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Abstract: The purpose of this master’s thesis is to see why there seem to be 

little interest in the management position at the public libraries. 
Since librarianship is a field that are proportionally dominated by 
women we chose to approach the study with a gender perspective. 
This study has excluded men and our main interest is the women’s 
point of view. It aims to see how librarians and chief librarians 
recognize management from bottom-up and what kind of 
restrictions we can find for women that make them unwilling to 
aspire for the position of management.  

  
Our theoretical choice fell upon Hirdman’s gender system and 
Westberg-Wohlgemuth’s theory of the sex marking process. The 
method used to collect the empirical facts consists of eight 
qualitative interviews executed on three different public libraries. 
The conclusions drawn are based upon literature and the empirical 
material gathered from the interviews.  

 
The result of this thesis is that the chief librarian position is 
marked as a male position from the women’s point of view. 
Additional findings are that women in the librarian profession 
don’t seem to be interested in becoming chief librarians for a 
number of reasons; the most prominent reason is the solitude of the 
position. The results also show that the women themselves tend to 
recognize the position as male and derive this view from a 
historical perspective. The conclusions reached in this thesis are 
that there seem to be too few incentives for women librarians to be 
interested in the management position. 
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1 Inledning 

Tanken på att skriva ett examensarbete om chefskap på bibliotek väcktes hos oss redan i 
början av vår utbildning vid Biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet i 
Växjö. En av våra första föreläsningar var med Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin den 30 
augusti 2005. Han talade om bristen på chefer inom biblioteksvärlden och att det finns 
ett ointresse bland bibliotekarier att bli chefer. Vi upplevde det som att han önskade 
inspirera till att vi redan under utbildningen skulle fundera aktivt på chefskapet som en 
arbetsmöjlighet. Även när vi deltog vid Bibliotekariens dag i Malmö den 19 oktober 
2007, arrangerad av DIK (fackförbund inom SACO, Sveriges akademikers 
centralorganisation), låg fokus på karriär och chefskap. Det belystes även här att 
chefskap är något som inte tas upp till diskussion tillräckligt ofta och att ämnet karriär 
är tabubelagt. Varför det förhåller sig på detta sätt var något som vi blev nyfikna på. Vi 
undrar dels om det stämmer att det finns en ovilja bland bibliotekarier att bli chefer och 
i så fall vilka orsaker som ligger till grund för denna eventuella ovilja.  
 
Förutom antagandet att få vill bli chef inom folkbiblioteksvärlden blev vi efterhand 
uppmärksammade på det faktum att folkbiblioteken är en kvinnodominerad arbetsplats, 
vilket innebär att arbetsplatsen har mer än 60 procent kvinnor (SCB 2006a, s. 5). 
Folkbiblioteket är även en platt organisation, vilket beskrivs av Drake och Solberg 
(1996) som dynamiska. Det innebär att medarbetarna har inflytande över sitt arbete och 
att arbetets utformning bygger på delaktighet (s. 256). Tillsammans blev detta till ett 
intressant forskningsproblem: Påverkar det faktum att folkbiblioteken är en 
kvinnodominerad arbetsplats och en platt organisation viljan att bli chef? Om detta 
stämmer, varför är det så? Utifrån detta ville vi undersöka vad bibliotekschefer anser 
om ledarskap på folkbibliotek och hur bibliotekarierna resonerar kring detta tema.  
 
Vi har utgått ifrån att problemet bottnar i frågor om kön, jämställdhet och kvinnans 
historiska ställning i arbetslivet. Historien har en viktig funktion att fylla för att förklara 
olika fenomen i samhället. Detsamma gäller vår undersökning om folkbibliotek och 
genus där de svårigheter som vi ser idag kan härledas ur historien. Först och främst vill 
vi ge en bakgrund till kvinnans situation i arbetslivet för att ge läsaren en kontext att 
förhålla sig till. Detta ger även en bakgrund till kvinnans väg in i folkbibliotekens 
organisation och tillsammans bildar de ett historiskt perspektiv på genusproblematiken. 
Dagens arbetssituation för kvinnor kan härledas ur det förgångna och bibliotekarier idag 
påverkas av dåtidens bibliotekarier. Det faktum att det råder en kvinnodominans i yrket 
kan förklaras om man ser till folkbibliotekens uppkomst. Även genusproblematiken 
kring chefskap på folkbibliotek har en historisk bakgrund. Att historiken kring detta är 
av vikt fick vi ytterligare förståelse för då det framgår både implicit och explicit i 
litteraturen samt att ett flertal respondenter spontant kom att diskutera denna 
problematik.  
 
Vi kommer att ta upp chefskap ur ett genusteoretiskt perspektiv. Oberoende vad man 
tycker om genusfrågor så är de fortfarande en del av en aktuell problematik i samhället. 
Därför ser vi det som viktigt att ta del av och undersöka hur det ser ut i den organisation 
som vi ser som vår framtida arbetsplats. Det är viktigt att synliggöra och diskutera 
denna typ av frågor och att inte låta dem avfärdas som oviktiga eller obefintliga. Att 
förneka, förminska eller förlöjliga sig över problematiken kring genusfrågor är många 
gånger bara ett sätt för att vidmakthålla de system som råder. Vår främsta fokus är 
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därmed genus och vilken effekt det har på olika faktorer i arbetslivet. Sophia Ivarsson 
uttrycker sig så här i Kvinnors karriärväg mot chefskap (2001): 
 

Att formulera forskningsfrågor och ackumulera kunskap om 
kvinnors liv är viktiga medel för att förändra det rådande 
genussystemet … Idag anses Sverige som ett av de mest 
jämställda länderna i världen. Kvinnor utgör idag hälften av 
alla universitetsstudenter. … Vad är det då som fortfarande 
försvårar kvinnors möjligheter att göra just chefskarriär? 
(Ivarsson 2001, s. 1) 

 
Liksom Ivarsson (2001) anser vi det viktigt att lyfta fram genusproblematiken i 
arbetslivet och i vår undersökning fokuserar vi på chefskap ur detta perspektiv. Vi vill 
dock poängtera att vi presenterar ett material och en teori, men det är inte nödvändigtvis 
vår egen ståndpunkt som framträder i detta arbete. Vi ser det som viktigt att hålla ett 
distanserat förhållningssätt till det material vi har arbetat med. Problematik kring genus 
är ständigt aktuellt och finns med oss i samhällets alla delar. Därför ser vi det som 
mycket viktigt att behandla detta ämne, för att klargöra och ifrågasätta hur vi vill att det 
ska se ut i det samhälle och i det yrke som vi ska verka i. 

1.1 Problemformulering 

Vi vill med denna uppsats belysa de svårigheter som råder inom folkbiblioteksyrket i 
fråga om könsmärkning av yrket i och med kvinnodominansen. Att folkbiblioteket är en 
kvinnodominerad arbetsplats skapar vissa specifika förutsättningar för ledarskapet och 
vi vill undersöka hur ledare och personal ser på detta. Även om det finns manliga ledare 
i den övrigt kvinnodominerade verksamheten har vi valt att fokusera på ett kvinnligt 
perspektiv. Anledningen till att vi enbart ser till kvinnors plats i biblioteket är att 
chefsrollen i allmänhet i samhället är förbehållen mannen medan majoriteten av 
bibliotekscheferna är kvinnor. Dock är män procentuellt sett chefer i större utsträckning 
än kvinnor på folkbibliotek, sett till sin andel inom yrkeskåren, vilket vi kommer att 
illustrera längre fram med kvantitativa data (SCB 2006a). Vilka konsekvenser denna 
ojämna fördelning av positioner innebär är en aspekt vi ämnar diskutera i uppsatsen. Vi 
vill därmed undersöka hur genus påverkar en kvinnodominerad organisation och i 
synnerhet ur ett chefsperspektiv, både från bibliotekariernas perspektiv och från 
chefernas perspektiv.  
 
Vi utgår från en historisk bakgrund för att se hur yrket påverkas av det förgångna, 
folkbibliotekarier har historiskt sett varit kvinnor medan män varit bibliotekschefer 
(Stenberg 2003, s. 190). Det råder en könssegregering inom yrket som yttrar sig ifråga 
om lön, status och karriärmöjligheter (SOU 2004:43). Män har enligt Williams (1992) 
ofta fördel i kvinnodominerade yrken och åker det Williams kallar glasrulltrappan. 
Detta innebär att de lättare får chefstjänster och det påverkar kulturen på en arbetsplats 
(Williams 1992, s. 253-254). De kvinnor som trots allt blir chefer, får till viss del 
anamma den manliga kulturen som är den rådande normen i ledarskap (Hirdman 1988, 
s. 52-53). Det är med denna utgångspunkt vi vill intervjua bibliotekarier och 
bibliotekschefer för att få deras syn på ledarskap på bibliotek.  
 
Det faktum att det finns få chefstjänster på folkbiblioteken och att det är en platt 
organisation är också av betydelse för den genusproblematik som råder. 
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Folkbibliotekens organisatoriska uppbyggnad och att det är en kvinnodominerad 
arbetsplats ger konsekvenser för den kvinnliga bibliotekschefen. Dessa konsekvenser 
som en kvinnlig chef möter anser vi vara genusrelaterad och detta är något vi vill 
diskutera i uppsatsen. Det banar väg för en diskussion om incitament till ledarskap på 
folkbibliotek vilket diskuteras utifrån ett genusperspektiv.  
 
Bibliotekariekåren är akademiker vilket påverkar synen på ledarskap och status. Vi vill 
se om det finns ett intresse för chefskap bland de bibliotekarier vi intervjuar. 
Intervjuerna med bibliotekscheferna är av intresse för att undersöka hur det är att vara 
kvinna och chef. Ledaregenskaper är förknippade med olika attribut och vi vill se hur 
genus är av betydelse för chefskap, både sett från personalens sida men också chefens 
syn på chefspositionen.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genus påverkar chefsrollen på 
folkbibliotek och till detta har vi ett historiskt perspektiv som grund. Vi vill se om det 
finns några skillnader hos kvinnliga bibliotekschefer respektive kvinnliga bibliotekarier, 
beroende på genusfaktorer, i varför man blir eller inte blir chef och vilka som blir 
respektive inte blir chef. Vi kommer även i undersökningen ge några förslag till tänkta 
lösningar kring hur chefspositionen på folkbibliotek kan göras mer åtråvärd. 

1.3 Avgränsningar 

Vår undersökning bygger på kvalitativa intervjuer med fem bibliotekarier och tre 
bibliotekschefer på folkbibliotek. Vi genomförde dessa åtta intervjuer under februari 
och mars 2008. Det är viktigt att poängtera att vi endast kan dra slutsatser utifrån dessa 
åtta intervjuer och att de bara kan svara för en liten del av bibliotekarier och 
bibliotekschefer.  
 
Vi har valt att bara intervjua kvinnliga chefer för att de är i majoritet bland chefer på 
folkbibliotek samt att vi vill undersöka hur kvinnor ser på chefskap. Vi vill även endast 
intervjua kvinnliga bibliotekarier då de utgör en större andel av bibliotekspersonalen 
och lyfta fram hur de ser på chefskap. Det hade varit intressant att se på vad män anser 
om kvinnliga chefer, hur män ser på chefskap och vad manliga chefer anser om att styra 
kvinnor men vi har valt att avgränsa oss till kvinnligt chefskap på en kvinnodominerad 
arbetsplats. Då kan vi fokusera på att lyfta fram kvinnans syn på chefskap och vilka sätt 
som finns för att få fler att vilja bli chef. Undersökningen kan komma till användning i 
vidare forskning för att se på hur man kan stödja chefer och motivera till fler kvinnliga 
ledare.  
 
Den avgränsning vi gjort då vi inriktat oss på folkbibliotek motiveras av att 
kvinnodominansen är stor på dessa samt att det finns många kvinnliga chefer på just 
folkbibliotek. Inom andra bibliotekstyper, som till exempel högskole- och 
universitetsbibliotek, tror vi att det finns fler män som chefer och de är då inte aktuella 
för denna undersökning.  
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Den teori vi valt att fokusera på är genusteoretiskt perspektiv. De andra teorier som 
kunde ha varit aktuella i denna undersökning är till exempel organisationsteori eller 
ledarskapsteori. Vi har noterat att det saknas forskning med avstamp i just vår valda 
aspekt av problemet och därför ser vi det som relevant att ha ett genusteoretiskt 
perspektiv på undersökningen. Flera liknande arbeten har haft fokus på 
organisationsteorier eller ledarskapsteorier och då har genusteorier fått stå tillbaka. 
Därför har vi valt att avgränsa vår studie till genusteorier för att fylla denna lucka i 
forskningen. 

1.4 Informationssökning 

Förutom de åtta intervjuer vi har genomfört har vi först och främst använt oss av två 
informationskällor: publicerade uppsatser och rapporter på Internet samt tryckt 
litteratur. Vi har sökt bland uppsatser som behandlat kvinnligt ledarskap, ledarskap på 
bibliotek, genus på bibliotek och liknande ämnen. De böcker vi läst behandlar 
genusteori, bibliotekets historia, metodböcker, ledarskap och annan relevant litteratur. 
För inspiration har vi läst tidskrifter som till exempel Biblioteksbladet och Chef som på 
olika sätt berör bibliotek, chefskap och genus. Vi har även hämtat inspiration från 
aktuella diskussioner i dagspressen av sådant som berör vårt ämne på något sätt. Vi har 
också sökt inspiration och material på olika hemsidor som berör vårt ämne, till exempel 
DIK, Svensk Biblioteksförening, SACO, SCB med mera. Databaser som NE, Elin och 
Artikelsök har använts och vanliga sökord har varit: ledarskap, chefskap, chef, genus, 
kvinnligt chefskap, genusteori, könsmärkt, glasrulltrappan, the Glass Ceiling, glastaket 
för att nämna några. Även utländska databaser så som t.ex. JSTOR och Emerald har 
använts och då har engelska sökord och fraser som the Glass Ceiling, library och library 
managers varit det vi har använt oss av. Även sökmotorn Google har använts i olika 
syften. 

1.4.1 Vårt material 

Vi är medvetna om att visst material vi har använt oss av har ett antal år på nacken. I 
vissa fall beror det på att det inte har funnits någon nyare forskning att ta del av och i 
andra fall, så som i bakgrundshistoriken, såg vi inte det som ett hinder. Det som ändrat 
sig i historien är inte händelserna utan möjligen synen på dem. 

1.5 Disposition 

I inledningen beskriver vi motiven bakom vårt ämnesval. I det första kapitlet följer 
sedan bland annat bakgrund, syfte, avgränsningar, och disposition. Därefter följer en 
genomgång av material där vi tar upp både nationell och internationell forskning, 
rapporter, historik och annan litteratur i ämnet som vi har sett som relevant. I det tredje 
kapitlet är det teori som är i fokus och här beskrivs Yvonne Hirdmans genusteoretiska 
perspektiv och Hanna Westberg-Wohlgemuths könsmärkningsteori. I kapitel fyra kan 
man läsa om metod, och arbetet kring vald metod i förhållande till det material vi 
arbetat med. I femte kapitlet får man ta del av vårt empiriska material vilket analyseras i 
det sjätte kapitlet. Därefter följer de avslutande kapitlen med diskussion och slutsatser 
med problematisering och förslag kring tänkta lösningar och slutligen kapitel åtta som 
är en sammanfattning av hela undersökningen. 
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2 Bakgrund, tidigare forskning och litteratur 

Ledarskap är ett ämne som det finns mycket forskning kring, däremot finns det 
begränsat med forskning när man vill se specifikt till ledarskapsfrågor inom 
folkbiblioteksvärlden. Det finns ett flertal uppsatser som tar upp ämnet, men då oftast ur 
ett organisationsteoretiskt perspektiv. De uppsatser som har ett genusteoretiskt 
perspektiv behandlar frågor kring bibliotekarier. Det finns många relevanta likheter i de 
uppsatser som redan skrivits men det saknas just den vinkling som vår uppsats valt: ett 
genusteoretiskt perspektiv på ledarskapsfrågan inom folkbibliotek. Internationell 
forskning visar på samma lucka i forskning kring kvinnligt ledarskap på bibliotek. Vi 
vill belysa hur kvinnor upplever att leda kvinnor, hur det är att vara kvinna och chef 
samt vilken påverkan historien har på dagens folkbibliotek. Kan man se effekter idag av 
hur folkbiblioteken såg ut för hundra år sedan? Detta kapitel inleds med en historisk 
bakgrund för att se hur de förändringar folkbiblioteken genomgått det senaste decenniet 
också har förändrat ledarrollen. Detta historiska perspektiv fyller en viktig funktion i vår 
uppsats då den beskriver vilken roll kvinnor haft på biblioteken och fyller också en 
lucka i forskningen om ledarskap på bibliotek. Därefter följer avsnitt där forskning om 
manligt och kvinnligt ledarskap och ledarskap på bibliotek presenteras. 

2.1 Historisk bakgrund 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera hur problematiken uppkom i yrkeslivet för 
kvinnor. Vi har valt att börja med historien från 1800-talet, då vi anser att det är denna 
period som är av intresse för att ge en bakgrund till kvinnors position i yrkeslivet. Det vi 
tar upp här handlar om att problemet är historiskt betingat och att det har varit en 
process kring hur förutsättningarna för arbetet har utformats. Det som vi har fokuserat 
på är kvinnans arbete och kvinnans historiska position i förhållande dels till mannen och 
dels till samhället. Hur efterfrågan och behovet av arbetskraft har styrt efterfrågan av 
kvinnor på arbetsmarknaden. Vilka lättnader som har uppkommit för att kvinnor trots 
ansvar för hem och barn skulle kunna ta aktiv del av arbetslivet. Här tas även upp till 
vilket pris som kvinnor har tagit del i arbetslivet, som en andra klassens arbetare, med 
sämre lön än mannen.  

2.1.1 Historik kring arbete sett ur ett genusperspektiv 

Hedenborg och Kvarnström menar att ”… könsrelationerna har haft en avgörande 
betydelse för den historiska utvecklingen. Utan en sådan förståelse tenderar 
historieskrivningen inte bara att bli enkönad utan också felaktig.” (Hedenborg & 
Kvarnström 2006, s. 20) Med detta citat i åtanke följer här ett avsnitt om historik kring 
arbete sett ur ett genusperspektiv. 
 
Inger Humlesjö (2005) skriver om hur kvinnan traditionellt har varit underställd 
mannen. Denna underordning var en del av den samhällsordning som kyrkan 
förespråkade och som enligt Luther var bestämd av Gud. En gift kvinna kunde dock om 
hennes man dog fortsätta med hans verksamhet, men om hon gifte om sig förlorade hon 
denna rätt (Humlesjö 2005, s. 13-14).  
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Hedenborg och Kvarnström (2006) tar även de upp att kvinnor har innehaft en 
underordnad position sedan länge och denna underordning har visat sig svår att utplåna. 
Denna underordning visade sig till exempel genom att kvinnor var tvungna att ha en 
förmyndare om de inte var gifta eller bodde kvar hos sin far. 1864 blev ogifta kvinnor 
myndiga och kunde disponera sin egen inkomst. Dock ändrades detta om kvinnan gifte 
sig för då agerade hennes make som förmyndare (Hedenborg & Kvarnström, s. 19-20). 
Tio år senare fick även gifta kvinnor rätten till sin egen arbetsinkomst. Under denna tid 
verkade flera olika rörelser däribland kvinnorörelsen (Hedenborg, ingår i Hedenborg & 
Kvarnström 2006, s. 181-182). Till exempel bildades Fredrika Bremerförbundet 1884 
och det var de välbeställda kvinnorna som hade inflytande på den politiska arenan, ofta 
genom männen (Kvarnström, ingår i Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 211). De 
kvinnor som verkade inom socialdemokratin efterfrågade ”… allmän och lika rösträtt 
oavsett kön …” (Kvarnström, ingår i Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 211). Ogifta 
kvinnor med egna pengar fick kommunal rösträtt 1862 och 1921 när både män och 
kvinnor fick allmän och lika rösträtt blev gifta kvinnor myndigförklarade. Därmed 
kunde kvinnor också väljas in i riksdagen. Män och kvinnor fortsätter dock att isärhållas 
genom att kvinnor enbart kunde yttra sin officiella åsikt i vissa frågor (Kvarnström, 
ingår i Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 210). Kvinnor hade svårt att få ta del av olika 
maktpositioner i samhället och det var vid andra världskrigets slut som kvinnliga 
statsråd utnämndes. Inte heller inom fackförbunden under denna tid blev frågor som 
rörde kvinnor behandlade. Kvinnor som arbetade tjänade mindre än män, kunde inte 
välja yrke fritt och de hade sämre möjligheter att avancera i arbetet. På 1900-talet har 
denna typ av särbehandling uppmärksammats och förändrats. Från och med 1983 kunde 
kvinnor söka sig till alla yrken. Hedenborg och Kvarnström skriver också att det har gått 
trögt med jämställdhetsarbetet trots att det enligt bestämmelser ska råda lika lön för lika 
arbete och det finns kvoteringsprinciper (Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 20).  
 
Kvarnström skriver att redan under industrialiseringen var kvinnor i majoritet inom 
vissa yrken. Det som låg till grund för hur arbetsmarknaden var uppdelad var den 
rådande genusordningen, många kvinnor jobbade som pigor, inom textilindustrin och 
med omsorgsarbete. När männen befann sig i dessa yrken var det i en överordnad 
position som arbetsledare (Kvarnström, ingår i Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 214). 
Kvinnan förväntades lämna sitt arbete när hon blev gift, och kvinnans lön var sämre än 
mannens och hon innefattades inte heller av förmåner (Kvarnström, ingår i Hedenborg 
& Kvarnström 2006, s. 222). Anledningen till att kvinnan hade lägre lön var att mannen 
ansågs vara den som skulle försörja familjen. Dessa lägre löner i både privat och 
offentlig sektor gällde såväl gifta som ogifta kvinnor, oberoende om de försörjde sig 
själva eller ej. Det infördes även vissa restriktioner för kvinnors arbete, bland annat 
gällande det relativt välavlönade nattarbetet. Till stora delar var Sverige in på 1900-talet 
fortfarande ett bondesamhälle med starkt förankrat patriarkalt system (Kvarnström, 
ingår i Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 215).  
 
Som vi tidigare nämnt kan man läsa i Kvarnström att kvinnor sågs som tillfällig aktör på 
arbetsmarknaden och särbehandlades genom sämre villkor. Kvinnor fick lägre lön och 
kunde till exempel inte få fast anställning i den statliga sektorn. Det fanns flera 
argument till varför kvinnor skulle ha lägre lön; de producerade mindre än männen, de 
var inte familjeförsörjare och de ansågs inte klara av vissa arbeten. Förändringar gjordes 
och 1923 fick kvinnor rätt till statlig tjänst med undantag för vissa yrken, som präst och 
gymnastiklärare. Att kvinnor kunde avskedas vid giftermål och barnafödande förbjöd 
riksdagen 1939. Länge var hembiträde den största yrkeskåren bland kvinnor med långa 
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och hårda arbetsdagar men 1944 reglerades deras villkor, inte genom att reglera 
arbetstiden utan genom att reglera fritiden. Under mellankrigstiden då industrin tog fart 
var det många kvinnor som började lönearbeta. Rationalisering och mekanisering av 
arbeten förändrade arbetsmarknaden. Männen övergav de yrken där kvinnor anställdes 
och lönerna sänktes i exempelvis kontorsyrken. Det fanns även yrken som gick i motsatt 
riktning, den förut traditionellt sett kvinnliga mejeriproduktionen kom att bli ett manligt 
yrke när den mekaniserades under 1920-talet (Kvarnström, ingår i Hedenborg & 
Kvarnström 2006, s. 293-294).  
 
Om efterkrigstiden skriver Kvarnström att det var stor efterfrågan på arbetskraft och 
många kvinnor kom att arbeta inom vård och omsorg, vilket påverkade lönen inom 
yrket. I denna period var även hemmafruidealet starkt vilket bidrog till att många 
kvinnor kom att arbeta deltid för att även hinna med det oavlönade arbetet i hemmet. 
Detta ledde i sin tur till att könsrollernas segregering på arbetsmarknaden ytterligare 
befästes (Kvarnström, ingår i Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 306-307).  
 
Hur kvinnor påverkats i arbetslivet på olika sätt behandlas också i SCB:s rapport På tal 
om kvinnor och män: En lathund 2006 där kan man läsa att SAF och LO på 1960-talet 
bestämde att de särskilda kvinnolöner som dittills har funnits skulle avskaffas under en 
femårsperiod (SCB 2006a, s. 9). 
 
Hirdman (2001) skriver att Palme på 1970-talet tyckte att män och kvinnor skulle ha ett 
gemensamt ansvar för hem och barn. Under denna tid skedde stora förändringar i och 
med de reformer som genomfördes vid denna tidpunkt (1971 särbeskattning, 1974 
utbyggnad av daghemsverksamheten och föräldraförsäkringen, fri abort, förändrad 
skilsmässolag) och Per-Albin Hanssons folkhemsidé ses inte längre som modern. 
Tanken om att män och kvinnor hade lika ansvar låg till grund för att båda skulle ha 
möjlighet att arbeta utanför hemmet. Barnen sågs vid denna tidpunkt som ett 
gemensamt samhällsansvar (Hirdman 2001, s. 167-168). 
 
Avslutningsvis skriver Inger Humlesjö att Sverige har den högsta andelen 
förvärvsarbetande kvinnor i västvärlden oavsett om de har barn eller ej. Fördelningen 
mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden är idag nästan lika (Humlesjö 2005, s. 47). 
Detta till trots så är den svenska arbetsmarknaden fortfarande könsuppdelad både 
horisontell och vertikalt. Den privata arbetsmarknaden domineras av män och de 
dominerar även de högre positionerna. Kvinnor jobbar i större utsträckning i offentlig 
verksamhet med vård- service- och omsorgsyrken och de befinner sig på de lägre 
positionerna. Humlesjö menar att denna arbetsdelning och segregering leder till olika 
lönenivåer för kvinnor och män, där de kvinnodominerade yrkena värderas lägre. 
Humlesjö skriver ”Men den lönedifferens – ca 10 % - som finns mellan kvinnor och 
män i likvärdiga jobb kan inte förklaras av annat än kön” (Humlesjö 2005, s. 48). Att 
det råder ojämlika förhållanden i arbetslivet menar Humlesjö leder till att det även råder 
ojämlika förhållanden i samhället, vilket avspeglas överallt (s. 48). Humlesjö diskuterar 
även hur sådant som uttagandet av föräldraförsäkringen påverkar. Hon menar att 
Försäkringskassan ser mannen som familjeförsörjare och därför skapas eller förstärks 
ojämlika mönster när ett par får barn (s. 49). Vidare skriver Humlesjö att man måste 
reflektera över hur samhället ser på mannen som ensamförsörjare när det idag krävs två 
inkomster för att försörja en familj som kan vara utformad på olika sätt (s. 49-50). 
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2.1.2 Biblioteken historiskt 

Magnus Torstensson (1996) tar i sin avhandling Att analysera genombrottet för de 
moderna folkbiblioteksidéerna – exemplet Sverige och några jämförelser med USA upp 
hur biblioteken i Sverige uppkom och hur bibliotekarieyrket har utformats och som 
titeln avslöjar gör han vissa komparationer med USA. Speciellt har han folkbiblioteket i 
åtanke och skriver ingående om detta. Bland annat diskuterar och problematiserar 
Torstensson kring vilka som arbetade som bibliotekarier och hur deras bakgrund såg ut. 
Han berättar om att yrket och biblioteken i sig har en mycket lång historia och att den 
stammar ur den agrokulturella revolutionen. Det var mycket höga krav på vilka 
egenskaper och kunskaper som en bibliotekarie skulle ha. Själva yrket fick man lära sig 
på bibliotek, men det fanns ingen bestämd struktur kring vad man fick lära sig 
(Torstensson 1996, s. 87).  
 
Torstensson skriver att det var den snabba utvecklingen av biblioteken som ledde till att 
det vid 1800-talets slut ställdes nya krav på bibliotekarien och det blev uppenbart att 
yrket var så komplext att utbildning krävdes. Först ut att införa utbildningskrav av olika 
slag var de akademiska och kungliga biblioteken i Europa. För att hitta billig och kunnig 
arbetskraft till folkbiblioteken anställdes kvinnor. Tidigt var kvinnliga bibliotekarier i 
kraftig majoritet inom yrket. Att kvinnor blev dominerande inom arbetskåren berodde 
främst på att de var billig men kunnig arbetskraft. Amerikanen Melvil Dewey var under 
senare delen av 1800-talet med och drev biblioteken framåt i flera avseenden. Han 
utformade ett klassifikationssystem, startade en biblioteksskola, men han menade också 
att den enda möjligheten biblioteken hade att få kunnig och billig personal var genom 
att anställa kvinnor. Dock skapade detta problem eftersom det på den tiden inte var 
allmänt accepterat att kvinnor utbildade sig. Samtidigt som Dewey menade att kvinnor 
skulle arbeta som bibliotekarier så argumenterade han också för att de skulle ha mindre 
betalt än manliga kolleger. Dewey använde argument som att kvinnor är svagare än 
män, inte hade kunnande i affärer och beslutsfattande och att de inte hade för avsikt att 
stanna kvar länge på ett arbete. Torstensson skriver att man i början av 1900-talet vid 
ansökning till biblioteksskola kunde få frågor om vilken lön som var den lägsta som 
man kunde acceptera. Anledningen till att denna fråga ställdes torde vara att man genom 
att ställa denna fråga kunde avråda de som angav för hög summa att börja inom 
bibliotekarieyrket (Torstensson 1996, s. 88-89).  
 
Stenberg tar i sin artikel ”Kvinnokraft och mansmakt. Hundra års bibliotekshistoria ur 
ett könskritiskt perspektiv” (2003) upp att amerikanska bibliotek var förebilder och gav 
inspiration till de svenska biblioteken. I början av 1900-talen var intresset stort för hur 
de arbetade i de amerikanska biblioteken och hur yrket där snabbt blev 
kvinnodominerat. Kvinnorna ville arbeta med ett vårdande yrke och det innefattade 
även att vårda kulturen. Det faktum att kvinnor gick med på låg lön medförde att de 
därmed snabbt fick stor dominans i yrket (Stenberg 2003, s. 194). 
 
Könsaspekt på folkbibliotekshistorien 
Stenberg beskriver de göteborgska biblioteken och kvinnorna som arbetade där 
samtidigt som hon kopplar det till feministisk professionsforskning. Även om boken 
Männens bibliotek - en kvinnosak främst berättar en tämligen lokal bibliotekshistoria så 
kan man utifrån detta ändå dra generella slutsatser (s. 187). Stenberg säger att det finns 
förhållandevis lite forskning gjord på området bibliotek sett ur ett könskritiskt 
perspektiv, särskilt med fokus på dagens situation (s. 189). Som titeln på boken pekar 
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mot var biblioteken först och främst till för männen att använda. Biblioteken styrdes 
alltså av män och det var män ur arbetarklassen som var bibliotekens målgrupp. 
Kvinnorna arbetade på biblioteken och de hade ett lågavlönat yrke. Det fanns kvinnor 
som fick högre tjänster som föreståndarinnor och det var till stor fördel för de manliga 
cheferna. Dels kunde de betala låga löner till kvinnorna samt slapp konkurrens om 
ledartjänsterna. Kvinnor hade två faktorer som talade emot dem: det faktum att de var 
kvinnor och att de inte hade någon akademisk utbildning (s. 190).  
 
Vidare resonerar Stenberg kring hur det under 1940- och 50- talen blev ett hårdare 
klimat mellan kvinnorna och hur det skapades hierarkier dem emellan. Männen var på 
en nivå som kvinnor inte kunde jämföra sig med medan kvinnorna såg varandra som hot 
ifråga om de få högre tjänsterna som de kunde söka. De var inte akademiker vilket 
fråntog dem möjligheten att söka de högsta tjänsterna. Så nya genusordningar skapades 
och männen fortsatte att vara i topp. Under 1970-talet skedde stora förändringar på 
biblioteken och biblioteksnäten byggdes ut. Nya bibliotekarier kom ut på 
arbetsmarknaden som var aktiva i frågor kring biblioteksideologi och samhällsfrågor. 
Det var en tid av reaktioner och livliga debatter. I mitten av 1980-talet fick Göteborg sin 
första kvinnliga förvaltningschef för folkbibliotek som dessutom var Göteborgs första 
kvinnliga förvaltningschef överhuvudtaget. När biblioteken placerades under 
kulturnämnden där en förvaltningschef skulle ansvara för bibliotek, museer och 
allmänkultur tillsattes den tjänsten av en man (Stenberg 2003, s. 190-191).  
 
Stenberg använder sig av historikern Christina Florins analyser om folkskolans lärarkår 
och kopplar detta till biblioteksområdet. Det som lyfts fram är att det fanns flera 
anledningar till att kvinnor anställdes. Dels var de lågavlönade men också 
samvetsgranna, flitiga och det fanns ingen oro för att de skulle gå i strejk (2003, s. 191-
192). Vidare beskriver Stenberg varför bibliotekarieyrket blivit kvinnodominerat. En 
anledning till att kvinnor lockades av biblioteksyrket i slutet av 1800-talet var att det var 
ett självuppoffrande yrke där de kunde sprida bildning till folket och skapa hemtrevliga, 
offentliga rum (s. 192ff.). Stenberg menar också att det uppstod en uppdelning bland 
kvinnorna och de som hade råd att utbilda sig konkurrerade därmed ut de fattiga, 
outbildade kvinnorna (s. 195). Kvinnor har av tradition haft störst ansvar för familj och 
hem vilket påverkat deras yrkesliv. Kombinationen barn och yrkesarbete har varit 
svårare för kvinnor att kombinera än vad det varit för män. Stenberg visar ett exempel 
där en kvinnlig chef var helt oförstående inför kvinnor med barn. Hon tyckte att 
antingen arbetar man eller så har man familj (s. 200-201). Stenberg säger vidare 
”Kanske det är här förklaringen finns till varför det inom biblioteken varit svårt att 
skapa en kvinnosolidaritet.” (Stenberg 2003, s. 201)  

2.1.3 Bakgrundsfakta kring jämställdhet  

Som ett medel för att reglera den problematik som råder mellan könen på den 
segregerade arbetsmarknaden finns jämställdhetslagen. Den togs i bruk 1991 och 
innefattar paragrafer som ska hjälpa till att reglera arbetsmarknaden. Den ska ligga till 
grund för att ge såväl män som kvinnor samma möjligheter i arbetslivet. Även i fråga 
om möjligheter till utveckling i arbetslivet finns reglerat i lagen. Det står specificerat i 
lagen att den ”… siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.” 
(Jämställdhetslagen 1991:433:1 §) Den andra paragrafen i lagen som reglerar 
arbetslivets villkor för kvinnor och män påvisar att anställd och arbetsgivare 
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tillsammans ska handla för jämställdhet, bland annat ska lika lön för lika arbete aktivt 
eftersträvas (Jämställdhetslagen 1991:433:2 §). 
 
Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, om hur många män respektive kvinnor det 
arbetade på bibliotek år 2006 rådde stor kvinnodominans i yrket. 2400 bibliotekarier var 
kvinnor och 475 bibliotekarier var män.  Sedan finns det övrig personal på biblioteken, 
2615 var kvinnor och 451 var män. Ser vi till antalet bibliotekschefer finns det statistik 
från 2000 till 2002 på SCB. År 2002 var det 32 stycken manliga bibliotekschefer och 93 
stycken kvinnliga bibliotekschefer. Värt att nämnas är också att det skett en ökning av 
chefer under dessa tre år, 2000 fanns det 30 manliga chefer och 77 kvinnliga chefer 
(SCB 2002, 2006b). 
 
Tabell 1: Fördelningen mellan kvinnliga och manliga bibliotekarier. 

Män
17%

Kvinnor
83%

Män
Kvinnor

(SCB 2006b) 
 
Tabell 2: Fördelningen mellan kvinnliga och manliga bibliotekschefer. 

Män
26%

Kvinnor
74%

Män
Kvinnor

(SCB 2002) 
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2.2 Kvinnor, män och ledarskap 

Rapporten Mansdominans i förändring om ledningsgrupper och styrelser koncentrerar 
sig på styrelser och företagsledningar samt de högsta cheferna inom det privata 
näringslivet i Sverige (SOU 2003:16). Vi ser dock utredningen som relevant för vår 
uppsats då den behandlar samma problematik kring ledarskap och kön som vår uppsats 
kommer att påvisa. Rapporten tar upp att de högsta positionerna är upptagna av män och 
arbetsplatserna är styrda av män. Rapporten fokuserar på ledarskap och kön och visar 
att kvinnor och män inte arbetar under samma premisser och därmed inte har samma 
möjligheter inom yrket. Kvinnor har inte samma villkor som män ifråga om ledarskap. 
Detta leder till en ojämn könsfördelning på vissa positioner och inom vissa yrken. Den 
förväntan som finns i samhället på hur en man är och på hur ledare ska vara gör att 
männen redan från början förväntas vara ledaren (s. 106-107). Rapporten (SOU 
2003:16) hänvisar till tidigare forskning som gjorts inom ledarskap och kön och belyser 
den bristfälliga forskning som gjorts beträffande kvinnor och ledarskap. När 
forskningen inriktades på strukturell nivå istället för att bara se på individen, det vill 
säga en fokusering på hur organisationen är i förhållande till en kvinnlig ledare samt såg 
detta utifrån teorin om könsordning, så blev mönstret beträffande varför så få chefer är 
kvinnor mer tydligt. Forskningen pekar mot att rollen som ledare förväntas vara 
mannens vilket betyder att ledarskapet är könsmärkt. (Läs om könsmärkning under 
rubrik 3.2 Westberg- Wohlgemuths teori om könsmärkning) Det är flest män inom 
ledarpositioner vilket gör kvinnliga ledare till en minoritet. De kvinnliga ledarna ställs 
inför ytterligare problematik då de antingen får ta på sig ett manligt sätt att vara och 
upplevs som kompetenta men okvinnliga eller får agera kvinnligt men då riskerar att 
upplevas som mindre kompetenta ledare. Rapporten säger också att det har betydelse 
om arbetsplatsen i sig är könsmärkt och hur den är uppbyggd hierarkiskt. Kvinnliga 
chefer återfinns ofta på arbetsplatser som inte är dominerade av män och på positioner 
som män övergett. Dessa chefstjänster lämnar ofta inget utrymme för utveckling eller 
möjlighet att avancera till högre positioner (SOU 2003:16, s.106ff.). 
 
Enligt SACO:s skrift Mer lika än olika - kvinnliga och manliga akademiker om 
organisationsvärderingar och karriär (2007) vill både kvinnor och män bli chefer i 
samma utsträckning. Det som skiljer mellan könen är deras syn på organisationen. 
Kvinnorna tycker att det är viktigare att fokusera på verksamheten medan männen har 
fokus på individuella aspekter (s. 29ff). Skriften är relevant för undersökningen då den 
uppmärksammar problemet med att det råder en obalans i hur chefskap är fördelat 
mellan kvinnor och män på arbetsplatser. Syftet med SACO:s skrift är att ”bättre 
försöka förstå orsakerna till varför vi fortfarande kan avläsa skillnader mellan kvinnors 
och mäns hierarkiska position i arbetsorganisationen.” (SACO 2007, s. 9) Detta syfte 
kan relateras till denna undersökning som behandlar bibliotekschefers och 
bibliotekariers syn på chefskap i den egna organisationen. SACO:s skrift är av intresse 
då den tar upp hur akademiker utifrån kön ser på karriär. 
 
Svensson (2006) skriver i kandidatuppsatsen Kvinnliga chefers upplevelser av 
chefsrollen om ledarskap ur ett genusperspektiv. Det Svensson tar upp är frågan om det 
finns gemensamma egenskaper och gemensam bakgrund hos kvinnor som väljer att bli 
chefer. Uppsatsen diskuterar även huruvida det finns problem att ha kvinnliga 
underordnade samt bli chef över tidigare kollegor. Svensson menar att problemet inte är 
de faktorer som ofta omnämns i litteraturen, som t.ex. glastaket och familjelivet. 
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Svensson menar att kvinnor inte behöver välja mellan familjeliv och karriär. Uppsatsen 
pekar på flera tänkbara lösningar för att få fler kvinnor till chefspositioner varav delat 
ledarskap kan vara en (s. 34-40). Liksom Svensson har även vi fokus på ledarskap sett 
ur ett genusteoretiskt perspektiv och vi ser också på hur det är att vara chef över kvinnor 
och före detta arbetskamrater. Även vår undersökning berör delat ledarskap och 
aspekter kring detta. Till skillnad från Svensson lyfter vi i vår uppsats fram även 
bibliotekariers uppfattning i chefsfrågan, detta då de kan vara de framtida cheferna. 
Ledarskapsfrågor inom bibliotek bör förankras hos personalen så att det blir en naturlig 
del av arbetsplatsen. I kontrast till Svenssons fokus på respondenternas bakgrund har vi 
valt att belysa organisationens bakgrund.  

2.3 Ledarskap på bibliotek 

I boken Från ord till handling – om ledarskap, generationsväxling och 
kunskapsöverföring (Ersgård 2004) presenteras ett antal intervjuer gjorda med personer 
som har anknytning till ledarskap inom biblioteksvärlden om just ämnet ledarskap på 
bibliotek. Agneta Ehnmark är bibliotekarie samt arbetar med Växtkraft Mål 3, ett spår 
från Genväx som är ett projekt om generationsväxling på Stockholms stadsbibliotek. 
Hon menar att få nya bibliotekarier är intresserade av att bli chefer och att det är alltför 
svårt att få testa om ledarskap passar ens person (Ersgård 2004, s. 36). Eftersom 
bibliotek är en platt organisation så finns det få platser att fylla inom ledarskap och det 
är inte många som får tillfälle att prova chefspositioner. Ledarskapsfrågor är något som 
måste diskuteras mer aktivt, redan under utbildningen men även vid rekrytering till 
arbetsplatsen. Detta är något som även vi lyfter fram i vår uppsats och vi menar att 
ledarskapsfrågor bör få en mer framträdande del i utbildningen. 
 
I magisteruppsatsen Ledarskap på bibliotek: En studie av tre högskole- och 
universitetsbibliotek diskuterar Floser, Gebele och Ljung (2005) chefskap på högskole- 
och universitetsbibliotek. De behandlar frågor som rör vem som blir chef och varför. 
Studien omfattar intervjuer med nio respondenter för att ta del av deras syn på ledarskap 
på högskole- och universitetsbibliotek. Uppsatsen har ett nordiskt perspektiv och det 
visar att forskning om ledarskap på bibliotek i Sverige är väldigt begränsad medan det 
finns mer forskning i andra nordiska länder (s. 1ff.) Uppsatsen diskuterar flera av de 
aspekter som är relevanta för vår undersökning, bland annat bibliotekschefers syn på 
ledarskap och hur det chefskapet på bibliotek fungerar. Däremot saknas det 
problematiseringar kring det faktum att chefspositionen är könsmärkt och så även 
bibliotekarieyrket. Genus är en tänkbar väg att närma sig denna problematik och för att 
göra en analys av chefskap på bibliotek. Vidare tar uppsatsen upp ledarskap i den 
offentliga sektorn och de organisatoriska förutsättningar biblioteken har. Författarna 
kommer fram till att det saknas diskussioner om bibliotekets ledarskap och vikten av 
ledarskap. De tror även att ledarskap är något som behöver diskuteras redan på 
utbildningen, detta för att få vill bli bibliotekschef och chefspositionen måste bli mer 
synbar. Undersökningen visar också att det bibliotekarier har en oro över är att man 
tappar lite av sin yrkesidentitet av att bli chef då arbetsuppgifterna blir annorlunda (s. 
77-83). De teorier som Floser, Gebele och Ljung (2005) har använt sig av är 
organisationsteori och ledarskapsteori (s. 4) och det ger ett annat perspektiv på 
undersökningen än vad vi valt. Medan de utgår från organisations- och ledarskapsteori 
har vi valt ett genusteorietiskt perspektiv. Organisationen är viktig även i vårt arbete och 
vi har med denna aspekt då chefskap och organisation är knutna till varandra. 
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Folkbiblioteket sett ur ett organisatoriskt perspektiv lyfts fram men analyseras med 
genusteori. Ledarskap behandlas i stor utsträckning i vår uppsats men analyseras ur ett 
genusperspektiv. Vårt empiriska material är baserat på intervjuer med respondenter från 
folkbibliotek medan Floser, Gebele och Ljung gjort valet att intervjua chefer på 
högskole- och universitetsbibliotek. Då deras undersökning endast innefattar chefer har 
vi valt att skildra uppfattningar från både chefer och bibliotekarier. Vi vill få en bild av 
chefskapet sett ur flera perspektiv och menar att det kan ge en mer mångfacetterad bild 
av bibliotekschefspositionen. 
 
Apelmo tar i sin magisteruppsats Både chef och bibliotekarie: om chefsrollen på 
folkbibliotek (2002) upp problematiken kring chefskap på bibliotek och den dubbla roll 
som många chefer innehar. Uppsatsen har ett historiskt perspektiv på ledarskap inom 
folkbibliotek för att ge en bild av hur ledarskapet har utvecklats (s. 6-7) Apelmo har valt 
att genomföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med bibliotekschefer och 
teorin som hon knyter an till är en generell organisationsteori (s. 21). Hon konstaterar 
att företeelsen med dubbla arbetsroller förekommer först och främst på mindre 
bibliotek. Vidare säger hon att en problematik med bibliotekschefens dubbla roll är att 
det kan vara svårt att skilja på chefsrollen och bibliotekarierollen. Förhållandet till 
arbetsgruppen är komplex då chefen har flera funktioner. Ändå menar respondenterna i 
undersökningen att det faktum att de får vara med i det dagliga arbetet väger upp de 
problem som kan finnas. Apelmo kommer fram till att den dubbla arbetsrollen får till 
följd att de arbetsuppgifter som hör till chefsrollen får ge vika. De dagliga 
arbetsuppgifterna som är knutna till bibliotekarietjänsten och personalfrågor tar mer tid i 
anspråk. Därmed blir de organisatoriska och verksamhetsförankrade frågorna åsidosatta 
(s. 47-48). Vi ser denna undersökning som relevant för vårt arbete då den behandlar den 
problematik som den dubbla arbetsrollen innebär för de bibliotekschefer som arbetar 
både som chef och bibliotekarie. Som Apelmo nämner är den dubbla arbetsrollen inte 
något unikt i biblioteksyrket, speciellt inte på de mindre folkbiblioteken. Vår 
undersökning innefattar ett bibliotek där bibliotekschefen har femtio procent 
chefsposition samt femtio procent bibliotekarietjänst. Ett av våra 
undersökningsbibliotek är ett exempel på ett sådant och därför kan det vara av intresse 
att koppla den uppsats Apelmo skrivit till vår. Även det faktum att hon tar upp 
ledarskap ur ett historiskt perspektiv gör detta arbete intressant att referera till. 
 
Magisteruppsatsen Könsmärkning och statusrelevans i folkbiblioteksvärlden av 
Stiernstedt och Wassholm (2004) har huvudfokus på manliga och kvinnliga 
arbetsuppgifter i biblioteksvärlden (s. 5) Författarna diskuterar detta ämne utifrån 
begrepp som glasrulltrappan och könsmärkning. Författarna intervjuade både manliga 
och kvinnliga bibliotekarier och bibliotekschefer. Undersökningen visar att det finns 
skillnader beträffande vilka arbetsuppgifter män och kvinnor har samt vilken status 
olika uppgifter har. Trots att kvinnodominansen är stor inom biblioteksvärlden är det 
männen som har de prestigefyllda uppdragen. Stiernstedt och Wassholm har ett 
genusteoretiskt perspektiv och diskuterar den horisontella och vertikala segregering som 
råder i yrket (s. 76ff.). (Angående horisontell och vertikal segregering se rubrik 3.3 
Glasrulltrappan, glastaket och könssegregering). Uppsatsen innefattar även en historisk 
del för att ge en bakgrund till kvinnodominansen inom bibliotekarieyrket (s. 9). Det 
resultat Stiernstedt och Wassholm kommer fram till är att den kvinnodominans som 
råder på biblioteken grundar sig i historiska förhållanden då det först och främst varit 
kvinnor som arbetat som bibliotekarie. Denna dominans finns fortfarande kvar och 
påverkar dagens arbetssituation. En annan orsak som undersökningen pekar på är att 
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respondenterna menar att män är mer intresserade av karriär och status. De flesta 
respondenterna ville ha en könsblandad arbetsplats även om de tror att vissa 
arbetsuppgifter är märkta åt männen (s. 61ff.). Då denna uppsats har ett genusteoretiskt 
perspektiv och tar upp begreppen glasrulltrappan och könsmärkning finner vi den 
relevant för vår undersökning. Stiernstedt och Wassholm lyfter fram flera aspekter av 
den problematik som vi behandlar i vår uppsats. Även diskussionen kring vertikal och 
horisontell segregering ser vi som något som vi kommer att hänvisa till. Trots att det 
finns flera likheter mellan Stiernstedt och Wassholms uppsats och det som vår uppsats 
berör skiljer det i fokus. Vi behandlar kvinnligt ledarskap sätt ur ett genusteoretiskt 
perspektiv, Stiernstedt och Wassholm ser till orsaker till könsfördelning i 
folkbiblioteksvärlden. 
 
Den forskning från andra länder som vi funnit om ledarskap på bibliotek har oftast 
fokus på ledaregenskaper och metoder för ledarskap. Det är svårare att hitta 
internationell forskning med genusperspektiv på ledarskap på bibliotek som är av 
intresse för vår uppsats. Det finns artiklar och uppsatser från andra länder om genus på 
bibliotek men ofta med fokus på personalen generellt eller på bibliotekets sortiment av 
litteratur. De artiklar som vi har funnit relevanta för vår uppsats presenteras härmed. Det 
flera forskare tar upp är den avsaknad av forskning som finns beträffande ledarskap på 
bibliotek. Det finns en stor lucka att fylla vad det gäller att uppmärksamma 
bibliotekschefens roll och arbetssituation. The central role of leaders in public libraries 
(Mullins & Linehan 2005) tar upp det faktum att bibliotekschefer har en central roll i 
samhället men att deras betydelse har försummats inom forskningen (s. 386-387). 
Mullins och Linehan har intervjuat trettio överordnade folkbibliotekschefer på Irland, 
Storbritannien och i USA Undersökningen resulterade i nio olika teman inom ämnet, 
varav det centrala i ledarskap på folkbibliotek presenteras i denna artikel (s. 389). Det 
som framkommer i undersökningen är att ett bibliotek behöver en ledare som spelar en 
central roll i organisationen. Dagens situation där bibliotekschefer ser sig själva som en 
kollega snarare än överordnad behöver ändras. Bibliotekschefen bör vara den drivande 
och den som för biblioteket framåt. Detta är intressant för vår undersökning med 
anledning av att chefskap är något som inte heller i Sverige diskuteras i någon större 
utsträckning. Det denna artikel säger oss är att det råder liknande problem internationellt 
sett som i Sverige. Ledarskapsfrågor måste lyftas fram i biblioteksvärlden och rollen 
som bibliotekschef göras tydligare (s. 390ff.). 
 
Jane Simon är författare till Success for women library managers- but on whose terms? 
(1996). Hon tar upp att kvinnor har fått tillträde till chefspositioner inom biblioteken de 
senaste årtionden men att det finns hinder i vägen för kvinnors chefskap. Det så kallade 
glastaket hindrar dem att avancera på biblioteken och att organisationen i sig har en 
begränsad syn på kvinnligt chefskap (s. 12). Hon har genomfört intervjuer med tjugo 
bibliotekschefer och resultatet av dessa är att chefskap fungerar under vissa premisser. 
Det förväntas av en chef att denne ska jobba heltid och vara fullt tillgänglig vilket sätter 
hinder i vägen för de kvinnor som vill ha barn. Undersökningen visar att flera kvinnliga 
chefer har fått ge avkall på att skaffa barn för att istället prioritera en chefstjänst. Den tar 
även upp den problematik kvinnliga ledare erfar då normen för chefskap är mannen. De 
möter svårigheter i sitt chefskap då de har andra förväntningar på sig i form av sitt kön. 
De intervjuade cheferna menar också att kvinnor leder annorlunda än män och att 
kvinnor mer ser till relationer. Däremot behöver de lära sig att vara mer bestämda i sitt 
ledarskap (s.13ff). Även i Australien råder stor kvinnodominans i bibliotekarieyrket och 
hela 85 procent är kvinnor. Däremot finns stor brist på forskning kring kvinnliga 
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bibliotekarier och Simon vill synliggöra detta (s. 17-18). Success for women library 
managers- but on whose terms?  (1996) har några år på nacken men är av största 
relevans för vår uppsats. Den tar upp en liknande problematik som vi ämnar belysa och 
är ett bra exempel på att det fortfarande efter tolv år är svårt för en kvinna att vara chef 
på samma villkor som en man. Utvecklingen har därmed inte gått fort fram vad det 
gäller kvinnligt ledarskap på bibliotek. 
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3 Teori 

De genusteoretiska modeller och begrepp som presenteras i detta kapitel är Yvonne 
Hirdmans genussystem, Hanna Westberg-Wohlgemuths teori om könsmärkning samt 
glasrulltrappan, glastaket och könssegregering. Nedan följer en begreppsdefinition av 
genus som är centralt för undersökningen.  
 
Genus är det begrepp som används inom forskning för att belysa de faktorer som gör 
åtskillnad mellan könen. Det är inte främst det biologiska könet som behandlas utan det 
socialt konstruerade könet. Dessa sociala konstruktioner kan vara beroende av en 
kulturell kontext i vilken det finns olika sociala förväntningar på individen beroende på 
kön (Ivarsson 2001, s. 3). Egenskaper som karaktäriseras som feminina respektive 
maskulina kan återfinnas hos både män och kvinnor och är inte beroende av kön. Det är 
inte det biologiska könet man eller kvinna som åsyftas med genus. Genus till skillnad 
från begreppet kön används således när det socialt konstruerade könet åsyftas. Att 
använda begreppet genus istället för kön möjliggör påvisandet av hur kvinnor ställs 
gentemot det manliga som förebild och att könen delas upp var för sig (Ivarsson 2001, s. 
3-4).  

3.1 Hirdmans genussystem 

Hirdmans forskning är inriktad på den sociala ordningen som isärhåller män och 
kvinnor. 
 
Genussystem 
Hirdman diskuterar i sin artikel ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 
underordning” (Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3 1988) problematiken som finns i 
förhållandet mellan könen. Hon använder sig av termen ”genussystem” för att kunna 
visa på mönster som finns inom kvinnoforskningen. ”Genussystemet är således en 
ordningsstruktur av kön.” (1988, s. 51) Dessa strukturer påverkar andra ordningar i 
samhället vilket gör att genus finns integrerat på olika nivåer. Detta system har två 
principer eller logiker som är: dikotomin, män och kvinnor som bör åtskiljas samt 
hierarkin, där mannen ses som norm. Hirdman namnger även dikotomin som 
”isärhållandets lag” (1988, s. 52) och den innebär att män och kvinnor har olika 
arbetsfördelning samt bygger på människors föreställningar om kön. Människor sorterar 
varandra efter sina förväntningar vilket bekräftar isärhållandet av man och kvinna. För 
att skapa mening finns ett motsatsförhållande där mannen är det positiva och kvinnan 
det negativa. Genom att skapa mening skapas också makt då skeenden godkänns 
eftersom det är det förväntade (1988, s. 52-53). Hirdman tar upp hur människan själv 
skapar vad man och kvinna är och står för. Både män och kvinnor är med och införlivar 
dessa skapade könsroller och det är ett kulturellt, ett socialt och ett inlärt problem. 
Hirdman vill lyfta fram isärhållandets lag och låta fokus inom kvinnoforskningen vila 
på frågor kring män och kvinnors särhållande istället för att diskutera mannen som norm 
(Hirdman 1988, s. 52).  
 
Vidare beskriver Hirdman i Gösta och genusordningen: Feministiska betraktelser 
(2007) att man bör vara uppmärksam på att det råder ett genussystem och att det är 
inkorporerat i samhällets alla delar. Hon menar att det ibland kan verka i det fördolda 
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och uttryckas dunkelt, men att även där det råder en öppenhet bör man vara medveten 
och reflekterande över hur saker förhåller sig. ”Vi ser hur idéer, föreställningar om 
manligt och kvinnligt (genus) spelar en stor och mycket konkret roll, på alla områden, 
även de till synes könlösa.” (Hirdman 2007, s. 152) 
 
Yvonne Hirdman (2007) beskriver genusordningen och det hon poängterar är att 
ordningen som råder är utformat av männen och med det manliga som det överordnade 
(s. 150).  
 

Att genusordna innebär att sortera kroppar: manliga där och 
kvinnliga där. Det är den grundläggande sorteringen av 
människor som rentav börjar före födseln: … Den här 
grundordningen innebär en slags grundmening om människan i 
världen utifrån det manliga perspektivet, normblicken. 
(Hirdman 2007, s. 150)  

 
Genusordningen är den uppdelning som finns i en manlig och kvinnlig sida och som 
utgör grunden för värdering. Därmed värderas enligt Hirdman männen och kvinnorna 
utifrån deras kön. Genom att namnge de processer och relationer som pågår mellan män 
och kvinnor kan dessa ifrågasättas. Även genom att namnge processerna visas det att 
uppdelningen faktiskt finns (Hirdman 1988, s. 52). Hirdman formar en hypotes om att i 
de vanliga manliga områden där kvinnor får tillträde och gör de manliga sysslorna, där 
finns inga män kvar för att de har gått vidare till nya områden. Detta innebär att mannen 
driver utvecklingen framåt medan kvinnan kämpar för att komma till det mannen redan 
uppnått för länge sedan (Hirdman 1988, s. 58).  
 
Hirdman (1988) menar också att det manliga står som utgångspunkt och det kvinnliga 
får komma fram där mannen tillåter det. Hirdman beskriver här hur kvinnor historiskt 
har anpassat sig och sitt arbete efter mannen (Hirdman 1988, s. 52-53). Hon menar även 
(2007) att kvinnor har underordnat sig och blivit förringade och nervärderat sitt eget 
arbete i hemmet och utanför hemmet (2007, s. 98). Det beskrivs hur kvinnorna anpassar 
sig för att behaga mannen. Om hon har tillåtelse att arbeta utom hemmet ska detta 
skötas utan att hemmet eller mannen för den skull ska bli lidande. Kvinnan får helt 
enkelt vara flexibel och lösa sin uppgift i hemmet på egen hand (Hirdman 2007, s. 79-
80).  
 
Genuskontrakt 
Enligt Hirdman kan genuskontraktet användas som ett redskap för att förstå 
förhållanden mellan könen och mannen som norm i ett historiskt perspektiv. 
Genuskontrakten är föreställningar om hur män och kvinnor bör agera mot varandra och 
dessa kontrakt binder könen till varandra. Det finns dels ett kulturellt kontrakt mellan 
mannen och kvinnan om hur de bör vara mot varandra. Sedan finns det i den sociala 
kontexten kontrakt som utspelar sig på till exempel arbetsplatser och institutioner, vilket 
speglar sig i arbetsfördelning och liknande. Slutligen socialiseras vi in i dessa kontrakt 
av våra föräldrar, familj och andra i vår närhet som också de socialiserats in på samma 
sätt. Hirdman menar att det är människans ömsesidiga föreställningar som är de 
beskrivna kontrakten och att de via processer skapar nya segregeringar. Detta är den roll 
kontrakten spelar i genussystemet (1988, s. 54). 
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3.2 Westberg-Wohlgemuths teori om könsmärkning 

En annan infallsvinkel på genusteori som är intressant för denna uppsats är den 
könsmärkningsteori som Hanna Westberg-Wohlgemuth, beskriver i Kvinnor och män 
märks – könsmärkning av arbete – en dold lärandeprocess (1996). Westberg-
Wohlgemuth vill få kännedom om hur könsmärkning uppkommer och därmed 
förståelse för dess resultat. Hon menar att kvinnor och män har begränsat utrymme 
ifråga om yrkesmöjligheter och arbetsuppgifter. Vissa yrken är förväntade att ett visst 
kön ska arbeta inom och där kvinnor är i majoritet söker sig andra kvinnor till samma 
yrke (1996, s. 1). I vår uppsats vill vi belysa det faktum att bibliotekariekåren har en 
majoritet av kvinnor och se vilka effekter det har på arbetsplatsen och chefskap.  
 
Westberg-Wohlgemuth ger ett historiskt perspektiv på män och kvinnors 
arbetsfördelning. Hon lyfter fram det faktum att kvinnor flyttade sina arbetsuppgifter 
från hemmet ut i arbetslivet men att de fortfarande utförde samma syssla. Även deras 
förhållande till män i dess form av att vara den som servar mannen i hemmet vidhölls då 
de fick ta tjänst som assistent till männen och vara underordnad dem (1996, s. 27-ff.). 
Vidare menar Westberg-Wohlgemuth att ett yrke i sig inte innehar något kön, utan att 
det är neutralt. Yrket formas efter den som innehar det, vilket leder till att yrket och de 
som är i majoritet i det präglar professionen. Detta i sin tur leder till att om en 
profession domineras av ett specifikt kön tenderar det att just detta kön tillsätts vid 
anställningar på arbetsplatsen (s.1-2). 
 
Westberg-Wohlgemuth presenterar vidare i sin avhandling resultatet av de intervjuer 
som gjorts i undersökningen och det som framkom var bland annat att män och kvinnor 
beskrivs ha egenskaper knutna till könet. Även arbetsuppgifter och yrken är 
könsbundna, enligt respondenterna. Kvinnor antas ha service- och omsorgsyrken som är 
lågavlönade och förlagda till offentliga sektorn. Männen förväntas arbeta inom yrken 
som kräver mer styrka, som har högre status än de som kvinnor innehar och är förlagda 
till privata sektorn. De olika yrkena förknippades även med de egenskaper som var 
typiska för män och kvinnor. Det vill säga att de yrken som ansågs vara kvinnliga var 
också associerade med de egenskaper som ansågs vara kvinnliga. Därför är vissa yrken 
märkta åt kvinnor och andra yrken åt män och detta är därmed könsmärkning av 
arbetsuppgifter och yrken (1996, s. 160ff.). ”När kvinnor finns på samma typ av jobb 
som män sjunker statusen på jobbet och därmed också männens status.” (Westberg-
Wohlgemuth 1996, s. 165) Westberg-Wohlgemuth skriver också att det troligen är de 
könsmärkta egenskaperna som ger de könsmärkta arbetsuppgifterna. Hon tar även upp 
att intervjuerna visade att män och kvinnor har skiljda arbetsfördelningar ifråga om 
hemmet och yrkeslivet. Kvinnan står för ansvaret för hemmets arbetsuppgifter medan 
mannen ansvarar för arbetet utanför hemmet. Det är även så att män och kvinnor 
tillsammans ser till att dessa mönster upprätthålls genom att inte låta det andra könet få 
tillträde till sitt ansvarsområde. 
 
Westberg-Wohlgemuth hänvisar till en annan teoretiker då hon skriver: ”Begreppet 
könsmärkning används av till exempel Baude om mönster som ständigt återskapas. I 
yrken där det finns män anställs män och där det finns kvinnor anställs kvinnor.” 
(Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 2) Westberg-Wohlgemuth anser dock att 
könsmärkningsprocessen är mer av just en process som ständigt är i förändring. Det är 
viktigt att se vilken påverkan mäns och kvinnors liv utanför arbetet påverkar deras 
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yrkessituation. Westberg-Wohlgemuth beskriver detta med en schematisk bild som 
exemplifierar hur könsmärkningsprocessen ser ut. 
 
Figur 1 Könsmärkningsprocessen: 

 
(Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 5) 

 
Modellen visar att beroende på vilken kontext personen befinner sig i och vilken 
erfarenhet denna har uppfattas kön och yrke olika. Denna uppfattning är under ständig 
utveckling och står i interaktion med den sociala miljö personen för tillfället befinner 
sig i. Så individens bakgrund och de kunskaper den har med sig påverkar hur vi ser på 
ett yrke. Det samhälle personen lever och växer upp i och samhällets historiska 
bakgrund formar personen till att förstå omvärlden på ett visst sätt. Personens närmaste 
miljö, familj och vänner ger påverkan ifråga om hur man ser på könets betydelse för 
yrket. Även det arbete man befinner sig i gör att man får en förväntan för vilket kön 
som ska ha ett visst yrke och alla dessa delar samspelar och är en del av 
könsmärkningsprocessen. Westberg-Wohlgemuth menar att människan är en produkt av 
dess sociala kontext och att människan är en handlande individ. Genom att tolka 
omvärlden utifrån sina egna erfarenheter fattar människan beslut (1996, s. 5).  
 
Den föreställning som finns om män och kvinnor ifråga om vilket yrke de har, vilka 
arbetsuppgifter de utför och vad de passar till ger påverkan på flera plan. Till exempel 
är människan i sig rädd för att bli misstolkad och uppfattad som att agera i motsatts till 
sitt eget kön vilket gör att dessa uppdelningar i arbetsuppgifter kan fortgå. Detta innebär 
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att kvinnor och män deltar i könsmärkningen av yrken och arbetsuppgifter för att 
attityderna till kön och arbete är så rådande (1996, s. 168ff.).  
 
I artikeln Könsmärkningsprocessen i antologin Könssegregering i arbetslivet (2001) 
definierar Westberg begreppet könsmärkning på följande sätt: 
 

Könsmärkning är resultatet av en process som pågår oavbrutet 
och ger sig tillkänna genom att yrken blir kvinnliga eller 
manliga. De arbetsuppgifter eller yrken som kvinnor respektive 
män utövar är således oftast reserverade för det ena eller det 
andra könet. (Westberg 2001, s. 85) 

 
Westberg talar om att det finns en strävan att motarbeta detta fenomen, men att de 
försök som har gjorts inte har haft någon vidare effekt. Könsmärkningsprocessen är en 
produkt av att vissa egenskaper ses som antingen manliga eller kvinnliga och sedan 
appliceras dessa egenskaper till vissa arbetsuppgifter. Könsmärkningsprocessen har 
konsekvenser för övriga samhället eftersom det påverkar vem/vilka som har t.ex. makt 
och status, vilka i sin tur påverkar arbetsdelning, arbetsorganisation och arbetsmiljö. 
Genom att könsmärkning fortgår är man en del i att vidmakthålla den gängse 
samhällsordningen samt det dominans- och underordningsförhållande som råder i 
samhället. ”Varje organisation har således en historia, en kultur och en struktur som dels 
speglar de existerande förhållandena i samhället och dels den enskilda organisationens 
förhållanden.” (Westberg 2001, s. 87) 
 
Westberg menar att det måste ske en omdaning i inställningar av synen på lämpligheten 
av olika arbetsuppgifter i förhållande till vilket kön som utför dem. Med andra ord 
måste arbetsuppgifter värdesättas på samma sätt oberoende av vem som utför dem och 
att man skall värdera dem utifrån kvalitéer så som t.ex. utbildningsgrad. Därmed menas 
att man måste gå utanför ramen för det förväntade och se till individens kapacitet 
(Westberg 2001, s. 90). 

3.3 Glasrulltrappan, glastaket och könssegregering 

I detta avsnitt kommer vi att presenteras begreppen glasrulltrappan, glastaket och 
könssegregering och vad de innebär. 
 
Glasrulltrappan 
Då biblioteket är en kvinnodominerad arbetsplats där 80 procent av de anställda utgörs 
av kvinnor får det vissa konsekvenser för yrkeskåren (SCB 2006b). De män som arbetar 
inom biblioteksyrket har vissa fördelar vilket bland annat siffrorna från SCB visar som 
säger att en tredjedel av bibliotekscheferna är män (SCB 2002).   
 
Ett begrepp som beskriver denna problematik är glasrulltrappan som Christine L. 
Williams (1992) skriver om i The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the 
”Female” Professions. Begreppet används för att beskriva de situationer när män i 
kvinnodominerade yrken drar fördel av sitt kön. Williams menar att det tidigare inom 
forskningen varit fokus på hur kvinnor upplever att vara i minoritet inom 
mansdominerade yrken. Däremot har man inte ägnat så mycket uppmärksamhet åt 
vilken betydelse det har för yrket om kvinnor är i majoritet samt vilken roll mannen får. 
Williams intervjuade män och kvinnor i USA inom fyra yrken: bibliotek, förskola, 
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sjukvården samt socialt arbete. De intervjuade fanns på olika nivåer inom 
organisationerna samt hade olika arbetsuppgifter. Forskningen syftar till att se om 
diskriminering sker inom kvinnodominerade yrken (Williams 1992, s. 253-254). 
 
I undersökningen framkommer att männen anser att de har lätt för att få jobb inom dessa 
yrken och förväntas ta de tjänster inom yrket som är av mer administrativ karaktär. 
Vissa arbetsuppgifter anses vara mer manliga och som en följd har många av männen 
ledarpositioner och andra höga tjänster. Därmed är också männens lön högre än 
kvinnornas som har andra tjänster. Undersökningen visar på att männen i 
kvinnodominerade yrken ser det som positivt att vara i minoritet. De uppmuntras att 
avancera inom yrket och lyfts fram för sin manlighets skull. Däremot finns det en risk 
då deras manliga egenskaper framhävs och det förväntas av den övriga arbetsstyrkan att 
de skall agera på ett manligt sätt. Om de inte vill arbeta med de förväntade manliga 
arbetsuppgifterna kan det vara en nackdel för männen. Vidare visar undersökningen att 
män får företräde till jobben då det uppmuntras att anställa män inom 
kvinnodominerade yrken. Därmed får männen generellt arbete lättare än kvinnor inom 
dessa yrken (Williams 1992, s. 255ff.).  
 
Glastaket 
I boken Kvinnor och ledarskap (Solberg & Drake 1996) berättas att glastaket som 
begrepp kan härledas från den amerikanska organisationslitteraturen. Solberg och Drake 
menar att glastaket är en definition av de hinder som kvinnor möter när de vill avancera 
i en organisation. Både män och kvinnor hjälps åt att vidmakthålla de mönster som finns 
för att detta fenomen kan fortleva. Vidare säger Drake och Solberg att för att förändring 
ska ske måste det komma både från organisationen och från individen. Först då kan det 
ge som följd att det resulterar i en långvarig förändring (Solberg & Drake 1996, s. 21-
22). 
 
I rapporten Glastak och glasväggar. Den könssegregerade arbetsmarknaden (SOU 
1997:137) finns flera beskrivningar av begreppet glastaket. I en studie av Meyerson och 
Petersen diskuteras begreppet glastaket och författarna menar att kvinnor endast når upp 
till en viss nivå och att det stärker den redan existerande könssegregering som finns i 
arbetslivet. Kvinnor påverkas av glastaket genom lägre lön och svårighet att få högre 
tjänster (SOU 1997:137, s. 109). Meyerson och Petersen menar att deras studie visar att 
orsaker till glastaket beror på kvinnor och mäns val av utbildning. De högsta 
chefspositionerna kräver vissa utbildningar och här är män i majoritet. Även faktorer 
som att kvinnor arbetar deltid påverkar den diskriminering kvinnor utsätts för i 
arbetslivet. Studien visar även att den brist på kvinnliga toppchefer som finns kan 
härledas till att de har det största ansvaret för hem och familj (SOU 1997:137, s. 132). 
 
Persson och Wadensjö skriver att det historiskt sett alltid funnits en arbetsfördelning 
mellan könen men att denna fördelning varit beroende av tid och kontext. Det finns 
också en skillnad i vilken lön och status som tilldelas arbetet beroende på kön. Även 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor då det ska delas upp arbete i och utanför 
hemmet påverkas av könet då det i majoritet är kvinnan som stannar hemma med barn. 
Denna ojämna arbetsfördelning i hemmet sätter spår i yrkeslivet vilket i sin tur påverkar 
kvinnors möjlighet till högre positioner (SOU 1997:137, s. 1). 
 
Anna Wahl, forskare vid KTH med inriktning på genus och organisation, tar i sin 
doktorsavhandling Könsstrukturer i organisationer (2003) upp den problematik som 
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kvinnor möter i arbetslivet. Wahl hänvisar till en amerikansk studie Breaking the Glass 
Ceiling (Morrison, White & Van Velsor 1987) när hon beskriver begreppet glastaket. 
Begreppet glastaket används för att definiera det genomskinliga tak som gör att kvinnor 
inte når hela vägen upp till högre chefspositionerna. Detta glastak påverkar kvinnor som 
grupp och finns med på alla plan i organisationer (2003, s. 84).  
 
Könssegregation  
Boken Den könsuppdelade arbetsmarknaden – ett europeiskt perspektiv (1999) är en 
översikt av den forskning som bedrivs i Europa angående segregation i arbetet. 
Inledningsvis skriver Lena Gonäs en artikel, Den könsuppdelade arbetsmarknaden – ett 
jämförande europeiskt perspektiv, i vilken hon beskriver att könssegregation är ett 
problem som finns spritt över Europa (1999, s. 9-10). Det finns mycket forskning gjord 
på just könets betydelse för arbete och vissa grundläggande problem är likartade mellan 
de europeiska länderna. Gonäs lyfter fram att Sverige har kommit långt i fråga om hur 
män och kvinnor delar på arbetsuppgifter inom familjen. Hon menar också att det 
faktum att både män och kvinnor arbetar och tar hand om familjen är viktigt att belysa. 
Däremot påvisar hon att när det gäller könssegregering inom arbete så ligger Sverige på 
samma problematiska nivå som resten av Europa (Gonäs 1999, s. 9-10). Lena Gonäs 
och Arja Lehto skriver om den könssegregering som finns mellan könen i arbetslivet. 
Interna processer där människors förväntningar om manligt och kvinnligt finns med är 
en bidragande faktor till att detta fenomen kan fortleva (Gonäs & Lehto 1999, s. 65ff.). 
Det finns olika metoder för att mäta könssegregering varav ett sätt är att jämföra hur 
många kvinnor det finns i ett yrke jämfört med män. Då får man den koncentration ett 
visst kön har i yrket. Beroende på land fokuserar forskningen på olika slags 
mätmetoder. Vidare beskriver Gonäs och Lehto den forskning som tar upp olika former 
av segregation och menar att ”Den yrkesmässiga segregationen bidrar starkt till att 
vidmakthålla könens ojämlika ställning på arbetsmarknaden.” (Gonäs & Lehto 1999, s. 
70)  
 
Rapporten Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43) beskriver att det från 
början fanns den ursprungliga segregeringen (SOU 2004:43, s. 41) där könen arbetade 
var för sig. Det var dels en segregering som påverkade platsen för arbetet men även de 
faktiska arbetsuppgifterna. Dagens könssegregering är annorlunda och uppdelas i olika 
nivåer. Dess nivåer är horisontell, vertikal samt intern könssegregering (SOU 2004:43, 
s. 41). Nedan följer en beskrivning av dessa begrepp. 
 
Horisontell könssegregering: Denna segregering yttrar sig i att kvinnor och män ägnar 
sig åt olika yrken, har olika arbetsgivare samt arbetar i olika branscher och 
organisationer. Detta har historisk grund då män och kvinnors arbeten var än mer 
åtskilda förr i tiden. Horisontell könssegregering är beroende av hur yrket domineras av 
ett kön (SOU 2004:43, s. 41).  
 
Vertikal könssegregering: Denna typ av segregering beskriver hur kvinnor och män når 
olika långt i sina respektive karriärer. Antalet chefspositioner som kvinnor innehar är 
färre än antalet män på chefsposition. Det sker dock en kontinuerlig ökning av kvinnliga 
chefer. Enligt SOU:s rapport (2004:43) är det tre chefskategorier som domineras av 
kvinnor och i fyra kategorier finns en jämvikt mellan könen. I 18 indelningsgrupper av 
yrken är männen i majoritet på chefspositionen. Det är inom kvinnodominerade yrken 
som flest kvinnliga chefer återfinns (SOU 2004:43, s. 41).  
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Intern könssegregering: Segregering som sker internt på arbetsplatsen innebär att män 
och kvinnor har olika arbetsuppgifter på samma arbetsplats. Det finns fler könsblandade 
yrken idag jämfört med ett decennium tillbaka, men de kvinnodominerade tenderar inte 
att nå en bättre balans i könsfördelningen. En orsak till denna interna könssegregering är 
att männen saknar skäl till att ge kvinnor tillträde till traditionellt manliga områden och 
därmed rekryteras kvinnor inte till dessa yrken i samma utsträckning (SOU 2004:43, s. 
41).   

3.4 Sammanfattning av teori 

Den valda teori för undersökningen är som tidigare nämnt genusteori. Denna teori kan 
hjälpa till att förklara och beskriva problematiken som kommer att behandlas i 
undersökningen i fråga om kvinnligt chefskap på en kvinnodominerad arbetsplats. 
 
Yvonne Hirdmans genussystem (1988, 2007) förklarar hur kvinnor och män förhåller 
sig till varandra utifrån bland annat nedärvda faktorer. Dessa mönster som går att 
urskilja i könens samspel är av stor vikt för hur samhällets strukturer fungerar. 
Människors förutfattade meningar och syn på manligt och kvinnligt påverkar 
arbetsfördelning och val av yrke. Hirdman diskuterar problematiken kring 
arbetsfördelning och hur den kan synliggöras. Hon vill lyfta bort fokus från att mannen 
är norm till att visa på hur män och kvinnor hålls skilda åt. 
 
Hanna Westberg-Wohlgemuths könsmärkningsteori (1996, 2001) ger en 
förklaringsmodell till genusproblematik på arbetsplatser. Westberg-Wohlgemuth 
belyser i sin könsmärkningsteori hur vissa yrken tenderar att domineras av ett kön. Hon 
visar hur denna könsmärkning kan ta sig uttryck och förklarar hur den uppkommer. 
Enligt Westberg-Wohlgemuth sker denna könsmärkning i det fördolda och kan därför 
vara svårgreppbar. Denna könsmärkning leder till att yrkesmöjligheterna för män och 
kvinnor begränsas, då det finns olika förväntningar på vilka arbeten som män respektive 
kvinnor kan arbeta med. Westberg-Wohlgemuth menar att båda könen är delaktiga till 
att vidmakthålla denna könsmärkning av yrken.  
 
Begreppet glasrulltrappan används när fenomenet kring hur män drar fördelar på grund 
av sitt kön i kvinnodominerade yrken skall förklaras. Williams (1992) undersöker 
kvinnodominerade yrken och däribland bibliotekarier för att se om kvinnor 
diskrimineras. Hennes forskning påvisar att männen tycker att det är lätt att få jobb, att 
de får andra arbetsuppgifter och att ledarpositionen ses som manlig i kvinnodominerade 
yrken. Enligt Williams (1992) upplever männen det som att de snarast lyfts fram i ett 
kvinnodominerat yrke. 
 
Glastaket (Drake & Solberg 1996) är ett begrepp som används för att beskriva det 
hinder som kvinnor möter när de vill nå högre positioner. Båda könen underhåller de 
strukturer som bidrar till problemets fortsatta existens. Effekterna av glastaket drabbar 
kvinnor som grupp och de är allestädes närvarande i samhället.   
 
För att förklara uppdelningen på arbetsmarknaden används begreppet könssegregering. 
Mätsystem som finns anpassas efter land och kultur och det finns olika former av 
könssegregation: horisontell, vertikal och intern. Kortfattat innebär den horisontella att 
könen befinner sig inom vitt skiljda branscher och yrken. Den vertikala är när 
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segregeringen verkar inom en organisation eller arbetsplats där båda könen är 
representerade, men når olika långt i karriären beroende på kön. Intern könssegregering 
innebär att män och kvinnor har olika arbetsuppgift på samma arbetsplats (SOU 
2004:43, s. 41).  
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4 Metod 

Metoden vi har valt att arbeta efter är kvalitativ. Nedan följer en beskrivning av vår 
metod och varför vi valt den, urval och hur vi arbetade under metodavsnittet. 

4.1 Val av intervjumetod 

Vår uppsats syftar till att ta reda på vad folkbibliotekarier och folkbibliotekschefer anser 
om chefskap sett ur ett genusteoretiskt perspektiv. Den kvalitativa forskningen har fått 
starkt fäste inom kvinnoforskningen och anses enligt Kvale (1997) att passa inom detta 
fält, då man får tillgång till en mängd olika livsvärldar och genom dem kan generera 
kunskap för att kunna upplysa (s. 72). Om man vill undersöka vad människor känner, 
tycker och önskar kan man enligt Kvale (1997) använda sig av samtalet som 
undersökningsmetod. När man använder sig av forskningsintervjun gör man det i ”… 
syfte att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening.” (Kvale 1997, s. 13) Vi ansåg det vara viktigt att föra ett 
samtal kring våra frågor snarare än att bara få svar på det vi formulerat på papper. Vi 
visste vad vi ville samtala om och vad vi undrade men det var inte självklart vilka svar 
vi skulle komma att få. Trost talar i sin bok Kvalitativa intervjuer (2005) om att i 
kvalitativa intervjuer ställer man enkla frågor och får komplexa svar tillbaka. Det är 
utifrån dessa svar som man sedan skall skapa en förståelse eller urskilja vissa mönster 
(s. 7). Vi inledde vårt datainsamlingsarbete med att läsa in oss på vårt ämne och därefter 
litteratur kring metod om hur man utför kvalitativa intervjuer. Syftet med detta var att få 
en inblick i hur vi på bästa sätt skulle få ut så mycket som möjligt från våra 
respondenter. Vi funderade sedan på de teman som vi önskade ta upp och skrev med 
detta i åtanke ett antal frågor. Vi försökte hålla antalet frågor till den omfattningen att 
intervjun skulle vara mellan 45-60 minuter. Detta då vi antog att det blir svårt att få en 
meningsfull intervju om man överskrider denna tid.  
 
Anledningen till att vi har valt att använda oss av kvalitativ metod istället för 
kvantitativ, är att vi anser att man inte kan få en djupare förståelse av det som vi önskar 
undersöka genom en kvantitativ metod. Metod är ett redskap för att få svar på sin 
forskningsfråga. I boken Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder av 
Holme och Solvang (1997) beskrivs de två angreppssätt som finns inom 
samhällsvetenskapen och dessa två är kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik (s. 
75). Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativa metoder innebär liten 
formalisering, det finns en närhet till källan då man i intervjun blir mer personlig och att 
intervjupersonen har mindre kontroll över intervjusituationen. Intervjun kan utgå från en 
frågelista men frågorna och dess följdfrågor styrs av respondentens svar. Detta gör att 
analysen kan bli vanskligare men då antalet intervjuer inte skall vara för många, 
maximalt 20 stycken enligt Holme och Solvang (s. 24-25) är ändå materialet hanterligt. 
Kvalitativ metod ger däremot en djupare inblick i ett antal respondenters livsvärld, 
vilket vi ansåg vara nödvändigt för att kunna undersöka vårt aktuella forskningsämne. 
Specifikt för forskningsintervjun är att den har ett klart syfte och är strukturerad. 
Forskaren tar initiativet och presenterar det berörda fält som denne önskar undersöka 
och bestämmer vilka frågor som ska ställas. Syftet med att använda sig av en kvalitativ 
metod är att ta del av och tolka meningsfulla relationer för att därav kunna generera ny 
kunskap och en ökad förståelse inom ett visst fält (Kvale 1997, s. 13ff.). Det som är av 
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intresse i vår undersökning är att se till orsaker snarare än kvantitativa aspekter och 
därför föll sig valet av kvalitativ metod naturligt. Vi önskade därför att genom vårt val 
av kvalitativ intervju skulle vi få möjlighet att diskutera dessa viktiga frågor och nå nya 
erfarenheter inom ämnet chefskap och genus. 

4.2 Urval 

Vi hade redan bestämt oss för att vi skulle inrikta oss på folkbibliotek och valde ut tolv 
stycken i vår närhet. Vårt krav var att de skulle ha kvinnliga chefer och flera anställda 
bibliotekarier. Till dessa tolv folkbibliotek skickade vi en förfrågan via e-post om de 
skulle vara intresserade av att medverka i en intervju.  
 
I vårt följebrev gav vi en tidsram för när vi önskade utföra intervjuerna för att göra det 
lättare för oss och respondenterna att kunna fastställa ett datum som passade båda parter 
utan att det riskerade att dra ut för länge på tiden. Vi berättade även lite kortfattat vilka 
vi är och vilket syfte vi har med intervjuerna och vilka teman som vi önskar behandla 
under intervjun. Vi informerade i följebrevet att vi önskar använda oss av bandspelare 
och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att respondenterna kommer 
att anonymiseras. Detta för att respondenterna skulle få tillfälle att förbereda sig och 
börja tänka kring det som vi avser fråga. Allt för att intervjutillfället ska bli så effektivt 
som möjligt. Vi menar att om man inte vet vad det kommer att handla om i förväg så är 
det svårt att ge genomtänkta och informativa svar. Vi fick positiv respons från flera av 
de tillfrågade biblioteken mycket snabbt. Vi valde att knyta kontakt och boka tid med 
dem som var först med att svara.  
 
Vi fick hjälp av cheferna att förmedla kontakt till bibliotekarier och det var något som vi 
hade bett dem göra redan i vårt följebrev. Det finns en risk i att låta chefen ta fram våra 
respondenter då hon kan välja de hon finner bäst lämpade. Eftersom flertalet av 
respondenterna valdes ut beroende av dag för intervjutillfälle ansåg vi det vara nästintill 
slumpmässigt. De bibliotekarier som arbetade den dagen vi intervjuade chefen blev våra 
respondenter. Vi bad även cheferna om hjälp med plats för intervjuerna då vi ansåg att 
det var bäst att respondenterna befann sig på en trygg och van plats vid intervjutillfället. 
Enligt Trost (2005) är det en generös gest att låta respondenterna själva bestämma plats 
för intervjun, bara det inte blir till besvär för intervjupersonen (s. 45).  
 
Ett bibliotek valde direkt att meddela att de inte hade möjlighet att delta på grund av 
olika skäl. I och med detta har vi använt oss av ett delvis slumpmässigt urval. Att vi ser 
det som delvis slumpmässigt är på grund av att vi först valde ut vilka bibliotek som 
kunde vara av intresse för oss, men sedan var det beroende på när de svarade som 
avgjorde om vilka som skulle bli våra respondenter. 
 
När vi bestämde oss för att genomföra intervjuer med både bibliotekschefer och 
bibliotekarier så beslutade vi oss för att vi ville ha intervjuer med bibliotekschefer och 
bibliotekarier från samma bibliotek. Med detta menar vi att det är tre olika bibliotek 
med tre olika bibliotekschefer. På varje bibliotek har vi intervjuat en till två 
bibliotekarier. Anledningen till att vi valde att intervjua totalt åtta respondenter 
fördelade på detta sätt var för att kunna få en bra sammansättning av olika respondenter. 
Kvale (1997) skriver angående urval att man helt enkelt bör intervjua så många som det 
krävs för att få svar på det man ämnar undersöka. Men för att utgå från en siffra så 
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brukar det i vanliga intervjusituationer ingå ca 15 personer, plus minus 10 (s. 98). 
Hansagi och Allebeck (1994) skriver att man måste bestämma hur man ska välja ut sitt 
urval ur den population som man ska undersöka, det vill säga en urvalsram. När man 
arbetar utefter en kvalitativ ansats bör man utforma sitt urval så att det som man 
undersöker kan ses från flera olika perspektiv (Hansagi & Allebeck 1994, s. 30-31). 
 
Det finns en risk med att intervjua chef och personal från samma bibliotek då vissa kan 
känna sig hämmade och rädda för att prata fritt men vi har redan innan intervjuerna varit 
tydliga med respondenternas anonymitet. Syftet med vårt urval var att vi ville få inblick 
i den livsvärld som bibliotekscheferna befinner sig i men även hur bibliotekariernas 
arbetssituation ser ut och deras åsikter och tankar kring chefskap. Intervjuerna med 
cheferna är intressanta för att de kan berätta om varför de blivit chef, om de har positiva 
och negativa upplevelser kring sitt chefskap och deras relation till övriga på 
arbetsplatsen. Bibliotekariers uppfattning i chefsfrågan är mycket relevant då de kan 
vara de framtida cheferna. Oavsett så är det viktigt att få reda på hur de upplever 
möjligheten till att bli chef. Även i aspekter som underställda är bibliotekariernas åsikter 
mycket värdefulla, då man eventuellt skulle kunna upptäcka och arbeta med problem 
mellan chefer och underställda.  
 
Respondenterna i undersökningen kommer från bibliotek av varierande storlek. Vi ser 
det som fördelaktigt att biblioteken är av skiftande storlek eftersom man då kan få med 
aspekter kring storlek. Vi hade bestämt att det skulle vara folkbibliotek och de vi fick 
möjlighet att intervjua kom från ganska olika bibliotek. Det är intressant att de tre 
cheferna har relativt olika arbetsuppgifter men ändå ganska lika syn på sitt uppdrag. Det 
kan å ena sidan ses som vår nackdel att två av biblioteken är ganska lika i storlek, men 
där är å andra sidan chefskapen helt annorlunda. Däremot har respondenterna från dessa 
två bibliotek liknande syn på många frågor. Det hade eventuellt varit bättre att välja ett 
bibliotek som skilde sig ännu mer från de övriga två men vi valde att acceptera de 
bibliotek som tidigt var positiva till att medverka i undersökningen. Detta då vi redan 
från början hade gjort viss gallring och bara skickade följebrev till bibliotek som var 
intressanta för vår studie. Det avgjorde därför vår tvekan och därför bokade vi in 
respondenter efter hand som de hörde av sig.  
 
Då vår fokus i denna uppsats är kvinnodominansen på bibliotek var det ett självklart val 
att kontakta folkbibliotek. Den avgränsning vi gjort då vi inriktat oss på folkbibliotek 
beror på att kvinnodominansen är stor på dessa samt att det finns många kvinnliga 
chefer på just folkbibliotek. Anledningen till att vi väljer att intervjua både 
bibliotekschefer och bibliotekarier är att vi ser det som intressant att se varför man har 
valt att bli chef, men även vilka skäl som ligger bakom till varför man inte är chef. De 
som är bibliotekarier vet vi inte i intervjuns startskede om de är intresserade eller ej av 
att bli chef, utan det framkommer under intervjuns gång. På grund av bristande resurser 
har vi valt att kontakta respondenter från bibliotek i vår närhet. Vi tror inte att åsikterna 
kommer att skilja nämnvärt beroende på varifrån respondenten kommer. Orsaken till 
olika åsikter tror vi snarare kommer att avgöras av personliga faktorer såsom 
familjeförhållande, tidigare erfarenheter och liknande skäl.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

Vi avsåg som bland annat Svensson och Starrin (1996) föreslår utföra en pilotintervju 
för att se hur väl frågorna var anpassade till vårt syfte (s. 162). Denna pilotintervju har 
vi dock inte utfört och anledningen till det är att vi istället valde att genomföra ett 
provsamtal i enlighet med det som Krag Jacobsen rekommenderar i boken Intervju: 
Konsten att lyssna och fråga (1993, s. 178). I detta provsamtal fick vi känna hur 
frågorna passade att samtala kring och vi fick även feedback på vad som kunde ändras 
och läggas till. Detta provsamtal genomfördes spontant och fick ett i vårt tycke bra 
utfall på hur frågorna var utformade kring vårt syfte. Ett ytterligare skäl till att vi har 
valt bort en pilotintervju är att det tar lång tid att genomföra och sedan transkribera och 
analysera hur utfallet har varit. Vi tyckte att vi fick snabb och effektiv respons på vår 
intervjuguide genom provsamtalet och från vår handledare som också tog del av den 
innan intervjuerna skulle genomföras.   
 
När vi utförde intervjuerna valde vi att utföra cirka hälften var och den som inte 
intervjuade hade ansvaret att sköta bandspelare och att ta anteckningar samt att aktivt 
lyssna för att kunna skjuta in med kompletterande frågor vid behov. När vi skrev 
frågorna i vår intervjuguide utgick vi från våra frågeställningar som vi hade under vårt 
syfte. Intervjuguiden är väl förankrad med dessa frågor och har även förankring i den 
teori som vi har valt. Enligt Kvale (1997) så är den kvalitativa intervjun 
halvstrukturerad, vilket innebär att man använder sig av en intervjuguide som tar upp 
vissa teman. Det är således inget spontant samtal som förs utan ett samtal där ett antal 
specifika frågor diskuteras. Att ta i beaktande vid den kvalitativa intervjun är att 
intervjuaren inte ska framhäva sin egen uppfattning i de teman som behandlas och leda 
respondenten i någon riktning (s. 119). Det som är intressant och som man vill komma 
åt i forskningsintervjun är intervjupersonens tankar, uppfattningar och erfarenheter i ett 
visst ämne (s. 13). Vanligen används bandspelare och efter genomförd intervju skriver 
man ut den för att ha materialet som underlag för tolkning (s. 147ff.). Holme och 
Solvang (1997) beskriver att efter datainsamlandet skall informationen kategoriseras 
och ordnas efter teman. Finns det särskilt viktiga delar man vill belysa kan det finnas 
med som citat. Syftet med den kvalitativa intervjun är att bättre förstå det vi undersöker 
(s. 25-26). Vi var noga med att fråga om vi är välkomna tillbaka för att ställa ytterligare 
frågor om ett sådant behov skulle uppstå och alla var positivt inställda till det. 
 
Den analysmetod som vi kommer att arbeta efter kallas helhetsanalys, och innebär att vi 
arbetar i tre olika steg. Först och främst väljer vi ut våra teman och problematiserar 
kring dem. Utifrån detta kompareras teori och empiri för att se hur våra frågeställningar 
svarar mot vårt empiriska material. Slutligen koncentreras arbetet i en systematisk 
analys, i vilken våra utvalda teman analyseras. För att åskådliggöra respondenternas 
tankar och åsikter, som Holme och Solvang  beskriver, lyfter vi fram enskilda citat som 
särskilt visar på de teman som vi har valt ut. Dessa citat har vi valt att ha med då de 
exemplifierar och tydliggör ett intressant område (1997, s. 141-146).  
 
Enligt Kvale bör intervjuerna skrivas ut så att det blir lättare att analysera innehållet. 
Om man har materialet i textform blir det mer överskådligt och den som skriver ut det 
lär känna sitt material. Beroende på tid och andra aspekter så kan man skriva ut 
intervjuerna på olika sätt. Man kan välja att skriva ut det exakt som det säjs på bandet 
och ta med hur personen pratar, tystnader, skratt och liknande. Ett annat sätt är att 
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sammanfatta intervjuerna redan från början och välja bort de delar som inte är relevanta. 
Det viktiga är att bestämma sig för vad utskrifterna ska vara till för och hur de ska 
användas. Det är även viktigt att berätta hur transkriberingarna gjorts (s. 155ff.). Efter 
transkriberingen beskriver Kvale (1997) hur man kan sammanfatta långa meningar och 
delar av texten för att fånga kärnan i det sagda. Det blir ett mer greppbart och 
överskådligt material som passar väl i analysarbetet. Det faktum att intervjuerna läses 
och sammanfattas är en del av analysen då man skapar sig en förståelse för materialet 
och än mer lär känna texten (s. 175ff.).  
 
Då det är tidskrävande att skriva ut intervjuer men då det är bra att göra när intervjun är 
färsk i minnet delade vi upp samtliga intervjuer och skrev rent hälften var. Först har vi 
transkriberat den bandade intervjun och detta innebär att den har blivit konstruerad. Vi 
valde att skriva ner allt som sades, även ofullständiga meningar. Detta för att det ibland 
säjs mer i intervjupersonens tvekande än i vad hon faktiskt säger. Vi lade inte in pauser 
och andra liknande moment. Däremot valde vi att ha med när intervjupersonen skrattade 
då många av våra respondenter sa en allvarlig sak som följdes av ett skratt. Detta ansåg 
vi vara intressant för vår analys. Efter denna ordagranna utskrift sammanfattade vi varje 
intervju med det vi fann intressant för vår studie. Utifrån dessa två olika utskrifter 
fortsatte vi våra analyser. 
 
Det är viktigt att poängtera att vi inte avser dra generella slutsatser utifrån dessa åtta 
intervjuer utan de kan bara svara för en liten del av bibliotekarier och bibliotekschefers 
erfarenheter inom det område som vi behandlar. Anledningen till att vi har valt att 
använda oss av intervju istället för till exempel enkäter är att vi anser att vi inte kan få 
samma djupgående förståelse och insikt i diverse bakomliggande faktorer som kan ha 
inverkan i det ämne som vi behandlar om vi valt att använda oss av enkät. Den statistik 
som är av intresse kan vi hämta från Statistiska centralbyrån vilket är en ytterligare 
anledning till att vi inte ser något behov av att använda oss av enkät.   

4.4 Reliabilitet och validitet 

För att en undersökning ska vara trovärdig menar Fog i boken Med samtalen som 
udgangspunkt – Det kvalitative forskningsinterview (1997) att man ska mäta det man 
undersöker med rätt verktyg. Det gäller således att anpassa mätverktyget efter vilken 
sorts undersökning som man utför för att kunna påvisa ett pålitligt resultat (s. 155-157). 
 
Kvale menar att i fråga om reliabilitet blir utskriften en fråga om tolkning. Det kan bero 
på dålig inspelningskvalitet eller att man hör fel. Det kan också vara intressant att tänka 
igenom relevanta frågor som kan uppstå i arbetsprocessen som hur meningar 
konstrueras i fråga om hur de slutar och börjar och när det bara är en paus i meningen 
(150-151). Ifråga om reliabilitet i vår uppsats så är det faktum att vi skrivit ut 
intervjuerna en faktor som gör att de är tolkade. Texten är konstruerad och vid de 
tillfällen intervjupersonen har mumlat eller något annat stört i omgivningen kan det bli 
viss förvanskning av det som sagts under intervjun. Det kan också ske språkliga misstag 
då alla intervjupersoner har haft dialekt och vid försämrad ljudkvalitet är det lätt att höra 
fel. Banden har lyssnats igenom noggrant och uppsatsen reliabilitet ska förhoppningsvis 
vara god. 
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När man skriver om från talspråk till skriftspråk (Kvale) är det validiteten man bör vara 
uppmärksam på (s. 151). Den form av utskrift som bäst lämpar sig för vårt syfte är 
ordagrann återgivning med vissa tillägg. Vi har valt att även skriva ner 
intervjupersonens skratt eller repetitioner vilket är mer en psykologisk tolkning men 
som kan vara relevant i vårt fall.  
 
Den utskrift vi kommer att redovisa i uppsatsen kommer att vara omarbetad till 
skriftspråk då det är mer läsarvänligt och analysen redan är utförd. Det är också av 
respekt för informanten som att vi väljer att omarbeta svaren till skriftspråk, då talspråk 
kan göra att personen framstår som förvirrad och osammanhängande i sitt resonemang. 
Vi ser det därför som hövligt att arbeta om språket att passa in i ett textsammanhang.   
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5 Empiri 

Här nedan kommer en presentation av vårt empiriska material, som består av våra 
intervjuer. Vi har valt att dela upp materialet i olika teman för att tydligare kunna 
fokusera på de olika aspekter som har framkommit ur vårt material.  

5.1 Om respondenterna och deras bibliotek 

I detta stycke presenteras de folkbibliotek samt respondenter som deltagit i 
undersökningen. För att anonymisera de intervjuade samt underlätta läsningen används 
följande benämningar och förkortningar: Chef 1 (C1), Chef 2 (C2) samt Chef 3 (C3). 
Vidare följer Bibliotekarie 1 (B1) och så vidare till Bibliotekarie 5 (B5). Samtliga 
intervjuade utom två har examen från Bibliotekarieutbildningen i Borås. En har 
magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap från Växjö universitet och en 
har magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap från Lunds universitet.  
 
Bibliotek 1; Större bibliotek med ett trettiotal anställda. I organisationen kring 
biblioteket finns 10 män av 60 anställda. 
 
Bibliotek 2; Mindre bibliotek med ett 15-tal anställda. Finns inga män anställda på 
biblioteket.  
 
Bibliotek 3; Mindre bibliotek med ett 15-tal anställda. Här arbetar två män. 
 
Chef 1; 47 år. Har examen från Bibliotekarieutbildningen i Borås. Har varit 
bibliotekarie i 20 år och arbetat som ledare sedan 1993, det vill säga sedan 30-årsåldern. 
Är en relativt ung chef. Chef för Bibliotek 1.  
 
Chef 2; 65 år. Har examen från Bibliotekarieutbildningen i Borås. Hon har arbetat som 
bibliotekarie i 20 år. Har haft titeln Bibliotekschef i sex år och tjänsten är uppdelad på 
50 procent bibliotekarie och 50 procent bibliotekschef. Blev chef sent i yrkeslivet. Är 
bibliotekarie vid Bibliotek 2. 
 
Chef 3; 58 år. Hon har examen från Bibliotekarieutbildningen i Borås. Har arbetat som 
bibliotekarie i cirka 30 år. Hon har varit chef för verksamheten och bibliotekschef i fem 
år. Hon blev chef sent i yrkeslivet. Är bibliotekschef vid Bibliotek 3.  
 
Bibliotekarie 1; 56 år. Hon erhöll examen från Bibliotekarieutbildningen i Borås 1980. 
Har varit bibliotekarie i 28 år. Hon har under denna tid varit arbetsledare under 10 år. 
Hon är bibliotekarie vid Bibliotek 1.  
 
Bibliotekarie 2; 25 år. Har examen från Bibliotekarieutbildningen i Borås. 
Hon har arbetat som bibliotekarie i 1,5 år. I tjänsten ingår även att hon är 
filialföreståndare för ett litet filialbibliotek. Arbetar som bibliotekarie vid Bibliotek 1.  
 
Bibliotekarie 3; 44 år. Hon har fil. mag. i Biblioteks- och informationsvetenskap från 
Växjö och examinerades nyligen. Har arbetat på biblioteket i olika former i 1,5 år. 
Arbetar på Bibliotek 3.  
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Bibliotekarie 4; 34 år. Hon har Kandidatexamen, läst Bibliotekarieutbildningen i Borås 
och examinerades 1995. Har arbetat i yrket i cirka 11 år och arbetar på Bibliotek 2.  
 
Bibliotekarie 5; 55 år. Har Magisterexamen i Bibliotek - och informationsvetenskap 
från Lunds universitet, 2001. Har arbetat som bibliotekarie i 7-8 år. Är bibliotekarie vid 
Bibliotek 2. 

5.2 Relationsinriktat chefskap på bibliotek 

De intervjuer som genomfördes behandlade frågor om chefskap, organisation och 
egenskaper där genus var den röda tråden genom samtalen. Frågorna som ställdes var 
bland annat om manligt och kvinnligt ledarskap samt ledarskap på en kvinnodominerad 
arbetsplats. Fokus ligger på att se på hur kvinnor ser på kvinnliga ledare och därmed 
belysa den specifika problematik som råder kring genus. Exempel på olika faktorer som 
påverkar ledarskap på bibliotek är till exempel samhällsstrukturer, lön, status och 
förväntan på individen. 

5.2.1 Kvinnors vilja till chefskap  

Respondenterna kommer ibland delas upp mellan bibliotekarier och chefer där det 
underlättar läsningen och i dessa fall markeras det med rubrik. Nedan följer först 
bibliotekariernas svar och därefter chefernas svar.  
 
Bibliotekarierna 
Bibliotekarierna fick svara på frågor om sin egen relation till chefskap, om de har 
arbetat som chef tidigare, vill bli chef eller har sökt chefstjänster. Tre av de tillfrågade 
bibliotekarierna vill inte bli chef av olika anledningar, i alla fall inte inom närmaste 
tiden. En av dem har arbetat som arbetsledare innan och vet hur arbetet som chef går 
till. De två som inte utesluter chefskap ser likafullt inte heller sig själva som chef inom 
den närmaste tiden utan vill ha mer erfarenhet. Överlag bland bibliotekarierna fanns 
måttligt intresse att bli chef.  
 
Intervjuerna visade att tonvikten ligger på samarbete och vilken relation chefen har till 
bibliotekarierna. B1 har arbetat som arbetsledare i 10 år och vid omstruktureringar på 
arbetsplatsen återgick hon som bibliotekarie och hon vill inte bli chef igen. Hon tycker 
att det kan vara problematiskt att vara chef, specifikt kvinnlig chef på en 
kvinnodominerad arbetsplats. B1 säger att kvinnor kan vara taskiga och att det blir 
mycket prat i korridorerna. Det tillsammans med att hon anser sig för gammal gör att 
hon inte är intresserad av att bli chef igen.  
 
En annan tillbakahållande faktor menar B2 skulle vara om chefen innan varit väldigt 
omtyckt. Det skulle då vara för mycket att leva upp till som nytillsatt chef. B2 har inte 
arbetat så länge som bibliotekarie men säger att det inte känns helt främmande att 
fundera på en chefstjänst. Hon ser det som möjligt ”om man har jobbat länge och 
känner sig väldigt engagerad”. Hon har aldrig sökt en chefstjänst utan det som hindrar 
henne först och främst är det faktum att hon är ny inom yrket, ung och utan erfarenhet. 
Hon säger också att det inte är något man pratar om på arbetsplatsen utan hon känner att 
alla är nöjda som det är.  
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B3 är säker på att hon inte vill bli chef, har aldrig velat och känner sig inte tillräckligt 
ambitiös. Hon säger även att om hon skulle bli chef senare i livet så skulle hon vilja veta 
mycket om arbetet, ha jobbat länge och kunna bidra med något. Helst vill hon vara en 
mindre chef och veta att hon gör det bättre ”eller minst lika bra” som chefen innan. Hon 
vill kunna släppa jobbet när hon åker hem. Hon tror att det kräver för mycket av en som 
person att vara chef. Det säger även B4 som tycker att det är svårt att kombinera små 
barn med en chefstjänst. Hon är inte helt främmande för tanken på att bli chef men 
eftersom det innebär mycket ansvar är det inte aktuellt nu. Hon trivs bra med sitt jobb 
och om hon ska bli chef måste det vara vid rätt tillfälle. B5 känner inte för att bli chef 
och är tveksam till om hon någonsin kommer vilja bli chef.  
 
Cheferna 
Flera av respondenterna svarar att motstånd från personalen skulle hindra dem från att ta 
en chefstjänst då det är viktigt för dem att ha personalens erkännande. Även cheferna 
nämnde detta som en viktig faktor till att inte vilja vara chef. C2 säger att ”hon inte vill 
jobba i motvind”. För flera av respondenterna har detta varit något som nämnts i 
intervjuerna återkommande tillfällen, om inte personalen är med så skulle de inte ta en 
chefstjänst. C3 pratar om anledningar till varför kvinnor inte blir chefer, att det finns 
”tillbakahållande faktorer” som måste tas itu med. Hon nämner ”omgivningens 
förväntningar” som en sådan tillbakahållande faktor. Kvinnor måste anamma männens 
beteenden och ”anpassa sig”. C3 menar att hon ”inte är rädd för att sticka ut hakan och 
få en smäll”, och hon syftar till viss del på personalens uppfattning om henne. För övrigt 
är hon mycket mån om att få veta vad personalen tycker om hennes arbete för att kunna 
arbeta utifrån det. Hon menar att hon inte tar illa upp om hon får negativ respons då det 
är en del av hennes chefskap.  
 
Vidare diskuterade cheferna hur kvinnodominansen inom biblioteksyrket visar sig i lön 
och status. Frågan om lön var kontinuerligt återkommande från respondenterna när vi 
diskuterade kön. Samtliga respondenter hade funderingar kring kvinnor och mäns olika 
löner för samma eller liknande arbete. Bland annat hade C2 reflekterat över att en 
manlig kollega i likvärdig position hade bättre lön. Hon uttryckte det på följande sätt:  
 

När jag fick ny chef nu så fick ju hon koll på våra, allas våra 
löner inom kultur och fritid. Och då visade det sig att 
kulturskolechefen han har färre personal än jag, och även om 
han är musiklärare så är inte det en högre utbildning än min. 
Han tjänar 5000 mer i månaden än jag. Varför har han mer lön? 
Det är otroligt mycket. Det är det att han är senare anställd än 
mig men det är säkert snopptillägg och jag blir sur. (C2 2008) 
 

C2 diskuterar anledningar till chefskap och menar att det dels är en lönefråga. ”Man får 
ju äntligen lite bättre lön [som chef; vår anm.] Det är ju lågavlönat jobb annars [som 
bibliotekarie; vår anm.].” Hon menar att det är en långsam löneutveckling i 
bibliotekarieyrket. Även att det är statusfyllt att bli chef är något hon reflekterar kring. 
C2 resonerar kring tillsättandet av den position hon nu innehar och reflekterar över att 
hon fick tjänsten i konkurrens med män. Hon menar att orsaken till att hon fick tjänsten 
är att hon är känd inom organisationen och närmast blev vald av sina anställda.  
 
C3 menar att kvinnor är mer prestigelösa än män och C1 säger att män värdesätter lön, 
status och titel mer. Enligt respondenterna så antas belöningen i ett ledarskap till 
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exempel vara nöjd personal, nöjda låntagare, höga utlåningssiffror, utveckling av 
individ och verksamhet. 
 
Utifrån svaren från respondenterna så kan vissa tendenser urskiljas; både bland chefer 
och bland bibliotekarier menar man att det finns få kvinnliga förebilder och att ett 
manligt sätt är normen för ledarskap. Respondenterna menar att man ställer olika krav 
på en chef beroende på kön.  

5.2.2 Attityder till chefskap 

För att redogöra för hur respondenterna ser på chefspositionen kommer vi nedan att 
beskriva hur de resonerat kring dessa frågor. Presentation av bibliotekariers och chefers 
svar sker integrerat med varandra.  
 
Flertalet av respondenterna menar att det redan på utbildningen märks skillnad mellan 
män och kvinnors attityd till chefskap. Respondent B3 ger uttryck för detta på följande 
sätt:  
 

… jag inbillar mig att män uppfattar det mer självklart. Medan 
en kvinna kan, `oj jag har blivit chef´ … På utbildningen var 
det … på något sätt självklart att de killarna som gick där, ja de 
skulle nog bli bibliotekschef. Alltså de tänkte det, `javisst kan 
jag bli det´ medan tjejerna hade en lägre ambitionsnivå. Ja, 
man blir nöjd om man får jobb överhuvudtaget. (B3 2008) 
 

Vidare menade flera respondenter att denna skillnad fortgår ut i arbetslivet. Det ställs 
olika förväntningar på manliga och kvinnliga bibliotekschefer och en hel del uppfattar 
det som att det finns flest manliga bibliotekschefer. De anser att det inom kommunal 
verksamhet är det manliga som är normen för ledarskap.  
 
I fråga om vilka egenskaper en ska ha och vilka som blir chef så hade alla respondenter 
en klar bild av hur denna person skulle vara sammansatt. C1 säger att ”det är ett 
omänskligt uppdrag”. Egenskaper som lyfts fram för den kompletta chefen är: 
omvärldsorienterad, ansvarstagande, visionär, engagerad, ambitiös och rättvis. Dock 
skilde sig svaret när vi preciserade frågan till manligt respektive kvinnligt ledarskap. 
Manligt ledarskap menar respondenterna är bland annat auktoritärt, tydligt och 
beslutsmässigt. Kvinnligt ledarskap innebär att förankra beslut, mjukare, diskuterande, 
humant och lyssnande.  
 
Frågan kring ledarskap konkretiserades ytterligare till att gälla det kvinnodominerade 
biblioteket. Respondenterna kom då fram till att lyhörd kommunikation ses som viktigt 
när man leder kvinnor. Bibliotekarierna i undersökningen visade tveksamhet om de 
själva innehar de egenskaper som de såg som eftersträvansvärda. Som tidigare nämnts 
gav respondenterna flera skäl till att inte bli chef, de ansåg sig bland annat inte som 
tillräckligt ambitiösa, för unga, för gamla, sakna drivkraft, vill inte ha ansvaret.  
 
Flera av respondenterna påpekar att en chef ständigt är chef och är därmed förpliktigad 
med ansvar. Detta leder enligt respondenterna till att en chef får jobba mycket. Flera av 
de intervjuade poängterade att det faktum att de är kvinnor ökar deras arbetsbörda då de 
även ansvarar för hem och familj. Detta ansvar gör att de inte ser det som ett alternativ 
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att bli chef, i synnerhet inte under småbarnsåren. Två av cheferna har vuxna barn och är 
därför flexibla i sin arbetskapacitet. C3 säger: 

 
Jag har haft perioder när jag jobbat 60 timmar i veckan, jag 
lever ensam och min dotter är vuxen. Ingen betalar mig ett öre 
extra för det, jag gör det för att jag tycker det är viktigt, kul, 
stimulerande och utmanande. Men det blir samtidigt inte så 
mycket fritid på det sättet, man pallar inte i längden att göra på 
det sättet heller. … jag ser ju andra kvinnliga chefer som går in 
i väggen … I min kommun är det två kvinnliga chefer som har 
råkat ut för det på senare tid. Jag känner inte till någon man 
som har råkat ut för det men det kanske kommer. (C3 2008) 

 
Cheferna fick en fråga om hur de upplever sin roll som överordnad och C1 menar att 
hon som chef alltid är ytterst ansvarig. Bibliotekarierna gör jobbet medan chefen får ta 
ansvaret. Hon konstaterar att ”det är en del i ledarskapet”. C3 tar också upp ansvaret 
liksom C1, men benämner det som att hon har ansvaret som spelfördelare gentemot 
personalen. Hon betonar att rollen som chef är ensam samtidigt som den kan upplevas 
som väldigt lättsam. Hennes roll är att jobba på relationerna på arbetsplatsen, ”ta hand 
om dem som inte riktigt platsar i den här gemenskapen”. Hon tror att kvinnor lägger 
större vikt vid relationer än vad en manlig chef hade gjort. Den som särskiljde sig mest 
här var C2, hon ser sin roll som överordnad som oproblematisk. Däremot ger C2 
exempel på hur kvinnliga chefer inte vill vara överordnad utan en del av gruppen. Hon 
säger ”Och ibland har jag blivit tvingad att vara det [chef; vår anm.] i lite jobbiga 
situationer och då förvånar jag mig själv över att jag faktiskt klarar av det”. En 
ytterligare aspekt kring kvinnligt chefskap som nämndes är att kvinnor tenderar att ta 
med arbetet hem och gör det personligt.  
 
De respondenter som ingick i denna uppsats diskuterade familjeliv och arbetsliv i 
förhållande till karriärmöjligheter. B5 berättar att en bekant valt bort barn och familj för 
att det inte går att kombinera med hennes höga position. Hon menar att det är i senare 
delen av ens yrkesliv som man blir chef. Dock ser hon det inte som något prestigefullt 
att uppnå chefspositionen, utan att det är en naturlig följd utav ett långt arbetsliv som 
bibliotekarie. En annan utav respondenterna, B1, uttrycker att det tidigare varit närmast 
slumpartat vem som blivit chef och inget som man sökt sig aktivt till. Respondenterna 
menar att det har skett en förändring och att det nu är ett medvetet val. C3 diskuterar om 
vad det finns för nackdelar i ett chefskap, hon menar att det är svårt att kombinera 
arbetet med familj då kvinnan många gånger får dubbelarbeta. Vidare säger hon att flera 
kvinnor som hon känner har gått in i väggen men att hon aldrig hört talas om en utbränd 
man.  

5.3 Kvinnornas bibliotek  

Det finns många olika aspekter och sidor av frågan om vilken betydelse kön har. Stor 
vikt under intervjuerna lades vid att diskutera frågor kring könsmärkta arbetsuppgifter 
och yrken. Flera av frågorna var fokuserade på ledarskap i förhållande till könsmärkt för 
att få respondenternas syn på bibliotekschefens roll. Det som vi vill presentera i detta 
avsnitt är de tankar och åsikter som kom fram i intervjuerna. Då biblioteksyrket är ett 
kvinnodominerat yrke var fokus på vilka konsekvenser denna könsmärkning får samt 
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hur det är att vara chef över en grupp kvinnor. Det diskuterades om det överhuvudtaget 
ligger en problematik i att vara kvinnlig chef vid en kvinnodominerad arbetsplats.  
 
Vi inledde frågorna kring könsmärkning med en allmän fråga kring könets betydelse. 
Sedan gick vi över till mer specifika frågor om påverkan av respektive kön både sett ur 
ett ledarskapsperspektiv men även underordnat perspektiv. Nedan presenteras essensen 
av respondenternas svar om könsmärkning. 

5.3.1 Avsaknaden av män  

De respondenter som intervjuades har få eller inga manliga arbetskamrater. De ser att 
det vore positivt att ha blandade arbetsgrupper och vill ha fler manliga bibliotekarier till 
arbetsplatsen. De nämner att de redan märkte av denna kvinnodominans under sin 
utbildning, där det var flest kvinnor som läste. 
 
Biblioteken som respondenterna arbetar på är kvinnodominerade och de arbetar bland 
annat i team och andra arbetsgrupper. Arbetet på bibliotek kommer upp till diskussion 
och C1 tror att kvinnor gärna vill arbeta i grupp och att alla ska vara på samma nivå. 
Hon tror också att det inom biblioteksvärlden finns ett inbyggt chefsförakt då 
bibliotekarier är så pass välutbildade akademiker att de inte behöver någon som 
bestämmer över dem. Vidare säger hon att det finns inbyggt att kvinnor ska vara i grupp 
och alla ska hålla sig på en undre nivå.  

5.3.2 Den ”lilla” kvinnliga chefen 

Chefsrollen i biblioteksvärlden har historiskt sett innehafts av män vilket flera 
respondenter tog upp. Däremot var respondenterna inte helt överens om hur det ser ut 
idag ifråga om chefskap på bibliotek. Flera tror att det mest är män som är chefer och 
syftar på att de har haft manliga chefer eller att de vet med sig att många 
bibliotekschefer i Sverige är män. Lika stor del av respondenterna ser till sin egen 
arbetsplats där en kvinna innehar positionen och drar därför slutsatsen att 
bibliotekschefer oftast är kvinnor. De flesta av bibliotekarierna menar att det inte spelar 
dem någon roll om de har en manlig eller kvinnlig chef utan vill se till individen.  
 
Bibliotekarierna 
Chefspositionen på biblioteket är en fråga som respondenterna var talföra kring. Dels 
fick de svara på frågan om vem som blir chef men också på frågor kring manligt och 
kvinnligt ledarskap. De flesta hade en tämligen klar bild över hur en chef är och ska 
vara. Respondenterna hade också synpunkter på ledarskap med fokus på kön. B3 menar 
att kvinnor som vill bli chef måste anpassa sig till männen och deras sätt att leda. Andra 
synpunkter som kom upp var att kvinnor var tvungna att leda mer komplext, de hade 
dels de kvinnliga egenskaperna men var även tvungna att anamma de manliga för att få 
respekt. En bibliotekarie vars chef tidigare varit bibliotekarie på arbetsplatsen 
reflekterar kring hur chefskap och vänskap kan vara problematiskt. Hon menar att det 
krävs en distans mellan chefen och personalen, då det annars kan leda till orättvisor. 
Samma respondent menar också att kvinnor ser upp till män vilket leder till att män per 
automatik får auktoritet som ledare. Respondenterna diskuterade att män och kvinnor 
kommunicerar olika och vilken påverkan det har på ledarskap. B4 säger att manliga 
chefer har en fördel då de ska framföra idéer till politiker då de oftast är män. Hon 
menar att män förstår varandras språk och att kvinnliga chefer här får svårigheter i 
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kommunikationen. I intervjuerna fanns det delade meningar om huruvida 
bibliotekschefen ska vara en man eller kvinna. Flera sa att det först och främst var en 
fråga om personlighet och inte kön medan några respondenter nämnde att en manlig 
chef hade passat på en kvinnodominerad arbetsplats. En av respondenterna, B 2, sa att 
hon föredrog en kvinnlig chef eftersom det mest var kvinnor på arbetsplatsen. Hon 
ifrågasatte varför en man skulle komma och bestämma över alla kvinnor när någon av 
dem kan få chefstjänsten.  
 
Cheferna 
C1 menar att kvinnliga ledare inte vill kalla sig för chef, utan förminskar sin position. 
”Nej men jag är så liten, jag är en sån liten ledare här, inte är väl jag chef heller.” C2 
säger i samma tema, att det finns så få kvinnliga chefsförebilder att de har de har 
anammat den manliga ledarstilen. I vår undersökning tog vi upp att det är en relativt ny 
företeelse med kvinnliga chefer inom biblioteksvärlden och C3 berättar att hennes 
föregångare var en man. Även C3 ger exempel då hon menar att hon bemöter varje 
människa individuellt och hon berättar: ”… den här manliga anställda nummer två har 
jag jättebra relation till för vi delar politisk uppfattning och pratar om världspolitik och 
läser löpsedlar och svär…” På ett av de undersöktas bibliotek är en chef tidigare kollega 
med bibliotekarierna och denna chef ser det som komplext att inneha en överordnad 
position. Hon vill vara jämställd med sin arbetsgrupp och ser dem som kompisar. 

5.3.3 Gemenskap eller ensamhet  

Chefskap och ensamhet är ett återkommande tema som tas upp av såväl chefer som 
bibliotekarier. Det var flera av respondenterna som diskuterade hierarkiska arbetsplatser 
jämfört med bibliotekens platta organisation. Det framkom en skillnad i svaren mellan 
bibliotekarierna och cheferna kring dessa frågor. Det som var tydligast var att 
personalen som inte hade någon erfarenhet av chefskap såg det som positivt med en 
platt organisation, till skillnad från bibliotekscheferna som på grund av samma orsaker 
uppfattade sin position som ledare som ensam. De menade att det var den platta 
organisationen som förstärkte känslan av ensamhet då resten av personalen arbetade i 
grupp.  
 
Bibliotekarierna 
Alla bibliotekarier diskuterade chefskapets baksidor och då nämndes ensamhet som en 
stor faktor. De flesta av respondenterna såg chefskap som ensamt och menade att den 
platta organisationen bidrog till chefens ensamhet. B5 menar att en chef måste ta ett 
visst avstånd till sin personal. Däremot var biblioteken som arbetsplats bra för 
bibliotekarierna då alla var jämställda och på samma nivå. En del av problematiken 
kring ensamhet tror B1 att kvinnor ställer högre krav på kvinnliga chefer. Hon säger att 
det hålls ett avstånd mellan personal och chef vilket förstärker känslan av ensamhet. 
Hon resonerar vidare kring detta då hon säger att män har det lättare som chef för 
kvinnor då kvinnor ser upp till manliga chefer och gärna tar hand om dem. Däremot 
menar B1 att även män kan uppleva en ensamhet då de inte pratar samma språk som 
kvinnor. Den ensamhet chefer kan uppleva är inte alltid uppmärksammad av personalen. 
I intervjuerna diskuterades om chefer har en stödjande miljö och många av 
respondenterna såg det som att chefen ska vara ett stöd för personalen och eventuellt få 
stöd ovanifrån. B2 hade aldrig tänkt på att hennes chef behöver stöd och att hon kan 
känna sig utanför gruppen. Hon kommer dock fram till att även en chef behöver stöd i 
sitt arbete.    
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Cheferna 
Cheferna säger att ledaruppdraget är ensamt och att de som chef står utanför den övriga 
gemenskapen. Respondenterna tar upp att oavsett kön så står en bibliotekschef ensam 
men som manlig chef har man andra nätverk och sammanhang att tillhöra. Dessa 
sammanhang är till stor del en manlig sfär i vilken kvinnor inte har samma naturliga 
tillträde. C3 menar att man som kvinnlig chef ifrågasätts och inte har samma utrymme 
för misstag som en man skulle ha. Denna ensamhet menar respondenterna delvis beror 
på att chefskap är en manlig position. C3 säger att det finns många manliga chefer inom 
kommunen och att lokaltidningen skriver om det som ”gubbväldet”.  
 
Angående manliga anställda på biblioteket säger C3 att:  
 

Jag tror att män som har sökt sig till det här yrket är inte vilka 
män som helst, om man säger så. Vissa personlighetstyper 
träffar man liksom inte på i det här yrket. … Att man har ju 
gemensam värderingsgrund att stå på oavsett kön. Genom 
yrkesvalet, alltså. (C3 2008) 

  
Den brist på män som finns i biblioteksyrket diskuteras av C2 ”Jag träffar män, vi har ju 
en vaktmästare som är man. Det kommer en hisskötare och servar hissen ibland.”  

5.4 Omgivningens förväntan  

De bibliotek som ingår i denna undersökning är kvinnodominerade och har kvinnliga 
chefer vilket ger vissa effekter på nyanställningar och rekryteringar. Det sker viss 
positiv särbehandling inom biblioteken vilket respondenterna själva lyfte fram. Män har 
lättare att få arbete på biblioteken i egenskap av sitt kön. Det faktum att 
bibliotekscheferna var kvinnor visar på att de har avancerat inom organisationen men de 
var överens om att det finns hinder för kvinnor som vill bli chef. Flera av 
respondenterna sa att det säkerligen skulle behövas en manlig ledare till att leda kvinnor 
då kvinnor gärna kritiserar och ifrågasätter en kvinnlig ledare. Respondenterna var säkra 
på att det inte skulle hända samma sak om en man var chef över kvinnor. Däremot var 
det mest egenskaper som är ansedda som typiskt kvinnliga som berördes när de skulle 
nämna de egenskaper en chef ska ha. Många sa att en chef ska lyssna, vara förståendes, 
ha tid och framför allt vara mänsklig. Det som saknades på många arbetsplatser var en 
chef som var tydlig, inte var rädd för att vara chef och att personen kan fatta snabba 
beslut. Det organisatoriska kring kvinnligt ledarskap var enligt bibliotekarierna som 
intervjuades en tidskrävande process. B1 säger så här om kvinnligt ledarskap:  
 

Att fatta beslut i samförstånd med alla. … Det kanske är längre 
beslutsgång men att det är sånt där som man kan vinna på när 
alla har varit med och fattat beslutet så är det lättare att 
genomföra sen. (B1 2008) 

 
Allt måste upp till diskussion, alla måste vara med och tycka och bestämma och beslutet 
ska göras gemensamt. Medbestämmande nämndes i olika former under intervjuerna och 
det var viktigt för de flesta respondenter, möjligheten att påverka. Kvinnliga chefer var 
enligt respondenterna duktiga på att låta medarbetarna vara med och bestämma. 
 



 
 

39

Bibliotekarier 
Bibliotekarierna i undersökningen menade att män har det lättare att få jobb inom 
bibliotek samt avancera till chefspositioner. Flera respondenter anser att det är mer 
naturligt för män att ta för sig och att omgivningen förväntar sig att chefen är man. De 
flesta bibliotekarierna sa också att de önskar att biblioteken var mer könsblandade då 
det hade underlättat arbetssituationen. B2 säger att en kvinnodominerad arbetsplats ger 
mycket diskussioner och att det är en långsam process. Det är: ”Mycket prat och lite 
verkstad.”  Män i arbetsgruppen gör att beslut tas fortare och resonemangen är färre.  
 
En annan faktor som påverkar den positiva särbehandling som män får påpekar B5 är att 
män arbetar mer utåtriktat än kvinnor och att det är en viktig del av chefskapet. 
Kontakterna utåt spelar en stor roll för biblioteken och där är män mer framåt. Däremot 
menar hon att kvinnor arbetar hårdare och är mer perfektionister medan män är nöjda av 
att ha gett 80 procent. Det ställs helt enkelt inte samma krav på män som på kvinnor. B5 
säger också att hon tror att det är lättare för män att bli chef då det av tradition varit 
mannens position. De typiskt manliga ledaregenskaper som diskuterats tror inte B5 
existerar på bibliotek. Även B4 nämner att män har det lättare att få chefspositioner och 
hon resonerar kring anledningar till detta. Hon tror att det kan vara att män är mer 
ambitiösa och drivna eller att de helt enkelt i egenskap av man har lätt för att få 
chefspositioner.  
 
Chefer 
Cheferna i undersökningen diskuterade chefskap, dess ensamhet och könets betydelse 
för chefskap. C1 diskuterar mycket de hinder kvinnor upplever som vill bli chef. Dels 
lyfter hon fram den ojämställdhet i hemmet där kvinnor stannar hemma med barn och 
då arbetar deltid. Det är svårt att vara chef och arbeta deltid men detta hinder upplever 
oftast inte män. C1 säger också att det finns ett inbyggt chefsförakt i biblioteksvärlden 
där det anses vara tillräckligt viktigt att vara bibliotekarie. Ledarskap i sig är inte 
intressant men C1 tycker att det är viktigt att lyfta upp chefsfrågor och mer öppet 
diskutera dessa. Vidare säger hon att denna attityd till ledarskap samt den kvinnliga 
missunnsamheten gör att få vill bli chef på bibliotek. C1 resonerar också kring kvinnors 
begränsning vad det gäller chefskap och säger att männen av tradition stått för ledarskap 
och att det fortfarande är så i det privata näringslivet. Där utesluts kvinnor från den 
manliga gemenskapen och det är svårt att vara kvinnlig chef.  
 
Ifråga om män inom kvinnodominerade yrken säger C2 att killar särbehandlas positivt i 
en kvinnodominerad miljö. De tjänar bättre än vad kvinnor gör fast de har samma 
position. Även C3 lyfter fram att män efterfrågas på arbetsmarknaden i egenskap av sitt 
kön och får lättare jobb inom bibliotek.  

5.5 Sammanfattning av empiri 

Intervjuerna var fokuserade till att gälla kvinnligt ledarskap på bibliotek med 
genusperspektiv. Utifrån ett visst antal teman och frågor diskuterades manligt och 
kvinnligt, ledarskap och bibliotek. Utifrån svaren kom fler tydliga teman fram och de 
presenterades ovan enligt rubrikerna; 6.1 Om respondenterna och deras bibliotek, 6.2 
Relationsinriktat chefskap på bibliotek, 6.3 Kvinnornas bibliotek samt 6.4 
Omgivningens förväntan. Dessa rubriker illustrerar vad respondenterna lyfte fram i 
intervjuerna.  
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Intervjuerna visar att folkbibliotek har den fördelen av att vara fylld av kunniga 
akademiker som har stor kännedom om genus och dess påverkan på arbetsplatsen. De 
flesta respondenterna var mycket medvetna ifråga om olika teorier och begrepp som tar 
upp genusproblematiker inom organisationer. Många av respondenterna var också klara 
över vilket chefskap som passar på ett folkbibliotek och vika som blir chef. Däremot 
fanns det vissa viktiga tendenser i svaren som tål att lyftas upp för analys. Dels kommer 
vi att se närmare på kvinnliga bibliotekariers vilja till chefskap men också vilken attityd 
som möter chefer på folkbibliotek. 
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6 Analys 

I kapitlet analys kommer vi att koppla vårt empiriska material med den teori vi tidigare 
presenterat. Inledningsvis presenteras här även de frågeställningar som framkom genom 
undersökningens syfte och som legat till grund för det empiriska materialet som samlats 
in. Därefter följer de empiriska data som kan kopplas och problematiseras genom 
Hirdmans genussystem (1988, 2007). Här kommer vi att ta upp genuskontrakt och 
genusordning som verktyg för att förklara bibliotekets strukturer. Därefter tar vi upp 
könsmärkningsbegreppet som Westberg-Wohlgemuth beskriver (1996) och applicerar 
vårt material till detta begrepp. Glastaket (Solberg & Drake 1996, SOU 1997:137, Wahl 
2003), glasrulltrappan (Williams 1992) och könssegregering (Gonäs, Plantenga & 
Rubery 1999, SOU 2004:43) är begrepp som vi utgår från när vi analyserar kring de 
frågor som behandlar kvinnor och mäns olika situation i arbetslivet. Analysen kopplas 
även till den tidigare forskning och historik som tidigare presenterats i uppsatsen. Vår 
huvudfokus grundar sig i olika aspekter av genus och undersökningen genomsyras av 
denna problematik. 

6.1 Frågeställningar 

Då de teorier vi har utgått ifrån i undersökningen är allmänna samhällsteorier är de inte 
speciellt anpassade till frågor som rör folkbibliotek och kvinnligt ledarskap i denna 
organisation. Därför har vi valt att presentera de frågeställningar vi har utgått ifrån i 
undersökningen i samband med presentation av analys.  
 

• Hur påverkar genus synen på ledarskap?  
 

• Hur upplever kvinnliga chefer sin roll som överordnad?  
 

• Hur ser den kvinnliga personalen på folkbiblioteket på chefskap?  
o Varför vill bibliotekspersonalen bli chef på bibliotek?  
o Varför vill bibliotekspersonalen inte bli chef på bibliotek? 

6.2 Chefskap, egenskaper och relationer 

Enligt Hirdmans teori om genussystemet (Hirdman 1988) råder isärhållning mellan 
könen och detta finns i alla aspekter av samhället. En del av genussystemet är de 
kontrakt som finns mellan man och kvinna. Det finns även en förbestämd ordning som 
placerar mannen och kvinnan på olika positioner i arbetslivet. Som vi tidigare nämnt är 
biblioteken starkt dominerade av kvinnor och upprätthåller därmed ett genussystem. Det 
finns många kvinnliga chefer inom biblioteksvärlden vilket går emot viss teori vi 
framlagt i denna uppsats. Chefspositionen är könsmärkt åt mannen, men inte på 
bibliotek. Bibliotek är vertikalt könssegregerade, men inte de bibliotek som ingår i 
denna undersökning. I följande avsnitt ska vi gå djupare in i den speciella roll en 
kvinnlig bibliotekschef har. 
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6.2.1 Kvinnans roll i yrkeslivet och familjelivet 

Det är viktigt att se på problematiken ur ett historiskt perspektiv för att fastställa att 
chefspositionerna på bibliotek varit tillägnade männen. Det har inte ansetts lika naturligt 
för kvinnor att vara chef som det är för männen (Atlestam & Stenberg 2003). Däremot 
ses det som en självklarhet av många att männen tar chefstjänsterna. Två av cheferna 
framhöll att kvinnor har större problematik än män till att bli och vara chefer. Kvinnor 
har vissa förväntningar på sig som är svåra att bryta (Hirdman 1988). De förväntningar 
som respondenterna nämnde var kvinnans roll som ansvarig för barn, åldrande föräldrar 
och hem. Respondenterna var av uppfattningen att kvinnor har svårt att ta på sig ett 
ledarskap under barntiden, då deltidsarbete är vanligt för att hinna med både familj och 
arbete. Hirdman (2001) säger:  
 

Det största bekymret är ju att det är utifrån denna naturliga 
ordning – att kvinnor föder barn, ständigt föder nya barn – som 
skapats en slags ursituation, där praxis och tolkning flyter fram 
och tillbaka och skapar en tät väv av övertygelse: detta 
(hemma, underordnad, underrepresenterad, underbetald) är 
kvinnans naturliga plats. (Hirdman 2001, s. 81)  

 
Det är vanligare att kvinnor begränsas i yrkeslivet av hem och familj. Mannen drar 
däremot fördel av att ha familj, då ”markservicen” är ordnad. Kvinnor som har partners 
som även de har ett chefskap är de som har mest förståelse för sin situation och får 
därmed hjälp i större utsträckning med hem och barn. ”Förutsättningen för att kunna 
göra karriär är att det finns någon därhemma, ‘en markservice’, som kan ta hand om 
hushållsarbetet, hemmet och eventuella barn.” (Due Billing 2006, s. 136) Liksom Due 
Billing säger tog även respondenterna upp att familjelivet måste avlastas från kvinnan. 
  
Fenomenet att familjeliv påverkar kvinnors arbetsmöjligheter är inte något specifikt för 
Sverige. ”Internationell forskning visar också att kvinnliga chefer oftare än män är 
ensamstående och barnlösa (Powell 1999).” (Due Billing 2006, s. 136). Även den 
rapport som visar ett europeiskt perspektiv på könssegregering (Gonäs, Plantenga & 
Rubery 1999) ger en bild av att dessa problem finns i ett större sammanhang. Kvinnors 
svårighet att kombinera familj och yrkesliv är ett problem som råder i många länder.  
 
Det vi har valt att koncentrera oss på i detta avsnitt är hur genuskontraktet i hemmet 
mellan man och kvinna påverkar även i arbetslivet. Således kan man inte se saker som 
en enskild händelse utan varje del påverkar varandra i olika kontexter. Kvinnans 
situation och uppgifter i hemmet har effekt på hennes arbete i yrkeslivet. Precis som 
Due Billing (2006) säger har kvinnor ett försenat karriärförlopp då de i större 
utsträckning tar hand om barnen. Först när barnen har blivit större kan kvinnan ägna sig 
åt sin karriär och eventuellt bli chef. Även vår undersökning visar på detta scenario, C2 
och C3 är exempel på ett försenat karriärförlopp. De var båda närmare 60 år när de blev 
bibliotekschefer. Som vi tidigare nämnt påtalar Due Billing (2006) hur kvinnor kan ha 
en fördröjd karriärutveckling, vilken i grunden bland annat beror på en ojämställd 
situation. Däremot kan de kvinnor som inte har hemmavarande barn satsa på arbetet på 
liknande villkor som män.  
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6.2.2 Manligt och kvinnligt ledarskap  

Angående genuskontraktet (Hirdman 1988), som är en del av Hirdmans genussystem, så 
kan man problematisera detta utifrån kvinnligt och manligt ledarskap. Enligt 
genusordningen finns det viss förväntan för hur män och kvinnor ska agera. Män 
förväntas vara de som leder och kvinnan den som blir ledd. Detta leder till att den 
kvinnliga chefen bryter mot genusordningen vilket kan leda till olika problem. Speciellt 
kvinnor kan vara hårda mot kvinnliga chefer och att en kvinna lämnar arbetsgruppen ses 
inte som positivt. Genuskontraktet innebär att kvinnor ska vara på samma nivå och en 
högre position ska innehas av en man. En kvinnlig ledare förväntas anamma typiskt 
manliga ledaregenskaper men behålla sina kvinnliga omhändertagande egenskaper. En 
utav cheferna säger att det är en komplicerad uppgift då högre krav ställs på en kvinnlig 
ledare.  
 
Egenskaper 
De intervjuer vi genomförde behandlade just vilka egenskaper en chef ska ha. För att 
knyta det till biblioteket kan man säga att en kvinnodominerad arbetsplats kräver en 
person med blandade ledaregenskaper. Respondenterna sa att det finns skillnader i män 
och kvinnors sätt att leda, att män historiskt varit ledarna och att kvinnor måste ta sig in 
i männens värld och vara bättre ledare. Detta kan man koppla till Hirdmans begrepp 
genuskontrakt (Hirdman 1988), då omgivningarnas förväntan av hur kvinnor och män 
ska agera i samspel ger påverkan på arbetslivet. Kvinnors förväntan på manliga och 
kvinnliga ledare ser olika ut. Den missunnsamhet som diskuteras bland respondenterna 
återfinns i litteraturen (Stenberg 2003) och är ett exempel på hur en kvinnlig hierarki 
kan ges uttryck och hur den leder till att kvinnor motarbetar varandra. Då bibliotek är en 
kvinnodominerad arbetsplats samt en platt organisation innebär det att det endast finns 
en chefsposition som ska fyllas. Detta i sin tur kan vara en del av problematiken kring 
att rekrytera chefer inom biblioteksvärlden, då chefstjänsten är en ensam post.  
 
I ett historiskt perspektiv har kvinnans roll i yrkeslivet förändrats. Från att ha varit 
stationerad i hemmet har kvinnan nu fått tillträde till arbetsmarknaden (Hedenborg & 
Kvarnström 2006).  Detta tillträde menade respondenterna är fortfarande påverkat av 
historien och män och kvinnor förväntas ha könsbundna egenskaper. Den manliga 
stereotypen går ut på att leda med hela handen, fatta egenmäktiga beslut och således inte 
involvera arbetsgruppen. Den kvinnliga stereotypen går ut på att lyssna, göra personalen 
delaktig och rå om sin personal. Westberg-Wohlgemuth (1996) tar upp att denna 
lyssnande och omvårdande roll är den schablonbild kvinnan får leva med då hon sen 
långt tillbaka varit en serviceperson. Kvinnan har genom tiderna fått en vårdande roll i 
såväl hemmet som arbetslivet. De arbetsuppgifter som kvinnor utfört i hemmet har 
sedermera applicerats till deras yrken (Westberg-Wohlgemuth 1996). Oavsett titel och 
position verkar kvinnliga egenskaper vara uppskattade i en kvinnlig miljö.  

6.2.3 Incitament till chefskap  

Under denna rubrik diskuteras vilka incitament som framkom i undersökningen till att 
bli bibliotekschef. Här presenteras även de orsaker som finns till att inte söka sig till 
chefspositionen.  
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Lön 
Enligt Hirdman (2007) påverkar genusordningen samhällets samtliga aspekter. Inom 
biblioteksyrket skiljer sig inte lönen nämnvärt åt mellan könen men däremot är lönen 
överlag låg då det är en kvinnodominans i yrket (SCB 2006c). Lönefrågan var 
kontinuerligt återkommande bland respondenterna när vi diskuterade kön. Det faktum 
att lönen är relativt låg inom bibliotekarieyrket kan vara en rest av hur synen på arbetet 
sett ut. Då det främst varit kvinnor som arbetat inom biblioteken har det bidragit till de 
låga löner som funnits och som fortfarande finns kvar (Stenberg 2003). Historiskt sätt 
var mannen ansedd att vara familjeförsörjaren och det var billigare att anställa kvinnor 
som inte hade detta ansvar (Hirdman 2001). Kvinnan var underordnad mannen och det 
var en del av kyrkans påverkan på samhället (Humlesjö 2005). Speciella regler och 
restrektioner sattes upp när kvinnor skulle yrkesarbeta. ”Det blev särskilda 
kvinnoklausuler i avtalen, där ‘kvinnolöner’ skrevs in, det blev skarpa uppdelningar av 
kvinnligt och manligt arbete. Allt kunde som bekant genusordnas, och därmed 
genusvärderas.” (Hirdman 2001, s. 115) 
 
Tillträde och gemenskap 
En annan viktig fråga ur genusperspektiv är huruvida kvinnor ges tillträde till platser där 
beslut fattas. Mannen är den förväntade ledaren och van i dessa domäner. Män har 
fördelar gentemot kvinnor ifråga om chefskap då männen är i majoritet i detta skikt 
(SOU 2003:16). Hirdmans genuskontrakt är av relevans för att förstå hur män och 
kvinnor samspelar. Det finns en överenskommelse mellan män och kvinnor som är 
djupt inrotade i människan och samhället på flera olika plan. Dessa överenskommelser 
gör att kvinnor inte får tillträde till samma positioner som män har och att kvinnor har 
svårt att komma in i männens gemenskap. Det råder delvis samma svårigheter för 
männen att få tillträde till kvinnors gemenskap men här kan glasrulltrappan (Williams 
1992) påverka så att männen får acceptans. Flera respondenter lyfte fram svårigheten 
med att vara kvinnlig chef i en övrigt till största del manlig värld. Där besluten fattas är 
kvinnor i minoritet och många beslut fattas i bastun, på golfrundan och högre tjänster 
innehas ofta av män. Den språkliga jargongen kan vara ett problem för en kvinnlig chef 
som omges av män. Flera respondenter menade att män och kvinnor har olika språk och 
att det egna könet förstår varandra bäst.   

6.2.4 Sammanfattning av Chefskap, egenskaper och relationer 

De åtskillnader i arbetslivet som går att urskilja idag kan härledas ur historien. Kvinnans 
roll i arbetslivet har varit eftersatt och det visar sig än idag på arbetsplatser. Biblioteket 
har varit männens bibliotek ifråga om chefskap och att nyttja det medan kvinnan stått 
för servicen åt männen. Idag är fortfarande kvinnor i majoritet i biblioteksyrket men de 
har även fått inträde till bibliotekschefspositionen. De har dock fortfarande stort ansvar 
för hem och familj vilket gör att de har ett försenat karriärförlopp. Kvinnors tillträde till 
chefspositioner är positivt men det har också en baksida. Mannen står som norm när det 
kommer till ledarskap och detta medför att kvinnor har svårt att hitta sin identitet som 
chef. Kvinnor har andra förväntningar på sig och män och kvinnor ska agera enligt de 
genussystem och genuskontrakt som finns implementerat i samhället. Det kvinnliga 
chefskapet blir ensamt då biblioteksverksamheten är en platt organisation där alla är på 
samma nivå, förutom chefen. Det blir också ensamt gentemot andra chefer då de av 
tradition till stor del är män. Kvinnliga chefer har svårt att få tillträde till de manliga 
chefernas verksamheter. Dessa resultat kommer vi att diskutera i kapitel 7 Diskussion 
och slutsatser. 
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6.3 Könsmärkta bibliotekarier och bibliotekschefer  

Enligt Westberg-Wohlgemuths teori om könsmärkning (1996) så är vissa yrken och 
arbetsuppgifter anvisade utefter kön. Det innebär att det skapar kvinnodominerade 
respektive mansdominerade yrken och arbetsuppgifter. Biblioteket är ett exempel på en 
kvinnodominerad arbetsplats och som vi visade i tabell 1 så är andelen kvinnliga 
bibliotekarier ca 80 procent. Däremot är antalet kvinnliga bibliotekschefer inte i 
korrespondens med hur det i övrigt ser ut i yrket. Här har männen en större andel av 
positionerna och innehar en tredjedel av chefstjänsterna. Den del av intervjuerna som 
berör könsmärkning finns med för att visa på att samma arbetsplats kan ha olika 
könsmärkta roller. Män och kvinnor arbetar med olika saker fastän de har samma 
utbildning och samma yrkestitel. 

6.3.1 Kvinnors krav på kvinnor  

Då kvinnodominansen är tydlig på de undersökta biblioteken är det intressant att 
fokusera på hur kvinnor bemöter andra kvinnor. De tre cheferna i undersökningen är 
kvinnor och det framkom att flera respondenter menade att det hade varit önskvärt med 
en manlig chef då de lättare leder kvinnor. Kvinnlig personal tenderar enligt 
respondenterna att vara mer kritisk mot kvinnliga chefer. Just detta faktum att kvinnor 
är hårdare mot andra kvinnor kan vara viktigt att belysa när man talar om kvinnor och 
chefskap. Stenberg (2003) diskuterar denna kvinnliga hierarki och tar upp det som en 
anledning till varför biblioteken kan vara en arbetsplats där det är svårt att avancera, i 
alla fall för en kvinna. Det finns sedan gammalt en kvinnlig hierarki som försvårar för 
kvinnor att få chefstjänster. Istället för att hjälpa varandra konkurrerar kvinnorna om 
samma tjänster. Det visar sig även i kvinnors attityd mot manliga och kvinnliga chefer. 
Rapporten Mansdominans i förändring: om ledningsgrupper och styrelser tar upp det 
faktum att kvinnliga chefer måste ta ställning till om de vill leda med typiskt manliga 
egenskaper eller leda med typiskt kvinnliga egenskaper gör att de ställs inför svåra val. 
Väljer de att agera typiskt kvinnligt kan de uppfattas som inkompetenta och agerar de 
som en man kan de uppfattas som kompetenta men manhaftiga (SOU 2003:16). 

6.3.2 Den komplexa chefsrollen  

Så gott som alla respondenter pratade om chefskapet som ensamt. Detta är ett resultat av 
Westberg-Wohlgemuths (1996) könsmärkningsprocess där kvinnorna förväntas vara 
bibliotekarier och männen chef över dem. Därmed är de kvinnor som åtar sig ett 
chefskap utsatta för ensamhet och utanförskap. De vidmakthåller inte den kvinnliga 
position som de förväntas ha och hamnar utanför bland männen i egenskap av sitt kön. 
Det här är en mindre positiv aspekt av att arbeta i en platt organisation (Drake & 
Solberg 1996). Alla i gruppen får vara delaktiga och medbestämmande men någon 
ensam är ytterst ansvarig. Det kan vara ett stort steg att ta och lämna arbetskamraterna 
för att stå ensam som chef. En konsekvens av problematiken kring att biblioteket är en 
könsmärkt arbetsplats påpekar en respondent som gått från chef till bibliotekarie. Hon 
trodde att en sådan övergång var särskilt jobbigt för att det var en kvinnodominerad 
arbetsplats då kvinnor är missunnsamma. 
 
Som vi tidigare nämnt vill vi påvisa att det finns en ytterligare problematik kring 
kvinnors chefskap i ett kvinnodominerat yrke. Tabell 2 (för vidare läsning se 2.1.3) 
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visar att det finns övervägande kvinnliga chefer på biblioteken och kvinnor därmed har 
fått tillträde till chefspositioner. Frågan är då om chefspositionen fortfarande är 
könsmärkt åt männen (Westberg-Wohlgemuth 1996) och om detta innebär att kvinnor 
och män är jämställda i biblioteksyrket. Hirdman (2007) menar att de chefspositioner 
som kvinnor innehar är de som männen har lämnat. Männen är inte intresserade av 
dessa tjänster som på grund av kvinnodominansen är lågavlönade och har låg status. 
Männen går vidare till nya områden dit kvinnor ännu inte har tillträde. Detta 
vidmakthåller den könssegregering (SOU 2004:43) som finns på arbetsmarknaden och 
den isärhållning (Hirdman 2007) som råder mellan könen. Därmed är bibliotekarieyrket 
i sig fortfarande könsmärkt (Westberg-Wohlgemuth 1996). Det är viktigt att se bortom 
siffror och statistik när det kommer till denna problematik. Problemet är större än att 
kvinnor har eller inte har chefspositioner.  
 

Av SACO:s statistik framgår att i början av 1990-talet var 
hälften av cheferna i det mycket kvinnodominerade 
bibliotekarieyrket kvinnor, tio år senare var andelen 66 procent. 
Således en någon bättre spegling av den kvinnliga dominansen 
i yrket. Ökningen bland dem som hade befattning som 
biträdande bibliotekschef var dock ännu högre, från drygt 60 
till 90 procent. (SOU 2004:43, s. 51)  

 
Det är även så att bibliotekariechefspositionen är könsmärkt i egenskap av att det 
faktiskt är en chefstjänst, även om det är inom ett kvinnodominerat yrke. Som vi 
tidigare nämner finns det många kvinnliga chefer inom yrket men det är ändå en stor 
andel män som är chefer. Det är också så att bibliotekscheferna samverkar och ingår i 
andra grupper av chefer där många av cheferna är män. Inom kommunal verksamhet är 
kvinnor i viss majoritet bland cheferna enligt siffror från 2004. Ser man till privat 
näringsliv är männen i markant majoritet (SCB 2006a, s. 102). Således kan man säga att 
generellt är gruppen chef könsmärkt och kvinnliga bibliotekschefer är i minoritet. Det 
ställer vissa krav på de kvinnliga cheferna, som till exempel hur de ska leda och hur de 
ska agera. Rapporten Mansdominans i förändring om ledningsgrupper och styrelser 
(SOU 2003:16) visar att kvinnor har helt andra förväntningar på sig än män. De kan 
agera som ledare förväntas agera, det vill säga enligt den manliga normen men riskerar 
då att uppfattas som manhaftiga och hårda. Däremot ses de som kompetenta och 
skickliga inom sitt yrke. Lyfter de istället fram sina kvinnliga egenskaper, det 
förväntade kvinnliga, till exempel omhändertagande och lyssnande, så kan det upplevas 
positivt att de visar dessa sidor men däremot kan det ge effekten att de ses som mindre 
kompetenta.  

6.3.3 Könsaspekter på arbetsuppgifter  

Folkbiblioteken har historiskt sett varit präglade av en ojämn fördelning av 
arbetsuppgifter mellan könen. Som uppsatsen inledningsvis tar upp så var 
folkbiblioteken styrda av män och uppkom för männens skull. De som arbetade på 
biblioteken var kvinnor och gärna de kvinnor som kunde ge stor del av sin tid till 
biblioteket. Chefspositionerna var reserverade åt männen och bibliotekariepositionen 
var reserverad åt kvinnorna (Atlestam & Stenberg 2003), således var tjänsterna 
könsmärkta (Westberg-Wohlgemuth 1996). Denna ojämna arbetsfördelning påverkar än 
idag bibliotekarieyrket. Den könsmärkta arbetsplatsen i form av bibliotek är den 
förväntade platsen för en kvinna medan en chefstjänst är märkt åt en man. Westberg 
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(2001) menar att oavsett vem som utför en uppgift ska arbetet värderas likställt. Det är 
arbetet i sig och inte könet som ska ha betydelse (2001, s. 86). 
 
Enligt de uppgifter som presenteras i skriften Mer lika än olika - kvinnliga och manliga 
akademiker om organisationsvärderingar och karriär (SACO 2007) finns det ingen 
skillnad i män och kvinnors vilja till chefskap. Både män och kvinnor vill bli chefer 
men det är främst män som innehar chefspositioner. Dock visar vår undersökning att det 
finns det ointresse till chefskap på bibliotek bland kvinnliga bibliotekarier. Det faktum 
att bibliotekarieyrket är könsmärkt och att ett chefskap innebär att man lämnar den 
övriga gruppen är det få bibliotekarier som är intresserade av att bli chef. Kopplar man 
detta ointresse till vad Ersgård (2004) lyfter fram så kan det vara ett problem att få 
bibliotekarier får testa om de passar som chef (Ersgård 2004, s. 36). Bibliotekets 
organisatoriska uppbyggnad i form av en platt organisation gör att det är ett stort steg att 
lämna gruppen för en chefsposition. 

6.3.4 Sammanfattning av Könsmärkta bibliotekarier och 
bibliotekschefer  

Bibliotekarieyrket är könsmärkt och har varit det sedan yrkets uppkomst. Bibliotekarier 
är främst kvinnor och av de män som finns inom yrket återfinns många på 
chefspositioner. På biblioteken idag är kvinnliga chefer i majoritet men procentuellt har 
män fler ledarpositioner. Undersökningen visar att det finns viss problematik med att 
vara kvinnlig chef på en kvinnodominerad arbetsplats. Det är enligt respondenterna 
svårare för kvinnor att leda kvinnor då kraven är högre på kvinnliga chefer. Chefskap på 
bibliotek är en ensam position och en anledning till det är att kvinnliga chefer har gått 
utanför det förväntade och tagit mannens plats. En ytterligare aspekt av chefskap på 
bibliotek är att notera att männen har lämnat chefspositionen vilket lämnat plats åt 
kvinnorna. Männen är inte längre intresserade av detta chefskap och har sökt sig till 
yrken med högre status och högre lön. Dessa aspekter kommer lyftas fram och 
diskuteras under kapitel 7 Diskussion och slutsatser.  

6.4 Positiv särbehandling och krympta  
karriärmöjligheter 

De frågor i undersökningen som behandlade männens plats i organisationen och 
kvinnors begränsade karriärmöjligheter kommer här att analyseras med begreppen 
glasrulltrappan, glastaket samt könssegregering.  

6.4.1 Det önskvärda könet 

Begreppet glasrulltrappan (Williams 1992) kan appliceras på den empiri som insamlats. 
Den rådande situationen som män och kvinnor har i biblioteksvärlden gestaltar sig på 
flera olika sätt. Det råder en stor kvinnodominans bland bibliotekarierna och flera av 
respondenterna menar att de är mycket positiva till manliga bibliotekarier. I 
benämningen av begreppet glasrulltrappan kan man läsa att det används när män får 
förtur till positioner inom kvinnodominerade yrken. Detta är något som flera av 
respondenterna medgav och sa att de gärna ser män i organisationen. Bibliotek är som 
vi sagt innan en könsmärkt arbetsplats och detta ger vissa konsekvenser för yrket. 
Biblioteken i undersökningen hade svårt att rekrytera män. Respondent C3 poängterar 
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att hon inte vill anställa någon på grund utav kön, men att hon ser det som positivt och 
önskvärt att ha en könsblandad arbetsplats. Flera påpekar att det hade varit bra med fler 
män till bibliotekarieyrket för att häva dessa negativa följder. Ser vi vidare på begreppet 
och sätter det i förhållande till chefskap visar tabell 1 och tabell 2 (se 2.1.3) att manliga 
chefer är överrepresenterade i förhållande till sin totala andel i yrket. Detta kan vara en 
indikation på att män lättare får tillträde till chefspositioner trots att kvinnodominansen 
är stor i yrket. Som vi nämnt innan vill både män och kvinnor bli chef (SACO 2007) så 
man kan anta att det finns kvinnliga bibliotekarier som vill bli chef. Däremot kanske de 
inte får möjlighet till det av andra orsaker. Vår undersökning presenterar dock inte 
några respondenter som visar tendenser till att vilja bli chef, i alla fall inte inom den 
närmaste tiden. Huruvida det är typiskt för bibliotekarieyrket eller inte kan man enbart 
spekulera i.  

6.4.2 Chef med chef över sig 

Glastaket är ett begrepp som används kring den till synes osynliga barriär som kvinnor 
upplever när de vill avancera i sitt yrke (Solberg & Drake 1996). Biblioteken har 
kvinnliga chefer men det är viktigt att se detta chefskap i ett större perspektiv. De 
respondenter som är med i undersökningen är alla kvinnor men ser vi till tabell 1 och 2 
(se 2.1.3) kan vi utläsa att män har en stor andel chefspositioner jämfört med hur många 
manliga bibliotekarier det finns. En annan aspekt av detta begrepp är att bibliotekarier 
har chefer över sig. De är således en slags mellanchef i organisationen. En studie 
angående glastaket som Morrison, White och Van Velsor utfört 1987 och som Wahl 
(2003) beskriver visar att kvinnor inte når hela vägen upp till högsta positionen. 
Bibliotekschef är den högsta tjänsten på biblioteket men därefter kommer till exempel 
kulturchef, kommunchef och liknande tjänster som bibliotekschefen svarar inför. 

6.4.3 Minoriteten som norm 

De bibliotek som ingick i undersökningen var starkt könssegregerade enligt den 
begreppsdefinition som beskrivs i Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 
2004:43). Den form av segregering som råder vid de undersökta biblioteken är främst 
horisontell segregering i och med att det främst arbetar kvinnor där. På Bibliotek 2 var 
det endast kvinnor som arbetade och på de andra två fanns få män. Studien inriktade sig 
på kvinnliga chefer på bibliotek och det gör att vi inte kan tala om en uppenbar vertikal 
segregering på dessa arbetsplatser. Biblioteken i studien har samma kön på alla 
positioner. Däremot kan vi säga att det överlag är många män som är chefer på bibliotek 
(se tabell 2 under rubrik 2.1.3). Det var flera respondenter som reflekterade över 
mannen som norm när det kommer till chefskap och de ansåg att det mest är män som är 
chefer. Andra respondenter ser bibliotekschefer som kvinnliga och en anledning till 
denna ambivalens kan vara att det finns många kvinnliga bibliotekschefer men att män 
har en oproportionerligt stor del av chefsplatserna. Denna oproportionerliga fördelning 
resulterar i en form av vertikal segregering. Då vi intervjuar tre kvinnliga 
bibliotekschefer inriktar vi oss på en grupp som är i majoritet i yrket sett till antal men 
ser vi till andra faktorer så har män fler chefspositioner än kvinnor. Biblioteken har 
också en intern segregation då män och kvinnor på samma arbetsplats har olika 
arbetsuppgifter (SOU 2004:43). Män förväntas ta de tjänster som är mer tekniska eller 
administrativa och det är både kvinnor och män som driver på dessa roller (Williams 
1992).  
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6.4.4 Sammanfattning av Positiv särbehandling och krympta 
karriärmöjligheter   

Biblioteken i undersökningen har alla en majoritet kvinnor i sin personalstyrka och de 
ser alla positivt på att få in män i organisationen. Män får således positiv särbehandling 
då de åker glasrulltrappa förbi kvinnor. Dels har män lättare för att få jobb på bibliotek 
och dels kan de lättare avancera inom organisationen till chefspositioner. Kvinnor möter 
rent generellt hinder för att nå chefspositioner och dessa hinder kan härledas ur ett 
historiskt perspektiv. Även om de bibliotekschefer som är med i undersökningen har 
nått en hög position så finns det viss problematik som fortgår. Chefskapet bör ses i ett 
större perspektiv för att se vilken roll bibliotekschefen spelar i organisationen. 
Biblioteken ingår i en större kontext där bibliotekschefer har andra chefer över sig. 
Undersökningen visar även att det förekommer flera former av könssegregation på 
folkbiblioteken. Det sker dels en horisontell segregering då det främst är kvinnor som 
arbetar på bibliotek och dels en vertikal segregering då det generellt är oproportionerligt 
många manliga bibliotekschefer. Det sker även en intern segregering då män och 
kvinnor har olika slags arbetsuppgifter på samma bibliotek. Dessa frågor kommer att 
diskuteras vidare under kapitel 7 Diskussion och slutsatser. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens olika delar och moment kommer i detta kapitel lyftas upp för diskussion. 
Först och främst kommer teorin och metoden att avhandlas då de utgör grunden för 
uppsatsens resultat. Vidare kommer uppsatsens syfte och problemställningar att ställas 
mot det resultat som har utkommit genom den empiri som insamlats och analysen som 
sedan utförts. Tidigare forskning i ämnet kommer att ställas mot det resultat som 
påvisas i undersökningen och därefter presenteras de slutsatser som framkommit via 
undersökningen. Avslutningsvis följer ett avsnitt som behandlar förslag till vidare 
forskning inom ämnet chefskap på bibliotek. 

7.1 Reflektioner kring val av teori och metod 

Som framgår av inledningen var vi tidigt intresserade av att skriva en magisteruppsats 
som tar upp ämnet chefskap. Ett av de bakomliggande skälen till detta intresse var att vi 
vid en föreläsning på utbildningen fick höra Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin påpeka att 
det var brist på chefer inom folkbiblioteken.  
 
Att biblioteksyrket är kvinnodominerat gjorde att vi ansåg, efter visst motstånd från oss 
själva, att genusteori var en lämplig ansats att använda oss av för att undersöka ämnet. 
Grunden till motståndet ligger i att vi ansåg att problem kring arbetsmarknaden handlar 
om individen snarare än om genus. Därför var det svårt för oss att ta till oss ett 
genusteoretiskt perspektiv. När vi gjort efterforskning och läst in oss på olika teorier, 
beslutade vi oss för att de lämpliga teorierna för vår undersökning var Hirdmans 
genussystem (1988, 2007) och Westberg-Wohlgemuths könsmärkningsteori (1996). Att 
Westberg-Wohlgemuths teori inte är av nyare datum var något som vi funderade kring 
innan vi valde att använda den. Vi anser att den trots sin ålder kan användas för att 
förklara problematiken kring bibliotekarieyrket och chefspositionen som könsmärkt. 
Själva problematiken kring könsmärkning fortgår och således är teorin användbar sin 
ålder till trots. Hirdmans genussystem finns det kontinuerligt skrivet om, så därför var 
här tveksamheten kring användandet mindre. Det faktum att Hirdman anses som något 
av en dignitär på området genus styrkte också vårt val.  
 
Den fokus på genus som undersökningens teorier grundar sig i har fyllt sin funktion då 
vi har kunnat knyta teori och empiri och med hjälp av detta kunnat förklara kausala 
samband. Vi anser att Westberg-Wohlgemuths könsmärkningsteori och Hirdmans 
genussystem kompletterar varandra och förklarar olika aspekter som är väsentliga för 
undersökningen. Den problematik som råder ifråga om chefskap på bibliotek har flera 
aspekter och infallsvinklar och därför lämpar det sig väl att använda olika teorier. Det är 
värt att uppmärksamma att kön och genus inte är två ord för samma sak utan har 
särskilda betydelser. Förenklat står kön för det biologiska medan genus är det socialt 
konstruerade. Vi tolkar Westberg-Wohlgemuths könsmärkningsteori som en del av 
genusteorin, trots att hon använder ordet kön. Den extra dimension 
könsmärkningsteorin tillför skapar en förståelse för kvinnodominansen inom bibliotek. 
Vi har även valt att komplettera våra teorier med begrepp som används i diskussionerna 
kring genus. De vi har använt är glastaket, glasrulltrappan samt könssegregering vilka 
tillsammans ger oss verktygen för att tydliggöra processer mellan män och kvinnor både 
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i och utanför arbetslivet. Begreppen förekommer frekvent i den litteratur vi tagit del av 
och respondenterna var väl förtrogna med dem.  
 
Valet av metod var mer given än valet av teori. Då vi önskade undersöka hur 
bibliotekschefer och bibliotekarier ser på chefskap på folkbibliotek ansåg vi att 
kvalitativ intervju var en lämplig metod för att insamla det empiriska materialet. 
Orsaken till att vi såg denna metod som lämplig var att vi önskade få en djupare 
förståelse kring chefspositionen på bibliotek, både från bibliotekariernas och från 
bibliotekschefernas perspektiv. Det hade varit svårt att uppnå om vi istället valt att 
använda kvantitativ metod som enkätfrågor. Om vi valt kvantitativ metod hade vi 
förvisso fått ett större empiriskt material men det vi önskade var som tidigare nämnt att 
finna mer personliga aspekter på chefskap. Vårt val av metod gav det resultat vi 
önskade och fyllde därmed sin funktion.  

7.2 Återblick på syfte och frågeställningar  

Med denna uppsats ville vi undersöka och analysera hur chefskap upplevs på 
folkbibliotek både från bibliotekariernas och från bibliotekschefernas perspektiv. Vi 
ville beskriva och förklara underliggande orsaker till hypotesen om vilja och intresse till 
chefskap saknas. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur genus påverkar 
chefsrollen på folkbibliotek och till detta hade vi ett historiskt perspektiv som grund. Vi 
ville se om det finns några skillnader hos kvinnliga bibliotekschefer respektive 
kvinnliga bibliotekarier, beroende på genusfaktorer, i varför man blir eller inte blir chef 
och vilka som blir respektive inte blir chef. Vi har även i undersökningen kommit med 
några förslag till tänkta lösningar kring hur chefspositionen på folkbibliotek kan göras 
mer åtråvärd. 
 
Våra frågeställningar var: 
 

• Hur påverkar genus synen på ledarskap?  
 

• Hur upplever kvinnliga chefer sin roll som överordnad?  
 

• Hur ser den kvinnliga personalen på folkbiblioteket på chefskap?  
o Varför vill bibliotekspersonalen bli chef på bibliotek?  
o Varför vill bibliotekspersonalen inte bli chef på bibliotek? 

 
Undersökningens syfte har besvarats med hjälp av de intervjuer som har genomförts och 
när respondenternas svar har ställts mot teorin som vi har använt oss av. Vi kommer 
nedan att diskutera dessa frågeställningar och integrerar diskussion och slutsatser.  

7.2.1 Hur påverkar genus synen på ledarskap? 

Det som framkommit genom undersökningen är att genus påverkar synen på ledarskap 
på flera olika plan. Det finns skillnader hur de kvinnliga respondenterna ser på 
ledarskap utifrån sitt eget kön men också hur de ser på chefens kön. Nedan följer en 
diskussion kring vårt resultat angående hur genus påverkar synen på ledarskap. 
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Vi har vid ett flertal tillfällen i undersökningen härlett problemet kring kvinnligt 
chefskap till att det kan bero på att chefskapet, även på en kvinnodominerad arbetsplats, 
har en manlig norm. Denna historiska rest tycks vara djupt rotad och något som både 
bibliotekarier och bibliotekschefer var medvetna om. Hur kommer man då förbi att se 
historien som ett problem? Först måste man inse att historien påverkar frågan om genus 
och ledarskap för att kunna gå vidare. Man kan dock tänka sig att detta historiska ok kan 
komma att avta. Enligt SACO:s statistik (SOU 2004:43, s. 51) speglas nu bättre 
kvinnodominansen i yrket i och med att det blir allt fler kvinnor som innehar 
bibliotekschefspositionen, vilket skulle kunna leda till att det förr eller senare blir det 
kvinnliga ledarskapet som ses som norm på denna position. Kanske är denna förändring 
redan på väg inom en del bibliotek. Detta kan i sin tur leda till att man inom 
biblioteksvärlden skapar en ny chefskultur som sedan kan bli intressant för andra 
organisationer och verksamheter som alternativ till den traditionella manliga 
chefsnormen. Ser man det ur denna vinkel går chefskapet på bibliotek i bräschen istället 
för att vara en akterseglad position.  
 
Som en ytterligare dimension i frågan om hur genus påverkar synen på ledarskap 
framträder aspekter om kvinnans möjlighet till chefskap. Problemet är mer komplext än 
att kvinnor får eller inte får vara chef. Det kan ses som något positivt att kvinnorna nu 
innehar fler chefspositioner, men man måste se bortom statistiken för att med klara 
ögon betrakta problemet. Man kan istället ställa sig frågan; Varför får kvinnor bli 
bibliotekschef? Det kan vara så att de nu har ökat tillträde till chefspositionen på grund 
av att männen inte längre är intresserade av att verka på denna position. Männen 
tenderar som tidigare diskuterats att lämna vissa branscher när statusen blir för låg. För 
att fortsätta på samma tema så kan det vara så att även kvinnorna är på väg att lämna 
denna position. De anser helt enkelt inte heller att det finns tillräckligt många incitament 
för att ta på sig ett chefskap.  
 
Vi menar att vår undersökning pekar på det senare scenariot, eftersom respondenterna 
inte påvisade någon vilja till chefskap. Bibliotekarierespondenterna i undersökningen 
påvisade inget större intresse av att bli bibliotekschef utan är nöjda i sin nuvarande 
position. Genus påverkar på det sättet att män är mer självklara att inneha positionen 
som chef. En kvinna som är chef får uppleva viss problematik då de manliga 
egenskaperna står som norm, men att man samtidigt ska uppträda och verka kvinnligt. 
Således påverkar genus på det sätt att kvinnor i chefsposition behöver dubbla 
ledaregenskaper. Dels de som anses som kvinnliga: omhändertagande, lyssnande och 
empatisk men även de som anses manliga: auktoritär, styrande och beslutför. Vi vill 
genom dessa olika aspekter påvisa att problemet är komplext. Det är svårt att tänka på 
chefsrollen och inte lägga in manliga attribut och detta märker man inte minst i flera av 
våra intervjuer. Respondenterna säger att de vill ha en chef med kvinnliga 
ledaregenskaper. När de sedan ska berätta vad de saknar hos sin nuvarande chef, 
nämner de sådant som drivande, raka och beslutföra. Detta tycker vi understryker 
könsmärkningen av chefsrollen. 

7.2.2 Hur upplever kvinnliga chefer sin roll som överordnad?  

Ett av de största hindren för kvinnligt chefskap tycks vara ensamhet, vilket nämns ofta 
under våra intervjuer som en av de mest negativa aspekterna kring att vara chef. Det 
faktum att bibliotek är en platt organisation och dessutom kvinnodominerad ger effekter 
på kvinnors upplevelse av chefskap. Det förväntas att en platt organisation ska verka för 
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gemenskap och samverkan och att en kvinna som leder kvinnor ska ha en speciell 
samhörighet mot varandra. Undersökningen visar däremot just dessa faktorer är de som 
bidrar till den ensamhet som kvinnliga chefer känner. Hur denna ensamhet uttrycker sig 
beskrivs på olika sätt av våra respondenter. Gemensamt är att temat ensamhet upptar 
stor plats och att det nämns av både bibliotekarierna och bibliotekscheferna. 
Respondenterna beskrev ensamhet och missunnsamhet kring chefspositionen likt en 
kvinnlig Jante som inte tillåter någon att stiga ur gruppen, utan att alla ska hålla sig på 
samma plan. Många av informanterna menar att denna ensamhet kommer av att det 
råder en svårighet bland kvinnor att acceptera att man stiger ur den egna gruppen och 
får en högre position. Detta menar vi är en bidragande orsak till ointresset för chefskap 
och detta var något som de intervjuade cheferna påtalade.  
 
För att motverka den kvinnliga Jante kan delat ledarskap vara en lösning för att göra 
ledarskapet mer attraktivt, då just ensamheten på positionen upplevs som ett stort 
tillbakahållande problem. Biblioteken är en platt organisation och det innebär att chefen 
blir ensam och saknar kollegor. Detta medför att få kvinnor vill ta det steget att lämna 
gruppen och bli chef. Om man inför ett delat ledarskap för att reducera känslan av 
ensamhet, får chefen då en ”likvärdig” att förhålla sig till vilket även kan ge andra 
positiva vinster genom att tankar och idéer blir mer dynamiska när man är fler. Å andra 
sidan kan delat ledarskap vara en omskrivning för en ovilja till att vara ensam ansvarig 
och ensamheten som uttrycks av många kan vara en ursäkt för att påta sig ett chefskap. 
En annan lösning kan vara att göra chefspositionen mer flexibel. Det kunde finnas 
utrymme till att prova på ledarskap för att sedan gå tillbaka till att vara bibliotekarie om 
man så önskar. Denna modell skulle leda till en ökad förståelse mellan parterna och 
borde fungera i en platt organisation då hierarkier inte hör hemma här. Dock kan sådana 
lösningar underminera chefsrollens status. 

7.2.3 Hur ser den kvinnliga personalen på folkbiblioteket på 
chefskap?  

Undersökningen visar på att det finns lite intresse bland informanterna till chefskap. De 
nämnde främst anledningar till varför de inte vill bli chef och därför ser vi det som 
naturligt att fokusera på det som diskuterades angående ovilja till chefskap. Vi fick även 
svar på varför de skulle kunna tänka sig att bli chef, men det diskuterades inte i samma 
utsträckning. Nedan följer en diskussion och slutsatser kring personalens syn på 
chefskap och varför de vill eller inte vill bli chef.  
 
De orsaker som låg till grund för det intresse som visades innefattade bland annat 
chefskapets möjlighet till påverkan. Respondenterna menade att en chef har en 
överblick över verksamheten och det ger en kontroll över arbetet som bibliotekarierna 
inte har i samma utsträckning. Bibliotekschefen har möjlighet att se helheten medan 
bibliotekarierna har ansvar för olika delområden och i och med detta mindre insyn i 
orsaker bakom olika beslut. Den överblick som bibliotekschefer har var något som 
bibliotekarierna såg som chefskapets fördelar. Även den kreativa och visionära sidan av 
chefskapet var något som respondenterna såg som positivt. De ansåg att 
bibliotekschefer har förmånen att kunna planera och utforma biblioteksverksamhetens 
framtid.  
 
Både i litteraturen och bland respondenterna beskrivs biblioteksyrket som låglöneyrke 
och detta anser man beror på att det är kvinnodominerat. Detta påverkar också yrkets 
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status då vi anser att lön är ett av huvudincitamenten till att söka högre positioner. 
Chefslönen är även den påverkad av kvinnodominansen i yrket och det är liten skillnad 
mellan bibliotekariers och bibliotekschefers lön. En orsak till detta kan vara mannens 
frånvaro i yrket då männens synlighet leder till högre löner och ökad status. Det har 
även påtalats att bibliotekschefer får jobba många och långa timmar utan att få extra 
kompensation vilket naturligtvis inte gör positionen åtråvärd. Det betyder därmed att 
bibliotekschefstjänsten innebär förhållandevis låg lön, låg status, långa arbetsdagar och 
ensamhet. För att få fler intresserade kan förbättrad lön och status leda till ökat 
incitament till chefskap. Definitivt bör lika lön för lika arbete eftersträvas och det ska 
inte vara lön beroende av kön.  
 
Vi har via våra informanter, som representerar tre olika lärosäten, fått förstå att chefskap 
inte är något som prioriteras vid biblioteks- och informationsutbildningarna. Att 
chefskap inte får större utrymme på utbildningarna är en brist. Även en sådan aspekt 
menar vi kan bidra till att det inte finns något större intresse till chefskap. Kanske är 
även det att chefskap diskuteras i liten utsträckning på utbildningarna en del av 
könsmärkningsprocessen. Då det traditionellt är ett kvinnodominerat yrke och 
chefspositionen är märkt som manlig finns det ingen orsak till att ta upp chefskap på 
utbildningen. De verkar således enligt en självuppfyllande profetia och är nöjda med sin 
position som bibliotekarie. Här finns utrymme för förbättring och ett konkret förslag är 
att till utbildningen utforma en delkurs kring chefskap. Vi har uppmärksammat att 
ledarskap kommer att finnas med i utbildningen på mastersnivå, det vill säga en 
kompletterande och specialiserande utbildning. Oavsett intresse för chefsfrågor menar 
vi att alla kommer att ha någon relation till chefskap, oavsett position och därför är det 
av högsta betydelse att utbildningen behandlar ämnet. 
 
Om utbildningen innefattar chefskap som ämne kan det höja statusen men också ge en 
grund så att steget inte skulle kännas så långt från bibliotekarie till bibliotekschef. Det 
borde leda till att även relativt nyutexaminerade skulle kunna tänka sig att söka sig till 
ett chefskap trots bristande erfarenhet inom yrket. Detta då utbildningen har lagt en bas 
för denna kunskap istället för via erfarenhet och om inte annat kan det så ett tankefrö för 
framtiden. En annan aspekt som rör själva utbildningen och som borde höja statusen är 
att de krav som ställs för att gå från en nivå till en annan och andra utbildningskriterier 
efterlevs. Om inte kraven efterlevs gör man studenterna en björntjänst eftersom de då 
inte har de färdigheter som förväntas. Det är inte alltid ett gott tecken att så gott som 
alla får gå vidare upp till nästa nivå, utan det är snarare något som sänker statusen på 
utbildningen och sedermera på yrket. Detta ger i sin tur effekter gällande lön och 
anseende på yrket. Intressant vore att se om kvinnor i högre grad än vad män gör söker 
sig till utbildningar där risken att misslyckas är mindre. 
 
När det gäller de historiska aspekterna till chefskap tror vi att det kommer att ske en 
naturlig förändring av synen på bibliotekschefspositionen. Vi tänker i synnerhet på de 
större biblioteken med en modern organisation där man inte blir chef för att man har 
arbetat längst på biblioteket utan för att man aktivt har sökt sig till positionen på grund 
av en personlig motivation och lust till chefskap. Kvinnor undervärderar av olika skäl 
ett ledarskap och vår undersökning visar att många av cheferna har blivit övertalade till 
att bli chef. Vi tror att det är viktigt att den egna motivationen får styra och att det inte 
blir en position som man får på grund av ”lång och trogen tjänst”. Således ser vi den 
egna motivationen och drivkraften som en viktig faktor att ta till vara på för att föra 
synen på chefskap framåt. Det borde vara naturligt inom alla organisationer och 



 
 

55

verksamheter att man vill ha personer som har en egen drivkraft och därför söker sig till 
chefspositionen. Således ser vi den egna motivationen som ett incitament. Därför måste 
något göras åt det vi kallar den kvinnliga Jante då denna verkar hindra kvinnor att 
erkänna att de har ambitioner till chefskap, annars har männen här ett hopplöst 
försprång. 

7.2.4 Sammanfattande slutsatser 

Våra slutsatser till den genomförda undersökningen är sammanfattningsvis att det finns 
flera underliggande orsaker till ointresset för kvinnliga bibliotekarier att sikta mot 
chefskap. Det som har framkommit från studien är att chefspositionen är könsmärkt 
(Westberg-Wohlgemuth 1996) och att även vid en kvinnodominerad organisation, så 
som folkbibliotek, vidmakthålls genussystemet vilket Hirdman (1988, 2007) beskriver. 
Chefspositionen är könsmärkt på det sätt att den ses som manlig vilket leder till 
svårigheter för en kvinnlig chef. Mannen har historiskt sett stått som norm för chefskap 
och samhällets förväntningar är att kvinnor inte ska ta en chefsposition. Kvinnorna ska 
vara underordnad mannen och båda parter ska följa de bestämmelser som råder mellan 
könen. Det undersökningen visar är att en kvinnlig bibliotekschef trots allt följer 
genusordningen men utifrån det faktum att männen inte längre söker sig till dessa 
tjänster. Det innebär att kvinnor trots chefsposition ligger steget efter männen. Skälen 
till det påvisade ointresset till chefskap kan härledas från historien, ensamhet, lön, 
utbildning och brist på incitament vilket kan skönjas i undersökningen. Den pusselbit vi 
bidragit med för att klargöra problematiken kring kvinnligt ledarskap på folkbibliotek är 
ur ett genusperspektiv innefattandes både bibliotekarier och bibliotekschefer. Den 
tidigare forskning som presenterats har haft fokus på andra teorier, enbart bibliotekarier 
eller bibliotekschefer och organisatoriska aspekter. De har varit en inspirationskälla till 
vår undersökning och har väglett oss till den lucka i forskningen som vi fann.  

7.3 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att som fortsatt forskning se på vad manliga bibliotekarier och 
bibliotekschefer anser om kvinnliga folkbibliotekschefer. Det hade också varit 
intressant att se vad manliga bibliotekschefer anser om att leda en kvinnodominerad 
arbetsplats. Även hur manliga bibliotekarier upplever kvinnligt ledarskap från ett 
minoritetsperspektiv är intressant. En komparativ studie mellan manliga och kvinnliga 
bibliotekschefers syn på chefskap och genus är ett område som vore spännande att 
beforska. Intressant fortsatt forskning kring detta tema vore om man kunde skapa en 
modell kring hur ett alternativt chefskap skulle kunna vara utformat. Då menar vi där 
mannen inte är normen, utan en modell för chefskap som är könlös och applicerbar på 
både kvinnor och män. 
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8 Sammanfattning 

Avsikten med denna magisteruppsats var att belysa ledarskap på folkbibliotek sett ur ett 
genusteoretiskt perspektiv. Då vi har uppmärksammat att chefskap är en tämligen 
försummad del av forskningen kring biblioteksyrket, valde vi att skriva vår 
magisteruppsats om detta ämne. Vi utgick från det faktum att folkbibliotek är en 
kvinnodominerad arbetsplats och att majoriteten av bibliotekscheferna är kvinnor. 
Biblioteken är även en platt organisation vilket kan påverka synen på chefskap. Det är 
även av stor betydelse att folkbibliotek sedan dess uppkomst främst haft kvinnliga 
bibliotekarier och varit styrda av män. Idag är de flesta folkbibliotek ledda av kvinnor 
även om en oproportionerligt stor del av bibliotekscheferna är män i förhållande till 
deras totala andel inom yrket. 
 
Omvälvningen av ledarskapet på folkbiblioteket dit kvinnliga chefer nu fått tillträde 
ville vi problematisera och analysera ur ett genusperspektiv. Syftet med denna uppsats 
var att undersöka hur genus påverkar chefsrollen på folkbibliotek och till detta har vi 
haft ett historiskt perspektiv som grund. Vi ville se om det finns några skillnader hos 
kvinnliga bibliotekschefer respektive kvinnliga bibliotekarier, beroende på 
genusfaktorer, i varför man blir eller inte blir chef och vilka som blir respektive inte blir 
chef. Vi ger även i undersökningen några förslag till tänkta lösningar kring hur 
chefspositionen på folkbibliotek kan göras mer åtråvärd. 
 
De frågeställningar vi utgick ifrån för att besvara vårt syfte var: 
 

• Hur påverkar genus synen på ledarskap?  
 

• Hur upplever kvinnliga chefer sin roll som överordnad?  
 

• Hur ser den kvinnliga personalen på folkbiblioteket på chefskap?  
o Varför vill bibliotekspersonalen bli chef på bibliotek?  
o Varför vill bibliotekspersonalen inte bli chef på bibliotek? 

 
Den teoretiska ansats vi valde var Yvonne Hirdmans genussystem samt Hanna 
Westberg-Wohlgemuths könsmärkningsteori. Utöver dessa två har vi även analyserat 
materialet utifrån begreppen glassrulltrappan, glastaket samt könssegregering.  
 
Den metod som bedömdes mest relevant för vårt syfte var kvalitativa intervjuer och 
därför genomfördes åtta intervjuer på tre olika bibliotek. Respondenterna var tre 
kvinnliga bibliotekschefer samt fem kvinnliga bibliotekarier. Därefter transkriberades 
intervjuerna och detta material analyserades och kategoriserades utifrån ett antal teman 
vi urskilde i respondenternas svar.  
 
Undersökningens resultat visar att det finns könssegregering på folkbibliotek. Det är en 
kvinnlig majoritet på de folkbibliotek vi undersökte liksom inom bibliotekarieyrket. 
Folkbibliotekschefer har historiskt sett varit män men nu är det mest kvinnor på dessa 
positioner. Folkbiblioteken är organisatoriskt sett en platt organisation där 
bibliotekstjänsterna är könsmärkta åt kvinnor och traditionellt sett är chefspositionerna 
könsmärkta åt männen. Detta har dock ändrats inom folkbiblioteksyrket och numera är 
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kvinnor i majoritet som bibliotekschefer. Den platta organisationen fungerar som så att 
bibliotekarierna arbetar jämställt och i grupper vilket ger som följd att bibliotekschefen 
är ensam överst. 
 
De flesta respondenterna pratade om chefskapet som ensamt. De sa även att de 
egenskaper som en bibliotekschef ska ha är både typiskt manliga och typiskt kvinnliga 
egenskaper. En chef ska vara tydlig, engagerad och medkännande. Däremot menade de 
flesta att ensamheten är en del av chefskapet och nästintill en nödvändighet. En chef ska 
inte vara kompis med personalen men däremot ska hon vara förstående och 
omhändertagande.  
 
Överlag är chefskap inte något som diskuterades på de bibliotek vi undersökte. Då 
majoriteten av personalstyrkan är bibliotekarier är det andra frågor som får utrymme på 
arbetsplatsen. Flera av respondenterna var inte medvetna om att bibliotekschefen 
behöver stöd i sitt ledarskap och att även bibliotekarierna kan ge stöd. Det fanns ett 
svagt intresse bland bibliotekarierna till att bli chef och de såg många hinder i nuläget. 
Främst handlade dessa hinder om privata skäl som familj. Det som också lyftes fram var 
oro för att lämna gruppen och vara ensam som chef. Ett chefskap innebär även andra 
arbetsuppgifter vilket inte tilltalade respondenterna.  
 
De slutsatser vi kommit fram till är att det finns flera orsaker till varför kvinnor inte vill 
bli bibliotekschefer. Dels finns det historiska skäl då mannen står som norm för 
ledarskap på bibliotek och dels finns det den ensamhet respondenterna ser som en del av 
chefskapet. Det finns också bristande kännedom i ledarskapsfrågor vilket skulle kunna 
åtgärdas genom att låta det vara en del av Biblioteks- och 
informationsvetenskapsutbildningarna. Det saknas även incitament för kvinnor till att 
bli bibliotekschef då lön och status påverkats negativt av kvinnodominansen i yrket.   
 
En lösning på hur man kan få fler att vilja bli bibliotekschefer är att synliggöra 
chefskapet. Det kan också vara en lösning att införa delat ledarskap då chefskapet inte 
blir lika ensamt. Ytterligare en lösning är att redan på Biblioteks- och 
informationsvetenskapsutbildningarna diskutera ledarskapsfrågor. Detta ser vi som tre 
konkreta förslag att med genom relativt enkla medel förändra chefskapspositionen på 
bibliotek. Vi menar att vår undersökning kan påvisa en koppling mellan 
folkbibliotekens historia och dagens chefskap på bibliotek. Uppsatsen visar även på 
vilken syn folkbibliotekarier och folkbibliotekschefer har på chefskap på bibliotek och 
det kan skapa en medvetenhet om den problematik som råder för kvinnliga 
bibliotekschefer. Vi har även gett förslag på lösningar och hoppas få se ett ökat intresse 
för ledarskap på bibliotek. 
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Bilaga 1- Intervjuguider 

Bibliotekschefer  
 
Inledande frågor:  
• Namn  
• Ålder  
• Högst genomförd utbildning  
• Befattning  
• Arbetsuppgifter  
• År i yrket  
• Tidigare yrkeserfarenheter  
 
Huvudfrågor:  
 
• Vilka blir chef?  
o Varför blir man chef?  
o Vad skulle hindra dig från att ta en chefsbefattning? (t.ex. kompetens, familj, nöjd, 
arbetsbördan.)  
 
• Vilken betydelse har kön? (Hur påverkar kön/genus vem som blir chef? Varför 
påverkar det? Varför påverkar det inte?)  
o På vilket sätt påverkar kön/genus hur man ser på ledarskap?  
 
• Hur upplever du din roll som överordnad?  
o Tror du män och kvinnor upplever det olika att vara överordnad?  
o Hur ser du på ditt chefskap i ett yrke som är kvinnodominerat? Hade det varit 
annorlunda att vara chef på en mansdominerad arbetsplats? (Har du varit det och i så 
fall. Hur var det?  
o Vad finns det för fördelar i att vara chef i en kvinnodominerad organisation?  
o Vad finns det för nackdelar i att vara chef i en kvinnodominerad organisation?  
 
• Upplever du att det finns en stödjande miljö för att vara chef? (Mentorskap, 
trainee-program, samarbete med andra chefer.)  
o Om det finns stöd: tror du att det skiljer sig i hur stödet är utformat beroende på om 
det är riktat mot en kvinna eller man? (Kanske har män fler etablerade kanaler där de 
vet att det finns ett stöd att söka ”by their peers” eller personer i positioner över dem.)  
o Är män respektive kvinnors behov av stöd olika?  
 
• Hur kom du in i denna organisation, som chef eller som bibliotekarie?  
o Om som bibliotekarie, tror du det har påverkat dig att du var bibliotekarie här innan 
hur du ser på att vara chef här?  
o Om som chef, tror du att du hade upplevt ditt chefskap här annorlunda om du hade 
varit en del av personalen tidigare?  
o Tror du att det finns personal på denna arbetsplats som vill bli chef? (Varför, varför 
inte?)  
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• Vilka egenskaper ska en chef ha?  
o Hur erhåller man dessa egenskaper? (Är det medfödda kvalitéer eller är det 
egenskaper som utvecklas efterhand?)  
 
• Finns det manligt ledarskap? (Kan du ge exempel på vad det innefattar.)  
o Finns det kvinnligt ledarskap? (Kan du ge exempel på vad det innefattar.)  
o Finns det ledaregenskaper som är oberoende av kön? (Efter de två ovanstående 
frågorna, eftersom annars kanske respondenten tenderar att förenkla och svara ja eller 
nej och då får vi inte svar på de frågorna.)  
o Vilket ledarskap passar en kvinnodominerad arbetsplats?  
 
• Hur fungerar det att vara kvinnlig chef till manlig personal?  
o Vilka fördelar ser du med att vara kvinna och chef över män?  
o Vilka problem kan finnas i en sådan relation?  
 
• Vad är belöningen, drivkraften i ett chefskap?  
o Vad är det negativa i ett chefskap?  
 
Tack för din medverkan, du har varit till stor hjälp för oss i vårt arbete. Vi undrar först 
och främst om du har några frågor eller funderingar som du vill ställa oss. Vi undrar 
även om vi kan återkomma om vi har kompletterande frågor?  

Bibliotekarier  
 
Inledande frågor:  
 
• Namn  
• Ålder  
• Högst genomförd utbildning  
• Befattning  
• Arbetsuppgifter  
• År i yrket  
• Tidigare yrkeserfarenheter  
 
Huvudfrågor:  
 
• Vilka blir chef?  

o Varför blir man chef?  
 
• Vilken betydelse har kön? (Hur påverkar kön/genus vem som blir chef? Varför 
påverkar det? Varför påverkar det inte?)  

o På vilket sätt påverkar kön/genus hur man ser på ledarskap?  
o Tror du män och kvinnor upplever det olika att vara överordnad?  
o Är ditt kön av betydelse då du tänker på chefskap?  
o Är chefens kön betydelsefullt för dig? Spelar det någon roll om du har en manlig 

eller kvinnlig chef?  
 
• Upplever du att det finns en stödjande miljö för att vara chef? (Mentorskap, 
trainee-program, samarbete med andra chefer.)  
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• Vilka egenskaper ska en chef ha?  

o Hur erhåller man dessa egenskaper? (Är det medfödda kvalitéer eller är det 
egenskaper som utvecklas efterhand?)  

 
• Finns det manligt ledarskap? (Kan du ge exempel på vad det innefattar.)  

o Finns det kvinnligt ledarskap? (Kan du ge exempel på vad det innefattar.)  
o Finns det ledaregenskaper som är oberoende av kön?  
o Vilket ledarskap passar en kvinnodominerad arbetsplats?  

 
• Vad är belöningen, drivkraften i ett chefskap?  

o Vad är det negativa i ett chefskap?  
 
• Vilken betydelse har det om en kvinna eller en man är chef på en 
kvinnodominerad arbetsplats?  
 
• Frågor om chefskap på din arbetsplats  

o Har du en manlig eller kvinnlig chef?  
o Vill du berätta kort om din arbetsplats och hur ni arbetar?  
o Finns det några förändringar du skulle vilja se på din arbetsplats, främst ifråga 

om chefskapet?  
 
• Vill du bli chef?  
 
• Om ja:  

o Har du varit chef?  
o Har du sökt chefstjänster? (Varför, varför inte?)  
o Har du tackat nej till möjlighet att bli chef? (I så fall, varför?)  
o Vad hindrar dig från att bli chef? (Ex: familj, kompetens, inga chefsjobb att 

söka, kön mm.)  
o Har du velat bli chef länge?  

 
• Om nej:  

o Har du varit chef tidigare?  
o Har du sökt chefstjänster?  
o Har du tackat nej till möjlighet till att bli chef? (I så fall, varför?)  
o Varför vill du inte bli chef? (Ex: familj, kompetens, inga chefsjobb att söka, kön, 

stress över personalgrupp, inte värt det mm.)  
 
• Tror du att du kommer vilja bli chef senare i ditt yrkesliv? (Om ja, varför senare 
och inte nu? Vad har förändrats som gör att du ser det som mer troligt i ett senare 
skede?)  
 
Tack för din medverkan, du har varit till stor hjälp för oss i vårt arbete. Vi undrar först 
och främst om du har några frågor eller funderingar som du vill ställa oss. Vi undrar 
även om vi kan återkomma om vi har kompletterande frågor?  
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Bilaga 2- Följebrev 
 
Hej  
 
Vi är två studenter, Marija Hane och Mauritza Rhodén, som går sista terminen på 
programmet för biblioteks- och informationsvetenskap på Växjö universitet. Vi skriver 
nu vår magisteruppsats som handlar om chefskap. Vi skulle därför uppskatta om du 
hade möjlighet att medverka i en intervju. Vårt specifika tema för uppsatsen är chefskap 
ur ett genusperspektiv och vi är intresserade av att se hur och om genus är av betydelse i 
olika chefsfrågor.  
 
De teman som intervjun kommer att behandla är:  
- chefskap  
- kön/genus inverkan  
- yrket och ledarskap  
- stöd  
- inträde i organisationen  
- egenskaper och ledarskap  
- drivkraft och motstånd  
 
Det hade varit oerhört värdefullt för oss att få ta del av dina åsikter och erfarenheter i 
detta ämne, så vi hoppas därför att du kan hjälpa till och bidra med denna information.  
Intervjun är beräknad till cirka en timma och vi vill gärna använda oss av bandspelare. 
Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymiseras. Vi önskar utföra dessa 
intervjuer under v. 8- v.10 och hoppas att vi kan hitta ett tillfälle som passar alla 
inblandade. Då vi även ämnar intervjua två bibliotekarier från samma arbetsplats undrar 
vi om du har möjlighet att hjälpa oss med dessa kontakter. Helst ser vi att vi kan 
intervjua alla enskilt vid samma intervjutillfälle. Vi hoppas att du har möjlighet att 
medverka och ser framemot att träffa dig.  
 
Med vänliga hälsningar Marija Hane och Mauritza Rhodén  
 
Tel:  
E-post:  
 
 
 
 


