar inte heller om incitament i form av 

exempelvis individuell lönesättning, något som enligt Klausen också är typiskt för 

NPM.
141

 Att denna diskurs centreras runt nodalpunkten förändring kan i sig också vara 

ett tecken på att den kan kopplas till NPM. Här finns en samhällssyn, som bland andra 

Johannsen och Pors lyfter upp, som utgår ifrån att samhället i sig är turbulent och i 

ständig förändring – för att hänga med måste man därför själv vara i ständig 
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utveckling.
142

 Intressant att notera i detta sammanhang är också att jag till 

förändringsdiskursen knyter ett ensamt ledarskap med stort avstånd till medarbetarna. 

Med tanke på NPM:s decentraliseringstanke råder här en motsättning. I kritiken av de 

många omorganisationer som figurerar i debatterna framkommer att man ofta upplever 

ett toppstyre i samband med dessa – att klyftan mellan medarbetarna och det formella 

ledarskapet ökar. De omorganisationer och förändringsidéer som förekommer i mitt 

material behöver alltså inte per automatik syfta till ett New Public Management. Detta 

är särskilt intressant med tanke på att det bland annat är i samband med Lean som 

kritiken om toppstyre uppkommer. 

 

Relationsdiskursen och dess koppling till NPM har jag redan i viss mån berört. Detta 

kan delvis ses i uttryck av att man gärna använder sig av en marknadsretorik när man 

talar även om människor – man vill utveckla medarbetarnas resurser och kapacitet. Det 

finns i denna diskurs dessutom ett behov av att ibland behöva motivera den personliga 

utvecklingen i termer av effektivitet – att det är för organisationens skull som man 

utvecklar relationerna. Nöjda och glada medarbetare gör en effektivare verksamhet. Här 

kan man alltså även tala om en form av incitament. Det kan dock vara svårt att i 

materialet göra sig en fullständig uppfattning om vilka motiv som ligger till grund för 

att motivera medarbetarna. Paldanius talar om att det när man talar om delaktighet och 

varför man vill uppmuntra denna på en arbetsplats kan handla bland annat om ett 

effektivitetsmotiv, men även exempelvis ett motivationsmotiv – där det handlar om att 

även skapa en trivsam miljö och bra arbetsförhållanden för att öka motivationen i sig. 

Sedan kan man givetvis fråga sig i vilket syfte motivationen ska höjas – för människans 

egen skull eller för verksamhetens?
143

 

 

Även i medbestämmandediskursen kan man se inslag av NPM. Detta i talet om 

yrkesstolthet och att göra ett bra jobb. Det är i termer av service och kvalitet – två 

begrepp som också kan kopplas till NPM. Man vill följa med i framförallt 

teknikutvecklingen för att kunna tillhandahålla nya medier och ge tillång till elektronisk 

information.  

 

5.4.2 Värdebaserat ledarskap i diskursordningen 

Det värdebaserade ledarskapet knyts främst till relationsdiskursen. Här vänder man sig 

inåt, och fokuserar på utvecklingen av människor. Man talar om kapacitet och att plocka 

fram medarbetarnas inre resurser. Här ser man en tydlig individfokusering, där man 

höjer upp det enskilda framför det gemensamma. Att fokusera på att skapa en god 

organisationskultur – en bra arbetsmiljö är något som ständigt återkommer när man vill 

påtala vad som bör förbättras i en organisation. Härtill hör också talet om en god 

kommunikation – vikten av att vara tydlig poängteras.  

 

Men även medbestämmandediskursen kan sägas förespråka ett värdebaserat ledarskap i 

den mån att man tar sitt avstamp i en folkbibliotekarieideologi – dessa värderingar blir 

viktiga för ett ledarskap i denna diskurs. Klausen menar ju att det värdebaserade 

ledarskapets grundidé om människan kretsar runt oegennytta, samt ideella och 

emotionella värderingar.
144

 Dock har man som sagt sitt största fokus på den kollektiva 
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gemenskapen, framför en inre individuell utveckling, något som ju ett värdebaserat 

ledarskap också representerar.  

 

Även i förändringsdiskursen kan man se spår av det värdebaserade ledarskapet. Kanske 

främst i legitimeringsaspekten. Man talar här mycket om behovet av att marknadsföra 

sig, Johannsen och Pors menar ju att ett värdebaserat ledarskap även handlar om att 

”bygga varumärke”, och pekar på att det inte enbart är den inre utan även den yttre 

identiteten som hör till detta sätt att förespråka ledarskap.
145
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6 Diskussion 
I ovanstående kapitel har jag med utgångspunkt i mina forskningsfrågor visat hur 

ledarskap diskursivt konstrueras i en folkbibliotekskontext. Som synes är det en 

mångfacetterad bild som växer fram – diskurserna överlappar i viss mån varandra men 

kan framförallt sägas skilja sig åt när det kommer till människosyn och för vem eller vad 

man legitimerar sin verksamhet. Dessutom grundar sig skillnaderna även i från vilket 

perspektiv man ser på ledarskap, något jag gärna vill passa på att diskutera nedan. En 

stor del av tidigare ledarskapsforskning har som svaghet att den riskerar att fastna i ett 

enkelspårigt vertikalperspektiv, och betraktar ledarskap enbart ur chefens ögon. Jag har 

i min undersökning studerat utsagor från olika subjektpositioner och på så sätt skapat 

mig en större och i viss mån mer komplex bild av hur man idag talar om ledarskap på 

folkbibliotek. 

 

I och med de olika aktörernas skilda perspektiv har en polemik blivit tydlig. 

Ofrånkomligen konstrueras i utsagorna ett ”vi” och ”dom”. En åtskillnad mellan chef 

och anställd. Ledare och ledda. Ledarskap och medarbetarskap. Att medarbetare ofta 

intar en mer kritisk hållning till ledarskap är inte så underligt eftersom man till detta 

koncept ofta knyter den formella ledaren. Det vill säga till en subjektposition man själv 

inte tillhör. Men det är även en position som underställd, man är satt i en hierarkisk 

underordning, i ett beroendeförhållande. Som jag belyser i analysen ovan är detta 

underifrånperspektiv något man ändå gärna vill identifiera sig med i 

medbestämmandediskursen. Man vill positionera sig långt ifrån det formella ledarskapet 

för att stärka den egna professionsidentiteten och dess gemenskap. En fråga som jag 

därför har varit tvungen att ställa mig är huruvida man egentligen kan säga att denna 

diskurs handlar om ledarskap och inte om någonting annat – snarare en 

bibliotekarieidentitet. Min slutsats är dock att även medbestämmandediskursen hör 

hemma i den aktuella diskursordningen. För att anlägga ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv måste man som sagt ta hänsyn till flera faktorer, däribland olika aktörer. Att 

försöka klargöra vad man i denna kritiska diskurs menar med ett dåligt ledarskap och 

samtidigt studera vilken roll man själv tillskriver sig i förhållande till ledarskapet är nog 

så viktigt. Aktörerna i denna diskurs kan dessutom ses som representanter för ett 

informellt ledarskap. Utvecklingen av folkbiblioteket behöver inte ledas av en chef, utan 

kan lika gärna påbörjas av en kollektiv bibliotekarieprofession.  

 

Den traditionella bilden av folkbiblioteket och dess profession såsom Audunson 

definierar den: som en identifikation med mening, eller en så kallad värdegrundad 

ideologi,
146

 är som synes mest närvarande i medbestämmandediskursen. Men man kan 

även på andra platser i diskursordningen finna paralleller till bibliotekarieprofessionens 

utveckling. Detta blir tydligt bland annat i Trine Schreibers resonemang om 

bibliotekarieyrket som en relationsprofession.
147

 Här finns många likheter med 

relationsdiskursen, där kommunikation och relationer är väsentligt. Relationsdiskursen 

är ju dock en ledarskapsdiskurs – och här syftas främst till ledarens förhållande till 

medarbetarna, till de interna relationerna inom organisationen. Jag menar att det snarare 

är i förändringsdiskursen som tydliga paralleller till relationsprofessionen kan dras. 

Schreiber pekar ju på att det för relationsprofessionen är viktigt att ha 

förhandlingskompetens – att föra dialog med användare och andra aktörer. Dessutom 
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pekar hon på vikten av att kunna dokumentera sin verksamhet och på så sätt legitimera 

den utåt.
148

 Detta kan man ju också se tydliga spår av i förändringsdiskursen. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan man se att ledarskapet på folkbibliotek kan 

kopplas till bibliotekarieprofessionen – antingen genom att ledaren själv identifierar sig 

som bibliotekarie, eller genom att liknande förutsättningar och förväntningar tycks gälla 

för såväl ledare som bibliotekarier. Detta kan grunda sig i Kann-Christensens 

resonemang om att situationen idag ser ut så att det generellt fortfarande är 

bibliotekarier som vidareutbildar sig till ledare.
149

 Men som jag visar i min analys går 

det samtidigt att se tecken på att man vill betrakta ledarskap som en egen profession. 

Detta ses allra tydligast när ledare och medarbetare relationellt ställs i ett 

motsatsförhållande – man är mån om att behålla klyftan för att definiera och särskilja 

sig själv. Här kan man dra direkta paralleller till Klausen som ju pekar på att detta är en 

viktig del för att ledarskapsprofessionen i den offentliga sektorn ska fungera.
150

 Vidare 

talas det generellt mycket lite om folkbibliotekschefens koppling till 

bibliotekarieprofessionen och mer om ledarskapets allmänna aspekter. I platsannonserna 

ses även tydligt att erfarenhet av och utbildning i ledarskap väger tyngre än förankring i 

bibliotekarieyrket. Kann-Christensen menar ju även att det går att se en NPM-

orientering i biblioteken idag, med grund i att de biblioteksledare som i och för sig är 

förankrade i professionen ändå har förändrat sitt ledarskap, bland annat genom att ha 

större fokus på effektivitet i driften.
151

 Denna effektivitetsfokusering är ju också något 

som är ständigt återkommande i de undersökta texterna.  

 

Annars är det en bild av ett folkbibliotek i ständig förändring och omorganisation som 

växer fram i materialet. Ingalill Holmberg skriver om just detta och pekar på att många 

offentliga organisationer på senare tid fått en krisstämpel, vilket hon menar har lett till 

efterfrågan på vägledning, det vill säga ett starkt ledarskap.
152

 Å andra sidan upplever 

jag det som att det i texterna uppkommer ett orsakssamband där det snarare är 

ledarskapet som skapar omorganisationen och förändringen. Här kan man även dra 

paralleller till Pors och Johannsens diskussion om korstryck, vilken går ut på att olika 

samhälleliga aktörer är med och påverkar biblioteksuppdraget.
153

 Det blir alltså viktigt 

att legitimera sig med hjälp av visioner och genom att utåt visa sig förändringsbenägen. 

Däremot kan man inte hävda att alla omorganiseringar enbart går att härleda till NPM:s 

grundidéer. Även nytänkarna är gärna måna om att knyta an till en demokratisk 

bibliotekstanke, där man anser att biblioteket ska vara till för alla: 

 
En omfattande strategi som försöker dra upp konturerna av en modern version av folkets bibliotek 

(baserad just på principerna om allas fria och lika tillgång till kunskap och kultur – men i en mer 

nutida upplaga som bygger på användarinteraktion, multimedia och digitala lösningar)[…][11] 

 

Dock menar kritikerna, förespråkare för medbestämmandediskursen, att de istället 

tycker sig se att strategin kan tolkas som exkluderande:  
 

Men stadsbibliotekets nya strategi verkar mest inriktad på en välinformerad, nätvan och 

högutbildad medborgare[…][24] 
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Dessutom kan man i omorganisationernas kölvatten se att vad som i första hand 

kritiseras är dålig kommunikation och en klyfta mellan chef och medarbetare. Och detta 

är något som först i efterhand försöks avhjälpas genom att införa någon form av 

decentralisering. I detta fall är NPM något man tar till som ett redskap för att lösa 

kritiken. I utsagorna uttrycks ett krav på ledarskapet att formulera sig för medarbetarnas 

skull. Just denna form av inre påtryckning hittar jag inte i Johannsen och Pors 

diskussion om korstryck, även om man skulle kunna tolka det som att medarbetarna 

även är en del av civilsamhället. Ovanstående resonemang om motsättning mellan 

bibliotekarier och ledare kan sägas bekräfta Kann-Christensens undersökning där hon 

drar slutsatsen att bibliotekarier inte principiellt är motståndare till en NPM-orientering i 

biblioteksutvecklingen så länge de inte upplever att omorganisationen fråntar dem 

möjligheten att utöva sin profession eller att vara delaktiga i den strategiska 

beslutsprocessen.
154

 

 

Men man kan även se en tendens av att i materialet föra in ett värdebaserat ledarskap 

som redskap för att minska medarbetares missnöje i form av en mer människoorienterad 

retorik. Om man ser till Pors och Johannsens studie bekräftas alltså den bild de målar 

upp av att ledarskap gärna diskuteras i termer av ”mjuka” värden, samtidigt som man 

vill distansera sig från ett mer auktoritärt ledarskap.
155

 Att vara en chef som ”pekar med 

hela handen” är ju något som i materialet genomgående uttrycks som en motsats till det 

ledarskap man själv förespråkar. Att man i materialet i vissa fall även refererar till 

folkbiblioteket som en kunskapsorganisation skulle dessutom kunna tolkas som att man 

syftar till behovet av ett mer värdebaserat ledarskap. Lars Kolind menar, som Johannsen 

och Pors belyser, att ledarens viktigaste uppgift i det nya kunskapssamhället är att skapa 

ett ramverk som sörjer för att varje enskild medarbetare har frihet och motiveras att göra 

sitt bästa och att vara i ständig dialog med medarbetarna.
156

 

 

Intressant att notera är också att min diskursordning till viss del kan jämföras med Frida 

Carlgren och Charlotta Ekmans masteruppsats
157

 i vilken de finner en 

förändringsdiskurs och en bevarandediskurs. Bevarandediskursen kan här sägas likna 

medbestämmandediskursen i den mån att förespråkarna för denna diskurs representerar 

en mer traditionell syn på biblioteket och dess grundvärden. Förändringsdiskursen i mitt 

material kan även sägas ha likheter med den i folkbiblioteket rådande marknadsdiskurs 

som Ola Strandqvist urskiljer i sin magisteruppsats.
158

 Ur detta perspektiv kan man 

tolka det som att relationsdiskursen är minst kopplad till ett folkbibliotekssammanhang 

och snarare konstrueras utifrån en ledarskapskontext. Detta är ju något jag även påpekar 

i professionsdiskussionen ovan. Å andra sidan kan man i denna diskurs se tydliga spår 

av en nyliberalistisk ideologi i och med dess fokus på individen. Om man ser till vad 

Hansson skriver om folkbiblioteket som smidigt anpassar sig till den rådande makten i 

samhället
159

 kan man alltså se tecken på att även ledarskapet i folkbiblioteket bär spår 

av rådande politiska stämningar vilket ses tydligast i just relationsdiskursen. Utifrån 

detta resonemang om ideologisk kontext kan man även belysa varför 

medbestämmandediskursen kan ses som den svagaste i diskursordningen.  Den kan ur 
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detta ljus tolkas som en kvarleva från ett socialdemokratiskt präglat samhälle och därför 

potentiellt på tillbakagång. Å andra sidan kan man argumentera för att 

medbestämmandediskursen även representerar någonting nytt – att man i och med talet 

om informell nätverkskommunikation hänför till en modern delaktighetstanke som 

bland annat kan härledas till framväxten av sociala medier. Detta i sig är något som kan 

tyda på att det är en diskurs som kommer att bestå. 

 

6.1 Slutsatser 

Vilken bild är det således som i min undersökning växer fram av samtidens ledarskap i 

det svenska folkbiblioteket? Först och främst kan man se att det i utsagorna råder ett 

försanthållande om att ledarskap existerar och kan betraktas som en nödvändighet för att 

en folkbiblioteksverksamhet ska fungera. Här kan man dra paralleller till Alvesson och 

Spicer som ju poängterar att det även i de flesta ledarskapsteorier ligger ett 

försanthållande att ledarskap existerar.
160

 Denna till stor del banala betraktelse är ändå 

viktig att göra eftersom den synliggör en hegemonisk underliggande ledarskapsdiskurs. 

Att ledarskap finns är alla aktörer ense om – inställningen till det och vad man menar är 

dock olika. I kampen om att få tillskriva konceptet sin innebörd uppstår motsättningarna 

mellan diskurserna inom diskursordningen. I min undersökning urskiljer jag som sagt 

tre konkurrerande, men i vissa fall överlappande, ledarskapsdiskurser. Nedan 

sammanfattar jag de stora dragen i diskurserna och de mest centrala uttrycken för de 

senmoderna ledarskapsteorierna. Dessutom reflekterar jag över möjliga konsekvenser 

för varje diskurs. 

 

Förändringsdiskursen baseras på en tanke om att förändring är en självklarhet för 

ledarskap på folkbibliotek. Man menar här att samhället som sådant idag är turbulent 

och komplext – och att man i ett ledarskap måste ha mod att vara visionär och våga 

utveckla för att inte hamna efter. Vidare finns i denna diskurs en stor tilltro till ledaren, 

eftersom dennes uppgift ses vara synonym med utvecklingen av organisationen. 

Människosynen i förändringsdiskursen kan tolkas i termer av NPM, eller en 

marknadsorientering – medarbetarna är medel för att nå organisationens mål, det vill 

säga en effektiv verksamhet. I denna diskurs är det framförallt yttre aktörer för vilka 

man önskar legitimera sin verksamhet. Det handlar om att marknadsföra folkbiblioteket 

såväl mot användare som mot politiker med hjälp av skriftliga strategier.  

 

Denna diskurs kan ses som positiv på så sätt att man kan betrakta den som ett redskap 

för att förhindra stagnation och nedskärningar. Det är en effektiv diskurs om man talar i 

termer av att kunna förmedla en folkbiblioteksvision mot politiker och makthavare. Ett 

visionärt ledarskap kan leda till att man hittar nya oväntade lösningar. Man hänger med 

i den tekniska utvecklingen. Dock kan man här också se ett stort problem med att 

visionen riskerar att röra sig för långt bort från verksamheten, att den slutar i fin retorik. 

Det största problemet för denna diskurs är nog att man riskerar att fastna i ett 

förändringstvång, att omorganisera för att bevisa sin förmåga att utöva ledarskap. 

 

Relationsdiskursen centreras runt nodalpunkterna delaktighet och kommunikation – här 

står människorna i centrum. Dock är det viktigt att klargöra att även denna diskurs 

konstrueras ur ett chefsperspektiv. Det är i denna diskurs för medarbetarna man måste 

legitimera sin verksamhet. Man använder sig vidare ofta av en ”mjuk” retorik där vikten 
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av att bland annat skapa en positiv organisationskultur är centralt. Ledarskapet ska vara 

engagerande och motiverande, med andra ord en drivande kraft. Människosynen 

grundar sig i ett behov av att skåda inåt, en vilja att utveckla sig själv och den enskilda 

individen och dennes inre kapacitet. Man kan således se många drag av ett värdebaserat 

ledarskap i relationsdiskursen samtidigt som man även kan läsa in en tendens att vilja 

motivera sin verksamhet i termer av NPM.  

 

Diskursens styrka är att man betraktar ledarskap mer som en process, man 

uppmärksammar den individuella medarbetarens kvaliteter. Att lyfta upp vikten av 

kommunikation och delaktighet verkar bidra till ökad trivsel i organisationen. 

Relationsdiskursen kan ses som ett verktyg för formella ledare – det är en 

ledarskapsdiskurs där perspektivet är ledarens. Men häri ligger också dess svaghet, den 

riskerar att bli enbart retorik som förespråkar inflytande men syftar till en vertikal form 

av delaktighet. Orden i relationsdiskursen är mjuka, och på detta sätt förrädiska, 

eftersom de av medarbetare kan tolkas annorlunda.   

 

Medbestämmandediskursen skiljer sig från de båda andra på så sätt att den ofta 

innehåller kritiska röster till ledarskap. Den grundar sig i en syn på att vilja bevara 

folkbibliotekets demokratiska grundvärden och kan även sägas vara förespråkare för ett 

mer konkret medbestämmande. Perspektivet som kan urskiljas i denna diskurs är 

vanligtvis inte chefens – utan medarbetarnas. Människosynen är en kollektiv 

människosyn som skapas genom en professionsgemenskap. Legitimeringsaspekten i 

denna diskurs handlar om att legitimera sig för gemenskapen, och för folkbiblioteket.  

 

Detta är ett intressant exempel på hur informellt ledarskap kan te sig. Styrkan ligger 

också i en demokratisk grundtanke till vilken man kan knyta sig en professionell 

gemenskap. Nätverkstanken i horisontell delaktighet är något som kan ses som en 

framtidsmöjlighet. Och det finns även ett behov av att vara en kritisk röst mot 

försanthållandet av allt ledarskap i folkbiblioteket idag. Det är dock en svagare diskurs i 

mitt material – många av utsagorna är även här enbart retorik, i synnerhet när det 

kommer till den konkreta ledarskapsutövningen, här är det mer teori och kritik än 

uttryck för handling. Det ligger i denna diskurs även ett visst förändringsmotstånd som 

riskerar att bli motsatsen till förändringsdiskursen: ett motstånd för motståndets skull. 

 

6.2 Fortsatt forskning 

Min undersökning rör sig enbart i en nutida kontext och jag tror att det hade varit 

givande att även föra in ett historiskt jämförande perspektiv när man studerar ledarskap 

på folkbibliotek. Jämförande studier mellan olika bibliotek och mellan olika länder är 

dessutom något som bidrar till att lyfta blicken och ger fler möjligheter att fråga hur 

ledarskap verkligen konstrueras. Maktperspektivet är vidare något som i min 

undersökning hade kunnat utvecklas mer med hjälp av exempelvis Foucault. Här finns 

också många möjligheter för hur ledarskap kan betraktas. 

 

Ytterligare ett annat sätt att gå vidare kan vara att komma närmare verksamheten och 

tala med medarbetare och ledare, och studera hur man faktiskt går tillväga i en 

ledarskapspraktik.  

 

Det som har intresserat mig mest under arbetets gång är dock behovet av att även lägga 

fokus på medarbetarnas perspektiv i ledarskapsteorierna. Att anlägga ett 
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socialkonstruktionistiskt perspektiv är ett sätt som har visat sig fruktbart för att 

synliggöra alla berörda aktörer. Detta processinriktade tillvägagångssätt är också något 

som är på frammarsch i forskningen. Min förhoppning är att fler tar tillfället i akt att 

även studera det informella ledarskapet för att i ett försök av förfrämligande ifrågasätta 

de traditionella formella ledarskapsidéerna.  
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7 Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats har varit att nå kunskap om hur ledarskap på folkbibliotek 

konstrueras diskursivt inom det svenska biblioteksfältet idag, något som undersöks 

genom en diskursanalys. Det material som analyseras är dels 22 platsannonser med 

presumtiva folkbibliotekschefer som tänkt målgrupp, dels 64 texter ur tre 

biblioteksrelaterade tidskrifter – Biblioteksbladet, Bibliotek i samhälle samt DIK forum. 

Studiens första forskningsfråga syftar till att urskilja vilka olika ledarskapsdiskurser som 

står att finna i det empiriska materialet. Den besvaras genom att granska dels hur 

ledarskap definieras, på vilka sätt man talar om ledarskap, vilka aktörer som 

förekommer samt vilka teman som gör sig gällande. Den andra forskningsfrågan syftar 

till att undersöka huruvida det i diskursordningen går att se uttryck för senmoderna 

ledarskapsteorier. De ledarskapsteorier som undersöks i första hand är New Public 

Management (NPM) och det värdebaserade ledarskapet. 

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i Laclau & Mouffes diskursteori, men 

hämtar även inspiration från ledarskapsforskaren Keith Grint som i sin forskning 

anlägger ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. I analysmetoden används en 

fyrfältsmodell som hjälpmedel, i vilken centrala diskursteoretiska begrepp som 

subjektpositioner, nodalpunkter, ekvivalenskedjor samt flytande signifikanter undersöks 

för att urskilja diskursordningen. Genom analysen urskiljs tre olika ledarskapsdiskurser: 

förändringsdiskursen, relationsdiskursen och medbestämmandediskursen.  

 

Förändringsdiskursen baserar sig på en tanke om att förändring är en självklarhet för 

ledarskap på folkbibliotek. Man menar att ett ledarskap bör vara visionärt och 

utvecklingsbenäget. Människosynen i förändringsdiskursen kan tolkas i termer av NPM 

– medarbetarna ses ofta som ett medel för att nå organisationens mål. I denna diskurs är 

det framförallt yttre aktörer för vilka man önskar legitimera sin verksamhet. Det handlar 

om att marknadsföra folkbiblioteket såväl mot användare som mot politiker med hjälp 

av skriftliga strategier.  

 

I relationsdiskursen står människorna i centrum. Dock är det viktigt att klargöra att även 

denna diskurs konstrueras ur ett chefsperspektiv. Det är i denna diskurs för 

medarbetarna man måste legitimera sin verksamhet. Man använder sig vidare ofta av en 

”mjuk” retorik där vikten av att bland annat skapa en positiv organisationskultur är 

centralt. Ledarskapet ska vara engagerande och motiverande, med andra ord en drivande 

kraft. Människosynen grundar sig i en önskan om att utveckla den enskilda individen 

och dennes inre kapacitet. Man kan se många drag av ett värdebaserat ledarskap i 

relationsdiskursen samtidigt som man även kan läsa in en tendens att vilja motivera sin 

verksamhet i termer av NPM.  

 

Medbestämmandediskursen särskiljs från de två övriga diskurserna genom att vara mest 

ledarskapskritisk. Den grundar sig i en önskan om bevarande av folkbibliotekets 

demokratiska grundvärden och dess förespråkare kan även sägas vara för ett mer 

konkret medbestämmande. Utifrån dessa kriterier kan man också se uttryck för det 

värdebaserade ledarskapet i denna diskurs. När det kommer till människosyn utgår man 

å andra sidan från det kollektiva och gemenskapen som skapas genom att tillhöra 

samma bibliotekarieprofession. Perspektivet i denna diskurs är vanligtvis inte chefens – 

utan medarbetarnas. Aktörerna i denna diskurs uttrycker ofta en önskan om att vilja 

legitimera sig för varandra, och för folkbiblioteket.  
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