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Abstract: This essay is about leadership in libraries within the aca-

demic world, i.e. leadership in research libraries. To place 
our survey in a context we begin the theoretical review with 
a chapter about organisation theory. We don’t think it’s 
possible to separate the leader from the organisation so we 
wanted to describe the organisation and its effect on the 
leadership. The next theoretical section is about leadership 
research. Different types of organisations and different levels 
within the organisation require different kinds of leadership. 
We also describe the academic leadership since the research 
library is situated in an academic environment. We have 
done qualitative interviews with nine different leaders at 
three different libraries, a large older library, a small new 
library and a specialized library. In order to cover all levels 
we interviewed the chief librarians in all libraries and then a 
manager of each level of the hierarchy. Our objective is to 
understand the managers' views on leadership in general and 
their own leadership in particular. We want to see how the 
leadership in academic libraries relates to the academic 
leadership. We report our results according to the theme 
guide that we formulated on the basis of what we found in 
the interview material. The guide contains three main 
themes: general attitude to leadership, the libraries 
organisations and the connection to the mother organisation. 
We complete the essay with a summary and discussion. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har valt att skriva om ledarskap på bibliotek inom den akademiska världen, det vill 
säga ledarskap på högskole- och universitetsbibliotek. Valet fö ll sig naturligt då vi är 
mycket intresserade av ledarskap samt att vi alla tre arbetar på ett universitetsbibliotek. 
Vi har erfarenhet från olika arbetsplatser där vi sett exempel på olika typer av ledarskap, 
där vi vid flera tillfällen upplevt en bristande medvetenhet i chefsrollen. Vår 
förförståelse baseras på att vi ser på våra resultat utifrån och i jämförelse med den miljö 
där vi själva verkar inom. Vi har dessutom saknat diskussion om organisations- och 
ledarskapsfrågor på biblioteksutbildningen, vilket var en av orsakerna till att vi valde 
ämnet. 

Frågorna vi ställde oss till en början var hur ledarskapet ser ut på högskolebiblioteken i 
Sverige idag. Finns det ett specifikt ledarskap på högskolebiblioteken? Hur intresserade 
är cheferna själva av ledarskap, hur fungerar professionen? Från dessa frågeställningar 
ville vi med hjälp av intervjuer få fram chefernas uppfattningar, värderingar och 
reflektioner. Med hjälp av en kvalitativ metod erbjöds öppna frågor och diskussioner. 
Vi gjorde ett urval till vår undersökning bestående av nio chefer med personalansvar i 
olika positioner vid tre olika högskole- och universitetsbibliotek, ett stort, äldre 
bibliotek, ett litet, nyare bibliotek och ett specialbibliotek. Alla intervjupersoner och 
bibliotek förblir anonyma.  

Ämnet väckte stort intresse bland de chefer vi intervjuade och samtliga tackade omedel-
bart ja till att bli intervjuade. Flera chefer påpekade även det begränsade utbudet av 
studier kring ledarskap på bibliotek i Sverige. Avsaknaden av liknande undersökningar 
kring detta ämne inspirerade oss ytterligare. Samtidigt har det nödvändigtgjort en 
omfattande litteraturgenomgång i uppsatsen. 

Vår ambition är att sätta in studien i ett sammanhang. Det är knappast möjligt att skilja 
ledaren från organisationen. Därför vill vi också beskriva organisationen och dess 
inverkan på ledarskapet. Biblioteket har en intressant placering i den akademiska 
organisationen då det inte är en institution i vanlig bemärkelse utan fungerar som ett 
stöd för undervisning och forskning vid universitetet/högskolan. Det står alltså i 
beroende både till institutioner och högskolan/universitetet i stort varifrån även 
uppdraget kommer. Därför ger vi i uppsatsen även plats för det akademiska ledarskapet. 
Omvärlden och den omgivande organisationen utgör en betydelsefull faktor som ytterst 
påverkar och skapar en stor del av villkoren i arbetslivet. Det är inom denna arena som 
bibliotekschefens möjligheter och begränsningar skapas och formas.  

Intresset för ledarskap inom bibliotek har successivt kommit att öka. Kungliga biblio-
teket har genom Bibsam haft ledarutbildningar för bibliotekschefer sedan en längre tid 
tillbaka. Under senare år har det även tillkommit ledarskapsutbildning i Lund och 
Borås.  

1.2 Problem 

Vi anser att det är intressant att närmare studera bibliotekens chefer eftersom le-
darskapskulturen i en organisation påverkar hela organisationen. Det påverkar inte bara 
dem som arbetar där utan alla som kommer i kontakt med den. Att leda en informations-
försörjningsorganisation kan innebära specifika problem. Det kräver flexibilitet i orga-
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nisationen och samarbete mellan olika kompetensområden. Det krävs tekniska 
kunskaper och insikter inom olika ämnesområden, samtidigt som organisationen måste 
vara serviceinriktad/kundorienterad. På biblioteken ställs allt större krav då informa-
tionsflödet ökat lavinartat och allt fler vill ta del av utbudet, utan att resurstilldelningen 
ökat i samma utsträckning. 

Ledarskap på ett högskolebibliotek är också en fråga om ledarskap i den offentliga 
sektorn. De politiska rambetingelserna är en del av den hierarkiska struk turen och på-
verkar därmed möjligheterna att leda. Det faktum att man leder en verksamhet som 
betalas genom allmänna medel gör att man blir uppdragsskyldig gentemot uppdrags-
givare. Uppdragsgivarnas krav och prioriteringar blir allt mer viktiga för bibliotekens 
verksamhet. Vi ville se hur detta upplevs av dem som har det här uppdraget. 

Det handlar inte om ett akademiskt ledarskap men eftersom bibliotekscheferna verkar i 
en akademisk omgivning ville vi se om det akademiska ledarskapet påverkar 
ledarskapet på biblioteket. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att göra en undersökning av bibliotekschefer och komma åt 
deras personliga uppfattningar, värderingar och reflektioner kring ämnet ledarskap på 
högskolebibliotek.  

Vi vill få en uppfattning om hur chefer på högskolebibliotek ser på sin roll i organisa-
tionen i fråga om den hierarkiska strukturen och dess koppling till den akademiska 
världen. Vår målsättning är att belysa chefernas syn på ledarskap i allmänhet och deras 
eget ledarskap i synnerhet. Det vi önskar åstadkomma är en lägesbeskrivning av hur det 
ser ut nu. 

1.4 Frågeställning 

Hur uppfattar bibliotekschefer på olika hierarkiska nivåer ledarskapet på högskole-
/universitetsbibliotek? 

Hur upplever ledarna att de själva blir ledda och har möjlighet att leda? 

Vem är det som blir/väljer att bli chef? 

Finns det ett specifikt akademiskt ledarskap och hur påverkar det ledarskapet på 
biblioteket? 

1.5 Avgränsningar 

Det finns mycket som skulle kunna diskuteras kring ämnet ledarskap. Då det inte finns 
utrymme att diskutera alla intressanta aspekter har vi varit tvungna att välja bort några. 
Vi har därför valt att inte ta upp ålder och genus. Vi kommer inte heller att kategorisera 
olika ledarstilar av den typ som ofta beskrivs i ledarskapslitteraturen (trädgårdsmästare, 
lik i lasten och dylikt). Vi har bestämt oss för att studera högskole- och universitets-
bibliotek och utesluter därmed andra bibliotek, som folkbibliotek. Då vi är intresserade 
av hierarkier och samspelet mellan olika nivåer har vi vidare begränsat oss till chefer 
som har personalansvar. Vi har därmed uteslutit projektledare, processägare, funktions-
ansvariga och andra typer av ledarskap som inte automatiskt innebär att man har ansvar 
för personal. 
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1.6 Definitioner 

Ledarskap/chefskap  
Begreppen chef respektive ledare har vi använt synonymt, trots att de egentligen har 
olika innebörder. Anledningen är att detta även görs i ledarskapslitteraturen. Litteraturen 
om chefer och ledarskap tar oftast sin utgångspunkt i dessa begrepp och i ambitionen att 
försöka bena ut var i skillnaden ligger. Chefskap ses som en formell funktion, något 
man blivit utnämnd till. Chefen har väldefinierade ansvars- och befogenhetsområden 
samt en position som är inritad i organisationens struktur. En nytillträdd chef blir inte 
automatiskt ledare. Ledarskap ses istället som en informell position, något som gradvis 
växer fram. Det beskrivs i litteraturen som en relation mer än en position, ett osynligt 
kontrakt med medarbetarna. En chef som utövar ledarskap är en formell ledare, medan 
informella ledare utses av medarbetarna mer eller mindre medvetet. En person kan 
således vara chef men inte ledare. På samma sätt kan en person vara ledare utan att vara 
chef.  

Högskole- och universitetsbibliotek 

Högskole- och universitetsbibliotek har till främsta uppgift att förse forskare och 
studenter med den information de behöver för sitt arbete och vara en plats för studier. 
Biblioteken fungerar även som en form av lagringsplats för information som är avsedd 
för framtida forskning och ämnen att studera. Detta innebär att biblioteket påverkas av 
utvecklingen inom universitet, högskola och forskning såsom den ser ut idag. Vi 
kommer att använda begreppet universitetsbibliotek när vi skriver om ett bibliotek vid 
ett universitet och högskolebibliotek när vi menar ett bibliotek vid en högskola. 
Begreppet högskolebibliotek kommer vi också att använda som generellt begrepp för att 
täcka in båda företeelserna eftersom vi tycker att det blir lite klumpigt att alltid skriva ut 
båda, universitetsbibliotek/högskolebibliotek. 

1.7 Litteratursökning 

Materialet till denna uppsats utgörs dels av den empiriska undersökningen dels av den 
litteratur som vi har studerat. Det har varit viktigt för oss att ge en omfattande teoretisk 
bakgrund till vårt ämne eftersom det inte skrivits så mycket om ledarskap på bibliotek 
på svenska tidigare. Valet av litteratur har därför varit av stor betydelse. 

Vi har haft problem med att finna litteratur om ledarskap på högskolebibliotek, speciellt 
ur ett svenskt perspektiv. Vi sökte i nordiska biblioteksdatabaser, t.ex. bibliotek.dk och 
fann då ett antal rapporter från våra grannländer. Dessa rapporter var grundade på 
undersökningar gjorda på uppdrag av respektive länders biblioteksföreningar. 
Teoriavsnittet om ledarskap på bibliotek har därför skrivits ur en nordisk synvinkel. Vad 
gäller det akademiska ledarskapet har det på senare år skrivits en del i Sverige. Därför 
speglar det avsnittet svenska förhållanden. Den litteraturen är till största delen sådan att 
akademiska ledare själva beskriver sina erfarenheter, antingen genom att de själva 
skrivit om det eller i form av intervjuundersökningar.  

Texter om ledarskap och så kallad managementlitteratur produceras kontinuerligt. 
Årligen utkommer en strid ström av litteratur. Vi har noterat att författarna till många av 
dessa böcker påfallande ofta är psykologer, organisationskonsulter, egenföretagare och 
chefsutbildare. Forskning kring ledarskapsfrågor ingår inte i något renodlat forsknings-
fält utan är splittrat inom en mängd discipliner, främst inom företagsekonomi, psyko-
logi, pedagogik, etnologi, sociologi samt statsvetenskap. Härigenom har perspektiven på 
ledarskapsfrågor vidgats. Litteraturen behandlar vanligtvis olika variationer på teman 
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såsom olika ledarstilar, ledarskap genom historien och i olika kulturer, hur man ska 
lyckas i sin ledarroll, olika ledarskapsmodeller och så vidare. En gemensam nämnare i 
litteraturen är emellertid att ledarskap är en av de vik tigaste drivkrafterna i en organisa-
tion.  

Utmaningen för oss har bestått i att begränsa materialet och välja det som varit 
kvalitativt hållbart och relevant för vår undersökning. Vi har sett till författarnas 
anknytning till universitet eller högskolor och i hur hög grad de har blivit refererade till 
av andra författare. Vi har under uppsatsarbetets gång studerat åtskilliga 
ledarskapsböcker av skiftande kvalitet och genom detta lärt oss sovra bland litteraturen. 

1.8 Disposition 

Kapitel två innehåller den teoretiska bakgrunden för vår uppsats. Vi redovisar här de 
böcker, artiklar och avhandlingar vi använt inom ämnet. Vi börjar med organisations-
teori för att sedan specialisera oss med genomgång av ledarskapsteori, akademiskt 
ledarskap och slutligen ledarskap på bibliotek. Detta kapitel är omfattande för att förstå 
den organisatoriska miljön cheferna verkar inom. Vi ger inte en heltäckande bild av 
organisations- och ledarskapsteori vilket hade varit omöjligt i ett arbete av den här stor-
leken. Vi har gjort nedslag i ämnet som vi anser relevanta för uppsatsens fortsatta delar. 

Kapitel tre är ett metodavsnitt där vi beskriver hur vi genomfört vår undersökning. Vi 
har valt att lägga det här eftersom vi vill ha det i anslutning till resultatet av den under-
sökning vi beskriver. 

I kapitel fyra redovisar vi resultatet av undersökningen. Vi gör det i tre avsnitt som mot-
svarar huvudteman från vår intervjuguide: ”Allmän inställning till ledarskap”, ”Biblio-
tekets organisation” och ”Kopplingen till moderorganisationen”.  

I kapitel 5 sammanfattar vi våra resultat och diskuterar dessa. 

 

2. Teoretisk bakgrund  

2.1 Organisation 

Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen, båda verksamma vid Växjö universitet, 
har skrivit en grundläggande bok om ämnet organisationsteori som heter Organisation – 
att beskriva och förstå organisationer, vilken vi använt oss av för att ge en bakgrund till 
det sammanhang i vilket ledaren verkar. De menar att organisationer inte är några 
naturliga fenomen utan konstruerade av människor. En organisation är ett medel för att 
fullgöra vissa bestämda funktioner. De uppstår och utvecklas som instrument för att 
uppnå bestämda mål i situationer där människor inser att deras eget intresse bäst kan 
uppnås genom en kollektiv handling.1  

Läkarna Gunnar Nerell och C G Sandberg ser organisationer som ett sätt att dela upp 
arbetet i mindre delar eller som ett sätt förena människors aktiviteter mot ett gemensamt 
övergripande mål. 2 I sin bok Ledarskap och arbetsorganisation säger de att organisa-
tionen bör vara planerad och uppbyggd för att verksamheten på bästa sätt ska leda till 
det mål man satt upp. Verksamheten är innehållet i organisationen.  

                                                 
1 Abrahamsson & Andersen 2000, s. 12. 
2 Nerell & Sandberg 1994, s. 96. 
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Alla organisationer påverkas av vissa övergripande styrfaktorer. De viktigaste är de 
ekonomiska, juridiska, ideologiska och politiska faktorerna. Organisationer är inte 
främst sammansatta av människor utan av människors roller och gemensamma 
relationer. En arbetsorganisation är en specifik mänsklig kultur uppbyggd av relationer 
och ömsesidiga beroenden mellan individer. En organisation kan samtidigt inrymma en 
mängd motstridiga uppfattningar. Pionjäranda kan leva sida vid sida med rutiner som 
har 25 år på nacken. 3 I ett system hänger delarna ihop, det du gör med en del påverkar 
en eller flera andra. Det gör det svårt att förutsäga resultatet av ett ingrepp i ett system 
vilket gör det svårt att styra. Det är lätt att börja se en organisation som statisk och 
given. De tvådimensionella bilder vi ritar upp med fyrkanter ringar och streck sätter sig 
i vårt medvetande och förhindrar nytänkande.4 

Organisationer är planmässigt inrättade av en eller flera personer som har den bestämda, 
medvetna avsikten att använda organisationen till att genomföra vissa mål som de 
menar är viktiga. Den eller de som har inrättat organisationen, står bakom och äger den 
kallas organisationens huvudman. 5 

De områden där man först skapade större effektiva organisationer var kyrkan och mili-
tären. Dessa har sedan tagits som förebilder inom andra områden i samhället. Industri 
och statsförvaltning har i mycket tagit efter de militära principerna medan vård, skola 
och omsorg har följt i kyrkans spår. I det militära tänkandet är kollektivet det viktiga, 
individer är mer eller mindre utbytbara och ledarskapet går mycket ut på att hålla uppe 
den kollektiva styrkan och hålla hög beredskap för att ta hand om kriser. Den kyrkliga 
ideologin kan ses som mer långsiktig och hålls uppe av individuella riter och man ser 
till det mänskliga dagliga livet. I universitetsvärlden kan man se ritualhandlingarna i 
föreläsningarna, disputationerna och andra typiska universitetsföreteelser.6 Universitetet 
kan ju annars med dess anknytning till statsförvaltningen hamna inom eller mellan 
dessa båda riktningar. I den militära riktningen läggs stor vikt vid ledarskap och besluts-
fattande medan det inte alltid anses så fint inom den kyrkliga efterföljden.  

På 1800-talet försöker man anlägga ett vetenskapligt perspektiv på ledningsfrågorna. 
Frederick W. Taylor (1856-1915) gjorde sitt bästa för att utveckla ett vetenskapligt 
synsätt på arbetsorganisation som skulle öka företagens produktivitet. Han började med 
att kartlägga vad arbetarna faktiskt gjorde för att utifrån det se vad man skulle kunna 
effektivisera. Han ansåg att det var ledningens uppgift att tänka ut hur arbetet ska 
utföras och arbetarnas uppgift att göra det.7 Han kallade sina teorier för scientific 
management och det var enligt detta det löpande bandet organiserades. Max Weber var 
upphovsman till den byråkratiska organisationsteorin. Byråkrati är en organisationsform 
som använder strikta scheman och arbetsbeskrivningar enligt vilka arbetet är tänkt att 
bedrivas. Dessa teorier passar bra ihop med det militära tänkandet.8 Som en reaktion 
mot dessa uppstod human relations-rörelsen som betonade vikten av goda relationer 
mellan arbetare och arbetsledning. Dessa teorier utvecklades vidare i så kallade 
sociotekniska system som förespråkar självstyrande grupper och arbetsdelning.9 

                                                 
3 Södergren & Fredriksson 1998, s. 75 
4 Nerell & Sandberg 1994, s. 121. 
5 Abrahamsson & Andersen 2000, s. 14. 
6 Söderström 2002, s. 112f. 
7 Eriksson & Wåhlin 1998, s. 15. 
8 Nerell & Sandberg 1994, s. 20. 
9 Ibid. 
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Ett av de universella dragen i organisationer är att det finns en arbets- och auktoritets-
fördelning.10 Organisationsstrukturen bestämmer organisationens form. Strukturen ger 
uttryck för hur arbetsuppgifterna är fördelade och hur ansvar och auktoritet lagts ut på 
de personer som ingår i organisationen.  

Enligt Abrahamsson & Andersen har denna struktur tre dimensioner; specialisering, 
formalisering och centralisering - decentralisering. 11 

Det första elementet kan i sin tur delas in i tre delar; horisontell och vertikal differen-
tiering samt geografisk utbredning.12 Den horisontella differentieringen handlar om de 
olika yrken, professioner och specialiteter som finns inom organisationen och hur dessa 
indelas i avdelningar, grupper etc.  

Vertikal differentiering avser antalet nivåer i organisationen. Antalet nivåer anger hur 
stort kontrollspann det finns. Spetsig pyramid innebär många nivåer. Varje chef har då 
färre underlydande. Om pyramiden är plattare finns det färre chefer som i sin tur har 
relativt större kontrollspann. Organisationer har en hierarkisk form, de har en le-
darposition överst och därunder en eller flera nivåer av underordnade. Många har 
försökt hitta vägar bort från hierarkin då den uppfattas som byråkratisk och 
odemokratisk. Formen behöver dock inte ha att göra med funktionen. 13 

Det andra elementet, formalisering, beskriver i hur hög grad arbetet i organisationen är 
standardiserat. Formalisering gäller styrning genom regler, rutiner och procedurer. Man 
kan formalisera hur arbetet skall utföras, processtyrning, eller hur produkterna eller 
tjänsterna skall se ut, resultatstyrning.14 

Det sista elementet beskriver var i organisationen som beslut fattas, auktoritetsför-
delningen. Maximal centralisering innebär att beslut tas på högsta nivå, medan maximal 
decentralisering innebär att beslut tas så långt ner i organisationen som möjligt.15 

En av de viktigaste förutsättningarna för en väl fungerade organisation är att dess över-
gripande målsättning har kunnat kommuniceras till medarbetarna. Det räcker inte att 
formulera de enskilda arbetsuppgifterna. Dessutom måste man lyckas med att beskriva 
denna uppgifts del i helheten. 16 I funktionsdugliga organisationer måste 
informationsflödet alltid vara dubbelriktat.  
En linjeorganisation kännetecknas av en tydlig befälsordning där varje anställd endast 
har en chef. 17 Det är fråga om en enkel vertikal uppdelning av verksamheten där varje 
chef har ett klart avgränsat antal underställda. Linjen kan kompletteras med en stab av 
serviceavdelningar vars uppgift är att ge råd och anvisningar till linjen, det blir då en 
linje-stabsorganisation. Det finns andra möjligheter att organisera arbete. Man kan dela 
upp befälsordning enligt funktion istället för linje vilket ger en horisontell uppdelning 
av verksamheten. 

I en matrisorganisation kombinerar man två eller fler organisationsformer.18 Utgår man 
från en linjeorganisation, kan man ur linjen plocka ut medarbetare på olika sätt till olika 

                                                 
10 Abrahamsson & Andersen 2000, s. 60. 
11 ibid.  
12 ibid. s. 63. 
13 ibid. s. 64. 
14 ibid. s.65. 
15 ibid. 
16 Nerell & Sandberg 1994, s. 21. 
17 Bruzelius & Skärvad 2000, s. 164. 
18 Ibid. s. 160. 
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projekt eller processer. Man får på så sätt en beslutsordning som löper både vertikalt 
och horisontellt. En anställd kan i en sådan organisation ha mer än en chef då 
kontrollspannen överlappar varandra. Det ger en flexibel organisation men det kan vara 
svårt att administrera. Det ställer stora krav på kommunikation och tydlighet och 
förmåga till samarbete mellan vertikala och horisontella ledare.19 En organisation kan ha 
en permanent matrisform eller arbeta i matrisform under perioder för att genomföra 
tillfälliga projekt. 

2.1.1 Lärande organisationer 
En så kallad lärande organisation har ett grundläggande synsätt som säger att lärande är 
en prioriterad dimension i allt arbete och beslutsfattande. Det är inte fråga om en ny 
organisationsstruktur utan det handlar om att finna utrymme för lärande i den befintliga 
strukturen. Birgitta Södergren och Lars Fredriksson är två forskare vid 
Handelshögskolan i Stockholm som specialiserat sig på lärande organisationer. I 
Ledarskap i en lärande organisation som är en rapport utgiven av Arbetsgivarverket 
utgår de speciellt från situationen i offentlig sektor. De menar att lärande är en process, 
det växer fram gradvis och det är svårt att förutsäga resultatet. Det dagliga arbetet ska 
vara en bra miljö för lärande. Att möta nya kunder, situationer eller problem är 
inlärningstillfällen. Att leda lärande är att medvetet använda det dagliga arbetet som en 
källa till lärande.20 Det innebär också att försöka skapa en naturlig sammansmältning 
mellan klassiska ledningsfrågor som effektivitet, verksamhetsutveckling och 
uppföljning å ena sidan och frågor om lärande och strategisk kompetensutveckling å 
den andra. 

Det mesta lärandet på arbetet sker ostrukturerat och kanske omedvetet medan man 
arbetar. Det brukar kallas för tyst kunskap. Den tysta kunskapen är värdefull och ofta 
underskattad på arbetsplatsen. Att leda en lärande organisation handlar om att erkänna, 
artikulera och vidareutveckla tyst kunnande.21 Tyst kunskap är inte formaliserad. Den 
utvecklas genom praktiska erfarenheter och lyhördhet för arbetets olika situationer. 
Motsatsen är formaliserad eller explicit kunskap som bygger på formell utbildning och 
dokumenterad kunskap. Denna kan lättare kläs i ord och överföras mellan människor. 
Den kan sammanställas i handböcker och uttryckas genom examina. Problemet med tyst 
kunskap är just att den är tyst. 

Teorier om lärande säger att arbetet bör organiseras i helheter med hela flöden och hel-
hetsansvar för komplexa arbetsuppgifter, i kontrast mot den Tayloristiska specialisering 
och rutinisering som tidigare styrt arbetets utveckling. Lärande tycks gynnas av över-
lappande arbetsuppgifter, dubbelarbete och internkonkurrens.22 När lärande pågår sker 
experiment med nya lösningar och man måste ha utrymme för misstag. Metoderna för 
kompetensutveckling i en lärande organisation utgår i hög grad från individens 
upplevda lärbehov. 

För en lärande organisation är det viktigt att studera och påverka informations-
processerna. Det bör vara tillåtet att kontakta vem som helst i organisationen utan att gå 
via någon chef. Informationsflödet bör alltså inte bara gå uppåt och neråt i hierarkin 
utan även via nätverkande. Man kan etablera informationssystem som möjliggör sprid-
ning av erfarenheter. Förekomsten av informella nätverk är en viktig bas för lärande. Ett 
viktigt steg i en lärande organisation kan vara att riva murarna mellan olika specialist-

                                                 
19 Bruzelius & Skärvad 2000, s. 163. 
20 Södergren & Fredriksson 1998, s. 13ff. 
21 ibid s. 14. 
22 ibid s. 68f. 
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funktioner.23 Informationsteknologin ger oss nya vägar att förmedla information och 
kunskap och redskap till hjälp för nätverksbyggande. 

Det är alltid viktigt att beakta kärnverksamhetens särdrag när man utvecklar och föränd-
rar en organisation. Kärnkompetensen i en organisation är det kunnande som är unikt 
och grundläggande för organisationens framgång. Framgångsrika företag har ofta hög 
medvetenhet om dessa kärnkompetenser och vårdar och utvecklar dem. Som motsats till 
kärnkompetens kan man använda ordet stödkompetens. Det är kunskaper som är viktiga 
för att organisationen ska fungera men ändå inte utgör grunden för organisationens 
framgång. 24 

I en lärande organisation är det viktigt att lyssna till de människor som tänker annor-
lunda eftersom det är de som har lättast att se sådant som inte fungerar i organisationen. 
Det är därför i organisationen intresse att se till att nya medlemmar inte alltför fort lär 
sig anpassa sig till gamla regler och traditioner.25 

2.1.2 Statliga organisationer 
Statliga organisationer är reglerade och verkar inte i ett omedelbart marknadsför-
hållande. De har en bestämd huvudman som i position av sin makt ger organisationen 
det yttersta mandatet att bedriva verksamhet som svarar mot denna huvudmans intres-
sen. Huvudmannen förser också organisationen med medel för att bedriva verksam-
heten. Organisationen kan vara centraliserad eller decentraliserad, dvs. detaljstyras eller 
ha en mer lös styrstruktur med större handlingsutrymme. Inom centraliserade organisa-
tioner återfinner man den traditionella chefen som styr med instruktioner. Den decent-
raliserade organisationen kräver att ledare fattar strategiska policybeslut och skapar för-
utsättningar för att förverkliga dem. 

Den offentliga verksamheten existerar eftersom någon fattat politiska beslut om att in-
rätta verksamheten. Målet för verksamheten är att lösa för befolkningen angelägna upp-
gifter. Inom reglerade organisationer är ofta huvudproblemet att fastställa verksam-
hetens mål och uppgifter. 

Organisationer i den statliga sektorn har inte vinstintresset som huvudsyfte utan skall 
förse samhället med viktiga tjänster. Kunderna betalar inte direkt för de tjänster som 
utförs utan det görs indirekt via skattsedeln. Även de som inte direkt utnyttjar tjänsten är 
på så sätt med och betalar. Detta ger organisationen ett särskilt ansvar vad gäller 
redovisning av prestationer. Det är i många statliga verksamheter svårt att objektivt 
mäta kvaliteten i prestationerna. I en organisation där ekonomiska resultat eller nöjda 
kunder inte ger hela bilden av kvaliteten blir det extra viktigt med medarbetarnas 
kompetens.26 De flesta statliga verksamheter är kunskapsintensiva, man är i hög grad 
beroende av medarbetares specialiserade kunskaper och professionella omdöme.  

Ett uppenbart särdrag är att statliga verksamheter är politiskt styrda, vilket ofta innebär 
krav på snabba förändringar. Även kunderna ställer krav på förändringar. Förändrade 
styrformer påverkar verksamheter i statliga organisationer. Övergång mot resultat-
styrning har inneburit ökande handlingsfrihet och ökande ansvarstagande. Denna 
ökande frihet kombineras ofta med ökande krav på prestationsredovisning eftersom 
decentralisering innebär ett behov av tydliga mål att styra efter. Decentralisering och 

                                                 
23 Södergren & Fredriksson 1998, s. 52f. 
24 ibid s. 59. 
25 Holmblad Brunsson 2002, s. 172. 
26 Södergren & Fredriksson 1998, s. 24. 
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delegering brukar därför sammanfalla med ökande insatser för uppföljning och 
kontroll.27  

2.2 Ledarskap 

Ledarskap är de tusen olika saker som ledaren gör i sitt dagliga arbete, 
inte bara de stora strategiska besluten. Inte ens de tusen små saker 
eller de stora besluten betyder något om inte ledaren gör det med 
vision, förtroende och engagemang i sin uppgift. Ledarskap är sådana 
små handlingar som att gå runt bland medarbetare, uppmuntra, 
uppmärksamma människor, vara intresserad, ha tid för andra osv.28 

Ledarskap som begrepp hör till industrialismen även om innebörden är betydligt äldre 
än så. Före vår tideräkning har bland annat kinesen Sun Tzu, Platon och Aristoteles haft 
teorier om ämnet.29 Under 1500-talet skrev Machiavelli Fursten, som kom att bli ett 
rättesnöre för en lång rad europeiska statsmän. Man talar för övrigt fortfarande om det 
så kallade Machiavelliska ledarskapet.  

Teorier om ledarskap utgår oftast från ledarskap inom näringslivet det vill säga före-
tagsekonomins traditionella fält. De flesta exemplen i litteraturen är hämtade från före-
tag av olika slag. Andra områden med starkt ledarskap är exempelvis inom politiken, 
militären, kyrkan, idrotten, skolan, teatern. Det mesta i detta ämne borde således redan 
vara avklarat kan tyckas men den stora mängd ny litteratur med nya infallsvinklar, 
teorier och empiriska studier visar uppenbart att så inte är fallet. Mängder av modeller 
och teorier har uppkommit genom åren i ett försök att klassificera och särskilja ledar-
skapsstilar. Enbart inom företagsekonomi finns en hel rad underavdelningar, exempelvis 
strategiskt ledarskap, organisationsteori, ekonomisk planering, logistik med flera.30 

Historiskt finns det två organisationer, kyrka och militär, som har stått förebild för andra 
organisationer. På grund av sin storlek och långa historia har de varit tvungna att ut-
veckla ledare och tankar kring ledarskap. Det som utmärker krigsmakten är storskaligt 
tänkande, likformigt handlande, enhetlighet och hierarki. Individer är utbytbara. Kyrkan 
har ett mer individinriktat ledarskap. I den typ av organisationer som påverkats av kyr-
kan, ofta omsorgsorganisatoner, har inte ledarskap premierats vilket kan antas vara ett 
problem i dag när organisationerna har växt. I brist på egen ledarskapskultur kan det 
vara frestande att överta industrins vilket kan vara ett problem.31 

Henri Fayol (1841-1925) såg fyra kärnfunktioner inom ledarskapet. Dessa var 
planering, organisering, samordning och kontroll. Utifrån dessa formulerade han en rad 
principer för bra och effektiv ledning och styrning. Bland de viktigaste principerna är att 
den enskilde chefen inte bör ha mer än 6-8 underordnade, organisationen bör ha så få 
nivåer som möjligt för att information uppåt och nedåt ska ske snabbare och att det ska 
finnas klart definierade ansvarsförhållanden. Chefen klargör medarbetarnas 
arbetsfördelning samt arbetar fram strukturer, metoder och planer för att genomföra 
organisationens uppdrag, lösa konflikter, nå uppsatta mål och så vidare.32 Fayol menade 
bland annat att ansvar och befogenheter måste följas åt i en organisation och att varje 
anställd skall ha endast en chef. Han drev vidare tesen att det inte räcker med att utbilda 
                                                 
27 Södergren & Fredriksson 1998, s. 23. 
28 Arvonen 1989, s. 148. 
29 Eriksson & Wåhlin 1998, s. 9. 
30 Kirkeby 1999, s. 15f. 
31 Sandberg & Fogelberg Eriksson 2000, s. 14f. 
32 Flaa et al. 1998, s. 40f. 
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blivande chefer i teknik utan att de också måste ges utbildning i administration. 
Tillsammans med Frederick W. Taylor blev Fayol en av pionjärerna för den nya syn på 
företagsledning och chefskap som växte fram på 1920-talet i USA. Scientific 
management, även kallad Taylorismen efter dess främste företrädare Frederick W. 
Taylor, växte fram i början av 1900-talet för att möta de förändringar som 
industrialismen och den nya produktionstekniken medförde. Detta skedde genom 
tidsstudier och arbetsrutiner. Stark styrning, detaljreglerade områden och specialiserade 
arbetsuppgifter skulle öka effektiviteten. Enligt Human resource-teorin måste effektiva 
organisationer ta hänsyn till de anställdas behov. Organisationen behöver människors 
arbete, idéer, energi och begåvning för att utvecklas.33 

Socialpsykologin stod i flera årtionden i spetsen för den beteendevetenskapliga forsk-
ningen om ledarskap. Andra beteendevetenskapliga forskare valde istället att studera 
ledarskap i praktiken och koncentrerade sig bland annat på frågor som exempelvis: Vil-
ket sorts ledarskap krävs det inom olika hierarkiska nivåer? Vad kännetecknar ett bra 
respektive dåligt ledarskap? Vilka normer och kriterier bör användas för att kunna av-
göra detta? Vad begränsar ledarens handlingsutrymme?34 

Ledarskapsforskningen har genomgått en snabb utveckling från 1960-talet. En av denna 
forsknings viktigaste uppgifter är att formulera och utveckla nya ledarskapsformer och 
nya möjligheter för organisering av ledningsuppgifter inom organisationer. Ledarens 
påverkan på människor och samspelet mellan ledare och ledda har gjort att det uppstått 
ett ökat intresse inom beteendepsykologin för analyser av ledningsgrupper, arbets-
grupper osv. 35 Det som utmärker ledarskapsforskning är att det inte finns några eviga 
sanningar. Det som var aktuellt igår är ute idag. Forskningen växlar från den ena mode-
flugan från den andra. Mycket gammalt återvinns i nya förpackningar. Ledarskaps-
litteraturen är ofta fragmentarisk och motsägelsefull. Den är också mycket influerad av 
amerikansk managementlitteratur. 

Under 1990-talet började man tala om att det hade skett ett doktrinskifte i svenskt ledar-
skap, vilket bland annat har inneburit att det idéstyrda ledarskapet hamnat i fokus.36 
Ledarskap handlar inte längre om detalj- och regelkontroll. Istället styr ledningen med 
hjälp av en ideologi kopplad till affärstänkandet där ledaren fungerar som ett slags 
katalysator.  

Synen på ledarskap har präglats av de olika forskningstraditionerna. Man är numera 
relativt eniga om att olika ledarskap krävs, dels på olika nivåer inom organisationen, 
dels för olika typer av organisationer. Successivt har antalet chefsnivåer minskat i takt 
med att organisationer plattas ut, men behovet av ledare är alltjämt lika viktigt. I den 
moderna ledarskapsforskningen ligger fokus på det idé- eller värderingsbaserade ledar-
skapet. Det innebär att ledarens viktigaste uppgift är att stödja och vägleda medarbetar-
nas idéer, värderingar och uppfattningar om det egna arbetet och om organisationen i 
stort. Tanken med denna ledarskapssyn är att idéer och värderingar ska vara en er-
sättning för den sammanhållande funktion som regler och ordergivning hade i den tra-
ditionella organisationen. Detta innebär i sin tur att ledaren ses som en viktig aktör vad 
det gäller att forma organisationskulturen. 37 Förutsättningarna fö r ledarskap kan variera 
eftersom det inte alltid är möjligt för enskilda individer att påverka dessa förutsätt-

                                                 
33 Direkt ledarskap 2003, s. 129. 
34 Bakka et. al 2001, s. 220. 
35 ibid. 201. 
36 Moqvist 2005, s. 17. 
37 Simonsson 2002, s. 23ff. 
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ningar. Möjligheten att utöva ett ledarskap beror oftast på de krav, begränsningar och 
valmöjligheter som följer av en viss chefsbefattning. Chefens förutsättningar begränsas 
av och styrs av den hierarkiska positionen, storleken och funktionen på den enhet chefen 
verkar i samt faktorer som tidspress, osäkerhet, ekonomiska resurser, externa 
intressenter och så vidare. 

Oftast görs det en åtskillnad mellan direkt respektive indirekt ledarskap. Direkt ledar-
skap innebär att ledaren har direkt kontakt med de personer han/hon leder, medan ledar-
skap över mellannivå ses som ett indirekt ledarskap. Det innebär att ledaren endast har 
en direktkontakt med sina närmaste underchefer och med en mindre stab. Kontakten 
med medarbetarna blir emellertid indirekt eftersom det är omöjligt för en chef att ha 
personliga relationer med samtliga anställda. Kontakten sker istället främst via mellan-
cheferna och ledarskapet innebär att i första hand vara chef för andra chefer.38 

Ledarskapsforskarna Alvesson och Ydén menar att ledarskapsforskningen har hämmats 
bland annat på grund av den kraftigt överbetonade fokuseringen av individuella chefers 
egenskaper och dess betydelse för organisationers framtid. Ledarskaps- och 
managementlitteraturen är full av exempel på detta. Detta har lett till brist på fokus och 
splittring i ledarskapsforskningen i och med att man velat ta in för mycket i 
ledarskapsbegreppet och därigenom missat den analytiska stringensen. Resultatet har 
blivit att ledarskap kommit att beteckna nästan vilket handlingssätt som helst, det vill 
säga det har blivit ett samlingsbegrepp för allt det en person med chefstitel sysslar med. 

Ledarskap kan vara en klapp på axeln, en utskällning, att ge order, att för-
handla, att vara tyst, att tilldela en uppgift, att inte tilldela någon uppgift 
etc.39 

Ledarskapsbegreppet bör inte automatiskt göras liktydigt med chefskap menar Alvesson 
och Ydén. Användandet av samma begrepp ger ett bedrägligt intryck av likhet. Chefer 
företar sig mycket utan att det har något att göra med att leda. En ledarposition uppstår 
inte omedelbart och automatiskt utifrån särskilda titlar och befattningar. Ledarskaps-
teorierna är antingen behäftade med överdriven chefsfokusering eller bristande preci-
sion, det vill säga man låter för mycket ingå i begreppet vilket gör att det blir stort, brett 
och otympligt. Alvesson och Ydén menar vidare att ledarskapet inte så snävt bör för-
knippas med den formelle chefen utan istället på omgivningens förväntningar och reak-
tioner på densamme. Vilka egenskaper omgivningen tillskriver chefen är mer intressant 
att studera eftersom detta förändras i takt med att medarbetarna blir mer erfarna och 
kvalificerade.  

Det är inte möjligt att vara direkt arbetsledare för mer än ett begränsat antal personer. 
En någorlunda stor arbetsplats behöver beslutsfattare på flera nivåer.40 Det yttersta 
ansvaret i en organisation är knutet till den högsta chefen. Ledarskap utövas sedan på 
olika nivåer beroende på hur stor organisationen är. De flesta organisationer har minst 
tre hierarkiska nivåer; ledningsnivån, fältpersonalen och en mellannivå som fungerar 
som en länk dem emellan, en s.k. mellanchef.  

Mellanchefens arbete handlar mycket om det mänskliga samarbetet i organisationen 
men de måste också kunna det praktiska arbetet. De måste visa lojalitet mot politikerna, 
svara för det praktiska genomförandet av politikernas beslut och ansvara för konse-
kvenserna av besluten. De tillhör en ledargrupp inom organisationen medan de som 

                                                 
38 Direkt ledarskap 2003, s. 18. 
39 Alvesson & Ydén 2000 s. 56. 
40 Johnson 1986, s. 36. 
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kollegor är jämställda med sina medarbetare. Uppifrån förväntas det att de ska vara 
upptagna av organisationens generella effektivitet och produktivitet. Som yrkespersoner 
är de uppfostrade efter en ideologi vilken kanske går tvärtemot organisationens för-
ståelse av vad som är effektivt.41 Detta kan resultera i en rollkonflikt hos mellanchefen. 
Man upplever att man är klämd från två håll, uppifrån och nerifrån.  

I den offentliga verksamheten är mellanchefen ofta en kvinna. Hon är ofta internt re-
kryterad och blir chef över kollegor. Hon är ofta väl förtrogen med det arbete som utförs 
på arbetsplatsen men mindre förtrogen med ledaruppgifter. Enligt Törnqvist har mellan-
chefernas roll ändrats från att vara ledningens redskap till att vara motor i verksamheten. 
Efter decentraliseringar och delegeringar är det mellanchefens bedömningar som be-
stämmer servicens innehåll.42 Mellanchefen måste därför ha legitimitet både som ledare 
och yrkesspecialist. Ska man ge någon chefsansvar bör detta formaliseras så man får 
mandat och befogenheter. Man ska aldrig acceptera ansvar utan makt. För att kunna lösa 
en uppgift måste man ha de resurser som krävs både när det gäller ekonomi och kun-
skap.43 Det är också viktigt att chefer i en platt organisation får administrativt stöd för 
att inte fastna i administrativt arbete. Det är inte möjligt för någon att hinna allt och en 
mellanchef måste ha möjlighet att hinna med att ge personalen det stöd som är helt 
avgörande för ett lyckat resultat. 

En ledningsgrupp är ett antal ledande personer i en organisation som i planerad form 
genom grupparbete avser att effektivisera ledningen i organisationen. Den påverkar 
aktivt organisationens inriktning med hänsyn tagen till omvärld, uppdrag, stöd-
funktioner, kompetens och erfarenheter.44 Ledningsgrupper kan ha flera funktioner, de 
kan fungera som bollplanksgrupp för chefer, som beslutsgrupp och/eller helhetskapande 
grupp för cheferna. Genom grupparbete kan man bygga upp en generellt inriktad 
kompetens till hjälp för den enskilde chefen i sitt beslutsfattande. 

I en decentraliserad organisation där besluten delegeras ut i organisationen fördelas de 
på fler händer än tidigare. Detta ökar behovet av att kontrollera och följa upp. Cheferna 
behöver regelbundet ta del av och lämna information till organisationen samt föra dis-
kussioner om strategier, mål, värderingar med mera och ledningsgruppen är då ett 
lämpligt forum. 45 Om alla verksamheter är representerade i ledningsgruppen speglar den 
organisationen i sin helhet vilket kan leda till att skapa ett helhetsansvar och tona ner 
revirtänkande. Uppgiften som ledningsgruppsmedlem är förknippad med ett helhets-
ansvar. Ledarna sitter i ledningsgruppen för att bidra till helheten och först därefter som 
representanter för sina verksamheter. Ledningsgrupper med representation som av-
speglar hela organisationen leder till att alla känner sig företrädda och får vara med och 
påverka. Stora grupper kan dock upplevas ineffektiva och kan bli starkt operativt 
inriktade.46 

Ledningsgruppen kan ha en kulturskapande funktion. Genom att ta upp frågor markerar 
de vad de tycker är viktigt. De kan därför ta upp frågor som inte skulle behöva föredras 
där i syfte att legitimera frågan. Den kan också ha en stödjande funktion när problem 
och strategiska frågor ska diskuteras. Ledningsgruppen kan vara ett forum att hämta 
personlig styrka ur. Det kan leda till besvikelse om man inte lyckas skapa en väl-

                                                 
41 Stieng 1997, s. 88. 
42 Törnquist 2000 (ingen paginering). 
43 Nerell & Sandberg 1994, s. 122. 
44 Ernborg 1998, s. 7ff. 
45 ibid. s. 23. 
46 ibid. s. 48. 
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fungerande ledningsgrupp. Besvikelsen handlar ofta om svårigheter att kommunicera 
och hantera åsiktsskillnader, tröghet vid förändringar och oförmåga hos medarbetarna 
att tänka nytt och kreativt.47 

2.2.1 Lärande ledarskap 
Det finns likheter mellan hur vi som individer lär oss och utvecklas och hur organi-
sationer utvecklas. Vi lär oss genom påverkan från någon eller något i vår omgivning. 
Denna påverkan kan se ut på många sätt och ha medvetna eller omedvetna mål från 
båda parter. Det vi lär oss får följder för vårat senare agerande. Hur dessa följder ser ut 
kommer att bero på vilket handlingsutrymme vi upplever oss ha.  

Ledarens uppgift i den lärande organisationen är att befrämja lärande och skapa förut-
sättningar för förändring. En viktig uppgift är att coacha medarbetarna och skapa en 
stödjande miljö. Det är vidare angeläget att identifiera vilka frågor som organisationen 
skall ta sig an i framtiden. Ledaren ska forma organisationen med dess politik, strategier 
och strukturer samt skapa gemensamma visioner och arbeta fram lösningar på befintliga 
problem. Som förvaltare av visionen skall ledaren också lyssna på andras visioner.48 

En förebild som ligger nära det lärande ledarskapet är förhållandet mästare – lärling. I 
den relationen överfördes både tekniskt och tyst kunnande.49 Det innebär inte att det är 
chefen som ska ha all kunskap och lära ut den till övriga anställda utan att det är en 
ledarskapsfråga att skapa förutsättningar för den sortens överföring. Chefen behöver 
inte kunna alla detaljer, det kan istället verka hämmande för medarbetarna om chefen 
kan lösa alla deras problem. Detta innebär dock inte att hon ska avstå från att använda 
sitt kunnande. Det kan vara viktigt för att få respekt i organisationen. 

Chefer i lärande organisationer måste ha goda kunskaper om arbetets innehåll och vara 
kunnig i olika sakfrågor. Det är dock inte säkert att den bästa experten blir den bästa 
chefen. Rekryterar man chefer enligt den principen kan man hamna i fällan Peters 
princip.50 Peters princip går ut på att varje medlem av en hierarki tenderar att bli be-
fordrad till sin specifika inkompetensnivå. Den som är duktig på sitt arbete blir beford-
rad. Skulle man göra en bra insats på sin nya position blir man befordrad igen tills man 
når en position där man inte längre kan hantera sitt uppdrag. På detta sätt hamnar man i 
en organisation till slut i ett läge där ingen arbetar med det de gör bäst. 

Det är oftast i kärnverksamheten inte på ledningsnivå som de för verksamheten mest 
betydelsefulla kunskaperna finns samlade och det är följaktligen där lärandet behöver 
ske. Det är inte säkert att detta lärande bäst åstadkommes genom centralt styre. För led-
ningen ger detta upphov till en balansgång. Det gäller att vara intresserad och entusias-
merande kring lärandefrågor utan att gå in och detaljstyra.51 Ledarna måste visa intresse 
för hur arbetet fortskrider. Medarbetarna behöver känna att deras projekt har ett värde 
samtidigt som de behöver känna att de har förtroende. 

Förändring och lärande kräver ibland förändringar i medarbetares grundläggande värde-
ringar. Ledarskap handlar även om att förstå och hjälpa medarbetare att komma över 
försvarsmekanismer och prestigetänkande. Detta förutsätter ett ledarskap och en organi-
sationskultur där idéer och tankegångar tas tillvara och det finns utrymme att begå 
misstag. 52 Det brukar börja med att organisationens ledning själv skapar sin egen 
                                                 
47 Lind Nilsson 2003, s. 125. 
48 Direkt ledarskap 2003, s. 131. 
49 Södergren & Fredriksson 1998, s. 29. 
50 Peter 1970, s.24. 
51 Södergren & Fredriksson 1998, s. 58. 
52 ibid. s. 81. 
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lärande organisation i ledningsgruppen. Först när den fungerar där kan man börja arbeta 
med att förverkliga den i hela organisationen. När ledningen visar att de själva lär sig, 
både av omvärlden och av verksamheten, ökar trovärdigheten för att lärande kan 
utveckla verksamheten. 

2.2.2 Ledarskap i statliga organisationer 
Beskrivningar av ledarskap i offentlig sektor pekar ofta på att villkor och förutsättningar 
skiljer sig från andra typer av verksamhet och att cheferna därför kommer att agera 
annorlunda än företagsledare. Skillnaden ligger främst i motiven till organisationens 
uppkomst och hur de finansieras. Målet är att verka i det allmännas intresse och 
verksamheten innehåller både myndighetsutövning och servicefunktioner. 
Förvaltningen legitimeras genom politiska beslut och motstridiga krav och intressen 
måste hanteras. Det kan vara en oklar rollfördelning mellan administrativa och politiska 
nivåer vilket kan leda till att ledarskapet i offentliga organisationer är förenat med kon-
flikter och oklarhet. Trots denna övertygelse om offentlig sektors särart fungerar det 
privata näringslivet ofta som referenspunkt. Fast det är inte praktiken som refereras utan 
snarare teorin om företaget.53 

Forskningen behandlar ofta ledarskap inom offentlig sektor som något annorlunda, av-
vikande från näringslivet. Avvikande är implicit kopplat till problem eller nackdelar. 
Normen för ledarskap utgår i hög grad från ledning av det traditionella industriföretaget 
trots att det varken är den vanligaste verksamheten idag eller någon ursprungsmodell för 
ledarskap i historiskt perspektiv. Det religiösa och militära ledarskapet har betydligt 
längre historia och det finns idag fler ledare inom tjänstesektorn än inom industrin. 54 
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. 

Förvaltningens grundläggande uppgift är att verkställa politiska beslut. Detta har ofta 
utförts med Webers byråkrati som förebild. Det är regler rutiner och riktlinjer snarare än 
enskilda personer som skall styra arbetets utförande. Starka ledare och ett individuellt 
ledarskap har ansetts stå i motsatsförhållande till ett demokratiskt arbetssätt.55 När nu 
den offentliga sektorn börjar inse att man har behov av ett nytt slags ledarskap är frågan 
om man ska se till näringslivet och den militära sektorn eller försöka utforma något 
utifrån sina egna förutsättningar. 

Två avhandlingar som vi använt oss av är Ledarskap i vardagsarbetet- en studie av 
högre chefer i statsförvaltningen av Louise Moqvist (2005) samt Den kommunikativa 
utmaningen. En studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern 
organisation av Charlotte Simonsson (2002). Bägge har intervjuer med chefer om 
ledarskap som huvudmaterial. Dessa avhandlingar belyser högre chefers arbete och 
ledarskap i statsförvaltningen. Motiven till att de valt att skriva om detta ämne är att de 
ansett att studier av chefer i statsförvaltningen är förhållandevis få och att det därmed 
finns en bristande kunskap. Däremot har chefer i allmänhet fått allt större uppmärk-
samhet under senare tid, både i forskningen, i media och i den allmänna debatten. Men 
det har samtidigt funnits en stark kritik mot forskningen. En av de främsta invänd-
ningarna har gällt forskningens bristande förmåga att länka samman ledarskapsteori 
med den praktiska sidan av ledarskapet.  

                                                 
53 Holmberg 2003, s. 13. 
54 Tullberg 2003, s. 32f. 
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2.3 Akademiskt ledarskap 

Eftersom vi valt att studera ledarskapet vid högskole- och universitetsbibliotek måste vi 
även förklara det akademiska ledarskapet då högskolebiblioteket är en del av den 
akademiska miljön. Bibliotekschefer är inte akademiska ledare men de måste samarbeta 
med dem och frågan är hur mycket de påverkas av det. Universiteten är hierarkiskt 
uppbyggda och alla viktigare beslut fattas av ledningen. Med akademisk ledare avses 
vanligtvis, förutom rektor och prorektor, dels ledare på fakultetsnivå, hit räknas 
dekanus, prodekanus, företrädare för forskning och undervisning samt förvaltningens 
chefer, dels på institutionsnivå, som prefekt, biträdande prefekt, studierektor och inten-
dent.56 Under 1990-talet har universiteten decentraliserat sin verksamhet, vilket innebär 
att fakulteterna och institutionerna själva i större utsträckning sköter ekonomi och an-
ställningar. Varje universitetsinstitution är således en byråkratisk organisation med 
ansvar för att statens resurser förvaltas på ett korrekt sätt.  

Under ett symposium i Stockholm 1987 efterlyste professor Lars Beckman i sitt inlägg 
ett tydligare akademiskt ledarskap. Det har enligt Beckman skett en försvagning av det 
akademiska ledarskapet vid de svenska universiteten, särskilt på institutionsnivå. Han 
såg även en liknande utveckling i andra länder exempelvis USA. 57 Fram till 60-talet 
leddes institutionerna av professorerna som innehade allt ansvar för ekonomi, personal, 
undervisning och forskning och ett enkelt administrativt regelverk var det rådande. Svå-
righeter med förändringar och omprioriteringar ledde till ett ökat tryck på ledare för att 
klara krav på förnyelse och samspel med omvärlden.  

1993 genomdrevs en högskolereform som innebar stora förändringar för landets hög-
skolor. Avsikten med denna reform var att genom decentralisering och ökad frihet ge 
universitet och högskolor en flexiblare möjlighet att utveckla verksamheten. Kort efter 
reformens genomdrivande, tillsatte regeringen en utredning för att studera hur reformen 
i praktiken utformats på de olika högskolorna. Utredningen kallades RUT-93. Det är 
denna reform och utredning som Anna Bjuremark studerar i sin licentiatavhandling Om 
frihet och styrning av lärosäten och ledare i 1993 års högskolereform.58 Bjuremark 
studerar hur man ute på högskolorna resonerade kring och vilka krav man där upp-
fattade att reformen ställer på rekrytering och utveckling av ledare. Reformen innebar 
bland annat att administrativa uppgifter läggs ut på institutionerna medan pengarna och 
makten finns kvar på fakultetsnivå. Prefekterna är direkt underställda rektor och styrelse 
samt samråder med dekanus och fakultetsnämnd i akademiska frågor. Högskoleverket 
framhåller att man i sin instruktion har till uppgift att främja chefsutveckling inom 
högskolan, eftersom det kommer att krävas ett profe ssionellt ledarskap inom högskolan 
för att förverkliga reformens mål. 

Den 1 januari 1998 infördes en ny ordning för ledning av universitet och högskolor. 
Externa styrelseordförande ersatte rektorerna på ordförandeposten i högskolestyrelserna. 
Ordförande utses av regeringen och rektorerna blir ledamöter av styrelsen. Oklarheter 
finns emellertid om det är styrelsens ordförande eller rektor som uppfattas som 
lärosätets främste företrädare.59 

I utredningen Ledning och ledarskap i högskolan framkommer att urvalet av ledare 
oftast sker bland forskare och lärare med vetenskaplig bakgrund och stor erfarenhet från 
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högskolemiljön. Söderström kallar detta för specialistkärnan. När de sedan tillträder 
exempelvis ett prefekt- eller studierektorsuppdrag upptäcker de att denna roll kräver 
kunskap inom administration, personalfrågor, arbetsrätt och ekonomi. Nu förväntas de 
även att kunna agera strategiskt, bedöma resursbehov, göra prioriteringar och skapa ett 
kreativt klimat omkring sig samt fatta svåra beslut. Då räcker specialistkärnan troligtvis 
inte långt. ”Specialistrollen får här stå tillbaka för ledarrollen, en förändring som fodrar 
ett delvis annat sätt att tänka med själva ledaruppgiften i fokus.”60  

Under senare år har landets universitet och högskolor genomgått större förändringar än 
kanske någonsin tidigare i takt med samhällsomvandlingen. Lite förenklat kan man säga 
att det är strategisk planering, resursutnyttjande och marknadens spelregler som styr den 
akademiska verksamheten. Det akademiska ledarskapet har snarast blivit ett ”manage-
ment by walking around”, det vill säga att ha en förmåga att känna sin organisation väl, 
lyssna av och förverkliga sina egna ambitioner, men framför allt verksamhetens för-
väntningar och omvärldens krav. I denna artikel påpekar Krister Cederwall, professor 
och dekanus vid KTH, vikten av att universiteten marknadsanpassas och utvecklar en 
bättre kommunikation mellan den akademiska världen och affärsvärlden.61 

Carin B Eriksson har i sin forskningsrapport Akademiskt ledarskap, studerat hur främst 
prefekterna ser på sin roll. En universitetsinstitutions verksamhet ligger inom de tre 
olika arenorna forskning, utbildning och administration, menar Eriksson. Dessa arenor 
med sina olika funktioner verkar i en föränderlig omvärld samt mellan akademiker och 
administratörer som är inskolade i olika yrkesroller. Att leda en universitetsinstitution är 
därför ingen enkel process eftersom komplexiteten i verksamheten i regel är stor mellan 
de olika arenornas krav, nya krav och olika uppfattningar om universitetet som organi-
sation. Ett tydligt ledarskap betonas oftast mer bland institutionens administrativa per-
sonal än bland den akademiska, som istället betonar vikten av att få arbeta självständigt 
och ha eget ansvar för sin forskning och undervisning. 62  

I studien Ett särskilt handlag har Kerstin Arcadius intervjuat 25 personer vid tre 
lärosäten för att beskriva ledarskapets dilemma. De intervjuade är rektorer, dekaner och 
prefekter vid Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan och Högskolan i Borås. 
De har fått resonera kring följande frågor: 

Vilket slags ledarskap är önskvärt, möjligt och på vilket sätt är det specifikt 
akademiskt? 

Hur går det till att komma i ledning? 

Hur gör man när man leder? 

Hur kan man uppfatta ett lärosätes inre kultur? 

Arcadius säger sig vilja sträva efter att anlägga ett kulturellt perspektiv på begreppet 
ledarskap i denna studie, där erfarenheter, upplevelser av och synen på ledarskap står i 
fokus. Flera av de intervjuade hade aldrig tidigare diskuterat ledarskap med någon eller 
ens reflekterat närmre över sin egen ledarroll. Intervjuerna var av samtalskaraktär, 
strukturerade kring några centrala aspekter på begreppet akademiskt ledarskap. De in-
tervjuade har i första hand talat om sitt eget ledarskap och har haft visst utrymme att 
välja vad de velat betona särskilt. Intervjuerna var i genomsnitt två timmar och gjordes 
mellan december 1997 och april 1998. Intervjuerna utgör studiens huvudmaterial. Tex-
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terna innehåller en mängd citat från intervjuerna som samtliga är helt anonyma. Arca-
dius har valt att intervjua ledare som representerar olika nivåer i den akademiska makt-
strukturen. Deras bakgrund och väg till ledarpositionen skildras samt olika former för 
utövande av ledarskap. Lärosätena valdes utifrån att representera ålder, storlek osv. Det 
gamla universitetet, den specialiserade högskolan och den unga högskolan. I kapit let 
”Ledarskapets typografi” beskrivs de olika lärosätena ganska ingående för att ge en bild 
av den miljö och organisation som de intervjuade ledarna rör sig i och gör sin 
beskrivning av.  

Boken Universitetet som arbetsplats var från början tänkt att bli ett debattinlägg i frågan 
om universitetens arbetsförhållanden. Istället blev det ett självkritiskt betraktande och 
reflekterande över kollegialt chefskap och den rådande situationen på en institution. 
Författaren, Billy Ehn är professor i etnologi och prefekt vid institutionen för kultur och 
medier vid Umeå universitet. Ehn beskriver den akademiska världen och frågar sig vad 
ledarskap innebär på en arbetsplats som är helt beroende av medarbetarnas ansvar, 
initiativförmåga och kreativitet. När han skriver om universitetsanställda är det främst 
lärare och forskare som avses.  

I denna bok berättar Ehn även om när han valde att kandidera för tjänsten som dekanus 
för den humanistiska fakulteten. Han fick många negativa reaktioner eftersom det är 
något högst ovanligt att någon av egen fri vilja önskar bli akademisk ledare. Ehn gör en 
fascinerande studie av institutionens arbetsplatskultur och dess påverkan av yttre, orga-
nisatoriska förändringar. En institution är emellertid mycket mer än en vanlig arbets-
plats. De flesta forskare är besjälade av sitt ämne och identifierar sig med det. Man är 
litteraturvetare eller molekylärbiolog både inom och utanför arbetstid och ofta livet ut. 
Men det är inte enbart prefekten och studierektorn som behöver goda ledaregenskaper. 
Många anställda på en institution har erfarenhet av ledarskap i någon form; som hand-
ledare, lärare, projektledare eller dylikt. De som utses till prefekter måste i regel ha 
tillräckligt goda vetenskapliga meriter, men också administrativ och ekonomisk kom-
petens. Dessutom måste man utarbeta mål och handlingsprogram. Däremot krävs van-
ligtvis ingen utbildning i eller tidigare erfarenhet av ledarskap. Några av de nya hög-
skolorna har dock angivit sådana önskemål i platsannonser. På universitetet praktiseras 
ett så kallat kollegialt ledarskap som innebär att prefekten hämtas från den egna institu-
tionen. ”Ena dagen är man en i gänget och nästa dag dess chef, efter en period på några 
år är man tillbaka bland kollegorna och någon annan bland dem blir chef.”63 Forskarna 
och doktoranderna är även till stora delar hänvisade till sig själv som arbetsledare. På 
universitetet är prefekterna vanligtvis chefer över sina kollegor, vilket gynnar en in-
formell ledarstil. De faror som finns med detta är enligt Ehn; otydlig beslutsstruktur, 
bristfällig demokrati, slarv med formaliteter osv.  

Lars Haikola, rektor vid Blekinge högskola, fick under hösten 1998 i uppdrag att ut-
veckla en policy för ledning och ledarskap vid Lunds universitet. Bakgrunden står att 
finna i den ökade vikt som måste läggas vid lednings- och ledarskapsfrågor i samband 
med att fler och tyngre uppgifter läggs på universitetet och att universitetet som organi-
sation förändras med avreglering och decentralisering. Det akademiska ledarskapet ka-
raktäriseras av autonomi, kollegial styrning och ledning samt konsensus. Som akade-
misk ledare ställer man egna mål jämte universitetets/högskolans mål. Expertiskunskap 
är av mer tyngd än den hierarkiska positionen. Slutligen, diskussion och övertalning 
övergår i gemensamt kollegialt beslut, det vill säga att diskussionen i den kollegiala 
gruppen är det viktigaste, det är här alla beslut fattas. Det paradoxala med akademiskt 
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ledarskap är att det tillhör den professionella kulturen men försummar vikten av att ha 
professionella ledare. 

Haikola lägger fram följande sju teser om ledning och ledarskap vid universitet: 

1. Nya och högre krav: För att möta de nya kraven måste universitetet förstärka 
och tydliggöra lednings- och ledarskapsfunktionerna.  

Haikola menar att decentralisering och avregleringen inom svensk högskola ställer 
högre krav på ledning och ledarskap. I och med detta ökar prestationskraven samtidigt 
som högre effektivitet och redovisning krävs, men de ekonomiska medlen hålls kvar på 
samma nivå. Samhället kräver mer av högskolan, forskningen blir mer resultatinriktad 
och kostsam samtidigt som den offentliga finansieringsandelen minskar. Ett tydligare 
ledarskap krävs av de anställda samtidigt som studenterna kräver bättre och effektivare 
utbildning. 

2. Lärare, forskare, ledare: Akademiskt ledarskap bör utgå från den auktoritet som 
ligger i lärarens och forskarens professionalism. 

Enligt Haikola bygger akademiskt ledarskap på de starka och professionella drivkrafter 
som läraren och forskaren besitter. Deras professionella roller utgör grunden för en klok 
ledning och ett klokt ledarskap. Det krävs auktoritet samt legitimitet att leda vid 
universitetet. 

3. Ledarskap och lärande: Universiteten bör förstärka utvecklingsinsatserna för 
akademiska ledare. 

Klokhet är alltså utmärkande för goda ledaregenskaper, enligt Haikola. Fallenhet för 
ledarskap kan tänkas finnas, annars är utbildning och utveckling det främsta instrumen-
tet för att förstärka och tydliggöra lednings- och ledarskapsfunktioner vid universitetet. 

4. Genus och ledarskap: Universiteten bör verka för fler kvinnor i lednings-
position. 

Dubbelkompetens innebär att behärska både ”manliga” och ”kvinnliga” lednings-
instrument. Detta bidrar alltid till en sundare arbetsgemenskap samtidigt som det är en 
självklar rättvise- och demokratisk fråga. 

5. Strategiska mål: Ett effektivt ledningsarbete vid universiteten måste präglas av 
långsiktiga mål och strategiskt ledarskap på alla nivåer. 

Universitetens uppgifter är idag mångfaldiga med samverkan på både nationell samt 
internationell nivå. Att styra upp verksamheten med strategiska mål är ett måste. Detta 
leder även till att ledaren får fler uppgifter ”på sitt bord” och därmed måste även det 
strategiska ledarskapet prioriteras för att förstärka och tydliggöra lednings- och ledar-
skapsfunktionen vid universitetet.  

6. Mångfald och motsatser: Ledare vid universitet måste kunna hantera och ibland 
uppmuntra komplexitet, motsättningar och kaos. 

Innovativ forskning och undervisning går inte alltid att planera, därmed bör utrymme 
finnas för nyfikenhet samt utforskande av det okända. Idealet bör ej vara att ständigt 
undanröja alla motsättningar. Det akademiska ledarskapet måste kunna hantera ett visst 
mått av kaos. Strategiska mål måste alltså balanseras mot mångfald och inneboende 
motsatser. 
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7. Lärarens autonomi: Ledning och ledarskap vid universitetet förutsätter den en-
skilde lärarens och forskarens förmåga till utveckling av sig själv och sitt 
ämnesområde i samarbete med kolleger, övriga anställda och studenter. 

I en decentraliserad organisation är det ett övergripande mål att ge alla anställda förut-
sättningar att med självständig förmåga styra sig själva och utföra sitt arbete med hjälp 
av den professionalism som lärare, forskare samt övrig personal vid universiteten 
besitter. 

Hur tycker då Haikola att man bäst förbättrar ledning samt upprätthåller ett bra ledar-
skap? Han menar att rekrytering av akademiska ledare skall ske inom professionen, 
detta hindrar inte rekrytering utanför själva institutionen, fakulteten eller övriga univer-
sitetet. Uppdragets uppgifter såsom bland annat tidsomfattning, inriktning och be-
löningar skall vid tillsättningen regleras skriftligt för att förtydliga ledningsuppdraget. 
Inriktning på ledning och ledarskap bör fokusera på det strategiska ledarskapet men det 
ska vara ett samarbete mellan akademiskt och administrativt ledarskap. Långsiktiga mål 
i samarbete med kvalitetsutvecklingsarbeten och tydliga gränser och ansvarsuppdelning 
är av yttersta vikt. Återigen, det strategiska ledarskapet ska tydligt framstå som den vik-
tigaste uppgiften. Att vidga sitt engagemang utöver sitt eget område och till en helhet, 
påpekar Haikola är av stor vikt. Utbildning och utveckling är av yttersta vikt, där stor 
del läggs på strategiska frågor samt utvecklingsplaner. 

2.4 Ledarskap på bibliotek 

The library leader must be flexible, energetic, empathetic, wise, 
creative, courageous, principled, gregarious, determined, and 
possessed of a sense of humour. Certainly there are many other 
important traits that one might expect to see in this leader but perhaps 
none so important as these.64 

Biblioteken är en av de äldsta sociala och kulturella institutionerna. Redan i Mesopota-
mien samlade människor viktig information på lertavlor av vilka flera finns bevarade till 
vår tid på olika bibliotek världen över. Det Alexandrinska biblioteket som grundades i 
början av 200-talet f.Kr och tjänade den vetenskapliga forskningen vid Museion var 
utrustad med detaljerade kataloger.65 Idag samlar vi fortfarande viktig information på 
liknande sätt i tryckta böcker och i digital form i elektroniska böcker. Bibliotekens upp-
gift är fortfarande att tillhandahålla rätt sorts information i rätt mängd till den som öns-
kar, inom etiska och moraliska former. Att tillhandahålla rätt sorts information har länge 
setts som en specialiserad uppgift som tillskrivits bibliotekarier. Användarna har hållits 
utanför genom krångliga kataloger och bibliografier. De användare som vill erhålla in-
formation idag bryr sig sällan om i vilken form materialet finns att tillhandahålla, om 
det är i tryckt eller digital form, så länge det finns att tillgå på ett snabbt och enkelt sätt. 
Kan de hitta materialet själva, vilket är möjligt idag då mycket material finns att hitta i 
mer och mer användarvänliga databaser och lättsökta bibliotekskataloger, så är det ett 
plus. Detta paradigmskifte har även gjort att organisationen och ledarskapet på bibliotek 
har ändrats. Från att fungera som en stödinstitution till några få privilegierade i sam-
hället, har biblioteken idag fått som uppgift att hjälpa både studenter, forskare, lärare 
och det övriga samhället i stort. Biblioteket måste fungera flexibelt och anpassa sig till 
ett ständigt föränderligt samhälle med ständigt nya krav. Informationen ska finnas 
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lättillgänglig på ett sätt som inte kräver större specialkompetens att komma åt. Här be-
hövs en bra ledning som hela tiden har blicken utåt då bibliotek är verksamheter som 
måste fungera kompetent och effektivt, de är ofta ansvariga för verksamheten i ett större 
sammanhang som till exempel en högskola eller ett universitet. Meningen är inte att de 
ska vara inkomstbringande men verksamheten får naturligtvis heller inte kosta hur 
mycket pengar som helst, samtidigt ska biblioteken tillgodose kundernas krav, perso-
nalen ska trivas och må bra, ett attraktivt och hälsosamt klimat upprätthållas samtidigt 
som servicen sköts på ett tillfredställande sätt.  

Ett bibliotek måste ständigt fokusera på framtida informationsbehov och det enda kon-
stanta i biblioteksvärlden idag är att ständigt vara beredda på att vara flexibla och för-
ändras för att därmed upprätthålla de behov som finns. Som chef på ett högskole-
bibliotek måste man alltså vara lyhörd och acceptera att ständigt vara beredd på att 
ändra organisationen efter samhällets snabba förändringar och krav. Organisations-
teorier som var i ropet för några år sedan är förmodligen inte aktuella i samma ut-
sträckning idag. Samtidigt finns det ramar som fungerar över längre tider och som kan 
hjälpa till att hålla fokus under turbulenta tider.  

Att vara beredd på att ändra sin organisation och dess sätt att arbeta ger också en bild av 
en organisation som har samhällets snabba förändringar i fokus, vilket kräver en mer 
avslappnad attityd och inställning till en ständigt föränderlig organisationsstruktur. Här 
krävs en vilja och en strävan att samarbeta över gränser där varje medarbetare tar sitt 
ansvar var för sig men också till stor del i en grupp eller ett team. De organisationer som 
behåller en stel och regelstyrd verksamhet från en mer stabil och oföränderlig tid funge-
rar ofta dåligt och ofunktionellt idag. Den stora utmaningen en chef i denna situation 
kan stå inför är att konvertera ett eventuellt motstånd från personalens sida och att upp-
häva en status quo attityd och istället få fram en initiativtagande i en öppen arbets-
miljö.66  

Man kan tycka att det är en motsägelse att i en ständigt föränderlig miljö ha som vikti-
gaste uppgift att ständigt planera inför framtiden, men verksamheten på ett bibliotek 
eller annan informationsserviceinstitution kräver mycket planering. Högskolebibliotek 
är multidimensionella med mängder av relationer av både extern och intern form. 
Relevant teknik, i form av datorer ska köpas in tillsammans med mängder av databaser 
och elektroniska tidskrifter. Personalens kompetens blir mer och mer sofistikerad vilket 
i sin tur ökar förväntningarna och de som nyttjar biblioteket förväntar sig bättre tjänster. 
Att vi nu befinner oss i denna miljö och tid erbjuder ett ypperligt tillfälle att omvärdera 
bibliotekets organisation samtidigt som service och informationsanskaffning och den 
service biblioteket tillhandahåller ses över. Här ges en ordentlig chans till utveckling 
och i längden även överlevnad, men primärt ges här ett utmärkt tillfälle att göra en 
ordentlig analys av det mer omfattande behovet av ständig tillgång till relevant material 
och information som samhället i stort är i behov utav. Författarna förklarar att det, trots 
vikten av planering finns många bibliotek som försummar detta faktum. Huvudorsaken 
kan vara att framtidsplanering tar mycket tid i anspråk. Utebliven planering kan också 
bero på att ekonomiska förutsättningar snabbt kan förändras. Det kan även handla om 
att viss teknik ändras snabbt och ny kompetens kan ta viss tid att uppdateras eller att 
sociala strukturer och värderingar helt enkelt förändras. Universitetsledningen kan ändra 
skepnad där andra intressen styr och nya delar inom universitetet står helt plötsligt i 
fokus och får uppmärksamhet. Det kan också vara så att det i biblioteksledningen eller 
bland medarbetare inte finns intresse för planering eller till och med ren okunskap. 
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Motståndet skylls ofta på att man inte kan förutse framtiden, det är som att titta i en 
kristallkula, eller att man helt enkelt är upptagen av att utföra det dagliga arbetet. Det 
kan också bero på andra förhållanden som står utanför bibliotekets kontroll. Att ständigt 
genomföra utvärderingar av organisationen och dess ledning och chefer är ett 
nödvändigt och moget beslut för att kunna belysa en organisation och dess svaga 
punkter. Efter dessa utvärderingar tas lämpliga beslut för organisationens utveckling till 
det bästa. En organisations styrkor växer fram ur dess idéer, underliggande principer 
och förväntningar, detta är den grogrund som borgar för organisationens lycka eller 
olycka.67  

Gunnel Hessler, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, har i sin avhandling 
Identitet och förändring – en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion 
(2003) studerat ledarskap och organisationsstrukturella aspekter för att komma åt vilka 
krafter som leder till förändringar. Dessa presenteras tillsammans då ledarskapet i sig 
inte är föremål för någon större uppmärksamhet och analys i denna avhandling. Tröghet 
och dynamik i samband med organisationsförändring vid ett universitetsbibliotek 
studeras och tolkas med hjälp av teorier om självorganisation. För att kartlägga attityd 
och inställning har hon gjort intervjuer med anställda och ledningen vid ett 
universitetsbibliotek. 

Det finns mycket skrivet generellt om ledarskap. Allt ledarskap är dock inte generellt. 
Det finns specifika ledarskapsproblem för alla typer av arbetsplatser, så också för bibli-
otek. Verksamheten på ett bibliotek bygger i hög grad på personlig kompetens och 
mycket av det dagliga arbetet sker med liten möjlighet till kontroll och direkt arbets-
ledning. 68 Personalen är högutbildad och har en hög generalistkompetens samtidigt som 
många är specialiserade inom vissa områden. 

Den effektive gruppledaren inser att han inte kan besitta alla specialistkunskaper som 
gruppmedlemmarna har. Gruppledaren måste dock på ett grundläggande plan förstå 
vilka förmågor, kunskaper, behov och motiv som finns i gruppen så att han kan koordi-
nera den på bästa sätt. Därför måste ledaren ägna mer tid åt inlärning än någon annan av 
medlemmarna. Ledaren måste utveckla visioner och förankra dem i gruppen. 69  

För bibliotekarien som är chef kan det uppstå en konflikt mellan rollerna. Göran 
Widebäck, docent och universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen i Lund, 
menar att man måste balansera kraven som följer av rollen som chef med dem som 
följer av rollen som bibliotekarie. Det är svårt för många att överge sina 
bibliotekarieuppgifter då man som chef ofta har begränsat med tid till den sortens 
verksamhet. Det är också en fråga om man ska identifiera sig med organisationen eller 
professionen. Som chef kan man bli tvungen att låta organisationsmedlemmarnas 
professionella intressen underställas organisationens om dessa inte kan förenas.70 

För en ledare som är internt rekryterad kan det vara svårt att hantera dessa skilda intres-
sen, speciellt i en organisation som står inför förändringar. För att kunna åstadkomma 
förändring kan det underlätta om ledaren rekryteras utanför organisationen. Denna 
ledare måste känna att han har fullt stöd från huvudmannen för att kunna stå emot för-
ändringsoviljan i organisationen. 71 

                                                 
67 Stueart & Moran 2002, s. 63 ff. 
68 Johnson 1986, s. 35. 
69 Sweeney 1994, s. 82. 
70 Widebäck 2001, s. 210ff. 
71 Sweeney 1994, s. 92. 
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Det är inte heller så att ledarskap på bibliotek kan behandlas generellt. Det finns likheter 
men också skillnader mellan hur ledarskap kan praktiseras på bibliotek av olika stor-
lekar och med olika huvudmän. Det finns således ledarskapsproblematik som är specifik 
för högskolebibliotek. 

Hur ska man då vara som ledare inom verksamheten på ett högskolebibliotek, inom den 
akademiska världen och i kontakt med moderorganisationen? Vi har inte hittat några 
svenska studier i ämnet men det finns studier gjorda i våra nordiska grannländer, i 
synnerhet från Danmark. Där har forskning i frågan bland annat gjorts av  Niels Ole 
Pors, lektor vid Danmarks Biblioteksskole, Institutet for Biblioteksudvikling, och Carl 
Gustav Johannsen, forskare inom organisations- och ledarskapsfrågor. De beskriver 
ledarstilen inom de danska forskningsbiblioteken som ett mjukt ledarskap utan regler 
och det drivs av mjuka principer. Motsatsen skulle vara hårt och kontrollerat ledar-
skap.72 Det är ett dialogorienterat ledarskap med motivation och förhållningssätt som 
ledstjärna. Nu är dialogorienterat ledarskap inte allenarådande inom forsknings-
biblioteken men författarna menar att ledarskap inom forskningsbibliotek i Danmark är 
ett homogent ledarskap då de hårda frågorna, vilka genomsyras av regler, order och 
övervägning, så markant och tydligt står tillbaka än i den övriga statliga sektorn. Vidare 
påpekar författarna vikten av personlig utveckling, den medarbetare som ej utvecklar sig 
är i princip ”under avveckling”.73 I Finland har Esko Häkli, fd riksbibliotekarie, 
intresserat sig för ledarskapsfrågor. Vi har använt två av hans artiklar, dels Leader or 
Manager ur boken Serving the scholarly community samt Synpunkter på den nuvarande 
ledningsproblematiken inom forskningsbibliotek ur Bibilioteket… ett förnuftigt företag! 
Häkli funderar över kraven på framtidens chefer på forskningsbibliotek. 

Per Olsson beskriver i en artikel från 1996 hur ledarskapet på forskningsbiblioteken i 
Sverige karaktäriseras, även här betonas vikten av ledarens roll att fokusera på 
möjligheter och entusiasmera, visst risktagande samt välkomnande av kreativa idéer. 
Det måste finnas möjligheter till att experimentera och prova det okända, hoppa på ett 
okänt tåg, utan att kunna garantera succé i slutänden. 74 Vidare påpekar Olsson i samma 
artikel vikten av att införa en målinriktad kultur på sitt bibliotek, vilket effektiviserar 
arbetet samtidigt som innovationer kan introduceras på ett mindre dramatiskt sätt. 
Bibliotekets profil bör vara svaret på frågan ”Vad/vem är biblioteket till för, både idag 
och imorgon?”.75 Olsson knyter ihop profilen och de visionära idéerna som i sin tur 
måste transformeras till konkreta mål vilka anammas av både bib liotekspersonal, 
besökare, moderorganisation och övriga omvärlden. Här blir det tydligt att en 
bibliotekschef måste känna till sitt universitet minst lika väl som sitt eget bibliotek. 
Olsson beskriver den svenska biblioteksvärlden som prudentlig och ambitiös, men 
också lite gnällig och pessimistisk, vilket odlats under en lång tid.76 Det blir tungrott att 
ha personal som lever kvar i gamla mönster och har svårt att se förändringar som po-
sitiva. Dessutom är universitetsvärlden full av gamla regler och traditioner som gör det 
hela svårare att få igenom förändringar. Vidare påverkas universitet/högskola samt dess 
bibliotek av det som sker i samhället i stort, det går inte att gömma sig i sin egen lilla 
värld och producera service som varken passar besökare eller samhället i stort. 

Delmus Williams, chef för universitetsbiblioteket i Akron, Ohio, menar att man måste 
se helheten och biblioteket som en del av den. Bibliotekarien måste arbeta upp ett 
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förtroende bland universitetets ledare och anpassa bibliotekets mål så att de mest gynnar 
institutionerna. Ett viktigt sätt att åstadkomma detta är att integrera biblioteket i 
undervisning och forskning. Bibliotekarien måste förstå att det är undervisning och 
forskning som styr universitetets organisation. Om bibliotekarierna anser att deras jobb 
är göra traditionella bibliotekariesysslor och inget annat kommer de inte att kunna bidra 
till skolans utveckling. De måste inse att de är en del av utbildningen. 77 

Bibliotekschefer måste bli del av högskolans ledarskap om de ska få inflytande i diskus-
sionerna om ny teknologi och tjänster. De måste hjälpa till att minska gapet mellan 
avancerad teknologi och traditionella värderingar. De flesta bibliotekschefer är duktiga 
bibliotekarier som kan biblioteket och vet hur man ska utveckla biblioteksarbetet. De 
som vill leda biblioteket måste etablera sig som akademiska ledare på högskolan, ledare 
som förstår högskolans kultur och uppdrag och vill bidra till dess utveckling. Biblio-
tekschefer måste vara införstådda med det politiska klimatet på skolan och påvisa hur 
biblioteket kan vara en viktig del i informationsinfrastrukturen. 78 

För att få en bredare bakgrund till synen på ledarskap på bibliotek vände vi oss till våra 
grannländer i Norden där några undersökningar gjorts om hur bibliotekschefer uppfattar 
sin funktion. 

Riksbibliotektjensten i Norge gav ut en skriftserie där några av rapporterna har 
behandlat ledarskap på bibliotek ur olika perspektiv. 

Utgångspunkten för rapporten Ledere i norske fagbibliotek. Kjønn, bibliotekfaglig ut-
danning og lønnsforhold: tendenser, sammenhenger, endringsstrategier var författarnas 
allmänna uppfattning att chefer i norska forskningsbibliotek påfallande ofta är män utan 
biblioteksutbildning. Under juni 1990 lät författarna intervjua 345 chefer i 315 bibliotek 
i Norge. De valde ut de högsta cheferna vid specialbibliotek och högskolebibliotek. 
Från universitetsbiblioteken och nationalbiblioteket har dessutom fakultetsbibliotekarier 
och avdelningschefer eller motsvarande tagits med. I norska forskningsbibliotek är 
bibliotekarierna vanligtvis utbildade vid Statens biblioteks- och informationshögskola, 
SBIH. Undersökningen visade att 254 av de 345 che ferna hade utbildning från SBIH, 
varav 222 av de kvinnliga cheferna och 32 av de manliga. Majoriteten av cheferna på 
universitetsbiblioteken och de större högskolebiblioteken var män. Bland dessa chefer 
hade de flesta akademisk bakgrund men inte bibliotekarieutbildning. ”Det er særskilt i 
de ’tunge’ lederstillingene vi finner overrepresentasjon av mannlige ledere, og bare få 
av disse har SBIH-utdanning.”79 Författarna menar att det finns små möjligheter att 
avancera inom bibliotekarieyrket och en av orsakerna som författarna ser det är be-
gränsning i yrkestitlar. Titlar som bibliotekschef och överbibliotekarie har staten lagt 
sina begränsningar på. Det är bibliotekstyp och antalet anställda man har ledaransvar för 
som avgör om man kan få dessa tjänstetitlar.   

I rapporten Mellomlederens rolle i fag- og forskningsbibliotek har författarna intervjuat 
chefer och mellanchefer i forskningsbibliotek. Tonvikten är lagd på förväntningar, dub-
belroller, rollkonflikter, makt och auktoritet för bibliotekarier som är mellanchefer. 
Slutligen har de undersökt vilken roll de anser är möjlig för mellanchefen i framtidens 
bibliotek. De flesta bibliotekschefer har en mellanchefsfunktion, trots detta upptäckte 
författarna en stor avsaknad av litteratur och forskning kring denna yrkesgrupp. De har i 
denna studie valt att anlägga ett sociologiskt perspektiv. De skildrar mellanchefens roll 
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generellt men har praktiska exempel från universitetsbiblioteket i Oslo och Högskole-
biblioteket i Hedmark.  

Utgångspunkten för denna studie har dock varit de samtal och intervjuer som författarna 
haft med ca 30 chefer både i och utanför biblioteksvärlden. Författarna har bett dessa att 
redogöra för sin arbetssituation och vilka tankar de har om sin ledarroll och i synnerhet 
om situationer som kan leda till korstryck och rollkonflikter. Under arbetets gång har 
författarna sedan bett de intervjuade att kommentera och kritisera denna analys. För-
utom de 30 intervjuerna har de även haft givande diskussioner med bland annat en chef 
för en chefsutvecklingsfirma, en sociolog och en konsult. Författarna medger att de är 
väl medvetna om problemet med att vara både deltagare och observatör i och med att de 
beskriver en verklighet som de själva arbetar i. Deras frågeställningar är följande: 

Vilka olika delroller och uppdrag har mellanchefer på forskningsbibliotek? 

Vilka förväntningar och normer möter mellanchefen från de han/hon har relation till på 
olika nivåer? 

Vilka förväntningar och normer har mellanchefen till sig själv och sin rollutövning? 

Hur väljer han/hon att definiera sin roll och sätta gränser? 

Författarnas definition av ledarskap är att uppnå en målsättning genom att leda andra. 
Deras studie handlar således om den roll mellanchefen spelar inom forskningsbibliotek. 
Begreppet roll definierar de som summan av de normer som knyter an till ett bestämt 
uppdrag eller ställning. Rollen ligger som en ring av förväntningar omkring aktören. 
Deras definition av ledarroll är summan av de förväntningar och normer som hör sam-
man med en ledarposition. Dessa har emellertid skiftat i takt med vilka ledarskapsteorier 
som varit de rådande.  

Den klassiska organisationsformen är den hierarkiska pyramidmodellen med långa av-
stånd mellan högsta ledning och lägsta nivån och med mellanchefer på flera olika nivåer 
däremellan. Mellanchef är ett begrepp som författarna ofta har stött på utan att finna 
någon definition. Vid en rundfrågning bland chefer visade det sig att de lade in olika 
innehåll i begreppet och många var även osäkra på hur det skulle avgränsas. Många 
menade att mellanchef är ett skikt på ledningsnivå med enbart överbibliotekarien över, 
exempelvis en fakultetsbibliotekarie. Andra menade istället att den typiska mellan-
chefen kan vara en avdelningschef lägre ner i hierarkin. I universitetsbibliotek kan detta 
till exempel vara chefer för katalogavdelningen, medan på högskolebibliotek blev 
avdelningsbibliotekarien nämnd som ett exempel på mellanchef. Författarna valde här 
att definiera mellanchef som en person som har minst en nivå över sig och en nivå 
under sig i myndighetshierarkin. 

På högskolebibliotek är en bibliotekschef både chef och mellanchef. Bibliotekschef är 
chef för den enhet som utgör biblioteket men i förhållande till moderinstitutionen 
(högskolan, universitetet) är hon/han mellanchef. 

Mellanchefen har följande främsta uppgift/roller: 
- rollen som underordnad 
- rollen som chef av egen enhet. 

I rollen som underordnad ska mellanchefen utföra följande: 
- medverka i utvecklings- och målprocessen 
- sörja för att beslut fattade på högre nivåer i hierarkin blir omsatta i handling 
- rapportera till överordnad chef. 
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I rollen som chef för egen enhet ska mellanchefen ange riktning och hastighet för att få 
de anställda att nå målen. För att lyckas med detta måste han/hon ingå i flera delroller. 
Även som underordnad har mellanchefen flera delroller exempelvis: planläggare, igång-
sättare, budgetansvarig, linjeledare, stabsledare, personalansvarig, expert, vägledare, 
konsulent, projektledare, sakkunnig, förhandlare, rapportör, förtroendevald, 
diskussionspartner, ställföreträdare osv.  

Flera av intervjupersonerna hade även dubbla roller som mellanchef och förtroendevald. 
Dessa hade upplevt att de kom i konflikt med vad som gynnade medlemmarnas intresse 
och vad som var önskvärt på arbetsplatsen utifrån ledningens synpunkt. Då denna un-
dersökning gjordes stod universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) inför en större omorgani-
sering. I förslaget till ny organisationsmodell såg författarna redan minst två nya roller 
för mellanchefen.  

1. Koordinator. Detta betyder att exempelvis den katalogansvarige blir ansvarig 
för en funktion och inte för en grupp anställda som arbetar på 
katalogavdelningen. Personalansvaret försvinner, ledarrollen får ett annat 
innehåll och den yrkesrollen blir huvuduppgift. 

2. Ledare för en funktionsgrupp. Den enskilda gruppen får stor frihet till att 
utforma sin egen verksamhet.  

Avsikten med denna nya modell är att frångå den traditionella biblioteksmodellen som 
är indelad efter inre och yttre tjänstgöring. Nya styrredskap och deras konsekvenser för 
ledarrollen, krav på kunskapsuppdatering och ökning av kompetens inom organisa-
tionsutveckling, administration och ekonomi omnämndes som exempel på framtida 
krav. Flera mellanchefer som intervjuades, i synnerhet de äldre, var bekymrade för 
framtiden. Detta gällde framförallt de personer som varit chefer för samma avdelning i 
många år. Dessa sade sig vara stolta över den goda och stabila miljön på avdelningen 
och såg hot i den nya flexibla strukturen där de traditionella avdelningsskillnaderna 
upplöstes. Arbetssituationen upplevdes som ostabil och oförutsägbar. Många ansåg att 
de hade svårigheter med att sätta in sig i allt det nya och kände sig alltmer otrygga i sin 
ledarroll. Andra intervjuade chefer var tvärtom förtjusta över att det äntligen började ske 
något spännande i biblioteksvärlden. De kände sig mer motiverade och såg större 
möjligheter för att själva vara med och skapa de nya roller de önskade gå in i. 

Författarna till rapporten Lederrekrutering og lederutvikling i større bibliotek är själva 
chefer på olika nivåer på universitetsbiblioteket i Oslo, men från olika delar i organisa-
tionen. Ämnet för denna studie valdes ut ifrån bibliotekets behov och författarnas per-
sonliga intresse. Universitetsbiblioteket i Oslo stod då denna studie gjordes inför stora 
förändringar. Ledarrekrytering sågs bland annat som ett viktigt element i förändrings-
processen. Författarna har i denna undersökning valt att endast studera den interna 
rekryteringen av chefer. 

En effektiv förvaltning av landets samlade informationsresurser förutsätter goda biblio-
tek. Bibliotek som kan spela en aktiv roll inom forskning, undervisning och förmedling 
och som kan utnyttja ny teknologi, utveckla nya tjänster och nå nya användargrupper. 
För att komma dithän måste biblioteken själva utvecklas och förändras. De måste skaffa 
egen kompetens och utveckla bättre ledarskap. Hela ledningsprocessen måste ändras 
och orienteras mer mot den framtida utvecklingen, menar författarna. Ledarfunktionerna 
måste även spridas på flera, samtidigt som högsta ledningens roll blir allt viktigare. 
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”Topplederen må bli mer visjonaer, strateg og inspirator, og ta faerre beslutninger 
selv.”80 

Författarna definierar begreppet ledarskap som att uppnå mål genom att leda andra. De 
urskiljer olika komponenter i ledarrollen: Administratör, inspiratör och strateg. Dessa 
ska dock betraktas som huvudkomponenter som i sin tur innehåller andra komponenter. 
Därefter nämner författarna olika element som de anser ingår i ledarrollen och som bör 
innehas eller utvecklas hos personer som ska ha ledaransvar. Det är emellertid beroende 
på vilket slags ledaransvar och på vilken nivå. Därefter analyserar författarna olika 
former för ledarskap. De omnämner de fyra främsta: 81  

• ideologiskt ledarskap 

• strategiskt ledarskap 

• administrativt ledarskap 

• operativt ledarskap 

Dessa former för ledarskap bör samtliga förekomma i en och samma organisation. Varje 
ledare bör ha drag av alla former men då man förmodligen har tyngdpunkten någonstans 
kan olika ledare med olika tyngdpunkter komplettera varandra. Det operativa ledar-
skapet används exempelvis i det dagliga arbetet. Denna ledarform är vanlig i bibliote-
kens låneavdelning, medan det strategiska och ideologiska ledarskapet istället före-
kommer i bibliotekets ledning.  

Målet för en organisations ledarutveckling måste först och främst ha utgångspunkt i 
organisationens överordnade strategiska mål och personalpolitik. Det bör finnas en så 
kallad ledarutvecklingsplan. Denna plan bör vara konkret och handlingsorienterad och 
grundad på en behovsanalys anser författarna. Ledarutvecklingsprogrammet bör ut-
arbetas efter en programidé som sträcker sig över en längre tid exempelvis ½ - 1 år med 
fördjupning i olika problemområden, uppdrag och litteraturstudier. Programmet bör 
även vara individuellt utformade och kopplade till personens egen arbetssituation. Hit-
intills är karriärplanering ett relativt okänt begrepp i den norska biblioteksvärlden enligt 
författarna. Det är viktigt att högsta ledningen har det formella ansvaret för ledar-
utvecklingen, medan personalavdelningen har det praktiska ansvaret. Detta bör emeller-
tid användas i större bibliotek eftersom det är relativt resurskrävande. 

I Danmark har Johannsen och Pors tillsammans med det danska Biblioteksförbundet 
genomfört en kvantitativ undersökning där de fokuserat på chefsutveckling, chefers 
löner samt chefsrekrytering. De vill att undersökningen Ledere og ledelse i danske bib-
lioteker ska användas som ett arbetsredskap för biblioteksföreningens fortsatta arbete. 
Man vill skapa en debatt och härigenom synliggöra en utveckling av kompetens inom 
ledarskap på de danska biblioteken. Men det var även viktigt att formulera och konkreti-
sera kompetensen inom ledarskap och därigenom försöka skapa ramar för ett årligt se-
minarium både för bibliotekscheferna själva och för det danska bibliotekarforbundet. 
Med detta vill bibliotekarforbundet visa att det danska bibliotekarieväsendet har en 
ledarmässig styrkeposition och att detta bör utnyttjas bättre. Undersökningen består av 
en huvudrapport, utarbetad av Dansk biblioteksskole. Bibliotekarforbundet har vidare 
utarbetat en sammanfattning med BF’s värderingar av huvudrapporten. Denna under-
sökning är den första i sitt slag i Danmark, och intresset var stort vilket tyder på att detta 
ämne är av intresse. 562 bibliotekschefer tillfrågades från både forsknings- och folk-

                                                 
80 Kvadsheim et al.  1990, s. 6. 
81 Ibid. s.18. 



  

 27 

bibliotek, och 411 svarade vilket ger en svarsprocent på 73 %. Därmed tycker för-
fattarna att resultatet ger en representativ bild inom både forsknings- och folkbibliotek.82 

Deras undersökning ger en bild av de danska bibliotekscheferna som en mycket 
dynamisk grupp som i sin tur bidrar till en utveckling av ledarskapet inom den 
offentliga sektorn. Författarna påpekar att andra rapporter visar att ledning och chefskap 
i den offentliga sektorn är utan drivkraft, biblioteken däremot vill ha ett bra ledarskap 
och de vill och kan leda på ett bra sätt. Stora pensionsavgångar inom en snar framtid 
samt att många av studenter på biblioteksutbildningar ser den privata sektorn som 
presumtiva arbetsgivare gör att de offentliga biblioteken som arbetsgivare måste se över 
rekryteringen av personal. Författarna ser bibliotekscheferna inom biblioteken som 
initiativtagare när det gäller dessa frågor och det är tydligt att de både vill och kan leda 
en informationsorganisation.  

Johannsen och Pors undersökning förhåller sig både till chefskap och ledning i mer 
traditionell betydelse och ger en tydlig bild av en dynamisk ledargrupp som bidrar till 
utvecklingen inom den offentliga sektorn i Danmark. Då man i Danmark fokuserat på 
ledarskap de senaste åren har det blivit tydligt att fokus ändrats från rent ledarmässigt 
till mer personligt ledarskap där fokus ligger på personlighet, värderingar och värde-
grunder. Ledarskapet diskuteras och de danska bibliotekscheferna är väl medvetna om 
de framtida kraven och agerar därefter. Fokus ligger på det moderna ledarskapet med 
nyckelbegrepp som nätverksbyggande, dialog, tätt samarbete med intressenter, demo-
krati och värdeorienterat ledarskap.83 Att som chef förstå vidden av vidare- och kompe-
tensutveckling av både sig själv och sina medarbetare är av yttersta vikt och på forsk-
ningsbibliotek betonas även vikten av brukarorientering och teknologisk utveckling. 
Cheferna på de danska forskningsbibliotek, till skillnad mot de på folkbibliotek, är mer 
upptagna av problemställningar kring nya användarsystem och andra system som gyn-
nar utvecklingen kring verksamheten. Chefernas uppfattningar och preferenser till att 
inträda i en chefsroll med dess organisation, beslutsprocesser, olika intressenter på 
många olika nivåer, skaffa sig kännedom och använda sig av de olika ledarskapsverktyg 
som finns att tillgå samt synen på den egna vidareutbildning ter sig olika beroende på 
vilken chefsnivå man besitter. Chefer på större bibliotek känner i större omfattning till 
olika ledarskapsverktyg, de är även mer uppmärksamma på och intresserade av sam-
arbetet med externa intressenter/parter och är större brukare av projektarbetsformen än 
deras kollegor från de mindre biblioteken. 84 

Generellt är de danska bibliotekscheferna i undersökningen mycket nöjda och till-
fredställda med sitt arbete oberoende av vilken typ av bibliotek de arbetar på och vilken 
chefsnivå de tillhör. Vad det gäller själva chefsjobbet visar undersökningen att för-
hållandevis många är nöjda med sin arbetssituation trots den stora mängd problem-
anhopningar och ständiga avbrott man utsätts för som chef. Mindre än 10 % är mindre 
nöjda och mindre än 1 % är mycket otillfredsställda med sin situation. De högsta 
cheferna är de som är mest tillfredställda med sin arbetssituation. 85 

Den danska ledningshierarkin har varit intakt samtidigt som har det tillkommit fler 
stabsmedarbetare i organisationen, till störst del inom forsknings- och fackbibliotek. De 
största organisationsförändringarna sker på de mellanstora biblioteken enligt under-
sökningen, där det varit mest omstruktureringar. Detta har resulterat i ändrade ledar-
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skapsnivåer och färre chefer. I och med införandet av stabsmedarbetare anses det att 
ledarrollen professionaliserats.  

Undersökningen visar på att en stor del av cheferna påpekar vikten av chefsrollen som 
nätverksuppbyggare och att det blir viktigare och viktigare med denna kompetens.86   

Det är alltså nytt fokus på självuppfattning och verksamheten med dess intressenter och 
brukare. Bibliotekscheferna har frångått kontrollverksamhet och regelstyrning och där-
igenom gett medarbetarna större spelrum och inflytande i arbetet. Cheferna agerar stra-
teger, visionärer, kulturbärare, nätverksbyggare med målen som styrmedel och där-
igenom skapas ett klimat för bättre resultat. Undersökningen visar också att en biblio-
tekschef dagligen står inför många problemställningar, avbrutet arbete, ökat antal 
arbetsuppgifter och generellt går mycket tid åt att kommunicera och informera. Stor del 
av de intervjuade danska bibliotekscheferna är eniga om att en viktig del av chefskapet 
är att agera strateg och synliggöra biblioteket i det politiska systemet samtidigt som det 
är mindre viktigt att en bibliotekschef besitter bibliotekariekompetens.87  

Med tanke på framtida krav måste bibliotekschefer vara öppna för förändringsarbete, 
vara skickliga gällande samarbetsförmåga, vara duktiga på att kommunicera samt moti-
vera och inte minst inspirera. Storleken på biblioteken kräver olika kompetensin-
riktning. Stora bibliotek kräver chefer som kan motivera och inspirera samt ha ett hel-
hetsperspektiv på sin arbetsplats medan mindre bibliotek är i större behov av chefer som 
har mer facklig och teoretisk kompetens. Framtidens bibliotekschefer bör enligt den 
danska undersökningen basera sin ledarskapsutveckling på att utveckla sitt sätt att vara 
öppna till förändringar, utveckla ett värdebaserat ledarskap med kvalitetstänkande och 
målstyrning i fokus. 88 

Undersökningen visar att de danska bibliotekscheferna är mycket intresserade av ledar-
skap och dess utveckling, de är också i stort nöjda med sin arbetssituation där de anser 
att de har en relativt stor frihet i arbetet och att de håller öppna dörrar till sina med-
arbetare. De medarbetare som har behov av det ska kunna komma in på chefens rum för 
ett samtal. Nästan 90 % av de danska bibliotekscheferna menar att de håller den öppna 
dörrens politik.89 Denna undersökning ger en bild av danska bibliotekschefer som 
mycket tillfredställda med sina positioner och sitt arbete. De har stort inflytande på sin 
eget arbetssätt och sin arbetstid, de är medvetna om vad som krävs av en chef även i 
framtiden och de verkar vara öppna för de förändringar som krävs av ett bibliotek och 
informationscentrum. 

Samma författare har skrivit artikeln, Library directors under cross-pressure between 
new public management and value-based management som bygger på ovan nämnda 
undersökning. Johannsen och Pors fokuserar här på bibliotekschefers attityder och 
karaktärer samt andra aspekter på ledarskap i relation till NPM och värdebaserat ledar-
skap. New public management (NPM) försöker överföra principer från den privata sek-
torn in i den publika sfären. Det är svårt att samla teorier under NPM, man får snarare se 
det som en social rörelse där flera olika teorier, metoder och andra verktyg används helt 
fristående från varandras ursprung. Dess ideologi utgår från konstaterandet att oflexibel 
byråkrati hindrar och bromsar upp samhällets fundamentala dynamik. Här betonas även 
att ledarskap och ledarskapsutveckling ses som ett strategiskt verktyg och inte som en 
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profession i sig.90 Det är mjuka värderingar och etiska frågor där individuell löne-
sättning ses som en viktig motivation. Individuell lönesättning är idag en integrerad del 
av det offentliga lönesystemet.  

De danska bibliotekscheferna har som tidigare framgått stort medvetande om vad som 
krävs av deras ledarskap i framtiden. De är väl medvetna om att trycket kommer från 
flera håll, både externt (från politiker och det övriga samhället) och internt (från moder-
organisationen, studenter, forskare och lärare) och därtill på flera nivåer. Ledarskapet 
varierar beroende av bibliotekens storlek och vilken chefsnivå man befinner sig på. 
Cheferna på större bibliotek är medvetna om det nödvändiga samarbetet med externa 
intressenter, de arbetar mest med organisationsutveckling och strategiskt ledarskap me-
dan cheferna på mindre bibliotek arbetar mer med daglig administration och organisa-
tionsutveckling. Projekt- och grupparbete verkar mer accepterat på de större biblioteken 
än på de mindre. De danska bibliotekscheferna visar sig iakttaga ett modernt ledarskap 
och sätt att leda där de mjuka värden som attityd, dialog, samarbete, motivation och 
ömsesidig respekt är extremt viktigt, samtidig som de i sina ledarroller distanserar sig 
från regelverk och regler, dominerande attityd och kontrollbehov. Det mer gammal-
modiga och hårdare sättet att leda var vanligast bland kvinnliga chefer på folkbibliotek. 
De framtida ledarna rekryteras bland de med mjuka och förändringsbenägna ledar-
skapsideal där fokus ligger på öppenhet, en vilja att förändra, samarbetsbenägenhet, 
motivations- och inspirationsvilja.91  Framtida behörighetskrav för chefer är alltså att de 
ska ha en inneboende förmåga att kunna hantera mjuka och föränderliga ledarkvalifika-
tioner med fokus på öppenhet, en vilja att förändra och stor fallenhet att samarbeta, in-
spirera och motivera. Cheferna i undersökningen inser vikten av att utvecklas för att 
passa in i den framtida ledarrollen. De kunskaper de sätter mest värde på att vidare-
utveckla är föränderligt ledarskap, värdebaserat ledarskap, kvalitetsledarskap och 
kunskapsledarskap. 

Bibliotekens teknologiska utveckling och dess elektroniska resurser och digitala sam-
lingar gör att biblioteken befinner sig i ständig förnyelse. Det är viktigt att bibliotekets 
rykte är gott för att vinna legitimitet från både politiker och allmänhet, detta kräver goda 
chefer med goda och moderna ledaregenskaper. Inflytande vinns genom god social 
kompetens och god samarbetsförmåga. Inflytande handlar om god kontakt med männi-
skor. Undersökningen pekar på den framtida ledarskapsrollen inom biblioteks och in-
formationssektorn med tyngden på följande kompetenser: strategisk ledare och visions-
makare, resultatinriktad, värde- och kulturbärare samt närverksbyggare. Det minst 
viktiga för den framtida ledarskapsrollen är: ledare med starkt behov av kontroll och 
regelverk, med expertkompetens inom professionen samt administrativ kompetens. 

I antologin Serving the scholarly community funderar Esko Häkli över vilka chefer det 
kan komma att behövas i framtidens forskningsbibliotek. Han befann sig på en flygplats 
när han upptäckte att många böcker som såldes där handlade om ledarskap i en eller 
annan form. Detta fick honom att börja reflektera över vilket komplext och universellt 
ämne ledarskap är samt vad detta skulle leda till i biblioteksvärlden. Traditionellt har 
bibliotekscheferna på forskningsbibliotek i Finland alltid varit lärda män med hög 
ställning i de lärda kretsarna. Framväxten av bibliotek till stora organisationer började 
emellertid ställa krav på kunskap om biblioteksarbete och biblioteksledning som 
önskvärda kvalifikationer även hos bibliotekscheferna. 92  
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Finland har av tradition en mycket byråkratisk syn på bibliotek och en hierarkisk orga-
nisation som består av en personalstab som är uppdelad i flera olika kategorier och 
lönenivåer. Biblioteksyrket var länge en sluten krets dit det inte fanns möjlighet att 
rekrytera personal med andra kvalifikationer. Så sent som under slutet av 90-talet när 
Esko Häkli själv hade försökt anställa en person med arkivutbildning för att ta hand om 
bibliotekets manuskriptsamling behövdes det en komplicerad administrativ åtgärd för 
att detta skulle gå igenom. Tjänsten fick ändras till att gälla en forskartjänst utan for-
mella krav. Esko Häkli förklarar hur imponerad han blev av den beslutsamhet som man 
samtidigt visade vid Kongeliga biblioteket i Köpenhamn, där man oftast använder möj-
ligheten att komplettera personalstyrkan med annan expertis än bibliotekarier. Parallellt 
med utvecklingen av de rigida formella kraven i Finland höjdes även biblioteks-
utbildningen till universitetsnivå. Nya informationsvetenskapliga institutioner tillkom 
vid flera universitet. Ironiskt nog erbjöds ingen yrkesmässig utbildning, utan enbart en 
vetenskaplig profil. Några möjligheter att nå höga positioner för personer utan bib lio-
teksutbildning fanns knappt. Även om de formella kraven nu har avskaffats är 
bibliotekserfarenhet fortfarande ett krav för bibliotekschefstjänsterna, som om det vore 
mycket mer krävande att driva ett bibliotek än ett helt universitet påpekar Häkli. Hur 
ska det annars tolkas att yrkesutbildning krävs för chefer men inte i lika hög ut-
sträckning för de yrkesverksamma bibliotekarierna.  

Med tanke på alla förändringar i omvärlden krävs att även biblioteken ser över sina ruti-
ner. Att vara chef för ett universitetsbibliotek har förändrats påtagligt under de senaste 
fem åren, hävdar Häkli. De flesta bibliotek har genomgått en stor omorganisation. 
Nyckelordet för det nya är platt organisation, det vill säga något helt annat än den 
nuvarande hierarkiska. Reducera mellanchefsnivån och låt huvuddelen av besluten 
göras av dem som utför arbetet menar Häkli. En organisation måste formas utifrån an-
vändarnas behov och personalen måste utveckla ett entreprenörskaps- och 
affärstänkande. I framtiden kommer biblioteken därför att behöva che fer som är redo för 
att ta utmaningar och ha visioner för att utveckla sitt bibliotek. Häkli avslutar sina 
reflektioner med att nyfiket undra över om nästa generations bibliotekschefer 
fortfarande kommer rekryteras bland bibliotekarier.93 

 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Vår avsikt är att göra en undersökning av bibliotekschefer och komma åt deras 
personliga uppfattningar, värderingar och reflektioner kring ämnet utifrån deras kontext. 
Därför önskade vi styra dem så lite som möjligt. Valet föll på en kvalitativ 
undersökning för att nå vårt syfte och vi gjorde en fallbeskrivning utifrån tre bibliotek. 
Vi genomförde djupintervjuer med låg grad av struktur och standardisering. Vi har 
således haft ett fåtal öppna frågor för den intervjuade att diskutera kring.  

Med en kvantitativ metod hade vi kunnat använda oss av ett större urval respondenter 
och på det viset fått större representativitet. Vi inser att vi inte kan dra några generella 
slutsatser utifrån det urval vi har. Vi har ändå föredragit att göra en kvalitativ 
undersökning eftersom vi ville få ut mer av djup och resonemang ur vår undersökning. 
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Redovisning av andras undersökningar hoppas vi till viss del ska kompensera bristen på 
representativitet i vår undersökning. 

Vi varseblir vår omgivning på olika sätt och denna varseblivning leder oss. Det blir där-
för intressant att se hur människor uppfattar sin omgivning och sin situation eftersom 
det för med sig konsekvenser för hennes sätt att handla och betrakta andra människor.94 

Vi anser att vi valde en relevant metod för att uppnå vårt syfte. Våra respondenter var 
öppna och gav inte intryck av att hålla inne med sina känslor och åsikter angående sitt 
ledarskap. De flesta gav uttryck för att de tyckte att det fattades material i ämnet. 
Kanske hade vi uppnått bättre resultat om vi intervjuat fler chefer vid fler bibliotek men 
metoden är tidskrävande och enligt vår åsikt samlade vi tillräckligt material för ett 
arbete av den här storleken. 

3.2 Kvalitativ intervjumetod 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg. Vilket verktyg man använder beror på 
vilka forskningsfrågor som ställs.95 De olika metoderna står inte i något 
motsatsförhållande utan kan ofta komplettera varandra. I en kvalitativ undersökning är 
man ute efter djupet snarare än bredden. Man söker en företeelses karaktär eller 
egenskaper istället för mängden företeelser vilket lämpar sig för en kvantitativ 
undersökning. 96 Man söker förståelse istället för fakta, men också förståelse kan vara 
fakta som säger något om de värderingar som ligger till grund för hur vi förstår våra liv.  

I en kvalitativ intervjuundersökning gör man grundliga intervjuer med ett begränsat 
antal intervjupersoner för att därigenom få en djupare och mer allsidig bild än i en 
kvantitativ undersökning. Man bestämmer inte i förväg vilka resultat man förväntar sig 
för att sedan verifiera dessa resultat. Det är inte representativitet man söker i en 
kvalitativ undersökning, man är inte ute efter att dra generella slutsatser. Det är inte all-
männa åsikter som efterfrågas utan den intervjuades specifika upplevelser. Ibland är det 
så att det som säger mest om oss människor inte är det som gäller oss alla utan det som 
är unikt för oss som individer.  

Standardisering är den grad till vilken frågorna och situationen är densamma för alla 
intervjuade. Vid låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora. Man tar 
frågorna i den ordning de passar och låter svaren avgöra följdfrågorna.97 

Man använder sig vid kvalitativa intervjuer av det unika samtal som uppstår i ett speci-
ellt sammanhang. Forskaren är det viktigaste redskapet. Man väljer intervjuformen för 
att få fram människors förståelse av ett fenomen och man följer upp det i intervju-
personens berättelse som handlar om personens förståelse av det eftersökta fenomenet.98 
Den kvalitativa intervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, förstå inne-
börden av människors erfarenheter före de vetenskapliga förklaringarna. 

Tekniskt sett var våra kvalitativa forskningsintervjuer halvstrukturerade, det vill säga 
varken ett öppet samtal eller ett strukturerat fråge formulär. De genomfördes enligt en 
intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och omfattar förslag till frågor. 
Syftet var inte att pröva en hypotes utan snarare att sondera en terräng. 

                                                 
94 Trost 1993, s. 20. 
95 Kvale 1997, s. 69. 
96 Widerberg 2002, s. 15. 
97 Trost 1993, s. 15. 
98 Widerberg 2002, s. 16. 
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3.3 Urval  

Enligt Kvale brukar antalet intervjuade i en kva litativ intervjuundersökning vara femton 
plus eller minus tio.99 Trost anser att när man använder sig av kvalitativa intervjuer bör 
man koncent rera sig till ett mycket litet antal intervjuer, kanske fyra eller fem. 100 Många 
intervjuer gör materialet ohanterligt och det blir svårt både att få överblick och lägga 
märke till detaljer. Ett fåtal väl utförda intervjuer är viktigare än många sämre. Kvalitet 
är viktigare än kvantitet. Vi har valt att intervjua nio personer vid tre olika bibliotek.  

En vanlig kritik mot kvalitativa intervjuer är att man inte kan generalisera utifrån ett 
sådant litet urval men i en kvalitativ undersökning är det vanligen ointressant med ett 
statistiskt representativt urval. Man vill ofta att urvalet ska vara så heterogent som möj-
ligt för att täcka undersökningsområdet. För att få ett så stort informationsinnehåll som 
möjligt väljer man dels personer som kan antas veta mycket om det man undersöker 
dels personer som har kunskaper som ligger i gränsområdet för det undersökta.101 
Istället för ett representativt urval vill man ha ett strategiskt. Det bör vara en så stor 
variation som möjligt bland de intervjuade för att minska risken att få ett antal intervjuer 
där alla säger samma sak vilket ger mindre information att arbeta med. 

Arcadius har i sin undersökning valt lärosäten för att representera olika typer, ålder och 
storlek.102 Det stora gamla universitetet, Lunds universitet, den specialiserade fack-
skolan, Kungliga Tekniska Högskolan och den unga högskolan, Högskolan i Borås. Det 
har hon inte gjort för att jämföra utan för att få en bredare bild. Vi hade redan innan vi 
läste hennes undersökning tänkt i samma banor. Vi har valt ett stort äldre bibliotek, ett 
litet nytt bibliotek och ett specialbibliotek. Vi har valt att anonymisera biblioteken för 
att underlätta omnämnande av cheferna utan att deras identiteter blir avslöjade.  

För att få en bred bild har vi också valt att intervjua chefer på olika nivåer i maktstruk-
turen. Detta är orsaken till att det blev nio intervjuer för att vi på det sättet täckte in de 
olika nivåerna på de olika biblioteken. Strukturen såg olika ut på biblioteken och det 
fanns olika många nivåer så vi har därför inte intervjuat lika många på varje bibliotek. 

För att täcka in de olika nivåerna har vi intervjuat överbibliotekarierna på alla bibliotek 
och sedan en chef på varje nivå utåt i strukturen. Vid val av mellancheferna gick vi in på 
bibliotekens hemsidor och valde en chef från varje nivå. Det har dock varit viktigt för 
oss att de har personalansvar, vi har följaktligen uteslutit projektledare och dylikt då det 
inte automatiskt innebär personalansvar. Ett flertal av dem har också budgetansvar. Alla 
vi har frågat har svarat ja och vi har upplevt att det har funnits ett stort intresse från 
chefernas sida att tala om ledarskapsfrågor. 

Enligt litteraturen kan det vara problematiskt att intervjua chefer i överordnad ställning 
då det kan hända att de föredrar att beskriva verksamheten i svepande ordalag präglat av 
organisationens officiella uppfattningar. De kan också reagera negativt om intervjuaren 
upplevs ifrågasätta organisationen och dess verksamhet.103 Ledare är ofta vana vid att 
vara den som tar initiativ och kan därför tycka att det är svårt att låta någon annan styra 
samtalet.104 Vi upplevde dock inte att vi hade den typen av problem. Vi uppfattade våra 

                                                 
99   Kvale 1997, s. 98. 
100 Trost 1993, s. 73. 
101 Wiss & Ödlund 1999, s. 15. 
102 Arcadius 1999, s. 10. 
103 Wiss & Ödlund 1999, s. 33. 
104 Repstad 1999, s. 79. 
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respondenter som öppna och positiva inför att samtalen om sitt ledarskap. I den mån de 
själva ville styra samtalet var det inom ramen för ämnet. 

3.4 Tillvägagångssätt  

Våren 2003 började vi vår undersökning. Vi tog kontakt med de nio personer som vi 
önskade skulle ingå i vår undersökning via e-post. Vi förklarade i meddelandet vilka vi 
var, syftet med undersökningen, de ämnen vi ville ta upp och att vi tänkte använda 
bandspelare. Eftersom vi ville ha en öppen intervju hade vi inte fixerade frågor som vi 
lämnade ut i förväg. Vi ville ändå ge våra intervjupersoner möjlighet att förbereda sig 
och inte känna sig utsatta för några överraskningsmoment i intervjusituationen så därför 
lämnade vi i förfrågan de teman som vi tar upp i vår intervjuguide.105  

En intervjuguide anger de ämnen som ska tas upp under intervjun och innehåller förslag 
till frågor. De teman vi tar upp i vår guide motsvarar vår frågeställning och vi har ett 
antal frågor till varje del av frågeställningen som hjälp om intervjupersonen behöver 
hjälp att komma framåt. Det är ett stöd för oss som intervjuar för att se till att de olika 
ämnesområdena täcks upp under intervjun. Inom dessa områden kan man sedan 
diskutera fritt och ställa de följdfrågor som faller sig naturligt utifrån situationen. 106 

Vi ville ha en avslappnad intervjusituation och valde därför att utföra intervjuerna på 
intervjupersonens hemmaplan. Vi tror att det gjorde det lättare för dem att ställa upp och 
det kan vara en poäng i sig att möta dem på den arbetsplats de beskriver. Intervjuerna 
gjordes under tiden maj 2003 till januari 2004. De var minst 45 minuter långa. 

Intervjupersonen informerades om syftet med frågorna och hur dessa ska bearbetas och 
presenteras. Eftersom vi inte har individfokus på intervjun garanterades de anonymitet. 
Vi informerade om att vi kommer att använda bandspelare under intervjun men vi 
frågade inte. Denna information lämnades redan i introduktionsmeddelandet så den 
intervjuade hade möjlighet att avstå från att delta om inspelandet verkade obehagligt. 
Bandspelare var nödvändigt för att vi skulle kunna koncentrera oss under intervjun.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda bandspelare. Det kan verka 
hämmande på den intervjuade att allt den säger blir registrerat, situationen blir mindre 
intim och mer officiell. Det ger också mycket merarbete eftersom det är ett tidskrävande 
arbete att skriva av banden. Vi ansåg dock att fördelarna övervägde. Vi behövde inte 
förlita oss på vårt minne utan kunde vara säkra på vad våra intervjupersoner faktiskt har 
sagt. Dessutom kunde vi vara mer uppmärksamma under intervjun och interagera i 
högre grad med våra intervjupersoner. En annan fördel är att vi får höra oss själva och 
kan bedöma vårt eget agerande.107 

Vi har kompletterat inspelningen med anteckningar, dels för att markera sådant som inte 
framgår av inspelat material som om intervjupersonen med kroppsspråk eller på annat 
sätt visar att något är särskilt viktigt för honom/henne dels för att ha något att arbeta 
med tills utskriften är klar. 108 Om man under intervjun tycker sig uppfatta något annat 
än det som sägs explicit med ord kan man försöka formulera det outtalade och skicka 
tillbaka det för att se om man får någon bekräftelse. För att ge feedback och låta 
intervjupersonen känna att man lyssnat kan man mot slutet av intervjun ta upp något 
som sagts tidigare och se att man förstått det rätt.  
                                                 
105 Se bilaga 1. 
106 Widerberg 2002, s. 99. 
107 Ekholm & Fransson 1994, s. 58. 
108 Widerberg 2002, s. 94. 
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Vi har varit minst två vid varje intervjutillfälle och sett det som en fördel. När man är 
flera som intervjuar kan man backa upp varandra och komplettera med probes.109 Pro-
bes är följdfrågor eller andra sätt att föra intervjun vidare. Allmänna probes såsom paus, 
klargöranden och upprepning används för att stödja och uppmuntra intervjupersonen. 

Vi upplever att intervjuerna har haft en öppen och ärlig atmosfär och att cheferna varit 
medvetna om vad de svarat på och varför. I de olika analysavsnitten kommer vi i stor 
utsträckning att återge deras svar som citat och det är vår förhoppning att detta rättvist 
speglar deras åsikter.  

Intervjuer av samtalskaraktär tror vi har den fördelen att bli mer uttömmande och 
resonerande. Vi har försökt att vara så konsekventa och strukturerade som möjligt. Vi är 
medvetna om att chefernas praktiska och teoretiska bakgrund och erfarenheter präglar 
deras svar och åsikter. Svagheten med intervjuer av samtalskaraktär är dock att 
diskussionerna riskerar att flyta ut, det kan bli problem att hålla sig till sakfrågan. Vi 
upplevde dock inte att det här var något våra intervjupersoner hade problem med. 

Det första steget var att skriva ut och läsa igenom intervjuerna. Det andra steget var att 
märka ut olika slags data och börja klassificera. Vi utformade en temaguide utifrån de 
teman vi fann i intervjuerna. Vi tror att det var till fördel att vi var fler som arbetade 
tillsammans då de skillnader som uppstår när olika personer tittar på samma problem 
kan leda till viktiga insikter. Temaguiden använde vi sedan i resultatredovisningen.  

Redovisningen av vår intervjuundersökning består dels av beskrivning och referat av 
intervjuerna, dels av en analys. Det bakomliggande teoretiska perspektivet ska sätta 
tolkningen i ett meningsfullt sammanhang. Vi har försökt göra en rimlig avvägning 
mellan beskrivning och analys. Eftersom en analys är avhängig den person som gör 
tolkningen är det en fördel om man i den här delen av arbetet är fler personer så att man 
får fler infallsvinklar.110 Det är inte de intervjuade individerna som ska analyseras utan 
det är de sociala mönster de bär på som ska förstås. Vi har i vår redovisning använt oss 
ganska mycket av citat från intervjuerna. Vi vill på det viset ge en direkt bild av våra 
intervjupersoners uppfattningar vilket kan jämföras med våra tolkningar. Uppfattningen 
om att använda citat i resultatredovisningar varierar. Repstad säger dock i sin metodbok 
att man hellre ska använda för många citat än för få.111 Att redovisa resultat genom citat 
kräver i lika hög grad som andra redovisningar tolkning. Urvalet av citat är subjektivt 
för att styra läsarens föreställningar i en viss riktning.112 

                                                 
109 Andersson 2001, s. 138. 
110 Widerberg 2002, s. 31. 
111 Repstad 1999, s. 121. 
112 Ekholm & Fransson 1994, s. 59. 
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4. Resultat 
Vi utgår i resultatredovisningen från den temaguide som vi utformade utifrån de teman 
vi tyckte oss finna i intervjumaterialet. Guiden består av tre huvudteman med 
vidhängande underfrågor.  

1. Allmän inställning till ledarskap. 
  – Vilka blir chefer? 
  – Varför blir man chef? 
  – Tala om ledarskap. 
  – Ledningsfilosofi. 
  – Inspiration och förebilder. 
  – Tankar om bra/dåligt ledarskap. 

2. Bibliotekets organisation. 
  – Hierarkier. 
  – Beslutsfattande. 
  – Delegering. 
  – Delaktighet i den vardagliga verksamheten. 
  – Löner. 
  – Kontakter med filialbibliotek. 

3. Kopplingen till moderorganisationen. 
  – Organisation. 
  – Förhållandet till omvärlden. 
  – Högskolebibliotekens uppdrag. 
  – Ekonomi. 
  – Samarbete. 
  – Institutionskontakter. 
  – Akademiskt ledarskap. 
 

De chefer som vi intervjuat är lovade anonymitet men för att ändå få en uppfattning av 
vilken chef som sagt vad kommer hänvisningar och citat att märkas med olika beteck-
ningar. Vi använder här en förenklad uppdelning av chefskategorier. Med beteckningen 
Överbibliotekarie avser vi den högsta chefen på biblioteket även om alla i realiteten inte 
använder sig av den tjänstebenämningen. De övriga benämner vi mellanchef.  

C1 – Överbibliotekarie. Stora, äldre biblioteket. 

C2 – Mellanchef. Stora, äldre biblioteket. 

C3 – Mellanchef. Stora, äldre biblioteket. 

C4 – Mellanchef. Stora, äldre biblioteket. 

C5 – Mellanchef. Lilla, nya biblioteket. 

C6 – Överbibliotekarie. Lilla, nya biblioteket. 

C7 – Mellanchef. Specialbiblioteket. 

C8 – Mellanchef. Specialbiblioteket. 

C9 – Överbibliotekarie. Specialbiblioteket. 
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4.1 ALLMÄN INSTÄLLNING TILL LEDARSKAP 

4.1.1 Vilka blir chefer? 
På 1930-talet kom forskningen kring ledarskap att ändra inriktning. Från att tidigare ha 
handlat om vilka personlighetsegenskaper som var utmärkande för de personer som blev 
ledare, kom istället fokus ligga på ledarskapsbeteenden. Emellertid hade man aldrig 
lyckas fastställa några tydliga egenskaper som utmärkte dessa personer. Kritikerna in-
vände emot att egenskaper är abstrakta fenomen som både är svårdefinierbara och svåra 
att mäta. Dessutom menade man att man missade de yttre omständigheterna. Emellertid 
har synen på personlighetens betydelse under senare år återkommit inom ledarskaps-
forskningen men kanske framförallt inom den s.k. managementlitteraturen. 

Att vara ledare innebär att få ett uppdrag som innebär ansvar för en viss verksamhet. I 
ledarskapslitteraturen talas mycket om vissa personers sociala erfarenheter och person-
liga läggning som avgör lämpligheten att leda andra. En stor del av denna litteratur 
fokuserar på frågor huruvida ledaregenskaper är något medfött eller om det går att lära 
sig att bli en bra ledare.  

Jag tror att har man inte fallenhet för det eller tankar kring att man vill 
vara med och leda på något sätt, är en sån person, då tror jag inte man 
kan lära sig det hur mycket böcker man än läser. Jag tror att man har 
någon slags fallenhet eller läggning. (C2) 

Av de nio chefer som vi intervjuade var sju kvinnor och två män. De var chefer på bib-
liotek med personalantal mellan 30-200 personer. I intervjuerna har även våra samtal 
kommit att beröra frågor om varför man har sökt en chefstjänst eller antagit erbjudande 
om en sådan. För några av cheferna var detta deras första chefsuppdrag medan det för 
några andra var ännu en i en lång rad chefstjänster.  

Fem av de nio cheferna var utbildade bibliotekarier. De som inte var biblioteksutbildade 
hade antingen halkat in i biblioteksvärlden av en tillfällighet eller hade kopplingar till 
den akademiska världen. En av cheferna hade tidigare varit professor och prefekt och en 
hade varit högskolelektor. Några hade även jobbat på andra högskole- och universitets-
bibliotek tidigare, både som bibliotekarier och som chefer. Två hade en tidigare erfaren-
het som chefer på en statlig myndighet och en hade hållit kurser för bibliotekschefer. 

Den norska undersökningen Ledere i norske fagbibliotek. Kjønn, bibliotekfaglig ut-
danning og lønnsforhold visade att 254 av de 345 chefer som intervjuades hade ut-
bildning från SBIH, (Statens bibliotek- och informationshögskola), varav 222 av de 
kvinnliga cheferna och 32 av de manliga. Majoriteten av cheferna på de norska univer-
sitetsbiblioteken och de större högskolebiblioteken var män. Bland dessa chefer hade de 
flesta akademisk bakgrund men inte bibliotekarieutbildning.  

I de danska forskningsbiblioteken har det dock aldrig varit krav att cheferna ska ha bib-
liotekariebakgrund något det istället är på folkbiblioteken. De flesta bibliotek hittills har 
varit ledda av personer med bibliotekariebakgrund. Det gäller i synnerhet i folk-
biblioteken, där bibliotekslagen har betonat att ett folkbibliotek ska ledas av en yrkes-
utbildad bibliotekarie. Den nya bibliotekslagen från 2000 bröt emellertid bibliotekari-
ernas monopol på dessa tjänster och dörrarna har nu öppnats för andra yrkesgrupper, 
såsom exempelvis jurister och ekonomer. De stora och små forskningsbibliotekens che-
fer och överbibliotekarier består idag av en brokig skara av bibliotekarier, lärare, eko-
nomer, civilingenjörer, psykologer och liknande. Men huvuddelen av dessa har emel-
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lertid innan deras tillträde på tjänsten haft en längre arbetserfarenhet från 
biblioteksvärlden. 113  

Bland de chefer vi intervjuade hade de flesta en akademisk utbildning, inom exempelvis 
juridik, ekonomi och psykologi. Flera hade blivit internrekryterade, det vill säga hand-
plockade på den egna arbetsplatsen utan den traditionella gången med annonsering, 
ansökan, anställningsintervju osv. För två var detta även den sista tjänsten innan 
pensionering.  

Men man kan säga så här, att många gånger funderar man ju… jag 
menar, dem flesta av oss har börjat jobba här någon gång i tiden och 
jobbat som vanliga biblioteksassistenter och bibliotekarier. Och så 
småningom har det kanske visat sig att Kalle, Pia och Anders passar 
till att bli chefer. Och sen har det blivit så att man har sökt eller att 
någon har frågat eller puffat att ’du skulle nog passa’ osv. Men det är 
inte så att vi varit så medvetna om det här med cheferiet, utan det är 
några som har utkristalliserat sig, som skulle kunna passa på något sätt 
och så har det blivit. (C2) 

Att leda förutsätter förståelse av ledarfunktionen, intresse för organisationen och viljan 
att ta ansvar. Ledarskap är alltid en utmaning för den som ger sig på det. I 
ledarsskapslitteraturens beskrivningar av framgångsrikt ledarskap nämns oftast 
personlig mognad och erfarenhet som väsentliga egenskaper. En av de chefer vi 
intervjuade menade att det var så mycket man skulle göra när man var ung, det blev 
lättare när man fått lite perspektiv på sig själv och på sin tillvaro. Däremot, påpekade 
hon, måste man vara inte vara uråldrig för att bli chef. 

Det beror på erfarenhet, av arbete och mänsklig erfarenhet. Men jag 
menar inte att folk ska sitta och vänta på att bli chefer, men man ska 
kanske inte kasta sig in i det alltför ung. En viss mognad krävs och 
den kommer ju i olika perioder hos olika människor. (C5) 

Biblioteksvärlden präglades tidigare av en hierarkisk ordning där den äldsta och/eller 
mest meriterade naturligt sågs som innehavare av chefstjänsten fram till pensionering. I 
dag är det ofta svårt att rekrytera chefer, många bibliotekarier drar sig för den betydande 
uppgiften. Många vill inte heller ge upp andra delar av yrkesutövningen och det är en-
dast ett fåtal som tänker sig en karriär som chef. Att som bibliotekarie ta på sig ett 
chefsuppdrag eller att bli utsedd till chef innebär att man går in i en ny tillvaro med nya 
krav, rutiner osv. För alla som går in i ett chefskap gäller att delar av den tidigare yrkes-
utövningen måste prioriteras bort. Nackdelen när man går från att ha varit bibliotekarie 
till att bli chef, är att man tappar sina fackkunskaper. Från att kanske ha varit specialist 
övergår man nu till att bli en som istället har ytliga kunskaper om väldigt mycket. 

…om man är en chef på lite högre nivå, tror jag att man måste försöka 
ha så mycket kontakt som möjligt med själva verksamheten och med 
lägre nivå. Jag tror att man har nytta av om man vet hur det går till, 
hur man jobbar ute i verksamheten. Att man syns och pratar med folk 
istället för att man bara sitter hela dagarna utan att det är någon som 
ser en. För då blir det i alla fall för mig alldeles för teoretiskt. (C2) 

Som chef måste man inte veta exakt allt vad alla gör, men man måste ha så mycket kun-
skap om organisationen att ingen del är främmande. Man måste känna eller skaffa sig 

                                                 
113 Johannsen & Pors 2002, s. 10. 
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orientering om alla delar som exempelvis resursbehov, ekonomi, bemanning osv. De av 
våra intervjuade chefer som hade en bakgrund som bibliotekarier hade tidigare även haft 
specialistkompetens inom områden som exempelvis katalogisering, förvärv eller 
databassökningar. Ur den aspekten är det en klar fördel om man leder medarbetare med 
samma arbetsuppgifter som man själv har haft. Den egna erfarenheten gör att man väl 
förstår medarbetarnas arbetssituation. Man känner till yrkesjargongen men kan också ha 
bättre förutsättningar för att få medarbetarnas förtroende. I hektiska tider kan man 
utnyttja sina gamla färdigheter och själv delta i det dagliga arbetet.  

När man arbetar så nära sina anställda, som författarna till studien Mellomlederens rolle 
i fag- og forskningsbibliotek, har intryck av att många av de intervjuade mellancheferna 
gjorde, kan detta upplevas problematiskt vad det gäller att hävda sin ledarauktoritet. 
Detta gäller främst chefer som blivit chefer över sina forna kollegor. Balansgången 
mellan att vara kamrat och kollega kan vara krävande. Som kollegor på samma nivå 
kunde de gärna visa att medarbetare också kunde bli nära vänner. Som chefer insåg de 
att de måste vara varsamma med personliga relationer.  

Påfallande många av de intervjuade cheferna beklagade att de tappat sina fackkunskaper 
och flera försökte därför i möjligaste mån även att hinna med traditionella bibliotekarie-
uppgifter. Att ha erfarenhet från bibliotekets olika verksamhetsområden betraktades som 
något mycket värdefullt. Det gjorde att de hade en insikt i hur verksamheten fungerade.   

Men jag tycker att jag har nytta av att ha jobbat överallt så jag vet hur 
det är ändå. För i nämnden kan det hända att jag får en fråga och 
många gånger vet jag ju ungefär hur det är i verkligheten, även om jag 
inte kan säga exakt. Det kan ju ha förändrats och så. Men jag skulle 
tycka att det vore väldigt svårt om jag inte förstod mig på vad 
personalen gör för någonting. (C2) 

4.1.2 Varför blir man chef? 
Att bli chef är långt ifrån ett självklart val för många människor. Orsakerna till att man 
ändå blivit chef är oftast flera. Man var den bäst utbildade på arbetsplatsen eller kanske 
för att man vunnit sina kollegors uppskattning genom att vara skicklig, pålitlig och 
effektiv. Antalet tjänsteår brukar också väga tungt. Ledarens motiv för att vilja vara 
ledare kan också variera. Det kan vara för att man önskar ha överblick och ansvar, ha 
mandat att genomdriva förändringar. Det kan också vara rent personliga intressen som 
styr såsom exempelvis maktbegär, högre lön och status. Till chefstjänster är det viktigt 
att rekrytera personer med goda förutsättningar att utöva ett gott chefskap. Flera av de 
chefer vi intervjuade ansåg att chefsansvaret gav utrymme för kreativitet, vidareut-
veckling och självförverkligande. Det är inspirerande, man får mycket positiv feedback 
från medarbetarna och framförallt är det ett mycket utvecklande jobb. Däremot varie-
rade det om man själv hade sökt chefstjänsten, blivit utnämnd eller uppmanad att söka.  

Det här jobbet sökte jag däremot och det tror inte folk, utan de tror att 
jag blev liksom hitsatt.(C6) 

För några av våra intervjupersoner kom erbjudandet om en chefstjänst som en ren 
överraskning, de hade inte alls haft tankar åt det hållet. En av cheferna berättade att hon 
blivit tillfrågad av överbibliotekarien att söka. Biblioteket där hon jobbade hade just 
genomgått en stor omorganisation, man hade brutit upp olika strukturer och nya grupper 
hade uppstått. En av dessa nya grupper behövde en chef och överbibliotekarien ansåg att 
hon skulle passa. Hon beskrev att hon kände en stor osäkerhet i början huruvida hon 
skulle klara av att vara chef över sina kollegor och på den arbetsplats där hon arbetat i 
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hela sitt yrkesverksamma liv. Det kom emellertid att fungera bra och hon sade att hon 
aldrig ångrat att hon tog detta steg. 

Att ha blivit utnämnd av överbibliotekarien blir oftast ett stöd när man vet att ens över-
ordnade tror på en och man kan börja chefskapet i förvissningen om att man har upp-
backning uppifrån. De flesta har också varit medvetna om vilken utmaning de antagit 
eftersom de haft tid och möjlighet att studera sina egna chefer.  

En chef berättade att hon hade blivit ombedd att bli vikarierande chef vid det universi-
tetsbibliotek där hon hade jobbat i nästan 20 år. Hon var dessutom specialist inom sitt 
arbetsområde, kunde organisationen väl, var engagerad i jämställdhetsfrågor samt fack-
ligt aktiv. Hon tror själv att det var detta som bidrog till varför hon ombads bli vikarie-
rande chef. Sin nuvarande tjänst hade hon emellertid sökt. Det hade varit 30 sökande till 
den tjänsten. 

Flera gånger kom vi i intervjuerna att börja tala om svårigheterna att rekrytera chefer 
inom biblioteksvärlden. Anledningarna som angavs var man generellt sett sällan talar 
om ledarskap och att man är rädd att tappa sin yrkesidentitet som bibliotekarie om man 
blev chef. Synen på chefskap har först på senare tid börjat ändras. Tidigare var det inte 
accepterat att vilja vara chef och man sökte oftast inte självmant när en chefstjänst blev 
ledig. Det finns fortfarande en osäkerhet i biblioteksvärlden inför att söka chefstjänster, 
många är fortfarande lite rädda för chefsuppgifterna. Men frågan är om de uppfattningar 
som tidigare generation hade fortfarande finns kvar bland den yngre generationen? De 
flesta av cheferna var benägna att instämma i att det nu håller på att ske en förändring 
även om den går relativt långsamt. Antalet sökande till utlysta chefstjänster ger en tyd-
lig fingervisning om att så nog är fallet. En utlyst tjänst som kundtjänstchef fick 14 an-
mälda, vilket ses som något mycket bra. För några år sedan hade det varit betydligt 
färre, kommenterade en chef.  

Det är rätt okej, men för ett par år sedan var det väldigt tunnsått så jag 
tror att det håller på att bli lite bättre. Jag tror på något vis att det är en 
ny generation som håller på att växa fram och som är lite mer 
hungriga på att vara med. De i min generation är präglade på att det 
ska vara en grupp som är med och bestämmer och har stormöten. (C5) 

Många har helt klart för sig att de står vid ett vägskäl när de överväger att bli chef och 
vilka konsekvenser det kan föra med sig. Chefskapet bör emellertid inte vara något som 
är för evigt. Det klassiska karriärtänkandet är att en chef som går tillbaks till att bli van-
lig medarbetare har gjort ett misslyckande, att man inte dög som chef. Det är viktigt att 
man inte känner det som ett personligt nederlag när man stöter på chefskapets negativa 
sidor. Det kan upplevas som en ensam och utsatt position med känslan att vara isolerad, 
pressen att vara ansvarig, kraven att fatta rätt beslut, bristen på resurser samt problemen 
med de andra cheferna man ska samarbeta med. Ett genomgående intryck från intervju-
erna var att samtliga chefer verkade mycket nöjda och tillfreds med sina arbeten. 
Chefskapet omtalades i termer såsom givande, varierande, stimulerande, roligt och 
spännande. Flera sa rent ut att de tyckte att det var roligt att vara chef för att det gav 
dem en djup tillfredsställelse på såväl det yrkesmässiga som det personliga planet. Det 
medför en arbetsglädje samt glädjen i att följa hur medarbetare och arbetsuppgifter ut-
vecklar sig. Det gav en tillfredsställelse i att utveckla medarbetarna såväl inom fack-
området som personligt. Ingen av de chefer vi har intervjuat sa att de hade ångrat sitt 
beslut att bli chef. För många låg det en stark drivkraft i att vidareutvecklas inom sitt 
arbetsområde och göra rutinerna bättre och effektivare.  
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Jag har alltid tyckt att det är roligt att vara chef, jag har gillat att få lov 
att ha åsikter och att bestämma, men det är ju det som det är frågan 
om här, det gäller att fatta beslut och det gäller att stå för de besluten 
och inte banga sedan om det skulle bli fel, och få lov att göra fel. Där 
är olika organisationer mer eller mindre tillåtande. Här är det extremt 
tillåtande och därför har det varit så hemskt roligt det här chefskapet. 
Vi har ju provat hela tiden nya saker och vi ska försöka jobba på det 
sättet och går det inte så gör vi på något annat sätt, det här utvecklar 
sig hela tiden och det är verkligen spännande. (C5) 

Hur är det då att ha chefer som inte trivs med chefsrollen men som ändå fortsätter? En 
av de intervjuade betonade att man som chef hela tiden måste vara medveten om att 
chefskapet är något helt frivilligt. Trivs chefen med sitt arbete, trivs oftast även 
medarbetarna. 

Även om man har blivit chef, uppmanad till det, och så där, men 
faktiskt inte trivs så är det bara att säga: Jag vill inte! Så slipper du. 
Det brukar jag tänka på nästan varje dag, det här är frivilligt. (C9) 

En av de intervjuade cheferna sa att hon trodde att en av anledningarna till att hon velat 
bli chef var för att hon är äldst i en syskonskara, där hon tidigt lärt sig dela rättvist och 
ha ansvar. Hon förklarade att hon nästan alltid sysslat med någon sorts ledning och hon 
blev chef första gången vid trettio års ålder. En annan chef berättade att hon sökt en rad 
olika chefstjänster genom åren men den nuvarande blev hon tillfrågad av över-
bibliotekarien. Hon trivs väldigt bra med sin tjänst men säger sig inte vilja bli över-
bibliotekarie. Hon anser att hon har större frihet och roligare jobb än honom.  

Men vad gör man då om man blir chef mot sin vilja? Vilka karriärmöjligheter finns det 
och har det funnits för duktiga bibliotekarier om man inte vill bli chef? En av de chefer 
vi intervjuade hade funderat mycket på hur man undviker att bli chef om man är duktig i 
sitt arbete och vill utvecklas. De chefer som han själv hade haft hade dessutom för-
medlat ett dåligt intryck av chefskap och han såg det därför knappast som något efter-
strävansvärt. Han såg framför sig att chefsjobbet var att sitta dag ut och dag in med för-
färligt tråkiga siffertabeller och en budget som aldrig gick ihop. När han sedan blev chef 
åtskilliga år senare förstod han hur fel hans uppfattning varit.  

Det är alltid ensamt att vara chef och extra ensamt är det ju om man 
inte vet om ens egen chef tror på en eller inte. (C9) 

4.1.3 Tala om ledarskap 
På frågan hur mycket det talas om ledarskap på deras bibliotek var det emellertid olika. 
På ett bib liotek var det en självklarhet medan det inte förekom i någon större utsträck-
ning på de andra två. En av anledningarna till att det är så svårt att rekrytera till chefs-
tjänster beror på att man knappast talar om ledarskap på biblioteken, hävdade en chef.  

Ja, det är så oerhört sorgligt i den svenska biblioteksvärlden att så 
väldigt lite uppmärksamhet har tillägnats ledarskap historiskt. Jag kan 
inte veta men jag har en känsla av att mina företrädare och kollegor, 
alltså chefer på de stora universitetsbiblioteken i synnerhet, de har inte 
varit särskilt intresserade av att skapa en aptit och kompetens inom det 
här området. Jag tror att det är därför det är så få som söker de högsta 
chefstjänsterna. Borde vara trettio, fyrtio, femtio personer och så är 
det fyra eller sex varav några är inte tänkbara, det är ju skrutt. Jag kan 
inte se någon annan förklaring än att man inte inom organisationen 
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underblåst och underhållit och stimulerat tankar och intresset för 
ledarskap. (C9) 

Under intervjuerna var det flera som även betonade vikten av att det ute på biblioteken 
måste finns en medvetenhet och beredskap när alla 40-talister försvinner från chefs-
tjänsterna. Det kan exempelvis vara att se till att de tilltänkta efterträdarna är välinsatta 
och införstådda med vad de ska komma att överta. Men det är även lika viktigt att få 
efterföljande generation intresserade av ledarskapsfrågor.  

Det är väldigt viktigt det här när alla 40-talister drar sin kos att det 
finns en beredskap och man vet vad man ger sig in på. Sedan finns det 
praktiska saker som har med chefskap att göra när det gäller budget 
och ekonomi och sådana saker och där tycker jag att man bör inom 
varje organisation försöka se till att de medarbetare som står och 
väntar att man informerar dem. Helt plötsligt en dag ska man bara 
begripa hur en budget och ekonomisystemet ser ut och det är inte så 
lätt. (C5)  

De flesta av de intervjuade cheferna hade lång erfarenhet både av andras ledarskap och 
av det egna. Själva begreppet ledarskap var inte något obekant för några av cheferna, 
utan de var väl införstådda med vad det innebar och hade flera idéer, teorier och åsikter 
kring detta. Några av cheferna uppgav att de efterhand börjat fundera över ledarskapet, 
vad det är, hur det kan utövas och hur man själv fungerar i sitt eget ledarskap. Däremot 
var det knappt något de talade med medarbetare eller chefskollegor om.  

Chefer ska ju ta tag i svåra frågor och det tar ett par år att växa i 
kostymen. Det är ju inte så lätt alla gånger att prata med medarbetarna 
om jobbet. (C7) 

På ett bibliotek diskuterade man inte så mycket om ledarskap, men flera av de vi 
intervjuade talade om Bibsams chefskurs och liknande kurser samt konferenser och 
seminarier. Detta beklagade i synnerhet den chef som själv tidigare hållit kurser för 
bibliotekschefer. 

…det är accepterat att det finns olika chefer med olika ansvar men 
några teoretiska diskussioner har vi inte haft. På min förra arbetsplats 
ingick det att jag skulle se till att det blev diskussioner om detta, men 
inte här. (C5) 

På ett annat bibliotek sågs istället ledarskap som en ständigt aktuell fråga för lednings-
gruppen. Överbibliotekarien på detta bibliotek betonade hur viktigt det är att hitta ett 
forum för chefer att kunna diskutera denna typ av frågor. Förutom i anslutning till själva 
verksamheten har biblioteket regelbundna internat där man fördjupar dessa diskussioner 
och bland annat fokuserar på olika teman som exempelvis vad är ett bra utvecklings-
samtal, hur coachar man sina medarbetare, skillnaden mellan manligt och kvinnligt 
ledarskap, osv.  

I Moqvists avhandling Ledarskap i vardagsarbetet återkommer hon vid ett flertal till-
fällen till chefers behov av att samtala kring ledarskap men problemet är hur detta ska 
ske för att tillgodose alla. Samtliga chefer bär på en rad föreställningar om och erfaren-
heter av ledarskap men det blir sällan ett gemensamt diskussionsämne, menar Moqvist. 
Åtminstone inte på mer konkret nivå, där man kan ta upp exempelvis vardagliga pro-
blem. Det är då vanligen i ledningsgruppen som diskussioner förs. Däremot finns inga 
eller mycket få interna forum där konkreta ledarskapsfrågor kan föras. Möjligheten 
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finns däremot att föra dessa diskussioner med sina arbetskamrater, men det blir då mer 
informellt, menar Moqvist.114 

4.1.4 Ledningsfilosofi 
Att blicka framåt är en del av ledarskapet. Som ledare måste man ha en vision, det går 
inte att leda andra om man inte kan tala om vart man ska gå och varför. I synnerhet som 
ny på ett chefsuppdrag är det viktigt att i första hand för sig själv ta ställning till vad 
man vill åstadkomma med sitt åtagande. Om formuleringen av den egna visionen är det 
första steget, så är avstämningen av de egna idéerna gentemot biblioteksledning och 
överordnade nivåer steg två samt förankring av visionen hos medarbetarna det tredje 
och kanske mest avgörande steget.  

Under intervjuerna ställde vi frågan om ledningsfilosofier, de flesta svarade att de inte 
hade någon uttalad sådan, men det framkom under samtalets gång tankar och idéer om 
ledarskap.  

Det tillhör väl också mina idéer om ledarskap att vara beslutför, å 
andra sidan accepterar jag också att chefen har rätt att ändra sig, inte 
för många gånger i samma fråga men åtminstone en gång, för det kan 
ju komma fram information och man kan ha tänkt galet. (C6) 

Ledningsfilosofi kan kortfattat beskrivas vara summan av de tankar och idéer som lig-
ger till grund för en chefs handlande. Inom ledarskap står filosofin oftast i ett nära 
förhållande till ledarens självinsikt, vilket innebär att det finns ungefär lika många 
ledningsfilosofier som det finns ledare. Ledningsfilosofi är de idéer som är drivande för 
hur man planerar verksamheten. En av de viktigaste ledaregenskaperna är förmågan att 
skapa ett gemensamt mål.   

Under 1980-talet började det växa fram teorier och tankegångar om ett ledarskap baserat 
på idéer och värderingar. Denna nya inriktning gav upphov till en rad begrepp som ex-
empelvis idéstyrning, visionärt ledarskap, förståelsebaserat ledarskap, värderingsbaserat 
ledarskap osv. Samtliga dessa teorier innefattar en syn på ledaren som den som skapar 
mening och förståelse. Betoningen vilar på ledarens idéer, värderingar och före-
ställningar.115 I det idé- eller värderingsbaserade ledarskapet tillskriver man visioner en 
nyckelroll. Många forskare beskriver den nutida ledaren som mer av en visionär och 
mindre av en vägvisare.116 Nutidens ledarskap brukar därför beskrivas som det visionära 
ledarskapet. Ledaren måste ständigt fundera över vilka visioner som är viktiga för orga-
nisationer och hur dessa ska kunna förverkligas. Men det är även viktigt att ge med-
arbetarna insyn och delaktighet i dessa visioner. Genom att formulera och förmedla 
visionen och skapa engagemang för den hos medarbetarna skapar den visionäre ledaren 
en vilja till att samarbeta om att realisera visionen.  

Min filosofi är väl att man tänker sig att den som har ett uppdrag får ju 
sköta om det, men naturligtvis finns man ju med som ett stöd om det 
behövs. Men jag är inte för att vara med och peta hela tiden och säga 
hur det ska vara. Idealet är ju att någon får en uppgift och sen sköts 
den uppgiften utan att man är med.(C2) 

Ledarens uppgift i en arbetsgrupp kan beskrivas på olika sätt beroende på verksam-
hetens art och organisation och vilken ledarskapsfilosofi man bygger på. Varje chefs 
ledarskap domineras av en ledarskapsstil som är grundad i dennes personlighet. Ledaren 
                                                 
114 Moqvist 2005, s. 98 
115 Simonsson 2002, s. 37. 
116 Ibid. s. 23. 
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ska utforma målen och se till att dessa uppnås. För att detta ska fungera ska chefen 
stödja och utveckla en bra arbetsgrupp med sina medarbetare. Chefen måste kunna 
hantera både inre och yttre konflikter och motsättningar. Ledarens uppdrag är att pla-
nera inför framtiden. För att kunna förverkliga dessa projekt måste man ha en filosofi. 
Det är inte bara själva ramverket som beskriver ledarens projekt som måste tas från filo-
sofin, även ledaren själv bör vara något av en filosof. Men precis som det finns många 
åsikter om hur en god ledare ska vara, finns det många olika filosofier. Därför gäller det 
också att presentera den form av filosofi som kan förtydliga och åskådliggöra ledarens 
projekt.117  

Min ledarfilosofi handlar ju väldigt mycket om att vara närvarande 
och att delta. Från början var det ju också så att jag också kunde utföra 
de flesta arbetsuppgifterna på biblioteket och jag var en person som 
man faktiskt kunde fråga om det mesta, från vart står tonern till de här 
skrivarna till vilket fält ska man lägga nyckeltiteln i för en tidskrift. 
(C6) 

Begreppet ledningsfilosofi handlar inte om ett filosofiskt ledarskap utan om ledarskap 
betraktat ur ett filosofiskt perspektiv och om filosofiska reflexioner kring själva feno-
menet att leda. Därmed berör det ytterst inte bara frågan om att en ledare har en viss 
filosofi, utan också om hur han/hon filosofiskt förhåller sig till själva företeelsen att 
leda.118 Det händer så mycket inom biblioteksvärlden, utvecklingen går i ett snabbt 
tempo och då kan det bli svårt att hålla fast vid en viss filosofi menade en av cheferna vi 
intervjuade. 

Och då måste man ha en filosofi där man kan vara ganska flexibel, att 
ens positioner är som nått slags nomadläger som man kan flytta med 
vart efter förutsättningarna ändras, så att man inte bygger höga slott 
som är svåra att nedmontera. (C7) 

För ledningen i en större organisation ligger det en utmaning i att försöka övertyga sin 
personal kring målen och inriktningarna på förändringsarbete. Men att övertyga behöver 
inte enbart betyda att man argumenterar för en viss ståndpunkt, utan det kan också 
betyda att man försöker skapa mening, förståelse samt att ge medarbetarna en bild av 
verkligheten. 119 

Mycket av det som skrivits om ledarskap behandlar hur man som ledare ska kunna 
skapa engagemang och föra ut sina visioner. Det finns en rad olika teoribildningar som 
lägger olika betydelser i begreppet strategi. Teorierna skiljer sig genom att lägga fokus 
på antingen bransch-, organisation- eller individnivå.120 

En annan risk som föreligger är när chefens åsikter blir de dominerande. Det är svårt att 
bortse ifrån att chefer har ett övertag på grund av sin överordnade ställning i de pro-
cesser där förståelse och mening skapas hävdar Simonsson i sin avhandling Den kom-
munikativa utmaningen. Hon menar vidare att en chef i vissa fall kan fungera som en 
”dörrvakt” (gatekeeper) det vill säga en person som bestämmer vilken information som 
medarbetarna ska få ta del av och vilken de inte ska få ta del av. Medarbetarna har i 
sådana lägen svårt att bilda sig en egen uppfattning av ett budskap som de inte alls eller 

                                                 
117 Kirkeby 1999, s. 12. 
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119 Ibid. ss. 9, 11. 
120 Ibid. s. 60. 
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endast knapphändigt fått information om. Chefen kan även välja att använda sig av ett 
språkbruk som gynnar vissa tolkningar och utesluter andra. 121  

Men om det här skulle vara något slags uttryck för ledarskapsfilosofi 
så är väl min filosofi att man ska ha en öppen diskussion i en sån här 
ledningsgrupp så att alla som har ett sådant här distinkt ansvar som 
gruppcheferna har känner sig delaktiga. Inte bara på så sätt att de styr 
och ställer i sin egen grupp utan också i hela bibliotekets ledning. (C1) 

Simonsson gör en åtskillnad mellan den auktoritära och den demokratiska ledarens olika 
typer av idéstyrning. Den demokratiske ledaren lägger stor vikt vid att lyssna och integ-
rera olika idéer samt erbjuda information som kan hjälpa medarbetarna att skapa mening 
i den rådande situationen. Den auktoritäre ledaren ser istället som sin uppgift att på ett 
kraftfullt sätt driva igenom ledningens idéer. ”Den demokratiske ledaren försöker istäl-
let initiera och driva igenom meningsskapande processer, vilket inte nödvändigtvis in-
nebär att det alltid är hans/hennes idéer som blir de dominerande. Det är tydligt att det 
är den demokratiske ledarens sätt att styra innebörder som passar in i den moderna 
ledarskapsdoktrinen”. 122  

Idéstyrning innebär att ledaren pekar ut en riktning och för medarbetarna och organisa-
tionen ditåt. Som chef måste man alltid ligga steget före och tänka efter: Vart vill jag 
föra mina medarbetare?  

4.1.5 Inspiration och förebilder 
Det rådde en ganska stor samstämmighet om de intervjuade chefernas förebilder. Två 
nämnde sin egen överbibliotekarie. De övriga nämnde sina egna tidigare chefer, men 
även den egna familjen omnämndes som en betydelsefull modell. Att vara ensam-
stående förälder med tre egensinniga tonåringar kräver både planering, delegering och 
frihet under ansvar, det vill säga något som delvis påminner om chefsrollen, menade en 
chef. Litteratur nämner också de flesta men ingen tillmäter den någon större betydelse. 
Många av cheferna hade även gjort samma upptäckt som vi, att utbudet av ledarskaps-
litteratur är enormt men endast en bråkdel är läsvärd. 

Jag har en hel del böcker som mina kollegor lägger här i tron att jag 
ska läsa dem. Men det beror på att vi får den typen av litteratur hit /…/ 
och det är inte alla som sätts ut i biblioteket, för mycket är ju… ja 
ledarskapssnusk kanske man skulle kunna säga. (C4) 

Det var även i det vardagliga arbetet, i mötet med andra människor och i samspråk med 
sina medarbetare många fann en starkt inspirerande kraft. Flera nämnde också att de får 
inspiration och uppslag från chefskurser, konferenser och seminarier men erfarenheter 
ur det verkliga livet nämndes som bland det viktigaste. 

Jag har ju gått några chefskurser och så och det har ju varit intressant. 
Men inte vet jag om det är så lätt att sen komma hem och säga: Nu ska 
jag göra så som jag lärde mig på kursen. Jag tror att när åren går och 
man jobbar på olika ställen på biblioteket, så tror jag att det där är 
något man bygger upp inom sig själv egentligen. (C2) 

Flera av de vi intervjuade sade att de även tvekat att bli chefer själva eftersom de haft 
egna dåliga chefer som förmedlat ett dåligt intryck av chefskapet. Detta gjorde att flera 
knappast såg det som något eftersträvansvärt att bli chef. 
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För då hade jag aldrig stött på en enda förebild, förebild i bemärkelsen 
någon som jag hade tyckt hemskt mycket om just som chef och som 
också hade förmedlat någon slags lust kring den rollen. Utan jag såg 
framför mig att chefsjobbet var att sitta dag ut och dag in med 
förfärligt tråkiga siffertabeller och en budget som inte går ihop, ingen 
hade förmedlat någonting kul. Sen jag väl provade så var det ju 
fruktansvärt roligt från första dagen och lustigt nog just på det jobbet 
fick jag för första gången en chef som kunde vara en förebild. (C9) 

Emellertid nämnde flera att de chefer man själv haft under åren flera gånger även varit 
några av de viktigaste personerna för den egna yrkesutvecklingen. Bland dessa erfaren-
heter fanns också negativa uppfattningar av dessa chefers ledarskap. Man lärde sig 
genom deras misstag. 

Moqvist konstaterar liknande resultat hos de chefer som hon intervjuat i sin avhandling. 
Hon menar att alla chefer bär med sig erfarenheter från andras ledarskap, både positiva 
och negativa. Samtliga dessa erfarenheter kan utgöra drivkrafter för ens egen personliga 
utveckling. Det goda ledarskapet handlar just om att inspirera och uppmuntra. Det är 
även viktigt att chefen själv fungerar som en förebild för sin personal. För medarbetarna 
är det viktigt att få uppbackning från sin chef. 123  

4.1.6 Tankar om bra/dåligt ledarskap 
Ledarskap utövas bäst tillsammans med medvetna och motiverade medarbetare sägs det 
och inom ledarskapsforskningen har man försökt definiera begreppet ledarskap utifrån 
vad det vill säga att vara en bra ledare. En av ledarens viktigaste uppgift är att vara med 
och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna kan känna sig betydelsefulla, motiverade och 
utvecklas.  

Inom beteendevetenskaplig forskning började man utveckla teorier om situations-
bestämt ledarskap. Begreppen om bra och dåligt ledarskap kan inte generaliseras utan 
måste knytas till konkreta uppgifter och situationer. En bra egenskap kan fungera för en 
militär ledare men vara en dålig eller rent av en katastrofal egenskap hos en forsknings-
ledare. Många empiriska undersökningar har givit stöd åt den här sortens teorier. Enligt 
socialpsykologiska teorier får ledaren sin möjlighet att påverka genom det förtroende 
han/hon får av sina medarbetare. Ledaren måste försöka hjälpa medarbetarna att inse 
vilka utvecklingsbara resurser de har. Detta sker genom att ge råd, stöd och uppmuntran 
samt att fungera som coach och bollplank. Det stödjande ledarskapet innebär att chefen 
ska se till att medarbetarna har rätt utbildning samt har rätt resurser för att utföra de 
uppgifter som ingår i deras arbete.124 En annan viktig del av ledarskapet handlar om att 
försöka sätta sig in i medarbetarnas situation, visa att man finns till hands, är tillgänglig 
men kanske framför allt att man kan visa empati. 

Jag är väldigt mycket för att en bra chef är en chef som får de 
människor som är på arbetsplatsen att känna någon sorts trygghet 
fastän det är inte inne att prata om trygghet så mycket idag. Jag menar 
att då blir man en fungerande producent av det som ska produceras 
om man känner att här trivs jag, här vill jag vara, här gillar jag mina 
arbetskamrater, här känner jag mig uppskattad. (C6) 

Skapas det ett förtroende mellan chef och medarbetare blir det även enklare för bägge 
parter att dela med sig av problem, kunskaper, ansvar osv. Det är viktigt att en chef har 
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en god uppfattning om vad personalen gör, men det kan bli stressigt för medarbetaren 
om chefen kan allas jobb i detalj. Risken blir då stor att chefen lägger sig i mer än vad 
som är sunt. En av de chefer vi intervjuade talade om att hon försökte utöva ett ”mana-
gement by walking around”. Genom att chefen rör sig ute i biblioteket kommer hon 
närmre den dagliga verksamheten, vilket samtidigt också blir ett sätt att skapa en ökad 
förståelse för medarbetarnas situation. Enligt Simonsson kan detta ses som en viktig 
aspekt av ett väl fungerande kommunikativt ledarskap. ”Genom att röra sig i or-
ganisationen och skapa goda relationer till människor i olika positioner och grupper kan 
ledare både ge och ta intryck på bred front.”125  

Jag är ju en sån som måste veta hur dom gör. Nu vet jag det eftersom 
jag jobbat så mycket själv, men jag tror att man måste ha kontakt med 
verksamheten och med själva människorna också. Att de inte upplever 
det som: Jo vi har en chef någonstans, men den känner vi knappt. Jag 
tror att det måste vara rätt mycket socialt inblandat, sociala 
kontakter.(C2) 

Många av de chefer vi intervjuade var emellertid medvetna om att det förväntades att de 
skulle vara mer synliga. Problemet är att de oftast inte hinner med att ”bara gå runt och 
prata”. Administrativa uppgifter, budgetplanering, externa kontakter, möten osv, tar 
mycket av deras tid i anspråk. En ”normal” arbetsdag hör till ovanligheten. Dagligen 
uppkommer en rad oförutsedda ärenden, d.v.s. inte planerade i förväg, men som kräver 
omedelbar hantering. Det kan exempelvis gälla medarbetare som har frågor eller be-
höver råd och stöd. Det kan vara något inom organisationen som genast måste lösas 
eller låntagare som hör av sig med frågor, önskemål, åsikter eller klagomål. 

Chefen kan vara frånvarande både bildligt och bokstavligt. Medarbetarna tappar snabbt 
förtroende för den ständigt osynliga eller upptagna chefen. Enligt de intervjuer som 
Simonsson genomförde i sin avhandling var det stark, synlig och stödjande som av 
medarbetarna sågs som chefers viktigaste egenskaper. Till en stark chef räknas även att 
det är en person som är tydlig, rak och ärlig samt kan ta konflikter. Chefen ska vara en 
person som medarbetarna känner att de alltid kan vända sig till, lita på, som är bra på att 
lyssna och hjälpa medarbetarna när de har problem. För detta behövs en person som 
inger förtroende och tillit. Men det måste även finnas en överensstämmelse mellan ord 
och handling för att ledaren ska uppnå ett förtroende hos sina medarbetare. Chefen 
måste kunna lyssna men framförallt visa i handling att hon/han tar det som sägs på all-
var. Simonsson kallar detta för sannfärdighetskravet, det vill säga att man i handling 
måste visa att man verkligen menar vad man säger. Uppfylls inte det kravet har en 
viktig förutsättning för att skapa en god dialog gått förlorad.126  

Det dyker ju upp frågor som berör vissa medarbetare och jag tycker 
om att ta en bunt papper i handen och gå runt och säga att har du sett 
den här eller nu måste vi svara på den här e-posten från den här 
läraren eller är du intresserad av det här seminariet och så vidare och 
det är då medvetet hos mig att inte svara med e-post, vilket jag ofta 
gör ändå, utan att faktiskt uppsöka dem som sitter runt om. (C6) 

En av de stora utmaningarna för chefen är att sporra sina medarbetare till att bli engage-
rade och motiverade. Göra att medarbetarna känner arbetsglädje och att hitta vad som 
fungerar för en viss person och vad som inte fungerar. Vilka behov han eller hon har. 
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Chefen ska hitta sitt eget personliga sätt att arbeta med inspiration. Som chef är det där-
för viktigt att utveckla ett ledarskap som så långt som möjligt är anpassningsbart till var 
och en av medarbetarna. Det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en 
annan. Det kräver att man har en känsla för att veta hur man bör behandla varje enskild 
medarbetare. Veta vem som man måste fråga hur det går för att hon ska känna sig sedd 
och uppskattad och vem som man tvärtom ska lämna ifred så att han inte känner sig 
misstrodd och kontrollerad. 

... något som jag funderat på mycket under min yrkeskarriär, det är det 
här att som chef lägga sig i vad medarbetarna gör och jag har så 
småningom kommit fram till att det måste man ha fingertoppskänsla 
för att det ska fungera /…/ Vissa personer ska man inte störa helt 
enkelt, de känner sig bara bevakade och andra personer behöver 
verkligen känna att man är med dem, att de kan prata med en. Det är 
faktiskt den stora utmaningen som chef som jag ser det att ha förstånd 
på att bedöma människor just utifrån vilket stöd de behöver. (C6) 

Som ledare bör man kunna kommunicera det vill säga lyssna, uppfatta, förklara, infor-
mera osv. Det höga tempot, den knappa tiden och att man brister i omtanke gör att man 
som chef inte alltid lyckas ge medarbetarna den bakgrundsinformation eller delaktighet 
som krävs. Man kan inte heller kräva av medarbetarna att de ska förstå, acceptera eller 
vara engagerade i något som de inte vet bakgrunden till. Som chef har man till uppgift 
att beakta många olika intressen, biblioteksbesökarna, ledningen, 
universitetet/högskolans osv. Resurserna är oftast knappa och det innebär att chefens 
uppgift är att se till att man väljer alternativ som från helhe tssynpunkt är de mest riktiga. 
Man måste göra kompromisser, man måste välja något framför något annat. Men det 
handlar inte bara om att kunna informera utan också om att avgöra när information 
behövs och vilka det är som kan dra nytta av den. 

Enligt den danska studien som presenteras i artikeln Library directors under cross-
pressure between new public management and value-based management står kunskaper 
som behandlar bland annat det administrativa chefskapet och det rent yrkesinriktade 
chefskapet med bibliotekskompetens lägst i kurs hos danska bibliotekschefer. Det finns 
uppenbarligen ett intresse och ett behov av att ha kunskap om de senaste ledarskaps-
teorierna, då de danska bibliotekscheferna är väl medvetna om de framtida kraven på 
dem som chefer. Kraven kommer från olika håll och både interna och externa intres-
senter ökar i antal. Bibliotekscheferna måste agera på en politisk arena där det krävs 
kunskap i att kompromissa och att kunna övertala sina ”motståndare”. Detta kräver i sin 
tur att bibliotekscheferna i sig själva är mentalt starka och samtidigt flexibla och öppna i 
sitt tänkande. Biblioteken måste även vinna respekt och skapa sig en kontext av god 
kvalitet i det närliggande samhället och hos dem som använder biblioteket för sina 
studier och i sin forskning.  Simonsson hävdar i sin avhandling att detaljstyrningens tid 
nu är förbi och ledarna måste istället koncentrera sig på att skapa nya arbetsformer med 
hjälp av mål, visioner och övergripande riktlinjer. Denna nya form av ledarskap 
inrymmer en förmåga att skapa gemensamma värderingar som är lika handlingskraftiga 
som ordergivning och instruktioner. Den traditionella ledaren pekar ut vilken väg som 
ska gälla för den rätta och ser sedan till att alla håller sig till den. Den moderna ledaren 
är istället en visionär som söker nya vägar och som vågar utmana de rådande 
synsätten. 127 
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Det kan ju vara ett dilemma som chef när man plötsligt undrar varför 
är det ingen som opponerar sig, det här är väl ingen bra lösning och då 
ska man nog tänka till några gånger. Jag har inte den upplevelsen 
utom någon enstaka gång och då brukar jag säga att vad är det för fel 
nu, varför är det ingen som invände mot det här, det här är väl inte 
bra.(C6) 

I en organisationskultur förväntas alla dela samma mål och värderingar. Ledarna ses 
oftast som de enda som kan förändra och kontrollera denna kultur. Även här läggs ton-
vikten på ledarens person och medarbetarna reduceras till passiva mottagare av ledarens 
visioner och idéer. Det som Simonsson kallar för ”differentierings- och fragmentise-
ringsperspektiven” ligger delvis i linje med den del av ledarskapsforskningen som har 
sin utgångspunkt ur att ledarskap utgörs av en ömsesidig påverkansprocess mellan chef 
och medarbetare. Enligt detta synsätt ses inte ledarskapet som en enmansföreställning 
utan mer som en grupprocess. För att förstå hur ledarskapet fungerar blir det även 
viktigt att studera den grupp av medarbetare som ledaren verkar inom och inte enbart 
fokusera på ledarens person. 128 

En sådan här verkligen grundläggande uppfattning det är ju 
teamorientering. Jag tror inte på ensamföreställningar i något 
avseende utan allting blir så mycket bättre om det görs av två eller 
flera tillsammans. Det är inflöden av många synvinklar även om det 
ibland kan innebära att det går åt lite mer energi och blir lite dyrare så 
blir det ändå bättre och innebär en fantastisk kompetensbreddning 
dessutom.(C9) 

4.2 Bibliotekets organisation 

4.2.1 Hierarkier. 
Varje organisation har någon form av hierarki och högskole- och universitetsbibliotek är 
naturligtvis inte några undantag i det avseendet. Någon form av fördelning av ansvaret 
gör arbetet mer praktiskt. Det finns dock inte någon gemensam mall för hur hierarkin är 
uppbyggd utan det skiljer sig mellan de olika biblioteken. Man är i olika hög grad på-
verkad av hur den omgivande högskolan eller universitet är uppbyggd vilket också 
skiljer sig mycket åt. Detta återkommer vi dock till mer i nästa avsnitt där vi tar upp hur 
ledarskapet på biblioteket påverkas av kopplingen till moderorganisationen.  

Enligt Abrahamsson & Andersen är ett av de universella dragen i organisationer att det 
finns en arbets- och auktoritetsfördelning.129 Ett av elementen i en sådan fördelning är 
vertikal differentiering. Vertikal differentiering avser antalet nivåer i organisationen. 
Antalet nivåer kan vara en indikation på hur stort kontrollspann det finns. Spetsig pyra-
mid innebär många nivåer. Det innebär i allmänhet att varje chef har färre under-
lydande. Om pyramiden är plattare kan det innebära färre chefer som i sin tur har rela-
tivt större kontrollspann. 130 Det behöver dock inte vara så eftersom det inte finns någon 
absolut korrelation mellan antal nivåer och antal chefer på varje nivå. De flesta organi-
sationer har minst tre hierarkiska nivåer; ledningsnivån, fältpersonalen och en mellan-
nivå som fungerar som en länk dem emellan.  
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Pors och Johannsens undersökning i Danmark visar att en del av de modebegrepp, som 
florerar inom ledarskap, inte har slagit igenom på det sätt som stor del av litteraturen ger 
sken av. Det är inte så många bibliotek som försöker utjämna hierarkier samt införa 
teamstrukturer. För 71 % av respondenterna har antalet ledarnivåer på deras bibliotek 
varit oförändrat de sista åren. Det är endast var femte som har upplevt en förändring, 
nästan var tredje respondent anger att projektarbetsformen inte används på deras 
bibliotek.131  

På två av våra bibliotek har man valt att arbeta med tre hierarkiska nivåer. På det minsta 
biblioteket faller det sig naturligt eftersom man knappast har tillräckligt med personal 
för fler nivåer. På ett större bibliotek har man fler möjligheter att organisera arbetet. De 
båda vi har besökt har valt olika alternativ. Det ena biblioteket har bara en mellannivå 
medan det andra har valt att arbeta med två mellannivåer. Detta har påverkat det sätt på 
vilket man arbetar på ledningsnivå. I det fall där man har två mellannivåer är det bara 
det övre av dessa som har plats i ledningsgruppen. På det bibliotek där man valt att ar-
beta med en mellannivå deltar alla mellanchefer i ledningsgruppen och man får då ett 
mycket större beslutsfattande organ. I ledningsgrupperna deltar även administratörer 
med strategiska positioner som till exempel personal- eller ekonomiansvariga. 

Fördelen med att ha representation som avspeglar hela organisationen i ledningsgruppen 
är att det kan leda till att alla känner sig företrädda och får vara med och påverka. Stora 
grupper kan dock upplevas ineffektiva och kan bli starkt operativt inriktade.132 

Det lilla biblioteket har fördelen att kunna ha en representativ ledningsgrupp som sam-
tidigt kan vara liten och effektiv. Överbibliotekarierna på de båda stora biblioteken be-
skriver båda fördelarna med just sitt sätt att arbeta. En av orsakerna till att man valt att 
ha en fjärde nivå är att grupperna på biblioteket är väldigt olika stora. Skulle man välja 
att låta varje grupp vara representerad skulle man samtidigt ge lika mycket makt åt en 
grupp på tre personer som åt en på trettio personer. Genom att sammanföra grupper un-
der en mellanchef blir representationen mer proportionell. Genom att man har en mindre 
ledningsgrupp blir också omsättningen i den mindre och man blir en väl sammansvetsad 
grupp där det är lätt att ha en öppen diskussion och fatta gemensamma beslut. 

Många viktiga beslut måste dock genomgå en lång beslutskedja i en spetsig 
pyramid vilket innebär att det tar lång tid och att informationen kan förändras under 
tiden. 133 
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Överbibliotekarien på det bibliotek som valt att ha tre nivåer och en stor ledningsgrupp 
erkänner att det är mycket arbete med den strukturen men han tycker att det är värt 
besväret. Han säger att universitetsbiblioteket är en kugghjulsorganisation där varenda 
del är beroende av alla andra delar och därför behöver också alla vara representerade i 
beslutsfattandet. Det går åt mer energi men besluten blir bättre och man har lärt sig nå-
got på vägen. Det är naturligtvis inte alltid möjligt att uppnå enighet inför varje beslut i 
en grupp av den här storleken men det är något man får acceptera. Strävan efter total 
enighet inför varje beslut kan leda till att deltagare av gruppen känner sig pressade att 
hålla tillbaka avvikande meningar för att man ska kunna komma fram till ett beslut. Det 
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Figur 1: Figur över antal hierarkiska nivåer och ledningsgruppens storlek på de bibliotek vi 
besökt. Bilderna ovan är endast exempel, på arbetsplatserna ifråga handlar det om fler arbets-
grupper och fler chefer. 
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är bättre att ta ett beslut med medvetenhet om att några är emot beslutet än att ha ett dolt 
missnöje.  

Ledningsgruppen används inte bara som ett beslutsfattande organ utan också som ett 
verktyg för kompetenshöjning och ett forum där man diskuterar ledarskapsfrågor. Det 
faktum att alla jobbar nära någon som ingår i ledningsgruppen gör också att det är lätt 
att få ut information och in åsikter från arbetsgrupperna. 

... men det är väl en balansgång det där, hur mycket man ska 
sammanträda. Det är ju så att när man känner sig väl informerad och 
känner sig trygg i det som finns, så går det ju väldigt lite tid åt att 
snacka i korridorerna, det är ju helt klart. (C7) 

Alla de chefer vi intervjuat som tillhör en ledningsgrupp tycker att det är viktigt att sitta 
där. Flera uttrycker till och med att de tycker det roligt att tillhöra en sådan grupp. 

… det betyder att jag nästan alltid funnits med i ledningsgrupper och 
det är roliga sammanslutningar, det är ju ofta där man känner att det 
händer något, att det lyfter lite grann. (C6) 

Den enda av de vi intervjuade som inte tillhörde ledningsgruppen på sitt bibliotek såg 
det som ett problem i sitt arbete att inte ha direkt tillgång till det högsta beslutande 
organet på biblio teket. Hon har ett arbete som innebär ett stort ansvar för både personal 
och verksamhet men har inte möjlighet att delta i de slutgiltiga beslutsdiskussionerna. 
Hon har förtroende för den mellanchef som är hennes närmaste överordnad och känner 
att hon kan prata med henne men det räcker ändå inte riktigt till för att hon ska känna att 
hennes åsikter blir tillräckligt företrädda. Hon får inte höra hur diskussionerna går och 
kan därför inte förutse vilka argument hon behöver skicka med sin chef. Det är inte 
heller möjligt för hennes chef, som är ansvarig för fler arbetsgrupper, att i detalj känna 
till alla ärenden. 

Överbibliotekarierna på alla biblioteken påpekar att medlemmarna i ledningsgruppen 
inte sitter där enbart som representanter för sina avdelningar utan att de måste ta ansvar 
för hela verksamheten. 

I vardagen är de ansvariga för sina respektive avdelningar men det går 
inte att sitta och passa och vara passiv när andra avdelningars problem 
diskuteras och bara hävda sitt. Det godkänner jag inte utan det här är 
kompetenta människor och de ska fan i mig vara med och både 
påverka och ta ansvar för helheten. (C9) 

Men om det här skulle vara något slags uttryck för ledarskapsfilosofi 
så är väl min filosofi att man ska ha en öppen diskussion i en sån här 
ledningsgrupp så att alla som har ett sådant här distinkt ansvar som 
gruppcheferna har känner sig delaktiga. Inte bara på så sätt att de styr 
och ställer i sin egen grupp utan också i hela bibliotekets ledning. (C1) 

Det är inte okomplicerat att använda begreppet mellanchef. De tre överbibliotekarier vi 
intervjuade uppfattade sig som mellanchefer eftersom de såg sin plats i den större orga-
nisationen där de är underställda rektor. En mellanchef är en chef som både har under-
ställda och överordnade och sett i det perspektivet finns det få chefer som inte är me l-
lanchefer. I rapporten Mellomlederens rolle i fag- og forskningsbibliotek skriven av 
Petersen och Waagaard, frågade författarna ett antal ledare på forskningsbibliotek vad 
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de ansåg att en mellanchef var.134 Många menade att mellanchef är ett skikt på 
ledningsnivå med enbart överbibliotekarien över så som vi använt begreppet i bilden 
ovan. Andra menade istället att den typiska mellanchefen kan vara en avdelningschef 
lägre ner i hierarkin vilket också är det sätt på vilket vi använder begreppet i uppsatsen. 

Mellanchefer blir ofta en buffert mellan olika förväntningar och krav; mellan olika 
grupper och enskilda individer och mellan olika nivåer i hierarkin. Mellanchefen måste 
tåla press från många håll och vara i stånd till att finna lösningar på motsättningar och 
konflikter. När fel eller övertramp begås av en medarbetare är det mellanchefen som blir 
ansvarig utåt. Hon/han måste i dessa situationer vara en buffert mellan medarbetarna 
och omvärlden.  

Petersen och Waagaard anser att specifikt för mellanchefsrollen är alla de 
ansvarsrelationer och rollkonflikter detta medför. Bland alla relationer är det viktigt att 
inte glömma mellanchefens ansvar för sig själv, påpekar författarna. Hur tillvaratar 
hon/han sitt ledarskap och sin egen utveckling i en situation med stor arbetspress? Det 
var inte lätt att få några tydliga svar från intervjupersonerna i dessa frågor, medger 
författarna. Många av de intervjuade sa att de prio riterar så gott som samtliga relationer 
men kunde inte svara på vad som oftast blev mindre prioriterat. Några sa att de 
prioriterade förhållandet till bib lioteksbesökarna som det viktigaste. Det konstateras i 
rapporten ”At leder i publikumsavdelinger sa at de prioriterte brukerne og at ledere for 
katalogavdelinger sa at de la størst vekt på relasjoner til kolleger, er neppe sensasjonellt 
nytt”. 135  

Även om man är på samma plats i ett hierarkiskt schema kan förutsättningarna se väl-
digt olika ut. En av våra mellanchefer har personalansvar för fyra personer medan en 
annan har personalansvar för 50 anställda. Detta tycker hon själv är lite mycket och tror 
att en grupp om 15 personer är lagom att vara chef över. Hon arbetar trots detta också i 
den dagliga verksamheten ute i biblioteket. 

Mellanchefens roll är att leda dem som ska verkställa de beslut som fattats av ledningen. 
Man blir den som får ta emot motståndet trots att det kanske är någon helt annan som 
fattat beslutet. Det är en roll som man ofta kan känna sig ensam i men det är också en 
utmaning. En mellanchefs arbete handlar mycket om det mänskliga samarbetet i 
organisationen men de måste också kunna det praktiska arbetet. 

Det är klart att det är väldigt bra att kunna prata med sin chef ganska 
konkret om sitt jobb men därtill att kunna göra jobbet istället, det är en 
ständig balansgång, därför att medarbetare tycker ibland att det är lite 
njutbart att kunna säga att; men hon begriper ju ingenting av vad vi 
gör. Jag tycker att en chef ska ha en ganska god uppfattning om vad 
medarbetarna gör för någonting. Kommer man in på jobbet på ett sånt 
sätt så man inte har de kunskaperna tycker jag man ska skaffa sig 
dem, men inte på den nivån att man kan över allas jobb det tror jag 
ingen står ut med. (C6) 

Hierarkin på biblioteken är dock inte så enkel som ovanstående bilder visar. Det finns 
dessutom förbindelser på tvären mellan grupperna. Det finns funktioner, processer och 
projekt som har ledare som inte syns i pyramiderna och inte heller har plats i led-
ningsgruppen om de inte dessutom har en mer formell chefsposition. Det blir följakt-
ligen viktigt att informationsflödet inte bara går uppåt och neråt i hierarkin utan även via 
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nätverkande. Man kan etablera informationssystem som möjliggör spridning av erfa-
renheter. Förekomsten av informella nätverk är en viktig bas för lärande. Ett viktigt steg 
i en lärande organisation kan vara att riva murarna mellan olika specialistfunktioner.136 
Det kan dock vara en utmaning att åstadkomma då flera av cheferna påpekar en viss 
tröghet beroende på att vissa anställda helst vill göra som de alltid gjort och helst till-
sammans med samma medarbetare. Det kan vara svårt för dem att inse att det de sysslar 
med kanske inte är det viktigaste för organisationen utan bara det viktigaste för dem. 

De mellanchefer som Petersen och Waagaard intervjuade i rapporten Mellomlederens 
rolle i fag- og forskningsbibliotek gav intryck av att de upplevde ett stort spektrum av 
förväntningar på sin rollutövning. En del av dessa upplevdes som motstridiga. Från sina 
anställda möter mellanchefen förväntningar på att de ska ta ansvar för sin personal. Det 
förväntas också att mellanchefen ska vara avdelningens språkrör utåt. Många på 
avdelningen kan ha synpunkter men törs kanske inte ta upp detta på möten eller i 
liknande sammanhang. Vid dessa tillfällen måste mellanchefen ha ansvar för att 
ledningen får löpande information om tillståndet på de olika avdelningarna. När högsta 
ledningen har utarbetat strategiska mål och verksamhetens planer, har mellanchefen 
ansvar för att avdelningen uppnår de förväntade resultaten. Likaledes gäller vissa 
tydliga normer för verksamheten både formella och informella som det förväntas att 
mellanchefen följer. De mellanchefer som intervjuades kunde ofta uppleva de 
förväntningar som de mötte från över- och underordnade som motstridande. På frågan 
om mellanchefernas förväntningar på den egna rollutövningen, gav de intervjuade olika 
svar. De lade olika vikt på olika sidor av mellanchefsrollen och det varierade också i 
vilken grad de reflekterade över sin egen roll och förhållandet mellan egna och andras 
förväntningar.  

Petersen och Waagaard konstaterar att mellancheferna står i en mellanposition, något 
som kan leda till rollkonflikter, korspress och lojalitetskonflikter. Författarna medger att 
de förstått av de verklighetsbeskrivningar de fått av sina intervjupersoner att 
lojalitetsansvar mellan över- och underordnad kan upplevas som konfliktfyllt. Dessa 
rollkonflikter kan ha olika karaktär beroende på det rådande klimatet på arbetsplatsen. 
Det kan också vara oenighet mellan bibliotekets högsta ledning och 
moderorganisationens ledning. Som exempel kan nämnas fakultetsbibliotekarier som 
ska förhålla sig till både universitetets ledning, fakultetens ledning och 
universitetsbibliotekets ledning. Det kan vara problematiskt för denna grupp 
mellanchefer att vara lojala gentemot en av dessa nivåer utan att det kommer i konflikt 
med lojalitetsförhållandet till en av de andra parterna. Ett par av fakul-
tetsbibliotekarierna som intervjuades kunde även bekräfta att detta kunde vara ett 
problem.  

Även för en chef kan det vara svårt att hantera den flexibilitet som krävs i dessa organi-
sationer. Man måste lämna ifrån sig ansvar till projekt- och processansvariga men sam-
tidigt ha det övergripande ansvaret. Det blir viktigt att man inte hamnar i prestige-
kamper och ägnar sig åt att försvara sina positioner. 

Och då måste man ha en filosofi där man kan vara ganska flexibel, att 
ens positioner är som nått slags nomadläger som man kan flytta med 
vart efter förutsättningarna ändras, så att man inte bygger höga slott 
som är svåra att nedmontera. (C7) 
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En flexibel organisation gör det också lättare för den chef som känner att hon inte längre 
vill vara chef att hitta reträttposter som inte innebär allt för mycket prestigeförlust. Man 
kan betrakta chefspositionen som en funktion man kan ta på sig under en period när det 
är funktionellt för arbetsplatsen för att sedan återgå till sin specialistroll. Det måste vara 
en fördel för arbetsplatsen om den chef som hamnat på fel plats enkelt kan lämna denna 
plats. 

4.2.2 Beslutsfattande. 
Abrahamssons & Andersens andra element, formalisering, beskriver i hur hög grad ar-
betet i organisationen är standardiserat. Formalisering gäller styrning genom regler, 
rutiner och procedurer. Man kan formalisera hur arbetet skall utföras, processtyrning, 
eller hur produkterna eller tjänsterna skall se ut, resultatstyrning. 137  

I offentlig sektor är det ofta politiskt beslutat hur produkterna eller tjänsterna ska se ut. I 
en organisation som är en serviceorganisation inom en annan organisation, vilket är 
fallet för högskolebiblioteken, är det huvudorganisationen som avgör vilka tjänster det 
är de behöver. Det som återstår för biblioteket är besluta hur man ska åstadkomma dessa 
tjänster. Man är i hög grad begränsad av de ekonomiska beslut som fattas i huvud-
organisationen. 

Det kan finnas många omständigheter som påverkar de beslut vi fattar. Det finns en 
omvärld bestående av politiker, skattebetalare och användare som alla har rätt att ställa 
krav. Uppdragsgivarna, högskolor/universitet, har krav och prioriteringar som påverkar 
möjligheterna att fatta beslut. De har beslutanderätten över ekonomin vilket upplevs 
som en mycket stark begränsning i möjligheten att fatta de beslut man skulle vilja. Men 
kanske är det ändå så att det man i högst grad uppfattar som att det påverkar möjligheten 
att fatta beslut är de människor man har runt om sig. Alla de chefer vi intervjuat är ju i 
någon form mellanchefer och har människor både över och under sig om man använder 
pyramidmetaforen. Det ställs krav både under- och ovanifrån som kan vara svåra att 
jämka ihop men det är också från människorna omkring sig som man får stöd och 
uppmuntran och hjälp i sitt beslutsfattande. 

Man påverkas således i sitt beslutsfattande av förväntningar och krav från omvärld, 
moderorganisation, chefer och medarbetare. Man begränsas av de ekonomiska förutsätt-
ningarna men får förhoppningsvis också uppmuntran och stöd från de närmaste che ferna 
och medarbetarna. 

Uppfattningen om ens möjligheter att fatta beslut beror på var man befinner sig i hierar-
kin. Långt ner i hierarkin kan man känna att ens beslutsmöjligheter begränsas i allt för 
hög grad av direktiv ovanifrån. Högre upp i hierarkin kan man känna att besluten bör 
fattas längre ner i hierarkin än där man själv befinner sig. Driftsbeslut bör fattas där 
verksamheten pågår och man vill inte detaljstyra chefer på lägre nivå. 

Idag kan jag ju inte hålla på att bestämma. Däremot kan jag ju vara 
med att bestämma riktlinjerna, typ ska vi gå över till elektroniska 
tidskrifter från papperstidskrifter och den typen av verksamhet får 
man intressera sig för. Men är man nere på golvet blir det ju ett 
ledarskap av annat slag, då blir det mer att forma detaljerna. (C2) 

De intervjuade cheferna anser generellt att det är viktigt att man grundar sina beslut hos 
sina medarbetare och har dessa med sig. Även om inte alla är nöjda med beslutet och 
skulle önska att det hade blivit något annat så kan man i alla fall känna att man har varit 
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del av processen och blivit tillfrågad. Det är också viktigt att respektera de beslut som 
fattas på en lägre nivå och inte köra över dem som fattat besluten. Det måste vara tydligt 
för alla vem som fattar besluten, när ett beslut är fattat och vad det innebär för den 
enskilde medarbetaren. 

En sak som jag tycker är väldigt viktig är att man när man äntligen har 
fattat beslutet någorlunda gemensamt så ska man inte börja ändra sig 
och tveka utan man ska stå fast vid det beslut man har fattat. Sen 
tycker vissa det är bra, andra tycker det är dåligt, men just den här 
ovissheten, ifall ett beslut faktiskt står sig eller inte, om det kan 
komma några nya argument och ändra det där sedan och skapa 
förändringar. Likadant om en gruppchef eller enhetschef har fattat ett 
beslut kan man inte komma till mig som ett slags överklagande 
instans, det händer. (C1) 

Men trots allt är det en grundläggande ledarskapsuppgift att fatta beslut och det är ett 
ansvar man inte kan ifrån säga sig. Om det inte fanns några motstridiga intressen och 
resurser till allt skulle det inte behövas några chefer. Men alla kan inte alltid vara över-
ens om vad som behöver göras och det finns beslut som bara chefen kan fatta för att 
organisationen ska fungera optimalt. Det är sällan det går att nå konsensus kring ett 
beslut och då krävs det att chefen är beslutför. 

Det kan aldrig bli bra om man inte har personalen med sig, så det är 
mycket det här med att försöka nå något samförstånd, men 
arbetsplatsen är inte något demokratiskt samhälle och att man röstar 
utan det är till syvende och sist ledaren som bestämmer. (C8) 

Det är dock inte alltid en lätt uppgift och ibland måste man ta risker och visa mod i sitt 
ledarskap. Det kan vara viktigt att det överhuvudtaget fattas ett beslut även om man inte 
kunnat överväga tillräckligt för att förutsäga alla konsekvenser. För om inte chefen fat-
tar beslutet blir det inget. Det kan leda till att man fattar fel beslut och det är då viktigt 
att man tar ansvar även för det felaktigt fattade beslutet. Det innebär naturligtvis inte att 
man ska fatta beslut slarvigt och på för lösa grunder. Men ibland måste man våga för att 
vinna. 

Det tillhör väl också mina idéer om ledarskap att vara beslutför, å 
andra sidan accepterar jag också att chefen har rätt att ändra sig, inte 
för många gånger i samma fråga men åtminstone en gång, för det kan 
ju komma fram information och man kan ha tänkt galet. (C6) 

Det är faktiskt så att chefen inte alltid vet bäst och är det så att man är okunnig på ett 
område är det lika bra att erkänna det. De flesta medarbetare tycker om att bli tillfrågade 
och erkända i sin specialistroll. En öppen och prestigefri arbetsplats där man inte är rädd 
för att ta hjälp av andra underlättar beslutsfattande. Att inte vara rädd för att ha fel kan 
minska antalet felaktiga beslut. Det gäller på alla nivåer och en öppen atmosfär gör det 
lättare för chefen som också måste ta ansvar för felaktiga beslut fattade av andra. 

Men sen kan jag väl säga det att om man säger då ledningsmöjligheter 
och möjligheten att prägla verksamheten, det ser jag inte som ett 
primärt mål. Däremot ser jag det som viktigt att det inte fattas beslut i 
organisationen vilka är direkt felaktiga. (C1) 

Livet är dock inte så enkelt att ett beslut innebär ett val mellan rätt och fel. Det kan vara 
ett val mellan bättre och sämre eller nästan rätt och troligen fel. Men det behöver inte 
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ens vara så tydligt utan bara en fråga om åsikter snarare än fakta.138 Ibland finns det 
inga rätta beslut men beslut måste fattas ändå. 

Som chef på mellannivå kan man uppleva att pressen från olika håll försvårar be-
slutsprocessen. Man ska aldrig acceptera ansvar utan makt. Man måste ha de resur-
ser som krävs både när det gäller ekonomi och kunskap om man ska kunna fatta 
rimliga beslut.139 Mellanchefen ska verkställa ledningens beslut men det måste 
också finnas utrymme för eget beslutsfattande vad gäller hur dessa beslut ska 
verkställas. Man upplever dock inte alltid att man har det. 

Sen på den här nivån så är det klart att... nja, fast det är svårt att säga 
att man har möjlighet att fatta beslut, man är ju mellanhand, ett lovligt 
byte för andras idéer. Men jag tycker att det överhuvud taget fattas 
väldigt få beslut i vår organisation som har betydelse. (C4) 

Det är inte bara viktigt vilka beslut man fattar utan också hur man fattar dem. Som chef 
är man ständigt iakttagen vilket flera av de intervjuade påpekat att man måste vara med-
veten om. Det måste vara klart för medarbetarna hur beslutsprocessen går till och hur 
deras möjligheter att påverka ser ut. De måste också kunna känna sig säkra på att be-
sluten sedan gäller. Det sätt man fattar beslut på hjälper till att skapa kulturen på arbets-
platsen och påverkar hur beslut fattas på alla nivåer. Det kan bli slutgiltigt avgörande för 
trivsel och arbetsglädje för alla inblandade. 

Kultur i en organisationsteoretisk kontext handlar om värderingar, attityder, normer och 
grundläggande uppfattningar som man antar har stor betydelse för en organisations 
möjlighet att överleva och utvecklas. I biblioteksvärlden är det också ett ökande intresse 
för kultur, både att beskriva och förändra den. Kulturen kan även förändras genom 
politikers och användares förväntningar och önskemål. 140  

Ja, jag har haft en chef som gjorde att jag slutade för han körde med 
retroaktiva beslut. Han sa en sak en månad och sen månaden efter 
ändrade han på det som fick ekonomiska konsekvenser för många 
berörda. Då beslutade jag mig för att sluta. Jag tänkte att jag kan inte 
ändra på honom, han får väl köra med sitt. (C7) 

Några av cheferna uttryckte en oro över att idéer och förslag som man lade fram ibland 
uppfattades som beslut och då skapade oro i personalgruppen där vissa kunde känna sig 
överkörda och inte tillfrågade trots att inga beslut ännu fattats. Det uppfattas som en 
svår balansgång då man gärna vill vara så öppen som möjligt med vad som är på gång 
eller till och med bara kanske på gång men samtidigt undvika oro i gruppen. De verkade 
dock överens om att öppenhet i de allra flesta fall var att föredra eftersom det skapar 
förtroende i längden även om det kan skapa oro på kort sikt. I de fall där man lyckats 
skapa en öppen atmosfär på arbetsplatsen kan den eventuella oron ventileras och bli 
bemött så det inte blir någon allmän spridning. I de fall där man inte känner att man 
vågar ifrågasätta sin chef kan den här sortens oro sprida sig och skapa en undergrävande 
subkultur på arbetsplatsen. 

Information är jätteviktigt i en organisation, undanhålla information är 
ett slags negativ maktutövning och det är jag väldigt rädd för att ägna 
mig åt även om det ibland kan vara fråga om sådana här gränsfall när 
man känner att ska jag berätta om det här som är så omoget, om 
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högskolan har några funderingar kring förändringar av utbildningar 
eller något sådant där som kan påverka biblioteket. Det kan vara ett 
hugskott och om några veckor är det ingen som pratar om det längre, 
ska jag gå till biblioteket och berätta det och oroa en del medarbetare? 
(C6) 

4.2.3 Delegering 
Det är inte bara viktigt vad som beslutas och hur det beslutas utan också vem det är som 
fattar beslutet. Det sista elementet hos Abrahamsson & Andersen beskriver var i organi-
sationen som beslut fattas, det vill säga auk toritetsfördelningen. Maximal centralisering 
innebär att beslut tas på högsta nivå, medan maximal decentralisering innebär att beslut 
tas så långt ner i organisationen som möjligt.141 

Ja, alltså det jag tycker att man tänker på i det dagliga livet, när man 
jobbar genom åren, är hur mycket ska man leda folk och hur mycket 
ska man ge i uppdrag och sen så sköter folk det själva. Hur mycket 
ska man vara med och peta och dona i det hela? Det där är ju 
någonting som man hela tiden ställs inför, i det dagliga arbetet. Min 
filosofi är väl att man tänker sig att den som har ett uppdrag får ju 
sköta om det, men naturligtvis finns man ju med som ett stöd om det 
behövs. (C2) 

Ledare har ansvar både för verksamheten och för medarbetarna. En chef måste både ha 
professionell och generalistkompetens. Hon måste ha yrkeskunskaper om verksamheten 
även om hon inte behöver vara den ledande experten. Hon har dessutom helhetsansvaret 
och måste kunna något om allt som händer i verksamheten, ekonomi, personalfrågor 
med mera. 

Beslut bör tas där kunskap finns vilket gör att befogenheter och ansvar flyttas utåt i 
organisationen. 142 Ledarskap handlar om att utöva ett bestämmande inflytande över 
händelseförlopp och aktiviteter eller om att få saker och ting gjorda genom andra män-
niskor. Mångkunnig personal kräver mer kompetenta chefer och chefer med stort ansvar 
kräver mångkunnig personal. Chefer klarar sig inte utan att kunna delegera. Att inneha 
en roll som ledare innebär att planera, organisera, leda och även att kontrollera verk-
samheten. En arbetsledare har alltså skyldighet att se till att de uppgifter han delegerar 
kan utföras på ett kompetent sätt. Uppföljning är ett chefsansvar men kan uppfattas som 
svårt eftersom man inte vill att medarbetarna ska uppfatta det som misstroende. Hur 
uppföljningen går till beror på vem personen är. Medarbetare har skilda behov av be-
kräftelse och olika stora problem med att känna sig övervakade. Det har naturligtvis 
också att göra med hur ny medarbetaren är på arbetsplatsen och hur mycket kunskaper 
man har i ursprungsläget. Man bör göra upp redan vid delegeringens början hur 
utvärderingen ska se ut. 

Det är å andra sidan en intressant avvägning, något som jag funderat 
på mycket under min yrkeskarriär, det är det här att som chef lägga sig 
i vad medarbetarna gör och jag har så småningom kommit fram till att 
det måste man ha fingertoppskänsla för att det ska fungera och det går 
inte att säga att man ska gå och fråga var och en en gång i veckan; Hur 
går det med det här projektet?, ja man behöver kanske inte formulera 
sig så uppfordrande utan mera behöver du prata om det här, utan det 
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är väldigt individuellt. Vissa personer ska man inte störa helt enkelt, 
de känner sig bara bevakade, och andra personer behöver verkligen 
känna att man är med dem, att de kan prata med en. Det är faktiskt 
den stora utmaningen som chef som jag ser det att ha förstånd på att 
bedöma människor just utifrån vilket stöd de behöver.(C6) 

Det verkar vara ett gemensamt drag hos de chefer vi intervjuat att man tycker att beslut 
ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Beslut bör fattas av dem som tydligast ser 
konsekvenserna och är engagerade i det de gör. Det är utvecklande för medarbetarna att 
känna att chefen ser om de har kompetens inom ett visst område och känner förtroende 
nog att delegera ansvaret till dem. De chefer vi intervjuat anser också att delegering 
innebär att man måste släppa ifrån sig en del kontroll vilket inte alltid är så lätt. Att vara 
tvungen att ha kontroll på allt och inte ge ansvar åt andra ges som exempel på dåligt 
ledarskap. 

Sedan har jag haft väldigt lätt för att delegera, det är alltid bra med ett 
visst mått av lättja, finns det någon person som är intresserad av 
någonting och som man ser att den personen kan så tycker jag absolut 
att man låter dem göra det. Jag är inte mycket för att springa runt och 
kontrollera efteråt, blir det fel så blir det fel, de fel vi gör är inte av 
den karaktären att någon dör eller liknande, det kan bli lite obehagligt 
och någon kan bli sur, men det går att reda upp det mesta tycker jag, 
det behöver inte vara så dramatiskt. (C5) 

För att kunna delegera måste man känna att man har förtroende för sina medarbetare. 
Man måste veta att den man delegerar till har den erfarenhet och kunskap som krävs för 
att genomföra besluten. Den som får ansvar måste också få mandat och befogenheter. 
Man ska aldrig acceptera ansvar utan makt. För att kunna lösa en uppgift måste man ha 
de resurser som krävs.143 Det finns ansvar man som chef inte släpper ifrån sig för att 
man inte vill släppa ifrån sig kontrollen inom vissa områden. En av cheferna nämner 
lönesättning som ett exempel på ett område där han aldrig skulle släppa ifrån sig 
makten. 

Det är så otroligt komplicerat det här med lönesättning. När det 
fungerar bra är det en fantastiskt positiv kraft. När det fungerar dåligt 
är det en lika kraftig destruktiv kraft i en organisation. Lönen är det 
som ligger de flesta människor otroligt nära hjärtat så det ska vara så 
professionellt det går. Där litar jag inte hundraprocentigt på en enda 
avdelningschef. (C9) 

Har man delegerat något måste man också låta den man delegerat till göra jobbet och 
lita på att det fungerar. Den ansvarsfö rdelning man gjort måste respekteras. Det är där-
för det är så viktigt att man förtroende för den man delegerar till. Det är ibland också en 
fråga om tid. En uppgift man vill delegera kan ta tid att lära sig och därför gör man det 
istället själv eller delegerar till någon som redan kan det istället för att utnyttja möjlig-
heten att använda delegering för att låta medarbetare utvecklas genom att lära sig något 
nytt. 

Intervjuar man sedan enhetschefer och gruppchefer så tycker de att de 
har en självständig ställning. Så är ju de tillfredsställda i sin roll och 
jag är tillfredsställd med dem, lösningar och förslag som de tar fram. 
Jag ser det som, det har inte varit något problem, det kan komma, 

                                                 
143 Nerell & Sandberg 1994, s. 122. 
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några revolutionärer exempelvis och bita fast och det får jag ju ta itu 
med om det kommer men det är viktigt att man inte binder eller allt 
för hårt håller i dem som har ett ansvar för då, ja det kanske också är 
en del i ens ideologi. Jag föreställer mig i alla fall att de blir mer 
försiktiga i sin egen ledarroll om jag lägger mig i när det mesta 
genomförts och så ska de börja på ny kula, så där kan det ju inte vara 
heller så därför är det viktigt att större ärenden bereds på ett tidigt 
stadium. (C1) 

Inget av de bibliotek vi besökt har haft en skriven delegationsordning för biblioteket. 
Vilket både saknas och inte saknas. De tycker att det skulle vara skönt med en klarare 
struktur men tycker samtidigt att frånvaron ger en viss frihet. När man försöker se det ur 
medarbetarsynpunkt tror man att de skulle tycka att det vore tydligare med en skriven 
ordning för att veta vart de skall vända sig med olika frågor. Speciellt då organisationen 
inte längre är så klart hierarkisk med de processer och projekt som löper genom 
avdelningar. 

Delegeringsordning har inte vi, vi har snackat om att vi behöver det 
för att bli tydligare och veta, men så långt har vi inte kommit. Det har 
varit ganska luddigt, strukturen har funnits..., men ibland är det så att 
de på golvet tycker att det är svårt att se vem som ska besluta om vissa 
saker speciellt projekt som ligger utanför. (C8) 

I en delegationsordning delegerar man uppgifter till en viss nivå istället för till en viss 
person. När man delegerat en viss uppgift till en viss nivå bör man se till att man har det 
förtroende för alla på den nivån som uppgiften kräver. Det är dock så att man inte alltid 
har haft möjlighet att tillsätta alla befattningar själv och på de grunder man skulle önska. 
Frånvaron av delegationsordning ger då en möjlighet att själv avgöra vem man tror 
klarar olika uppgifter. 

Det är helt och hållet en förtroendefråga, beroende på vilket omdöme 
jag tycker att olika avdelningschefer har. Det är klart att det är en 
fördel om man har en tydlig struktur som säger att dessa och dessa 
och dessa ärenden är delegerade till den och den nivån, det tycker jag 
är något att eftersträva, men samtidigt är ju verkligheten den att alla är 
olika och man har inte alltid kunnat besätta alla poster själv eller på 
genomtänkta grunder utan det är en mix mellan en tradition som ärver 
eller… Man kan inte välja och vraka hur som helst heller och det 
handlar ju om typer av människor så jag tenderar väl, jag vet inte om 
det är bra eller dåligt, men jag kan inte göra på något annat sätt, 
delegeringsgraden är beroende på vilket förtroende jag känner. (C9) 

Biblioteksanställda är i allmänhet mycket välutbildade och har goda fackkunskaper. De 
behöver utmaningar och vill utvecklas i sitt arbete. För att öka kvaliteten på tjänsterna 
och trivseln på arbetsplatsen måste man ge de anställda möjlighet att känna engagemang 
för sina arbetsuppgifter. Det finns i dag andra ledningsformer än de hierarkiska. Det 
finns processer, projekt och funktioner som ska ledas även om de inte innebär personal-
ansvar. En av de chefer vi intervjuat uttryckte det så att man i hennes grupp hade ansvar 
för olika funktioner och hennes funktion var personansvaret. 

Det är återigen ett problem att man inte alltid kan belöna det ökade ansvaret som med-
arbetaren åtar sig. 
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Och belöningar, alltså de belöningar man kan ge till sina medarbetare, 
Vi har visserligen pressat och pressat på lönesidan men herre gud man 
kan ju inte trolla. Så jag tycker att den belöning det brukar bli när en 
bibliotekarie är duktig brukar bli mer arbete. Det är den största 
belöningen, mer, kanske mer intressant eller mer utvecklande eller så, 
men självtilliten, det kan man faktiskt ge. Man kan som chef bidra till 
självrespekten hos sina medarbetare. (C9) 

4.2.4 Delaktighet i den vardagliga verksamheten. 
Utsträckningen av delaktigheten i den dagliga verksamheten är beroende av om man 
kommer från verksamheten och placeringen i hierarkin. Man är stolt över sina yrkes-
kunskaper och vill inte tappa bort dem. Det känns bra att som ledare kunna lösa också 
de praktiska problem medarbetarna stöter på. 

Det är nyligen jag har slutat delta i någon verksamhet. Men nu känner 
jag att det är de andra som gör jobbet och jag ska på något sätt knyta 
ihop det. (C6) 

Undersökningen  Library directors under cross-pressure between new public manage-
ment and value-based management visar att det är relativt stor skillnad på det dagliga 
arbetet för chefer på större respektive mindre bibliotek. Cheferna på mindre bibliotek 
har ett begränsat antal anställda och deltar själv ofta i det dagliga arbetet medan en chef 
på ett större bibliotek lägger ner mycket tid på interna och externa möten och organisa-
tionsplanering. Trots vissa skillnader visar det sig att nästan alla chefer i under-
sökningen delar samma vision för det framtida ledarskapet, men bibliotekets storlek, 
och ibland även bibliotekets inriktning, bjuder på olika ledarskapsproblem. 144   

Ingen av de överbibliotekarier vi intervjuat deltog i arbetet på golvet. Två av dem är inte 
bibliotekarier och har inte blivit rekryterade från golvet. De har inte praktisk erfarenhet 
av bibliotekarieyrket och skulle förmodligen inte göra speciellt bra ifrån sig om de 
försökte. De ser inte det som ett problem. De har anställts på andra meriter.  

För de chefer som kommer från verksamheten verkar det här vara ett mer invecklat pro-
blem. Man vet inte riktigt hur man ska göra en vettig avvägning. Biblioteksarbetet upp-
fattas som lustfyllt och man vill inte gärna släppa det. Samtidigt blir det ett stress-
moment att försöka hinna med både de uppgifter som hänger ihop med chefskapet och 
arbete i verksamheten. Man känner sig inte heller säker på hur medarbetarna uppfattar 
deltagandet. Det kan uppfattas som man smiter undan om man inte tar pass i disken men 
medarbetarna kanske upplever sig övervakade om man tar pass. Som chef är det svårt 
att fortsätta vara ”en i gruppen”. Det finns nya förväntningar och medarbetarna förhåller 
sig på ett annat sätt. Man har blivit en arbetsgivarrepresentant och även om man fort-
farande är lojal mot sin arbetsgrupp kräver även ledningen lojalitet eftersom man tillhör 
den också. Man har följaktligen delvis andra intressen än arbetsgruppen. Ibland kommer 
man vara tvungen att fatta obehagliga beslut och får då finna sig i att inte bli älskad av 
alla. Även om alla vi intervjuade på något sätt uttryckte att de tyckte om att vara chefer 
så var det ändå så att vissa uttryckte en viss sorg över det man inte längre hade möjlig-
het att delta i. Det är också en gemenskap man förlorar genom att inte vara en deltagare 
i samma utsträckning i det dagliga arbetet. 

Det som var svårt i början var att lämna de rent konkreta 
arbetsuppgifterna i kundtjänsten i disken och telefonen. Nu blir det så 
att vi mer hoppar in när vi ha luckor. Men då är man oerhört tafflig 
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och en dålig servicemänniska, men det är det vi gör och jag kan sakna 
det ibland. (C8) 

Men ja… ja… jag tycker att det är roligt. Så det betyder att jag inte 
bara deltar i informationspass, jag försöker katalogisera också och… 
ja, jag tycker ju att biblioteksarbete är roligt. Det är ju inte kul att bara 
administrera, man måste ju göra annat också. Det kanske inte alls är 
bra, men det bryr jag mig inte om i så fall. (C4) 

Ledarskapet är ett yrke i sig självt och man får låta medarbetaren vara fackman. Det är 
viktigt för en chef att känna till verksamheten i tillräcklig stor omfattning men han kan 
inte vara expert på allt. En bra ledare försöker inte göra medarbetarnas jobb. Samtidigt 
behöver verksamheten synliga ledare och som ledare behöver man veta vad som sker i 
mötet mellan besökaren och verksamheten. 

Vi har diskuterat hur mycket arbetsledare de ska vara och hur mycket 
medarbetare. Det är en gräns de får sätta själva beroende på andra 
projekt som de håller på med. Men de vill också själva för att 
förändring i arbetet sker mycket i mötet med kunden. (C7) 

4.2.5 Löner. 
Lönefrågan kan delas upp i två delar. Den ena delen är chefernas egna löner och hur de 
upplever dem. Den andra delen är hur de upplever lönesättningsverktyget i förhållande 
till sina medarbetare. 

De bibliotekschefer vi intervjuat är överens om att lönen är en starkt motiverande faktor 
även om de flesta förmodligen inte väljer bibliotekarieyrket på grund av lönen. Som 
tidigare sagts anses den av åtminstone en av våra chefer som så viktigt att han tog upp 
det som ett exempel på något han aldrig skulle delegera ansvaret för. 

Det är så otroligt komplicerat det här med lönesättning. När det 
fungerar bra är det en fantastiskt positiv kraft. När det fungerar dåligt 
är det en lika kraftig destruktiv kraft i en organisation. (C9) 

Det uppfattas ibland som ett problem att inte kunna motivera medarbetare i den 
utsträckning man önskar med lönesättningsverktyget. 

Det är det ju säkert, det kanske finns de gamla, stora biblioteken som 
följer de här fackföreningarnas önskemål om att sätta 23 000 för en 
nyutexaminerad. Jag har gjort det på en person här i våras, men det 
var tack vare att hon var disputerad som man kunde, för 
fackföreningarna är ju aldrig med i sådana lägen, märkligt nog. Det är 
väl bättre att man får upp så många som möjligt, det är ju bäst för alla. 
Men annars har vi ju ett bedrövligt löneläge. ... Det är faktiskt 
någonting som jag tycker är ett svårt arbetsmiljöproblem. Men det 
talar man inte om minsann. (C4) 

Den individuella lönesättningen ställer krav på cheferna. Man vill uppfattas som rättvis 
och helst skulle man vilja höja allas löner ordentligt vilket tyvärr inte medges av bud-
getskäl. Det gör det viktigt hur man utför utvecklings- och lönesamtal och kan också 
vara ett skäl till att man gärna vill fortsätta arbeta i den dagliga verksamheten så man 
med egna ögon kan se hur medarbetarna fungerar. Det här är en uppgift som är svårast 
för dem som internrekryterats eftersom de känner att de måste bedöma sina tidigare 
kollegor. För de externrekryterade che ferna blir processen inte lika känslosam. Som 
regel är man ändå positiv till individuell lönesättning som ett motivationsverktyg. 
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Och jag drar mig inte för att sätta noll om det är någon slashas alltså 
och i den mån avtalet gör det möjligt. Jag är absolut för en ordentligt 
individualiserad lönesättning som faktiskt var de centrala parternas 
avsikt med de nya avtalen. (C9) 

De flesta av de chefer vi intervjuat är betydligt mer nöjda med sin egen lön än den lön 
de har möjlighet att ge sina medarbetare. 

Det är också så att jag har ganska bra betalt, jag får inte 
övertidsersättning men jag har en lön som gör att jag ska, både har rätt 
och ska jobba på det sättet. Det passar mig bättre att sitta kvar här, jag 
skulle kunna gå hem och sitta framför datorn också men det passar 
inte mig så bra. Jag koncentrerar mig bättre här, jag har tillgång till 
allt möjligt annat material som jag kanske behöver så jag är kanske 
här nio timmar om dagen men det får de bjuda på. Jag är en av de 
högst avlönade kvinnliga cheferna här så det kan nästan kännas som 
ett problem ibland att man ska leva upp till den här rollen. Så lustigt är 
det, lön har betydelse och det är möjligt att kvinnor och män har 
väldigt olika attityder till lön på just det sättet men jag tror att många 
män också känner att när de är välbetalda att de faktiskt måste prestera 
någonting. (C6) 

På ett av biblioteken har man treårsförordnande på mellanchefsnivån under över-
bibliotekarien. De har då ett lönepåslag som gäller för de tre åren och om de sedan går 
tillbaka till sin ursprungliga tjänst försvinner lönepåslaget. Detta system har uppkommit 
på grund av att man har haft höga lönekostnader då tidigare chefer som slutat vara che-
fer fortfarande haft kvar den lön de hade som chefer. Då man också måste ge chefslön 
till nästa chef som kommer istället blir den totala kostnaden för löner för hög och 
kommer också att försvåra för andra som kräver lönepåslag då kvoten redan är fylld.  

Det händer att en ledare har hamnat på fel plats och det kan åstadkomma mycket skada. 
Tidsbegränsat chefskap ger en möjlighet att åtgärda det men det kräver att det finns 
reträttplatser. 

Det är ett förordnande kan man säga. Tre år i taget. Det är som ett 
prefektuppdrag. Så man har arvode och sen har man inte längre 
arvode. Det har varit diskussioner om det här är det bästa sättet, om 
det inte är bättre att utlysa. Men då blir ju uppdraget mer permanent 
menar man. Nu får man ju chansen att byta bort någon om det inte 
funkar. (C4) 

 
4.2.6 Kontakter med filialbibliotek 
Att ha filialbibliotek är att ha en decentraliserad organisation. Vid decentralisering flyt-
tas tyngdpunkten från den professionella till generalistkompetensen. Den som arbetar 
vid en filial måste kunna många delar av biblioteksarbetet eftersom det ofta är få an-
ställda vid varje bibliotek. Medarbetarna vid filialbibliotek behöver få uppskattning för 
den speciella kompetens de måste skaffa sig och de situationer de måste anpassa sig till. 

Organisationen kan se mycket olika ut på olika högskolebibliotek. Det finns bibliotek 
som är uppdelade och utspridda i olika lokaler över ett område, stort eller litet. Man kan 
då knappast tala om filialbibliotek eftersom det handlar om ett slags paraplyorganisation 
med jämbördiga enheter. Andra har ett huvudbibliotek med några mindre filialer som 
satelliter runt om sig. De olika organisationsformerna innebär olika sorters problem. I 
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fall nummer två verkar det ofta handla om svårigheter att få personalen på filial-
biblioteken att känna samhörighet med den stora organisationen och inte känna att de 
blir försummade eller bortglömda. Ett av de bibliotek vi besökte hade valt att ge filial-
cheferna plats i ledningsgruppen för att underlätta informationsflödena. Man får ett fo-
rum både för att få reda på vad som händer på filialerna och för att föra ut information 
till dem. 

... och det är ju ständigt problem det här med filialer att de blir 
bortglömda, så för att de alldeles säkert inte ska bli bortglömda så har 
de en stående punkt här där de alltid får berätta om sitt och ibland kan 
de säga att det finns inget att berätta just nu och då är det OK. (C6) 

Det kan ibland vara svårt för filialbiblioteken att veta var de ska lägga sin lojalitet. De är 
ofta placerade i anslutning till en institution på högskolan/universitetet och har kanske 
mer kontakt med institutionen än med huvudbiblioteket. Det blir då en ledningsuppgift 
att se till att utnyttja detta som en resurs istället för att det blir en lojalitetskonflikt för 
personalen. En länk in institutionernas värld som kan utnyttjas för kommunikations-
utbyte. 

När de olika biblioteken är mer jämnstora handlar problemen om att se till att man ar-
betar mot samma mål trots att man arbetar på olika ställen. Cheferna uttrycker att man 
medvetet måste arbeta för en känsla av att man trots allt är samma organisation. Det blir 
en avvägning att avgöra i hur hög grad man ska ha samma regler och rutiner och hur 
mycket man kan avvika på de enskilda biblioteken. 

Sen var det ju det här med att se till att det är ett bibliotek som har 
samma kundtjänst, att man blir bemött på samma sätt, samma 
låneregler och öppettider, det ska vara så lika som möjligt. (C8) 

Det ska också finnas ett visst mått av självständighet och man ska 
utveckla en viss egen kultur som passar bra till de omgivande 
institutionerna. Så varje biblioteksenhet, om man tittar på dem i detalj, 
det tror jag att man skulle uppleva att de är ganska olika sinsemellan 
eftersom de kurser som ges, både grund- och forskarutbildning, är 
ganska olika. (C1) 

4.3 Kopplingen till moderorganisationen 

4.3.1 Organisation. 
Självfallet måste ett universitetsbiblioteks identitet vara en del av 
akademin men när det gäller de organisatoriska inslagen eller hur man 
jobbar då ska man fan titta på andra verksamheter för att hitta en 
identitet som passar vår verksamhetstyp. (C9) 

I förra avsnittet gick vi igenom bibliotekets organisation. Ett högskolebibliotek är dock 
också en del i en större organisation, högskolan eller universitetet. Organisationens hi-
storia, huvudmän och övergripande mål har betydelse. Ledning är en exekutiv funktion 
för att omsätta huvudmännens mål i handling. Organisationen sätter gränser för vilket 
ledarskap som är önskvärt och möjligt. Utifrån organisationsperspektivet kan man då 
förvänta sig olika krav inom privat och offentlig sektor.145 
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Att ha den rollen som bibliotek, forskningsbibliotek, det ger ju ett 
motstånd, tuggmotstånd får man väl säga. Om man gillar att jobba 
med motstånd så är det väl intressant att jobba på en 
forskningsinstitution. (C7) 

Högskolebiblioteken kan ej ses som en homogen grupp då de påverkas av krav och be-
hov både från sina respektive regionala förhållanden och från samhället i stort. Även 
moderorganisationerna, högskolan eller universitetet, har sina behov som färgar och 
profilerar sina bibliotek och utöver detta kan de ekonomiska förutsättningarna variera 
från universitet till universitet. En annan sak som man måste ha i åtanke är att den 
enorma IT-utveckling som skett de senaste decennierna har ändrat såväl förutsätt-
ningarna för högskolebibliotekens verksamhet radikalt som arbetssätten för både bibli-
otekspersonal och biblioteksanvändare. Högskolebiblioteken kan ha omorganiserats i 
olika former samt ha olika uppdrag som därmed skiljer dem åt. Ledarskap i den offent-
liga sektorn leder en verksamhet som betalas genom allmänna medel, man är redovis-
ningsskyldig gentemot politiker och skattebetalare. Uppdragsgivarens, det vill säga 
högskolan eller universitetet, krav och prioriteringar blir alltmer viktiga för bibliotekets 
verksamhet. Biblioteket ses som en sekundär institution, ett stöd till sin uppdragsgivare. 
Vi kan anta att de nya förutsättningarna ställer nya krav på styrningen av 
högskolebiblioteken i och med stora förändringar, men det är inget vi tänker fokusera på 
i denna uppsats.  

Ett biblioteks kvalitet mäts via dess samlingar, dess potentiella användning och den 
service som tillhandahålles. Studenter väljer universitet och högskola utifrån olika krite-
rier och här kan bibliotekets öppettider, kurslitteraturtillgång, läsplatser, datorarbets-
platser samt utbildning i informationssökning spela en viss roll. Det tryckta och det 
elektroniska materialet, biblioteket köper in, är viktigt för både studenter, forskare och 
lärare. Detta ger biblioteket en strategisk betydelse för universitetet/högskolan.  

De stora grupperingarna inom ett universitet/högskola är akademin (forskning och un-
dervisning) och administrationen. Biblioteket hamnar ofta någonstans mitt emellan 
dessa två. Det har ingen självklar plats hos vare sig akademin eller administrationen.  

Akademin, undervisningen och forskningen, tycker ju alltid att 
administrationen lägger beslag på för mycket pengar, å andra sidan 
om det inte administreras kvider de ändå högre, det är ett evigt 
dilemma och någonstans mittemellan ligger biblioteket. (C6) 

Som överbibliotekarie på ett högskolebibliotek är kontakten utåt och uppåt i hög-
skolans/universitetets ledning, dekaner, rektor och i vissa fall även förvaltningschefen. 
De nackdelar det kan föra med sig om biblioteket tillhör förvaltningen är att det kan 
glömmas bort i den hierarkiska strukturen och nödvändig information försvinner på 
vägen till bibliotekets ledning. Fördelar kan vara att biblioteket har relativt fria händer i 
många avseenden.  

Bibliotekets status har även att göra med vilka som innehar tjänsterna som rektor och 
dekaner för tillfället. Har dessa ett stort intresse för biblioteket och dess verksamhet, får 
förmodligen biblioteket hög status och en central roll på universitetet. Det finns två 
huvudvarianter av hur biblioteket är placerat i högskolans organisation. Biblioteket kan 
ses som en del av allt som inte är akademi. Det kan också vara mer fristående och ligga 
direkt under rektor och jämställs då mer med en institution eller fakultet och 
överbibliotekarien kan då jämställas med en prefekt eller dekan. 
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Rent organisatoriskt sitter biblioteket som en liten klump direkt mot 
rektor. Det tillhör inte förvaltningen vilket ibland kan vara ett problem 
när man inte får den information jag vill ha därför att man glömmer 
bort biblioteket för att vi inte ingår i det som de ser som den här 
hierarkiska strukturen. Å andra sidan betyder det att vi har väldigt fria 
händer i många avseenden. Vi gör lite som vi själva tycker och 
bibliotek tycker ju gärna väldigt mycket. (C6) 

4.2.2 Förhållandet till omvärlden 

Bibliotekets omvärld består av den omgivande högskolan eller universitetet, låntagarna 
som kommer in till biblioteket samt det omgivande samhället, som har krav och 
förväntningar på vad undervisning och forskning ska leda till. Hit hör även 
nationalbibliotek och andra bibliotek som samarbetar bland annat i olika konsortier och 
med fjärrlåne tjänster. Omvärlden omfattar även bibliotekens leverantörer, såsom 
exempelvis förlag, bokhandlare, olika föreningar och intresseorganisationer.146  

Termen ”omvärlden” har sedan 1960-talet varit ett organisationsteoretiskt nyckel-
begrepp. Biblioteket ingår i ett samspel med sin omvärld på det sätt att förändringar i 
samhället påverkar biblioteket, liksom biblioteket genom sin verksamhet antas att på-
verka användarnas tillgång till information osv. Gemensamt för de nordiska biblioteks-
systemen är att de alla ingår med varierande vikt i de olika ländernas framtidsvisioner 
angående informationssamhället. Både folk- och högskolebiblioteken anses vara 
centrala institutioner i utvecklingen. Begrepp som elektroniskt, digitalt, virtuellt eller 
hybridbibliotek används allt oftare för att uttrycka bibliotekens nya roll i informations-
samhället.147  

... det är ledarskap vi talar om, det är förankring i organisationen som 
är en viktig del av en bibliotekschefs ledarskap i alla fall och 
naturligtvis all den här omvärldsförankringen. Den är nästan omöjlig 
att slippa ifrån för det finns ju en sådan otrolig interaktion mellan 
biblioteken i det här landet så det är nästan för mycket. (C6) 

Gunnel Hessler vid Borås högskola hävdar i sin doktorsavhandling att det är insikten 
om att biblioteket i första hand är till för sina användare som har lett till en större med-
vetenhet om omvärlden, vilket även kräver en annan form av ledarskap. I den om-
givande moderorganisationen sker i dag en form av kulturkrock där forskning och ut-
bildning som självklar värdemätare utmanas av stora krav på resultatstyrning och eko-
nomiskt ansvarstagande. Det traditionella ledarskapet inom universitetsvärlden har 
därigenom blivit problematiserat och ifrågasatt och måste anpassa sig till en ny 
omvärldssituation. 148  

Universitetsbiblioteken får i första hand sina omvärldsfaktorer definierade av att vara en 
stödfunktion till en forsknings- och utbildningsverksamhet. En ständigt växande 
student tillströmning, snabb informationsteknologisk utveckling samt större ekonomisk 
åtstramning har gjort omvärlden kännbar och synlig för högskolebiblioteken på ett annat 
sätt en tidigare menar Hessler. Stabil och relativt lugn miljö utmärkte universitets- och 
högskoleområdet fram till 70-talet. Därefter följde en tid av omorganisation av bibliote-
ken med syfte att åstadkomma en effektivare service, mer anpassad till kunder och 
användares nya krav och behov  
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Den traditionella indelningen av biblioteket i avdelningar efter dess funktioner, som 
förvärv, katalogisering, lån mm, kan begränsa organisationens möjligheter till ut-
veckling och erkännande från moderorganisationen. Det är inom dessa områden ledar-
befattningarna finns och därmed ges också möjlighet till att påverka. Därför, menar 
Hessler, är det viktigt att utveckla ett ledarskap som kan ta sig in i den akademiska un-
dervisnings- och administrationssektorn och bli erkänd som en likvärdig part i univer-
sitetet. Detta kan man uppnå genom att rikta blickarna utanför bibliotekets murar vad 
det gäller de professionella uppgifterna och se sig som en mer integrerad del i 
undervisning och forskning framförallt med hjälp av informationsteknologin. 149 

Universitet och högskola genomgår stora anspänningar där avreglering och decentrali-
sering ändrar grunden i förutsättningarna för ledning och ledarskap. Samspelet mellan 
högskolans undervisning och forskning och biblioteket har förändrats. Även 
finansieringen ändras då offentliga medel ej kommer att hålla samma takt som de ökade 
effektivitetskraven som utbildning och forskning kräver. 

Biblioteken existerar både i fysisk form (byggnad, lokaler och personal) men även vir-
tuellt med webbplatser där biblioteket finns tillgängliga 24 timmar om dygnet i allt 
större utsträckning. Ett utökat ansvar, nya befogenheter och ökade krav samt redovis-
ningsskyldighet. Att tillhandahålla en god forskningsmiljö blir allt viktigare samtidigt 
som samhället i stort har nya krav. Det blir allt viktigare att se över hur resurserna ut-
nyttjas och se till att de utnyttjas på bästa och effektivaste sätt för alla inblandade. Eko-
nomisk finansiering måste sökas även utanför den egna moderorganisationen. Liksom 
andra organisationer kan verksamhetslogiken delas in i två viktiga förhållanden. För det 
första är det de inre förhållandena, det vill säga produktionen som måste fungera 
tillfredsställande. För det andra måste man samtidigt förhålla sig till omvärlden, och 
detta förhållande får en allt större signifikans då högskolebibliotek blir alltmer 
omvärldsberoende. De traditionella bibliotekariekunskaperna (litteraturförsörjning och 
katalogisering) behövs fortfarande men man måste utveckla ett strategiskt mönster där 
sökandet efter nya verksamheter ständigt pågår. Detta på grund av att etablerade 
biblioteksområden utkontrakterats eller tagits över av nya aktörer. Här krävs en ledare i 
en tid av stora förändringar har krav på sig att aktivt se till sin organisation och styra 
verksamheten som också anpassas till nya förutsättningar. Detta tänkande och 
handlande bör genomsyra hela organisationen genom hela hierarkin från toppen av led-
ningen till all personal. En av de nya och viktiga verksamheterna är undervisning i in-
formationssökning. Detta till stor del på grund av det nya undervisningssättet som an-
ammades under 1990-talet, Problem Based Learning – PBL. Studenterna måste i och 
med detta lära sig att leta rätt på sitt eget studiematerial, i och med detta blir biblioteket 
en ytterst viktig del av studierna.150 

4.2.3 Högskolebibliotekens uppdrag. 
Organisationen måste utformas utifrån uppdraget. Högskolebibliotekens övergripande 
uppdrag är att leverera tjänster till högskolan och vara en del av utbildningen. Bibliote-
ket ska ha uppdragsgivarens intressen i fokus och se på universitetet i helhet och känna 
till respektive institutioners intressen och behov. Problemet verkar vara att få reda på 
exakt vilka behov uppdragsgivaren har och vad de egentligen behöver av sitt bibliotek. 
Institutionerna satsar på sin egen forskning och har samtidigt höga krav på biblioteket, 
som de vill ska ha generösa öppettider, hög kvalité på materialet samt god service till 
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sina studenter och forskare, samtidigt som det inte får kosta för mycket. Ofta beror det 
på hur pass intresserad en högskole ledning är av biblioteket och dess innehåll. 

Som bibliotek kan vi ju ha en massa idéer om vad vi ska göra men det 
är ju ändå beställningen som kommer någon annanstans ifrån. Där är 
ju beställaren inte särskilt duktig. (C7) 

Det kan vara ett problem för biblioteket att man inte har den handlingsfrihet som en mer 
självständig organisation har. Biblioteket är inte en jämställd förhandlare med sin be-
ställare vilket gör att man måste se till att det tydligt framgår vad man kan bidra med.151 
Man måste synliggöra bibliotekets roll i organisationen. 

Det kan vara ett dilemma att biblioteket har ett uppdrag från universitetet men samtidigt 
krav på sig att sänka budgeten och dra ner på personal. Ett problem som i och för sig är 
universellt. Problemet verkar vara att kunna samsas och komma fram till vad man ska 
satsa på.  

Jag tror ju så här: vi har ju ett uppdrag från universitetet och jag tror i 
princip att när det uppdraget kommer in i biblioteket så kan man 
hantera det. Det tror jag, men möjligen kan man säga att det inom de 
senaste åren i den nya organisationen har varit svårt. Det har handlat 
om att vi ska sänka vår budget. Att vi ska minska vår personal handlar 
det framförallt om. Om man är inne i en sån process, i många år … 
lång rad av år, då man bara väntar tills den och den slutar då vi kan 
göra av med mindre pengar, då är man ju i en ganska så svår situation. 
Och då går det inte att komma till universitetet och säga: Nämen det 
här går inte, vi klarar det inte om vi inte får si och så mycket pengar. 
Så det beroendet i en sån situation är ju rätt svårt och kan ställa till 
det. Däremot i en situation där själva universitetet har bra ekonomi, då 
är det ju lättare. Så vi är ju väldigt beroende av universitetet. (C2) 

Uppdragsgivaren, universitetet/högskolan, har ofta inte en klar bild av vad man vill ha 
av biblioteket. De som håller i pengarna och de som använder biblioteket har olika, och 
ibland motstridiga, krav och förväntningar på biblioteket.152 

Vi är styrda av ett väldigt allmänt hållet uppdrag från 
universitetsstyrelsen och rektor. Men det är så pass relativt allmänt 
hållet så den stora styrningen sker ju genom de budgetbeslut som 
fattas. (C1) 

4.2.4 Ekonomi. 
Törnudd har skrivit en artikel som fått titeln Det svarta hålet, eller biblioteket ur univer-
sitetsledningens synvinkel. I högskolans resultatmönster placeras biblioteket ofta bland 
stödfunktionerna tillsammans med förvaltning och städning. Forskning och under-
visning är kärnverksamheten och stödfunktioner skall rationaliseras för att få till stånd 
besparingar till förmån för dem. Det finns då en risk att man glömmer att biblioteket 
behövs för forskning och undervisning. 153 De flesta bibliotekschefer vi intervjuat på-
pekade att de arbetar i stort motstånd när det gäller det ekonomiska läget. Forskning 
kostar pengar och att pengar istället ska gå till administration (och bibliotek) ses ofta 
som dyra och onödiga utgifter enligt några av fakulteterna. Det blir följaktligen viktigt 
för biblioteket att tydligt visa vad man gör så att man får förståelse för sina kostnader. 
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... alla var så dödens trötta på att biblioteket kostade så mycket, att det 
var som att kasta pengar i svarta hål. Och nu börjar de förstå vart 
pengarna går och se att man kan följa flödena hit och dit och det är 
positivt. För även om det kostar lika mycket så vet de att det funkar, 
att det inte är några förtäckta saker. (C4) 

Det har skett en förändring i finansieringssystemet i stort. Efter högskolereformen 1977 
beslutades att universiteten själva skulle fördela de ekonomiska medlen, innan låg 
finansieringen på utbildningsdepartementet. Denna decentralisering av det ekonomiska 
ansvaret kan i de flesta fall ha fördjupat och förbättrat kontakter och samarbete mellan 
biblioteket och resten av universitetet.  

Liksom övriga delar av universitetet måste även biblioteket vara ytterst vaksam över sin 
ekonomiska situation och skapa inkomstbringande verksamhet. Biblioteket har intäkter 
utöver ovan nämnda anslag såsom konsultintäkter, eventuella utvecklingsprojekt, 
inkomster från kopiebeställningar och andra externa uppdrag. Detta skiljer sig från 
bibliotek till bibliotek.  

Då får vi pengar dels direkt från universitetsstyrelsen till de båda 
gemensamma grupperna och de andra pengarna kommer då från de 
här vetenskapsområdesnämnderna till bruksverksamheten och det är 
ju här som på andra ställen det mer handfasta styrmedlet. Det är svårt 
att gå förbi annat än om man då skaffar sig externa medel som ju är så 
väldigt omfattande inom universitetsväsendet numera. Procentuellt 
naturligtvis större inom medicin och naturvetenskap än humaniora 
men även vi har några forskningsprojekt som finansieras externt. Där 
har man naturligtvis en annan frihet. (C1) 

Biblioteken har det universella problemet att samtidigt ha krav på sig att sänka budgeten 
och dra ner på personal och samtidigt hålla samma höga standard och det stora proble-
met är att samsas med resten av universitetet och komma fram till vad man ska satsa på. 
Trots detta förklarar flera av våra intervjupersoner att det är stimulerande att ha kontakt 
med institutionerna, både formella och informella, och höra vad de önskar av bibliote-
ket. Däremot är institutionerna inte speciellt intresserade av bibliotekstekniska frågor 
eller den vardagliga verksamheten. Reaktionerna kommer när biblioteket till exempel 
drar ner på öppettiderna.  

För ett par år sedan sade man: Ni måste börja rationalisera, och det har 
vi ju gjort. Men för att rationalisera behöver man ju människor som 
ska göra det. Man kan ju inte från en dag till den andra sluta göra 
saker, utan det krävs ju resurser om man ska dra ner 
tidskriftsbestånden till exempel osv. Så i en sån här situation, för att 
sammanfatta, så har det varit besvärligt att vara beroende. Men 
samtidigt, det här att som bibliotek jobba under ett universitet och ha 
kontakter med universitetet och känna av vad vill de av oss, det tycker 
jag egentligen är stimulerande och något som är bra. Men det har va rit 
problematiskt på grund av det ekonomiska. Men jag tror att ett 
universitetsbibliotek eller högskolebibliotek ska jobba i nära 
samarbete med en universitetsorganisation. Och man måste 
tillsammans fråga sig, universitet och bibliotek, vad är det vi ska göra 
egentligen. För vi kan inte göra allt som vi gjort tidigare, så är det ju 
här. Vad är det vi ska satsa på. Det är klart att vi har en bild av det här 
men det gäller ju att lansera det för universitetet och det är den vägen 
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vi ska gå. Men många gånger så är de inte så intresserade. Hittills är 
de mest intresserade av pengarna och vad som används för pengarna. 
Men av själva verksamheten… det når inte fram dit. Men det hänger 
ju på oss också, att nå ut, tvinga dem att ta sådana 
ställningstaganden.(C2) 

Den ekonomiska situationen beror ofta på om ledningen inom högskolan/universitetet 
inser värdet av ett bibliotek med hög kvalité och hög service. Är unive rsitetets ledning 
intresserad eller inte av bibliotekets informationsförsörjning och elektroniska publice-
ring till exempel. Det verkar även vara så att vissa rektorer inte förstår varför bibliote-
ken ständigt påtalar hur dyra de elektroniska tidskrifterna är. De elektroniska resurserna 
är mycket kostsamma, vilket kan vara svårt att känna till när man endast brukar materi-
alet och vet lite om inköp, avtal och priser. En av de vi intervjuade berättade om en 
kollega från ett annat bibliotek som inte hade blivit bemött med särskilt mycket 
förståelse från sin rektor. 

`Varför håller du jämt på och tjatar att det är så himla dyrt att få de 
elektroniska tidskrifterna, jag går ju bara ut på Internet och hämtar 
dem.´ Och när rektorn inte fattar att biblioteket måste betala licensen 
och knäppa på hela ip-nummerserien, då är han väl inte ensam. Det är 
ju många forskare och doktorander som hänger med och lär sig 
systemet, men många av professorerna här har inte riktigt hängt med 
den elektroniska utvecklingen. (C7) 

Högskolereformen på 70-talet fick inverkan på universitetsbibliotekens förhållande till 
universitetet. Detta ledde till att biblioteken blev allt starkare integrerade i sina moder-
organisationer eftersom de kom att betraktas som universitetets service- och stödenhet. 
Tidigare hade biblioteken finansierats direkt från Universitets- och högskoleämbetet 
men fick nu istället sina anslag tilldelade från universitetets interna fördelning. Över-
gången från regelstyrning till målstyrning har präglat den statliga verksamheten som 
tillsammans med stora sparkrav har lett till att universiteten varit tvungna att se över 
sina utgifter och resursfördelningar. Minskade resurser och ett ökat ifrågasättande från 
moderorganisationen har tvingat biblioteken att bättre motivera sin verksamhet genom 
att utforma målsättnings- och strategidokument. En del bibliotek är emellertid mer 
målinriktade än andra bland annat beroende på vilken moderorganisation man tillhör.154  

I  en rapport från SUHF (Sveriges universitet och högskoleförbund) från 2003, Vägar 
för kunskap – ett behov av en gemensam strategisk nyorientering för högskolor och 
deras bibliotek, konstateras att kraven på biblioteken har ökat och blivit mer 
mångsidiga. Digitalt material efterfrågas idag i lika hög grad som det tryckta och de 
nätbaserade tjänsterna och resurserna blir fler. Kostnaderna för vetenskapligt digitalt 
publicerat material har ökat kraftigt och kostnaderna har förskjutits från institutioner till 
bibliotek. 155 Biblioteken inordnades i Högskoleförordningen 1977, dessförinnan fick 
biblioteken, som satt med i konsistoriet och ledningen, ett eget anslag från 
utbildningsdepartementet. Efter 1977 blev biblioteken inordnade som en del av 
respektive lärosäte.  

De flesta bibliotekschefer vi intervjuat påpekade att de arbetar i stort motstånd när det 
gäller det ekonomiska läget. Forskning kostar pengar och att pengar istället ska gå till 
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administration och bibliotek ses ofta som dyra och onödiga utgifter enligt vissa inom 
akademin.  

Jobbet uppåt, det är ganska svårt vid ett högskolebibliotek. De stora 
grupperingarna är ju akademin och administrationen. Akademin, 
undervisningen och forskningen, tycker ju alltid att administrationen 
lägger beslag på för mycket pengar, å andra sidan om det inte 
administreras kvider de ändå högre, det är ett evigt dilemma och 
någonstans mittemellan ligger biblioteket. (C6) 

Det blir väldigt viktigt att kunna prioritera. Man vill inte bara göra det man alltid gjort 
men lite effektivare så att inte kostnaderna stiger. Det finns också nya saker man vill 
engagera sig i och man vill hänga med i den skenande utvecklingen. Då gäller det att få 
övriga universitetet med på tåget och få dem att inse vilken nytta det här kan få för dem. 

Ibland får man för sig att de inte riktigt fattar att vi behöver 
expandera, utan att man håller sig precis jäms med. Det är lite jobbigt. 
Men det där kan bli bättre med tiden. (C4) 

Man måste inte bara se över sina egna prioriteringar inom biblioteket utan man måste 
också försöka påverka hela universitetets prioriteringar. 

Nu har vi ju väldigt täta kontakter med [universitets]ledningen som 
följer vårt neddragningsarbete. Jag tror även att de är lite `Jaha, ska de 
klara av det här?` Själva har de ingen öppenhet alls, ingen vet något. 
De ska dra ner 30 miljoner nästa år. Men vi sitter bara i möten där vi 
talar om ökade tjänster… ja ni förstår. Det är en väldigt stor misstro, 
de sysslar inte alltid med strategiska frågor. (C7) 

Den ekonomiska situationen ser förstås också olika ut på olika bibliotek. Alla känner 
inte samma press på sig. Några av de vi intervjuat har förklarat att de ändå är nöjda med 
de ekonomiska anslagen, biblioteket har fått tillräckliga resurser därför att högskolans 
grundidé är att biblioteket ska vara av hög kvalité, men i och med högskolans 
ekonomiska problem uppstår åtstramningar som även biblioteket känner av.  

Här har vi på något sätt fått tillräckliga resursers därför att det fanns 
en grundidé hos högskolan att det skulle finnas ett bra bibliotek men 
det har ändå blivit något slags åtstramningar i och med att högskolan 
fått ekonomiska problem, det har alla högskolor nu för tiden, men vi 
hade en ganska bra utgångspunkt. (C6) 

En chef ifrågasätter antalet på sin personalstyrka kontra kvalité på service och jämför 
med andra högskolebibliotek. De är få anställda men klarar ändå av att hålla hög kvalité 
och service. Biblioteket har hög status och är en av de verksamheter som fungerar bäst 
på denna högskola. 

Vi har enormt mycket kvalitet i vad vi gör och vad vi har lyckats 
skaffa oss under de här åren är en oerhört hög status på högskolan. 
Det är rent skryt från min sida men det är väldigt roligt hur vi hela 
tiden får återkopplingar: Det som fungerar bäst på den här högskolan 
är biblioteket. (C6) 

4.2.5 Samarbete. 
Delmus Williams menar att bibliotekspersonal i samarbetet med moderorganisationen 
får inse att den status vi har på biblioteket och i vårt yrke förmodligen inte har någon 
större betydelse för någon annan på universitetet än personalen på biblioteket. De andra 
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kommer att bedöma oss i högre grad efter hur vi bemöter dem när de kommer in på 
biblioteket än efter någon intern status.156 

Det är viktigt att odla relationer ute i akademin och helst högt upp i ledningen. Att ta del 
av informella maktstrukturer och utnyttja de navigationsmöjligheter som bjuds, det är 
nödvändigt att vara taktiker.  

Det brukar sägas lite slafsigt att på ett universitet vet man inte vem 
som bestämmer för man har på ena sidan de akademiska 
ledningsstrukturerna som ofta bygger på att åstadkomma konsensus. 
Konsensus går aldrig att åstadkomma alltså måste det finnas krafter 
och beslutsfunktioner vid sidan om och det finns det nästan aldrig 
Därför är det så fruktansvärt viktigt att man odlar varenda relation ute 
i akademin, helst så högt upp i ledningen som möjligt. Har man en 
rektor som man kan frottera sig med på lämpligt sätt, bjuda på middag 
eller vad fanken som, så måste man greppa alla sådana tillfällen för 
man behöver ta del av alla de informella maktstrukturerna. Man 
behöver ta del av lite skvaller faktiskt, som akademierna ofta är 
väldigt fulla av, för att riktigt förstå vilka navigationsmöjligheter man 
har och också för att binda upp lite grann. Man får ju delta, man kan 
ju inte vara med i ett spel och skita i spelreglerna, det går inte, utan 
måste på något sätt medverka i det spel… fast man kanske inte tycker 
om det. (C9) 

Flera av de bibliotekschefer som vi har intervjuat påpekar att det är en frihet men också 
ett dilemma att så få inom organisationen verkar förstå sig på biblioteksverksamheten. 
Det gäller att få universitetets ledningsstrukturer att inse att biblioteket är till för dem 
och att det inte existerar i något slags egensyfte. Det är enligt flera bibliotekschefer 
önskvärt med en tydligare struktur från moderorganisationen. En bra rektor ger stort 
förtroende och frihet till överbibliotekarien på ett universitetsbibliotek enligt en av våra 
intervjupersoner.  

Samtidigt har man ju en stor frihet och det är på gott och ont 
verkligen, för det är ju ingen som begriper sig på 
biblioteksverksamhet och det är verkligen både ett dilemma och en 
frihet. Det är enskilda personer inom akademin som har ett eget behov 
som begriper den delen men i ledningsstrukturerna finns det sällan 
annat än mycket liten förståelse. Friheten kan man utnyttja, man kan 
till exempel ofta periodvis köra över budgetar och dylikt utan att det 
höjs så himla mycket ögonbryn. Ibland är det ställningskrig och då är 
det vasst som attan men jag tycker nog att man har rätt… som sagt på 
gott och ont. Jag skulle föredra en tydligare arbetsstruktur, jag skulle 
föredra en större tydlighet..., men i avsaknad av den tydligheten tycker 
jag att vi fått åtnjuta en väldigt stor frihet. (C9) 

Biblioteket är något löst vidhängande någonting och vi jobbar ju 
jättehårt med att komma in på den här pedagogiska sidan. Vi har en 
jättebra medarbetare som verkligen får lärarna med sig som då är 
ansvarig för biblioteksundervisningen men det är ändå så där att det är 
ju inte kärnan i undervisningen. Lärarna på kurserna tycker ju att OK 
det är klart att studenterna ska lära sig använda biblioteket och söka på 
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nätet men inte just på min kurs väl, så vi utmärker oss inte, så vi har 
samma problem som på andra högskolor. (C6) 

Grundidén för en överbibliotekarie är att ha moderorganisationens bästa för ögonen, 
men det är ibland svårt att veta vad detta är. Många filialbibliotek har ofta bättre sam-
arbete med sina respektive institutioner och även biblioteksnämnden vilket kan ge bättre 
kontakt med brukarna. Detta kan man jämföra med den så kallade Lundamodellen där 
varje institution mer eller mindre ansvarar för sina bibliotek inom universitetet.  

Kontakten utåt och uppåt är högskolans ledning och i första hand rektor och förvalt-
ningschef. En nackdel för de bibliotek som inte tillhör förvaltningen är att de därmed 
kan glömmas bort i den hierarkiska strukturen, nödvändig information kommer inte 
alltid fram till bibliotekets ledning. Fördelarna är att biblioteket kan ses ha relativt fria 
händer i många avseenden. 

Men sedan finns det en helt annan aspekt av ledarskap och det är ju 
det här med kontakten utåt, uppåt om ni så vill. Det är i mitt fall då 
högskolans ledning, i första hand rektor och förvaltningschef. Rent 
organisatoriskt sitter biblioteket som en liten klump direkt mot rektor. 
Det tillhör inte förvaltningen vilket ibland kan vara ett problem när 
man inte får den information jag vill ha därför att man glömmer bort 
biblioteket för att vi inte ingår i det som de ser som den här 
hierarkiska strukturen. Å andra sidan betyder det att vi har väldigt fria 
händer i många avseenden. Vi gör lite som vi själva tycker och 
bibliotek tycker ju gärna väldigt mycket. (C6) 

En av de chefer vi intervjuade förklarar att högskolor och universitet mer eller mindre är 
lag- och paragraflösa, vilket ger en öppenhet men också ett helt annat ledarskap, mycket 
mer hierarkiskt. Hon påpekar att det finns ett otydligt ledarskap inom högskolor och 
universitet, men ser detta även som en möjlighet.  

Men vi fick ingen ledning där utan de sa, det där måste ni själva 
bestämma. Men samtidigt, skulle vi göra något alldeles tokigt, då 
skulle de naturligtvis reagera. Om vi stänger och bara har biblioteket 
öppet två timmar om dagen eller något sånt. Jag tror att man kan jobba 
på om ganska mycket och inte fråga om allting.(C2) 

Bibliotekschefen sköter de direkta mötena med högskolans ledningsgrupp, men det 
finns olika samarbetsgrupper på många olika plan där olika personer ingår som till ex-
empel bibliotekets avdelningschefer. Förutom detta finns ett biblioteksråd som träffas 
en gång under terminen där rektor är ordförande. Det sker även slumpvisa möten i till 
exempel matsalen men också när lärare och forskare dyker upp i biblioteket.  

Sedan är det lättare på en liten högskola, kontakterna även mot den 
egna organisationen är lättare än på de stora ställena, där man knappt 
vet vem som är vem. Här träffar man rektor och lärare det är en 
oerhörd fördel, jag tror inte på att organisationer ska bli för stora. (C5) 

Det är viktigt för en biblio tekschef att vara väl förtrogen med den omgivande verksam-
heten, det vill säga universitetet/högskolan. Man måste känna till hur lednings-
strukturerna är utformade, hur de formella samverkansformerna ser ut och dylikt. Ska 
man kunna utöva sitt chefskap på ett bra sätt måste man veta hur förbindelserna uppåt, 
utåt och åt sidorna ser ut, både i den egna organisationen och i omvärlden, eftersom det 
är med företrädare för dessa funktioner och ansvarsområden man ska samspela. Vet 
man inte vilka de är, inte känner till deras befogenheter, intensioner, styrkor och svag-
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heter har man svårt att klara sig. Men det räcker inte med att känna den formella organi-
sationen, man måste också veta hur de informella kanalerna ser ut och fungerar. Vem 
man kan kontakta och få besked i olika typer av frågor, hur man snabbt får reda på vad 
som ska behandlas vid nästa ledningsmöte, hur tankegångarna går inför nästa års budget 
osv. Man ska inte dra sig för att bygga upp informella kontaktvägar, skapa 
förtroendefulla kontakter och ha förtrogna. 

Jag har jobbat i forskningsvärlden ganska länge. Jag har jobbat på två 
olika forskningsinstitut förut. Alla administratörer blir väldigt utsatta i 
forskningsmiljöer eftersom alla forskare tycker att administration är 
för dyrt och onödigt och så. Jag är van vid att jobba utsatt och är van 
vid påhittighet, snirkla runt alla regler som man gör i den här miljön. 
(C7) 

Uppgiften som bibliotekschef/överbibliotekarie kräver mycket omvärldsbevakning. Att 
bevaka det egna områdets behov och krav, att se till att verksamheter som behöver 
expandera får utrymme för det och att kunna möta propåer om verksamhetsförändringar, 
ekonomiska restriktioner och omorganisationer på ett korrekt och konstruktivt sätt.  

4.2.6 Institutionskontakter 
Biblioteket ska ha uppdragsgivarens intressen i fokus och se på universitetet i helhet och 
känna till respektive institutioners intressen och behov. En av våra intervjuade chefer 
förklarar för oss om hur han/hon ser på sitt uppdrag som högskolebibliotek. För 
biblioteket är det naturligtvis uppdragsgivarens intressen som står i centrum och 
bibliotekets strategi är att ligga steget före sin uppdragsgivare. Det gäller att försöka se 
var högskolan befinner sig om 3-4 år och utifrån detta se hur biblioteket ska förhålla sig 
till detta.  

Problemet verkar vara att få reda på exakt vilka behov uppdragsgivaren har och vad de 
egentligen behöver av sitt bibliotek. Som bibliotekschef måste man vara påhittig och 
snabbtänkt då bibliotekets kostnader ofta ifrågasätts. Vanligaste problemet är att hög-
skolan/universitetet vill ha ett bra och fungerande bibliotek med ett brett utbud och bra 
service, men det får inte kosta något. Biblioteket själv försöker att se till helheten och 
andra institutioners intressen. Institutionerna i sin tur satsar på sin egen forskning och 
undervisning och är relativt ointresserade av något annat. Biblioteket ska ha hög kvali-
tet, ge god service, ha generösa öppettider samt stort utbud av material i både tryckt och 
elektroniskt form, till detta hör även att kostnaderna skall hållas nere.  

Varje institution är väldigt styrda och det är prefektstyre där prefekten 
är kung, och de olika forskargrupperna drar in en massa pengar men 
dessa pengar är bara till för deras forskningsprojekt och i det bryr de 
sig inte om något annat. Det finns ingen institution som bryr sig om 
någon annan, förutom biblioteket, som försöker se till helheten. Det 
har blivit väldigt mycket så att det som har med studenterna att göra 
har hamnat på biblioteket eftersom ingen annan är intresserad. Vi har 
försök jobba mycket med att försöka visa att vi inte är till för oss 
själva utan till för de§§§m, det är väldigt svårt. (C8) 

Formaliseringen av institutionskontakter ser olika ut på olika bibliotek. På vissa har man 
ämnesråd som träffas och diskuterar specifika ärenden. Andra bibliotek har system med 
kontaktbibliotekarier. 
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Ja alltså, vi har haft många diskussioner om att ha 
kontaktbibliotekarier och så men det är som personalen aldrig räckt 
till för det. (C7) 

På en del bibliotek är biblioteksrådet/styrelsen den enda institutionaliserade 
samarbetspartnern som biblioteket har och det är med denna som biblioteket diskuterar 
frågor som till exempel elektroniska tidskrifter. Dessa råd är ofta inte någon prioriterad 
verksamhet från institutionerna och de kan vara svåra att samla, det är ofta någon som 
uteblir när de ska träffas. Detta beror förmodligen på hur pass stort intresset är för 
biblioteket och dess verksamhet. Det gäller att få institutionerna att inse att biblioteket 
är till för dem och att det inte existerar i något slags egensyfte. 

Går man till en institution och går runt och de säger att kan ni inte 
köpa in det här och det här och vi ber att de ska prata med sin 
representant, då vet de oftast inte vem det är. (C7) 

Det finns också kontakter med institutionerna som inte är så formaliserade. På en 
mindre högskola kan dessa falla sig ganska naturligt. 

Men det är mycket ad hoc möten också och det har att göra med att vi 
rör oss inom ett ganska avgränsat område och så möts vi i matsalen, 
lärare och forskare är väldigt aktiva i biblioteket, många har 
fortfarande tjänsterum här i huset och dessa lär man känna extra bra. 
(C5) 

Även på större bibliotek förekommer det informella kontakter. På bibliotek som är upp-
delade och utspridda i olika lokaler över ett område kommer man oftare närmare 
institutionerna än bibliotek som har ett stort centralbibliotek. 

Ja, institutionerna är en annan fråga men det är klart att grupperna 
med sina nämnder som företräder de olika vetenskapsområdena de har 
ju kontakt med områdesledningarna och i biblioteksstyrelsen sitter det 
också företrädare. Men när man kommer ner till institutionskontakter 
då är det ju varje biblioteksenhet för sig som har kontakt med de 
ämnen som den enskilda biblioteksenheten har att svara för. Om man 
sysslar med fysik och materialvetenskap så har man naturligtvis 
kontakt med de institutionerna och det är inte informellt men inte 
heller så formaliserat. (C1) 

Det kan finnas en konflikt mellan de informella kontakterna på institutionsnivå och de 
formella beslut som fattas på högre nivå. Man upplever ibland att de som fattar beslut 
om ekonomi och verksamhet inte är samma personer som faktiskt utnyttjar tjänsterna. 
Från institutionshåll kan man då komma med krav och önskemål som inte kan tillgodo-
ses vilket kan vara svårt att motivera då man från bibliotekshåll gärna skulle vilja till-
godose dem. Biblioteket påverkas av kommunikationsproblem i moderorganisationen 

Exempelvis ni måste spara si och så många miljoner och så kommer 
vi överens eller ska vi kasta tidskrifter för att spara på lokalhyrorna. 
Men det är ju inte forskarna ute på institutionerna intresserade av eller 
vet kanske inte ens om att det är ett sånt beslut som har tagits. Men det 
klart, att det kan vara lite komplicerat möjligen… det är det här 
formella kontakterna och de informella. De informella med 
institutionerna har man med hela biblioteket och kommer överens om 
hur det ska vara. Och de andra, formella är vad de ger oss för uppdrag 
och vad de ger oss för pengar. (C2) 
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4.2.7 Akademiskt ledarskap 
Haikola beskriver hur akademiska ledare rekryteras bland lärare och forskare och att de 
måste ha auktoritet och trovärdighet som ledare. Som expert inom sitt ämne åtnjuter 
man en av de starkaste maktkällorna. En bra prefekt bör påverka institutionens över-
gripande verksamhet och utveckling, förverkliga idéer, ha överblick och skaffa sig en 
helhetsbild. Kreativitet och initiativrikedom premieras och belönas med 
påverkansmöjligheter.157  

Två huvudtyper av akademiskt ledarskap kan urskiljas, dels det kollegiala och dels det 
vetenskapliga. De som tillhör det vetenskapliga ledarskapet är professorer, docenter, 
forskarassistenter och lektorer. För att uppnå positioner inom detta ledarskap granskas 
man av kollegor samt utmärker sig genom vetenskapliga och pedagogiska meriter. Den 
vetenskapliga ledaren är en så kallad indirekt ledare där ledarskapet bekräftas av leda-
rens vetenskapliga ställning i sitt arbete. Detta ledarskap innebär bland annat att hand-
leda, utbilda och introducera doktorander i akademin.  

De som tillhör det kollegiala ledarskapet är förutom rektorer, dekaner, prefekter, studie-
rektor, ordförande i kommittéer, styrelser, eller nämnder och motsvarande. Detta ledar-
skap är alltid tidsbegränsat och legitimitet får man genom vetenskapliga och administ-
rativa meriter samt genom kollegial värdering av bedömda förmågor att motsvara kolle-
gial förväntningar såsom förhållningssätt och personliga egenskaper. Uppdraget innebär 
att man väljs av kolleger för att både företräda och leda dessa. Ibland ”kolliderar” det 
vetenskapliga och det kollegiala ledarskapet, exempelvis när en person som inte är 
professor leder en institution med bland annat flera professorer. 

Var befinner sig då chefer på högskolebibliotek inom det akademiska ledarskapet och 
hur ser de på detsamma? En överbibliotekarie kan ses som likvärdig en prefekt eller 
dekan inom den akademiska hierarkin, en akademisk mellanchef. Prefektens roll är att 
påverka institutionens övergripande verksamhet och utveckling, att förverkliga sina 
idéer. Samtidigt som prefekten skaffar sig en helhetsbild och har överblick ska det även 
finnas tid över till kollegialitet, kreativitet och andra initiativ. Framåtsikt, helhetsbild 
och påverkansmöjligheter gäller på flera plan, dels för institutionerna, fakulteten och för 
hela universitetet.  

De chefer vi intervjuat ser sig som en del av den akademiska världen men vill inte se det 
akademiska ledarskapet som en förebild. 

Självfallet måste ett universitetsbiblioteks identitet vara en del av akademin men när det 
gäller de organisatoriska inslagen eller hur man jobbar då ska man fan titta på andra verk-
samheter för att hitta en identitet som passar vår verksamhetstyp. Jag vet inte så mycket om 
IT-konsultfirmor men någonting åt det hållet, rationellt, målinriktat, professionellt. Allt det 
där som det akademiska ledarskapet inte är. (C9) 

Carin B Erikssons studie Akademiskt ledarskap gjordes vid Uppsala universitet där hon 
intervjuade ett flertal prefekter. För att få ytterligare perspektiv på prefektskapet och 
vidga synen på de krav och förväntningar på prefekterna, intervjuade Eriksson även 
fakulteternas dekaner samt personer på institutionsnivå, såsom lektorer, forskare och 
administrativ personal. Prefekternas främsta uppgift är att fungera som en samman-
hållande länk mellan undervisning, forskning och administration. Eriksson ser en tydlig 
rollkonflikt mellan att vara prefekt och samtidigt vara forskare. Många av de intervjuade 
såg sin forskning som viktigare än personal och budgetfrågor. Prefekter befinner sig 
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även i en mellanchefsroll med krav både uppifrån och nerifrån i den organisatoriska 
hierarkin. 

Att vara chef för ett universitetsbibliotek, en akademisk mellanchef, kan bli problema-
tiskt då den akademiska världens ledningsstrukturer är relativt otydliga och kan ses som 
en oartikulerad linjeorganisation. På ena sidan har man de akademiska lednings-
strukturerna som ofta bygger på att åstadkomma konsensus det vill säga enighet i socialt 
system.  

Så kan man säga att livet som akademisk mellanchef, alltså chef för ett univer-
sitetsbibliotek, är mycket märkligt för att det är ju den akademiska världen eller 
ledningsstrukturerna är ju allt annat än kristallklara utan det är ju ofta väldigt 
oartikulerad linjeorganisation. (C9) 

Ledarskap har traditionellt en låg status inom den akademiska världen och inställningen 
kan vara rent fientlig. Man värnar om den akademiska friheten, som ofta identifieras 
som en frihet från ledning. Forskning anses vara något så givande att en karriär som 
ledare inte upplevs som attraktiv. Ledarskapspositionerna är ofta tidsbegränsade och 
auktoritet bygger traditionellt på framgång inom forskning. 158  

Det ställs höga krav på den som är utsedd till akademisk ledare. Att bli prövad av kolle-
gor för uppdraget innebär även att man prövas som individ, vilket knappast sker när 
man legitimerar sig som forskare eller lärare.  

De intervjuade i Arcadius studie Ett särskilt handlag, gjorde ofta jämförelser med före-
tag, industrin och näringslivet för att förtydliga hur det akademiska ledarskapet avviker. 
Några påpekar att man inom näringslivet är bättre på att ta hand om personalen. Det 
framskymtar även att inflytandet ligger i andra händer, många av besluten tillkommer 
från yttre påverkan. Man måste känna verksamheten väldigt väl och för att kunna leda 
verksamheten måste man vara involverad i den akademiska kulturen och dess specifika 
arbetssätt. Det kollegiala är grundtema i beskrivningarna hos flera av de intervjuade. 
Ledningsuppdrag ges oftast med kollegornas samförstånd och samtycke. Förtroende 
bland kollegor betonas av flera som något högst väsentligt. Arcadius konstaterar att ”I 
näringslivet förefaller förtroende ligga nära auktoritet. I den akademiska världen har 
förtroende i sammanhang med ledare snarare koppling till legitimitet.”159 Detta förtro-
ende vinner man om man exempelvis har utmärkt sig som en mycket god forskare och 
vetenskapsman. På frågan om hur de fick sina nuvarande tjänster säger samtliga att det 
berodde på rena tillfälligheter, slumpen eller att de blev övertalade. Ingen medger att det 
var något medvetet val, baktanke eller något planerat karriärsteg. För flera är detta upp-
drag något som avslutar en akademisk karriär, de kommer att gå i pension när mandat-
perioden är över. De andra planerar att återgå till sin vanliga undervisning och forskning 
när perioden är över.  

I sin bok Universitetet som arbetsplats diskuterar Ehn frågan om det är bättre att rekry-
tera institutionschefer utifrån. Personer med speciell kompetens i ekonomi och ledar-
skap som skulle sköta arbetet på heltid och mer professionellt, är en idé som Ehn om-
nämner. En annan är att man delar upp ledarskapet mellan en personalchef och en forsk-
ningschef. Universitetsvärlden befinner sig just nu i stöpsleven och där det akademiska 
ledarskapet måste professionaliseras. Det är istället som ”kunskapsföretag” 
universiteten ska hävda sig menar Ehn. 
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Samtidigt, påpekar Ehn, inlemmas universiteten med arbetsmarknaden vilket gör att det 
blir allt svårare att blunda för att de omfattas av samma lagar som företag och myndig-
heter i övrigt. ”Att de också måste anpassa sig till kraven på utveckling av ledarskap och 
befrämjande av arbetsmiljön är en insikt som börjat växa fram.”160 

En av de chefer vi intervjuade hade tidigare varit chef på en statlig myndighet och me-
nade att det finns en tydlig skillnad i ledarskapet på en myndighet och på ett universitet. 

Det är ju en myndighet som drivs väldigt mycket med lagar och paragrafer och där finns en 
förståelse att man måste följa allt. Så är det ju inte på en högskola eller på ett universitet. Så 
det blir ju ett helt annat ledarskap, mycket mer hierarkiskt. Jag har väl lockats av den öppen-
heten. Men det finns mycket otydligt ledarskap inom högskolor och universitet, men det är ju 
också en möjlighet. (C7) 

 

5. Sammanfattande slutsatser och diskussion 
I denna uppsats har ledarskap på högskole- och forskningsbibliotek analyserats mot 
bakgrund av intervjuer, tidigare forskning och litteraturstudier. Vårt syfte med 
uppsatsen var att få en uppfattning om hur chefer på högskolebibliotek ser på sin roll i 
organisationen i fråga om den hierarkiska strukturen och dess koppling till den 
akademiska världen. Vi avsåg att komma åt chefernas syn på ledarskap i allmänhet och 
deras eget ledarskap i synnerhet och få fram våra intervjupersoners personliga 
uppfattningar, värderingar och reflektioner kring ämnet utifrån deras kontext. Vi ville 
styra dem så lite som möjligt och valde därför en kvalitativ undersökningsmetod och 
gjorde djupintervjuer med låg grad av struktur och standardisering. Vi har haft ett fåtal 
öppna frågor för den intervjuade att diskutera kring.  

Med en kvantitativ metod hade vi kunnat använda oss av ett större urval respondenter 
och på det viset fått en större representativitet men mindre djup. Resultaten från vår 
undersökning är inte generaliserbara men vi hoppas att de är illustrativa i den mening att 
de kan fungera som jämförelsematerial vid andra undersökningar.161 Det finns mycket 
att gå vidare med och vi hoppas att fler studier i ämnet kommer. Det vore intressant att 
se studier som jämför ledarskapet på bibliotek med andra arbetsplatser för att se om 
likheterna är fler än olikheterna. Det vore också intressant att se någon större kvantitativ 
studie utifrån vilken kan man skulle kunna dra generella slutsatser.  

Vi anser att vi valde en relevant metod för att uppnå vårt syfte. Våra respondenter var 
öppna och gav inte intryck av att hålla inne med sina känslor och åsikter angående sitt 
ledarskap. De flesta gav uttryck för att de tyckte att det fattades material i ämnet. 
Kanske hade vi uppnått bättre resultat om vi intervjuat fler chefer vid fler bibliotek men 
metoden är tidskrävande och enligt vår åsik t samlade vi tillräckligt material för ett 
arbete av den här storleken.  

Hur uppfattar bibliotekschefer på olika hierarkiska nivåer ledarskapet på 
högskole-/universitetsbibliotek? 

Vi anser att materialet är mycket intressant och det finns mycket vi vill diskutera om-
kring det. Man kan ha många åsikter om ledarskap. Ledarskap diskuteras ute på arbets-
platserna även om det kanske inte så ofta sker i organiserad form. Det talas om chefer 
och deras handlingar i fikarum och korridorer och det fyller säkert en funktion. Inga 
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chefer är perfekta och det kommer att klagas bakom deras rygg. Lyckas man inte med 
något annat som chef kan man alltid ha den enande funktionen att vara den som det talas 
om. Vi tror dock att det dessutom är bra med mer organiserade möjligheter att diskutera 
ledarskap, speciellt för cheferna själva men också för medarbetarna. Medarbetare 
behöver få diskutera vilka krav och förväntningar de kan ha på chefer och vilka krav 
och förväntningar cheferna kan ha på sina medarbetare. Cheferna behöver diskutera och 
analysera sin ledarroll. Det verkar vara stor skillnad på i vilken utsträckning man gör det 
på biblioteken. Det verkar dock som man i allt högre utsträckning börjar inse att 
behovet finns. Det saknas helt enkelt ett forum där ledarskap på bibliotek diskuteras, 
vilket framkommer i våra intervjuer och även i Moqvists avhandling. 

På frågan hur mycket det talas om ledarskap på respektive bibliotek var det emellertid 
olika. På ett bibliotek var det en självklarhet medan det inte fö rekom i samma 
utsträckning på de andra två. Under vår intervju frågade vi om cheferna hade någon 
ledningsfilosofi, de flesta hade ingen direkt uttalad sådan. Det visade sig emellertid 
under samtalets gång att de flesta hade en filosofi men de trodde att ordet 
”ledningsfilosofi” krävde en konkret formulering. 

Vi tror också att ledarskap behöver börja diskuteras redan på utbildningen på biblio-
tekshögskolorna. En av orsakerna till att vi skrev den här uppsatsen är att vi anser att 
organisations- och ledarskapsfrågor inte behandlades i någon större utsträckning under 
vår utbildning. De flesta som läser Biblioteks- och informationsvetenskap gör det för-
modligen inte med baktanken att de ska bli chefer men ganska många kan ändå en dag 
komma att bli det. Ur perspektivet hur den framtida ledarförsörjningen ska lösas på bib-
lioteken har utbildningen en central roll. Det är i vissa fall svårt att tillsätta chefs-
positioner vid bibliotek för att ingen vill bli chef. Det kan naturligtvis finnas många or-
saker till att det är så men vi tror att bibliotekshögskolorna bör känna ett ansvar att 
diskutera frågorna. Det stora intresset som finns för befintliga ledarskapsutbildningar 
tyder på att det är något som saknats.  

Flera av de chefer vi intervjuade ansåg att chefsansvaret gav utrymme för kreativitet, 
vidareutveckling och självförverkligande. Det är inspirerande, man får mycket positiv 
feedback från medarbetarna och framförallt är det ett mycket utvecklande arbete.  

Tidigare hade en traditionell bibliotekschef ett förhållandevis väldefinierat uppdrag som 
exempelvis hålla budgeten och att få utlånestatistiken att stiga. Nutidens bibliotekschef 
ställs istället inför ett långt mer komplext uppdrag med en mångfald av förväntningar, 
varierande intressenter och möjliga ledarroller. Den nutida bibliotekschefen får ställa sig 
frågor som; ska biblioteket satsa på det lärande biblioteket eller skulle det vara bättre att 
pröva att arbeta målinriktat med värdebaserat ledarskap? Kan man göra allt på en gång 
eller är man tvungen att välja? Det har kort sagt knappast blivit lättare att vara ledare på 
ett bibliotek idag. Som en konsekvens av detta har ledaruppdraget blivit ändrat, det har 
fått större betydelse och har blivit mer komplext. Denna förändring omfattar emellertid 
inte enbart ledaren i den snävare beteckningen utan tillkommer i hög grad även med-
arbetaren i och med att ledarfunktionerna nu har utvidgats till att också omfatta flera 
personer.162  

Arbetsplatserna i den offentliga sektorn har hittills varit trygga. Idag ser vi emellertid 
förändringens vindar blåsa, omstruktureringar och rationaliseringar hör till vardagen, 
bland annat till följd av resursbrist och större orientering mot användarservice. Som ett 
resultat av detta kan det tänkas att många chefstjänster kan komma att rationaliseras 
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bort. I rapporten Mellomlederens rolle i fag- og forskningsbibliotek såg författarna 
redan minst två nya roller för bibliotekschefer i framtiden.  

1. Koordinator. Detta betyder att exempelvis den katalogansvarige blir ansvarig för 
en funktion och inte för en grupp anställda som arbetar på katalogavdelningen. 
Personalansvaret försvinner, ledarrollen får ett annat innehåll och den 
yrkesrollen blir huvuduppgift. 

2. Ledare för en funktionsgrupp. Den enskilda gruppen får stor frihet till att 
utforma sin egen verksamhet.  

Ledare och ledarskap innebär idag två olika företeelser. Ledare utgör en förhållandevis 
en välavgränsad grupp i ett bibliotek. Överbibliotekarien, personalchef, administrativ 
chef samt mellancheferna utgör vad vi vanligtvis definierar som biblioteksledningen. 
Utöver det traditionella ledarskapet har allt oftare medarbetare fått tilldelad ledarskaps-
präglade uppdrag. I de klassiska ledarskapsteorierna är det ledningen som planerar, or-
ganiserar, koordinerar och kontrollerar medan medarbetaren utför de tilldelade arbets-
uppgifterna. Även om det fortsatt också formellt är ledningens privilegium att leda och 
fördela arbetet, har emellertid decentralisering och samarbete många gånger inneburit 
en utvidgning och utbredning av ledarfunktionerna till flera medarbetare. Det kan ex-
empelvis gälla medarbetare som ska arbeta med att formulera och konkretisera bibliote-
kets vision i bibliotekets och den enskilda avdelningens verksamhetsplaner. Det kan 
exempelvis gälla att utarbeta kvalitetsmål och analysera resultat från genomförda bru-
karundersökningar. Även för medarbetare som i dialog med ledningen genom de årliga 
medarbetarsamtalen får möjlighet att dryfta egna önskningar om kompetensutveckling i 
enlighet med bibliotekets överordnade mål- och strategier, har ledarskapsbegreppet fått 
ett nytt innehåll. Utbredningen av ledarfunktioner till alla medarbetare kräver självklart 
ökade insikter i de tankar som ligger inom de moderna ledarskapsprinciperna.163  

Hur upplever ledarna att de själva blir ledda och har möjlighet att leda? 

Alla våra respondenter var överens om att som avdelningschef på biblioteket var man 
inte bara ansvarig för sin egen avdelning utan har en del av ansvaret för utvecklingen på 
hela biblioteket. Här blir ledningsgruppen ett viktigt forum. Vi anser att det är viktigt att 
alla delar av verksamheten är representerade i ledningsgruppen. Alla de chefer vi 
intervjuat som tillhör en ledningsgrupp tycker att det är viktigt att sitta där. Flera 
uttrycker till och med att de tycker det roligt att tillhöra en sådan grupp. Den enda av de 
vi intervjuade som inte tillhörde ledningsgruppen på sitt bibliotek såg det som ett 
problem i sitt arbete att inte ha direkt tillgång till det högsta beslutande organet på 
biblioteket. 

Det intryck vi fick var också att stora ledningsgrupper var det utvecklande att tillhöra. 
Där framkommer fler olika åsikter och idéer vilket gör det till ett mer ansträngande sätt 
att arbeta men i längden också mer givande. Det kräver förstås en högsta ledning som 
låter det vara högt i tak och kan ta till sig oliktänkande. Ledningsgruppen borde vara ett 
forum för att diskutera ledningsfrågor och det används nog till det men i varierande ut-
sträckning. Det beror hur man valt att sätta samman ledningsgruppen i hur hög grad den 
också är användbar till det syftet och inte bara som beslutsfattande organ. Alla chefer på 
arbetsplatsen har naturligtvis behov av att diskutera ledningsfrågor.  
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Det verkar vara ett gemensamt drag hos de chefer vi intervjuat att man tycker att beslut 
ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Beslut bör fattas av dem som tydligast ser 
konsekvenserna och är engagerade i det de gör. 

Det visade sig i vår undersökning att de flesta cheferna tyckte att det var roligt att vara 
chefer. Vissa saknade att även ha möjlighet att arbeta med traditionella bibliotekarie-
uppgifter såsom pass i informationen, katalogisering, förvärv osv. Det var i vissa fall 
lite överväldigande att inse hur många olika arbetsuppgifter vissa tog på sig. Ju högre 
upp man kom i hierarkin desto nöjdare var man med sin position och det kanske beror 
på att man då i högre grad kan renodla sin ledarskapsroll. Detta resultat fick även 
Johannsens och Pors undersökning. Mellanchefen har i högre grad dilemmat att vilja 
vara en i arbetsgruppen och samtidigt vara tvungen att genomföra ledningsbeslut. Man 
måste vara lojal åt två håll. 

Alla de mellanchefer som intervjuades hade mycket höga krav på sig själva. Några lade 
störst vikt på den yrkesprofessionella delen av rollen. Andra lade stor vikt på produkti-
vitet och måluppfyllelse. Flera av de intervjuade cheferna lade störst vikt vid ansvaret 
de hade för sina anställda. De ansåg att det var viktigt att skapa trivsel och motivation i 
den egna avdelningen. Ett flertal av cheferna hade stora förväntningar till många sidor 
av sin rollutövning. De hade höga prestationskrav på sig själva och ville gärna klara av 
allt på en gång. De ville också försöka infria alla de förväntningar som ställdes på dem.  

Även om alla vi intervjuade på något sätt uttryckte att de tyckte om att vara chefer så 
var det ändå så att vissa uttryckte en viss sorg över det man inte längre hade möjlighet 
att delta i. Det är också en gemenskap man förlorar genom att inte vara en deltagare i 
samma utsträckning i det dagliga arbetet. 

Många nya förväntningar läggs till gamla på den som blivit chef och en hel del nya 
arbetsuppgifter ska samsas med de gamla inom samma tidsram. Det är viktigt när man 
befinner sig i den situationen att det finns tydliga strukturer. Det måste vara klart vart 
befogenheterna och ansvaret ligger, och de måste ligga på samma ställe. Organisation 
och strukturer är redskap för att nå ett mål och man måste i varje situation göra klart 
vilken organisation som är mest lämplig för att uppnå varje givet mål. I vissa situationer 
kanske man ska dela på ledarskapet. Två ledare som kompletterar varandra och kan 
jobba bra tillsammans borde kunna göra ett bättre jobb än en ensam chef. Det viktiga 
med delat ledarskap är att det är tydligt, speciellt gällande personalansvaret. 

Som chef i framtiden krävs entreprenörstänkande i kombination med ett eklektiskt och 
holistiskt sätt att se på sin organisation och sin omvärld. Att i dag inta en chefsroll krä-
ver en stor medvetenhet om processerna i organisationen där samarbete, strategiskt pla-
nerande, motivation och kvalitetstänkande står i fokus. Att behålla och utveckla de re-
dan fungerande bitarna från tusenårigt biblioteksarbete tillsammans med de nya tekno-
logiska hjälpmedlen och kraven från moderorganisationen och samhället i stort samti-
digt som nya visioner och framtidsplanering står högst upp på prioriteringslistan. 

Med tanke på framtida krav måste bibliotekschefer vara mer öppna för 
förändringsarbete, vara skickliga gällande samarbetsförmåga, vara duktiga på att 
kommunicera samt motivera och inte minst inspirera. Storleken på biblioteken kräver 
olika kompetens inriktning. Stora bibliotek kräver chefer som kan motivera och inspirera 
samt ha ett helhetsperspektiv på sin arbetsplats medan mindre bibliotek är i större behov 
av chefer som har mer yrkesprofessionell och teoretisk kompetens. Framtidens 
bibliotekschefer bör basera sin ledarskapsutveckling på att utveckla sitt sätt att vara 
öppna till förändringar, utveckla ett värdebaserat ledarskap med kvalitetstänkande och 
målstyrning i fokus. Många av de chefer vi intervjuade var medvetna om att det 
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förväntades att de skulle vara mer synliga. Problemet är att de oftast inte hinner med att 
”bara gå runt och prata”. Chefsarbete är splittrat och innebär många olika 
arbetsuppgifter. Chefen blir ofta avbruten och har sällan har tid för eget ostört arbete. 
Det blir lite tid över för analys och överväganden. De arbetar i en ström av information 
som de måste ta hänsyn till. Stor del av arbetstiden går helt enkelt åt till att prata med 
olika människor. 

Ett problem kan uppstå om man känner att man inte längre vill vara chef. Något vi kom 
att samtala om i intervjuerna var frågan hur man kliver ner från en chefsposition utan att 
känna att man förlorar i värdighet. Vi anser att det är viktigt att man skapar en organisa-
tion där det finns reträttplatser för den som inte längre känner entusiasm för sitt arbete 
som chef. Vi tror att det är lättare att uppnå om man har tidsbegränsade uppdrag som 
chef. Vi tycker också att det är en bra idé att göra som de gör på ett av de bibliotek vi 
besökte, att lönen går med tjänsten, man har ett extra lönepåslag under de år man är chef 
som sedan dras tillbaka när förordnandet är slut. Tidsbegränsade uppdrag ger också 
naturliga tillfällen för utvärdering, där både personal och övriga chefer får möjlighet att 
ge synpunkter på ledarskapet. 

Man kan föreställa sig en utveckling från den traditionella linjeorganisationen mot en 
verksamhet som i högre grad styrs genom processer, funktioner och projekt. Detta 
skulle leda till en mer flexibel ledarskapsorganisation där det blir mer naturligt att man 
flyttar mellan rollerna. 

Med tanke på att vi har ett nordiskt perspektiv i vårt teoretiska avsnitt om ledarskap på 
bibliotek uppkommer naturligtvis frågan om det finns nationella skillnader. Det verkar 
som om våra grannar hitintills visat ett något större intresse för ämnet än vi gjort i 
Sverige då det finns undersökningar och rapporter skrivna om ledarskap på bibliotek.  

Texter om ledarskap och så kallad managementlitteratur produceras kontinuerligt i ett 
oräkneligt antal. Årligen utkommer en strid ström av litteratur. En gemensam nämnare i 
litteraturen är emellertid att ledarskap är en av de vik tigaste drivkrafterna i en organisa-
tion. Emellertid finns nästan inget alls skrivet om ledarskap på bibliotek i Sverige. Går 
man däremot till våra grannländer finner man ett helt annat utbud. Där tycks med-
vetenheten kring dessa frågor vara stor. Undersökningarna visar att både de norska och 
de danska bibliotekscheferna är mycket intresserade av ledarskapsfrågor. 

I Danmark är intresset för ledning och ledarskap inom de danska biblioteken stort. 
Ledarskapet diskuterats på allvar och de danska bibliotekscheferna väl medvetna om de 
framtida kraven och agerar därefter. Fokus ligger på det moderna ledarskapet med 
nyckelbegrepp som nätverk, dialog, tätt samarbete med intressenter, demokratiskt och 
värdeorienterat ledarskap. Undersökningen Ledere og ledelse i danske biblioteker ger en 
tydlig bild av en dynamisk ledargrupp som bidrar till utvecklingen inom den offentliga 
sektorn i Danmark. Man ville skapa en debatt och därigenom synliggöra en utveckling 
av kompetens inom ledarskap på de danska biblioteken med fokus på det personliga 
ledarskapet. Men det var även viktigt att formulera och konkretisera kompetensen inom 
ledarskap och därigenom försöka skapa ramar för ett årligt seminarium både för 
bibliotekscheferna själva och för bibliotekarforbundet. Med detta vill 
bibliotekarforbundet visa att det danska bibliotekarieväsendet har en ledarmässig 
styrkeposition och att detta bör utnyttjas bättre. 

I Norge har Riksbibliotektjensten gett ut en skriftserie där några av rapporterna har 
behandlat ledarskap på forskningsbibliotek ur olika perspektiv, flera av författarna är 
själva bibliotekschefer. I Sverige har vi inte funnit några motsvarande undersökningar. I 
de intervjuer vi gjort framkom att ledarskap ändå diskuteras i olika grad på de bibliotek 
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vi besökte. Flera av cheferna uppgav vikten av att diskutera ledarskap men det gjordes 
ej i någon större organiserad form förutom på ett av biblioteken. På detta bibliotek åkte 
ledningsgruppen på internat för att diskutera olika aspekter på ledarskap.  

Cheferna på de danska högskolebiblioteken agerar strateger, visionärer, kulturbärare, 
nätverksbyggare med målen som styrmedel därigenom skapas ett klimat för bättre 
resultat. Vi anser att man verkligen borde lägga tid på att diskutera ledarskap. Frågan 
ställs på sin spets när det, som en av våra intervjupersoner uttrycker det, saknas intresse 
för att skapa aptit och kompetens inom området, vilket behövs för att öka antalet 
sökande till chefspositioner. Under intervjuerna var det flera som betonade vikten av 
beredskap inför 40-talisternas stora pensionsavgångar. Vi tycker att det är viktigt att det 
finns en stor medvetenhet inför ett kommande generationsskifte. 

Vem är det som blir/väljer att bli chef? 

De intervjuade cheferna i vår undersökning hade fått sina tjänster antingen genom att de 
sökt tjänsten på eget initiativ, blivit uppmanade att söka eller blivit utnämnda. Flera 
gånger kom vi i intervjuerna att börja tala om svårigheterna att rekrytera chefer inom 
biblioteksvärlden. Anledningarna som angavs var man generellt sett sällan talar om 
ledarskap och att man är rädd att tappa sin yrkesidentitet som bibliotekarie om man blir 
chef. Synen på chefskap har först på senare tid börjat ändras. Tidigare var det inte lika 
accepterat att vilja vara chef och man sökte oftast inte självmant när en chefstjänst blev 
ledig. Det finns fortfarande en osäkerhet i biblioteksvärlden inför att söka chefstjänster, 
många är fortfarande tveksamma inför chefsuppgifterna. Men frågan är om de 
uppfattningar som tidigare generation hade fortfarande finns kvar bland den yngre 
generationen? De flesta av cheferna var benägna att instämma i att det nu håller på att 
ske en förändring även om den går relativt långsamt. 

Som bibliotekarie förväntas man liksom i andra professioner ha viss utbildning och spe-
cifika kunskaper för att få ett arbete. Detta gäller inte när man blir chef. Då förväntas 
man utan vidare kunna eller snabbt lära sig det nya arbetet, ofta för att man varit duktig 
på något helt annat som till exempel bibliotekarieuppgifter. Frågan är vilket som är vik-
tigast när man påbörjar en tjänst som chef. Vi har talat om att olika arbetsplatser kräver 
olika saker hos ledaren. Är det då viktigast för ledaren att ha den yrkesmässiga insikt 
som professionsutbildning ger eller finns det generella ledarskapskunskaper som gör det 
viktigare med utbildning och/eller erfarenhet av ledarskap.  

Vår undersökning visade att 5 av 9 chefer var utbildade bibliotekarier, de övriga hade 
annan hög akademisk utbildning. Detta stämmer med resultatet från den norska 
undersökningen Ledere i norske fagbibliotek. Kjønn, bibliotekfaglig utdanning og 
lønnsforhold där 254 av de 345 cheferna hade bibliotekarieutbildning medan de andra 
cheferna hade annan akademisk utbildning. Pors och Johannsens undersökning visade 
att de danska cheferna hade likartade akademiska utbildningar som de chefer vi 
intervjuade. 

Vi tror inte att det är nödvändigt att vara bibliotekarie för att leda bibliotekarier men det 
är bra att känna till verksamheten. Det är dock inte meningen att man ska kunna alla 
arbetsuppgifter lika bra som sina medarbetare. Medarbetarna kan ha ett behov av att 
känna att de kan en sak och de kanske är lite unika för att just de kan det väldigt bra. En 
av de chefer vi intervjuade beskrev den här balansgången mellan att kunna prata med 
sin chef ganska konkret om sitt jobb utan att chefen därför ska kunna göra jobbet istäl-
let. Det kan även vara svårt att hålla fokus på utvecklingen av organisationen eller 
avdelningen om man som chef lägger ner för mycket tid på detalj- och regelstyrning. 
Dessutom kan detta ta udden av motivationen från de medarbetare som kan känna sig 
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övervakade och regelstyrda. Som chef, på vilken nivå det än må vara, är det oerhört 
viktigt att ha en helhetssyn och ett holistiskt tänkande där både personal, avdelning, 
organisation, moderorganisation, användare och samhällets bästa finns med i 
planeringen. 

Kanske finns det en risk att man som bibliotekarie fastnat i en bild av hur arbetet ska 
utföras som skulle kunna ställas på ändå om man tog in någon utifrån. Det finns många 
andra branscher där man arbetar med kundtjänst och idéer därifrån skulle kunna berika 
bibliotekets service utåt. De finns de som tvekar huruvida nästa generations 
bibliotekschefer fortfarande kommer att rekryteras bland bibliotekarier.164   

Finns det ett specifikt akademiskt ledarskap och hur påverkar det ledarskapet på 
biblioteket?  

Istället för att tala om ett specifikt akademiskt ledarskap bör man kanske tala om ledar-
skap under de specifika förutsättningar som finns i den akademiska världen. Olika typer 
av organisationer ger upphov till olika typer av ledarskapsproblem. Högskole-
biblioteken existerar i den akademiska världen och måste därför vara medvetna om vad 
som utmärker den så att man kan förhålla sig till den. Vi tror dock inte att biblioteks-
cheferna ska se de akademiska ledarna som förebilder i sitt ledarskap. 

I början av uppsatsen har vi beskrivit lärande organisationer ur ett teoretiskt perspektiv. 
Detta har vi gjort i förhoppningen att högskolevärlden, där så mycket lärande sker, 
borde vara ett föredöme även vad det gäller lärande inom organisationen. Det finns 
inslag av lärande ledarskap men det finns också mycket gamla traditioner och stelbenta 
hierarkiska strukturer. Vi skulle tycka att det vore intressant om biblioteken gick i 
bräschen för ett nytänkande i organisations- och ledarskapsfrågor inom den akademiska 
världen. 

För att åstadkomma det måste bibliotekets ledare ha förståelse för den akademiska värl-
den och sätta sig in i högskolans/universitetets strukturer, både formella och informella. 
De som vill leda biblioteket måste etablera sig som akademiska ledare på högskolan, 
ledare som förstår högskolans kultur och uppdrag och vill bidra till dess utveckling. 
Bibliotekschefer måste vara införstådda med det politiska klimatet på 
universitetet/högskolan och påvisa hur biblioteket kan vara en viktig del i 
informationsinfrastrukturen. 

Organisationskulturen har en stor betydelse och är märkbar både i den akademiska mil-
jön och i biblioteken. Att tillträda en befattning gör man inte i något kulturellt vakuum. 
Det finns oftast en formell inramning men även förväntningar och traditioner kopplade 
till tjänsten och isynnerhet till chefstjänster. De flesta chefstjänster går därför till perso-
ner som är kulturellt formade det vill säga förstår den kulturella kodexen. Det kan dock 
finnas utrymme men liten tolerans till ageranden som avviker alltför mycket från 
rådande värderingar, normer och föreställningar som finns inom organisationen.  

Vi tror att en av de viktigaste uppgifterna för chefer, nu och i framtiden, är att utveckla 
visioner. Organisationerna är fulla av välutbildad, kompetenta och kreativa medarbetare 
som i de flesta fall är fullt kapabla att själva fatta beslut om det dagliga arbetet. Chefens 
roll blir då att höja sig till en högre nivå, samtidigt som man bibehåller kontakten med 
verksamhetens alla delar, och genom att lyssna på andras tankar och åsikter skapa 
gemensamma visioner för verksamheten. Dessa måste utgå från användarnas behov med 
en insikt om att dessa behov ständigt förändras. Ledaren måste ständigt fundera över 
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vilka visioner som är viktiga för organisationen och hur dessa ska kunna förverkligas. 
Men det är även viktigt att ge medarbetarna insyn och delaktighet i dessa visioner. 
Genom att formulera och förmedla visionen och skapa engagemang för den hos 
medarbetarna skapar den visionäre ledaren en vilja till att samarbeta om att realisera 
visionen och därmed hålla organisationen levande och i symbios med sin samtid 
 

6. Sammanfattning  
Denna uppsats handlar om ledarskap på bibliotek inom den akademiska världen, det vill 
säga ledarskap på högskole- och universitetsbibliotek. Våra frågeställningar har varit: 

• Hur uppfattar bibliotekschefer på olika hierarkiska nivåer funktionen av 
ledarskap på högskole-/universitetsbibliotek? 

• Hur upplever ledarna att de själva blir ledda och har möjlighet att leda? 

• Vem är det som blir/väljer att bli chef? 

• Finns det ett specifikt akademiskt ledarskap och hur yttrar det sig på biblioteket? 

Då vi önskat placera vår undersökning i ett sammanhang började vi vår teoretiska 
genomgång med ett kapitel om organisationsteori. Nästa teoretiska avsnitt handlar om 
ledarskapsforskning. Eftersom vi valt att studera ledarskapet vid högskolebibliotek ville 
vi även förklara det akademiska ledarskapet då högskolebiblioteket är en del av den 
akademiska miljön. Vad gäller det specifika ledarskapet på svenska bibliotek hade vi 
problem att finna litteratur. Vi hittade dock litteratur från våra nordiska grannländer så 
avsnittet om ledarskap på bibliotek har fått en nordisk vinkling. 

För vår undersökning har vi valt ett stort äldre bibliotek, ett litet nytt bibliotek och ett 
specialbibliotek. För att täcka in de olika nivåerna har vi intervjuat överbibliotekarierna 
på alla bibliotek och sedan en chef på varje nivå utåt i strukturen. 

Vår målsättning har varit att komma åt chefernas syn på ledarskap i allmänhet och deras 
eget ledarskap i synnerhet. Vi vill visa hur det akademiska ledarskapet förhåller sig till 
ledarskapet på högskolebibliotek. Ämnet väckte stort intresse bland de chefer vi inter-
vjuade. Flera chefer påpekade även det begränsade utbudet av studier kring ledarskap på 
bibliotek. 

Vi utgår i resultatredovisningen från den temaguide som vi utformade utifrån de teman 
vi tyckte oss finna i intervjumaterialet. Guiden består av tre huvudteman med vid-
hängande underfrågor. Dessa huvudteman är: 

• Allmän inställning till ledarskap. 

• Bibliotekets organisation. 

• Kopplingen till moderorganisationen. 

Orsakerna till att man blivit chef är oftast flera. Ledarens motiv för att vilja vara ledare 
kan också variera. Ingen av de chefer vi har intervjuat sa att de hade ångrat sitt beslut att 
bli chef. På frågan hur mycket det talas om ledarskap på deras bibliotek varierade det 
mycket. En av anledningarna till att det är så svårt att rekrytera till chefstjänster beror på 
att man knappast talar om ledarskap på biblioteken, hävdade en chef. Några av cheferna 
uppgav att de efterhand börjat fundera över ledarskapet, vad det är, hur det kan utövas 
och hur man själv fungerar i sitt eget ledarskap. På ett bibliotek sågs istället ledarskap 
som en ständigt aktuell fråga för ledningsgruppen.  
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Cheferna på mindre bibliotek har ett begränsat antal anställda och deltar själv ofta i det 
dagliga arbetet, medan en chef på ett större bibliotek lägger ner mycket tid på interna 
och externa möten och organisationsplanering. Som chef är det svårt att fortsätta vara 
”en i gruppen”. Ledarskapet är ett yrke i sig självt och man får låta medarbetaren vara 
fackman.  

Ett högskolebibliotek är också en del i en större organisation, högskolan eller univer-
sitetet. Organisationen sätter gränser för vilket ledarskap som är önskvärt och möjligt. 
Det kan vara ett problem för biblioteket att man inte har den handlingsfrihet som en mer 
självständig organisation har, man måste synliggöra bibliotekets roll. Ledaren måste 
klargöra sina visioner om bibliotekets plats i organisationen och i det omgivande 
samhället, samt göra sina medarbetare delaktiga i dessa visioner. 
. 
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Andra källor 

Intervjuer i undersökningen: 

Utskrifter finns hos författarna. 

C1 – Överbibliotekarie. Stora, gamla biblioteket. 

C2 – Mellanchef. Stora, gamla biblioteket. 

C3 – Mellanchef. Stora, gamla biblioteket. *) 

C4 – Filialchef. Stora, gamla biblioteket. 

C5 – Mellanchef. Lilla, nya biblioteket. 

C6 – Överbibliotekarie. Lilla, nya biblioteket. 

C7 – Mellanchef. Specialbiblioteket. 

C8 – Mellanchef. Specialbiblioteket. 

C9 – Överbibliotekarie. Specialbiblioteket. 

 

*) Dålig bandupptagning. Intervjun ej utskriven. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Teman  Stödfrågor 
   
  Har du en ledningsfilosofi? 
  Var hämtar du din inspiration? 
Allmänt om ledarskap  Vad kännetecknar ett gott/dåligt 
  ledarskap?  
   
  Har biblioteket ett uppdrag? 
Vilken betydelse har den  I vilken grad är ni beroende av  
omgivande organisation, dvs.  beslut fattade i  
moderorganisationen och hur  moderorganisationen? 
påverkar detta   Vem är den centrala motparten i  
beslutsfattandet?  organisationen?  
  Påverkar högskolans strukturer  
  bibliotekets? 
   
  Hur skulle du vilja definiera 
  ledarskap? 
Hur uppfattar bibliotekschefer   Beskriv ditt nuvarande arbete. 
på olika nivåer funktionen av  Hur fattar man beslut i  
hierarkiskt ledarskap på  organisationen? 
högskole/universitetsbibliotek  Är beslutsgången lång? 
   
   
  Vad delegerar du till andra? 
Upplever ledare på låg- och   Har ni en formell  
mellannivå att det finns en  delegationsordning och hur 
diskrepans mellan  fungerar den i så fall? 
delegationsordning och  Hur gör du dina underchefer  
verklighet på biblioteket?  delaktiga? I vilken grad görs du  
  delaktig av dina chefer? 
   
   
  Vad är dina möjligheter till att 
  fatta beslut? 
  Får du den information som  
Hur upplever ledare på låg-   krävs för att fatta bra beslut? 
och mellannivå att de själva  Vilka faktorer påverkar dina 
blir ledda och har möjlighet  möjligheter att prioritera? 
Att leda?  Finns det strukturella begränsningar  
  som påverkar ditt arbete? 
  Talar du om ledningsfrågor med  
  dina kollegor? Underordnade? 
  Överordnade? 
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 Bilaga 2: Introduktionsmail 

Hej 
Vi är tre studenter från Bibliotekshögskolan i Borås som dessutom 
arbetar på Stockholms universitetsbibliotek. Vi håller just nu på och 
skriver vår magisteruppsats och undrar om du skulle ha möjlighet att 
ta dig tid att hjälpa oss. Ämnet för uppsats är ledarskap på 
högskole/universitetsbibliotek och vi är speciellt intresserade av hur 
man som chef upplever sina möjligheter att fatta beslut och hur detta 
påverkas av organisationen och hierarkierna. 
Vi hoppas att du skulle vilja ställa upp på att bli intervjuad. 
Beräknad tid för intervjun är en timma och vi vill gärna använda 
bandspelare. De teman vi kommer att ta upp är som följer: 
 
*Allmän inställning till ledarskap och ledningsfilosofi. 
*Vilken betydelse har moderorganisationen och hur påverkar den 
beslutsfattandet? 
*Hur uppfattar bibliotekschefer på olika nivåer funktionen av 
hierarkiskt ledarskap på högskole/universitetsbibliotek? 
*Upplever man en diskrepans mellan delegationsordning och verklighet 
på biblioteket? 
*Hur upplever ledare på olika nivåer att de själva blir ledda och har 
möjlighet att leda? 
 
Om ni har skriftlig delegationsordning och/eller organisationsplan 
skulle vi också vara väldigt tacksamma om vi fick ta del av dessa. 
 
Hälsningar Lena Floser, Helene Gebele, Maria Ljung 
 

 
 
 

 


