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�������� The majority of managers of public libraries in Sweden also
work as  librarians on an operative level within the
organisation. This thesis discusses how the manager role is
affected by his/her specific assignments and multiple tasks.
Seven public library managers, who work in districts with
around 10 000 – 25 000 inhabitants, have been interviewed.
They reflect upon their experience of leadership and different
assignments. The main focus lies on:

- leadership
- communication
- decision making
- organisational development

The interviews show some positive effects, the manager is
present most of the time, has a great knowledge about
everyday work and daily routines, and is also able to
represent the library successfully in the local community.
However, having a close working relationship with the rest of
the staff can include some difficulties on a psychosocial level,
e.g. in conflicts and salary negotiations. Long-term planning
also seems to suffer in favour of daily assignments. In times
of reduced resourses in the public sector it seems to be even
more important to manage the resourses in the most efficient
way. An increased priority of the management role and the
managerial activities would probably imply more examples of
organisational development.
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En artikel i DIK-forum1 väckte min nyfikenhet i ämnet ledarskap och folkbibliotek.
Rubriken var ”Skånska bibliotekschefer trimmar ledarrollen”&�och artikeln beskrev
innehållet i den ledarskapsutbildning som bibliotekscheferna nyligen avslutat.�I en
kommentar till utbildningen sa en av deltagarna:

… ledarskap är ganska otydligt i biblioteksvärlden… det finns inte så många
bibliotekschefer som verkligen är chef och ledare. Åtskilliga chefer arbetar som
bibliotekarier och är därmed en i gänget. Men det är viktigt att se ledarskapet som
något i sig självt (Nilsson 2001, s. 6).

Mina funderingar gick vidare. En person utses till chef, men samtidigt fortsätter denna
person att arbeta som bibliotekarie. Hur hanteras de dubbla arbetsuppgifter som detta
innebär? En av ledarens viktigaste uppgifter är att skapa ett öppet och positivt arbets-
klimat, där kommunikationen fungerar och det finns rum för idéer och mod att pröva
dem. Ledaren har också det yttersta ansvaret för de beslut som fattas, den övergripande
kontrollen på verksamheten och därmed också för dess utveckling. Jag ställde mig
frågan om en person kan hinna utföra alla dessa uppgifter och samtidigt arbeta som
bibliotekarie?

Frågeställningarna intresserar mig eftersom jag kan dra paralleller till min tidigare
yrkeslivserfarenhet. Jag arbetade som frilansmusiker och drev en musikteater-
verksamhet, ibland i samarbete med andra grupper, ibland som initiativtagare och
drivande kraft i en egen grupp. I dessa olika konstellationer var det aldrig någon som
utnämndes till chef, arbetet byggde på varje individs yrkeskunskap och intresse. Utifrån
detta fördelades arbetsuppgifter gemensamt i gruppen.  De gånger irritationsmoment
uppstod handlade det om otydlig fördelning av arbetsuppgifter eller brister i
kommunikationen mellan deltagarna. Arbetet var klart projektinriktat, särskilda
yrkeskategorier tillfrågades om de ville delta i samarbetet inför varje uppsättning som
producerades. Vi diskuterade sällan visioner på längre sikt. Jag upplevde den komplexa
arbetssituationen som en kreativ utmaning, men saknade samtidigt struktur och
långsiktig planering. Under denna tid hände det ibland att jag funderade på ledarskaps-
frågor. Periodvis uppfattade jag mig själv som ledare fastän det var outtalat.

Ledarskapet var alltså extremt otydligt i min dåvarande yrkessituation – och det var
både på gott och på ont. När alla medarbetare är kunniga och tar ansvar är det en mycket
stimulerande arbetssituation, men när otydlighet eller brister uppstår saknas en ledare
med överblick och distans. Förmår bibliotekscheferna skapa en bättre arbetssituation än
den vi hade, eller blir de, liksom vi var, överösta med vardagligt, administrativt arbete
som hindrar dem från långsiktig planering och att utveckla nya idéer?

                                                
1 Facklig tidskrift för anställda inom Dokumentation-, Information- och Kultur-sektorn.
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Hur har ledarskap på svenska folkbibliotek sett ut under 1900-talet? Under seklets
början var det vanligt att medelstora och större städer utsåg någon prominent
person, gärna en man, som hade bibliotekarietjänsten som bisyssla. Denne man
fungerade som högste ansvarige för biblioteket och hade ofta akademisk utbildning,
men kunde också vara exempelvis handlare eller löjtnant. Att vara bibliotekarie var
inget som gick att försörja sig på. Förutom bibliotekarien anställdes oftast ett biträde
som arbetade på heltid med bibliotekets skötsel, gärna en kvinna, för att hålla
lönekostnaden nere. Under trettiotalet fick biblioteken kraftigt höjda stadsbidrag och
började anställa akademiskt utbildade personer som bibliotekarier på heltid
(Torstensson 1991, s. 93-121). Facket drev arbetet med att akademisera och
differentiera de olika arbetsuppgifterna på biblioteken för att därmed skapa högre löner.
Nya titlar uppstod. Man kunde bli 2:e bibliotekarie eller 1:e assistent beroende på
utbildning och antal tjänsteår. Gifta kvinnor skulle inte arbeta (Ahnoff 1997, s. 126-
128). Under fyrtio- och femtiotalet användes inte ordet bibliotekschef utan istället
befattningsbeskrivningar som överbibliotekarie, centralbibliotekarie eller stads-
bibliotekarie. Under tiden efter andra världskriget och fram till början av sjuttiotalet
rådde högkonjunktur i Sverige, vilket påverkade även folkbiblioteken (Ahnoff 1997, s.
133). Det blev allt vanligare att även gifta kvinnor arbetade. Under femtiotalet ökade
antalet deltidsanställningar inom biblioteken. Verksamheten blomstrade, biblioteken
skulle vara allmänna kulturcentrum, de skulle även ha en uppsökande verksamhet.
Arbetet med barnverksamhet utvecklades. Femtio- och sextiotalet präglades av kampen
för högre löner och bristen på utbildade bibliotekarier (Ahnoff 1997, s. 186). Under
sjuttiotalet kom den första bibliotekarieutbildningen på högskolenivå på högskolan i
Borås. Det fanns ett stort behov av utbildade bibliotekarier. Kvinnliga bibliotekschefer
blev vanliga. I texter om bibliotek under sjuttiotalet finner jag för första gången
benämningen bibliotekschef i stället för de tidigare befattningsbeskrivningar som
överbibliotekarie, centralbibliotekarie eller stadsbibliotekarie. Under sjuttiotalet
inleddes en lågkonjunktur som gjorde att utbyggnaden av folkbiblioteken gick
långsammare (Ahnoff 1997, s. 197). Under åttio- och nittiotalet ändrades samhällets
ideologiska inställning till den offentliga sektorn, vilket lett till stora ekonomiska
nedskärningar även inom biblioteksverksamheten (ibid., s. 253). Den kraftiga
utbyggnaden av offentlig sektor under sextio- och sjuttiotalet innebar att ett stort antal
välutbildade personer födda under fyrtiotalet anställdes bland annat vid biblioteken.
Under tvåtusentalets första decennium kommer därför stora pensionsavgångar att ske
bland bibliotekscheferna. Rörligheten har alltid varit låg inom bibliotekssektorn
eftersom antalet arbetsplatser är starkt begränsat. Det innebär också att det är svårt att
finna personer med bred yrkeslivserfarenhet lämpliga för en chefsbefattning (Riise &
Wahlström, 1997, bilaga 2).

Inom folkbiblioteken finns få karriärmöjligheter. Den normala karriärvägen är att man
lämnar det egentliga biblioteksarbetet för att bli bibliotekschef och administratör, något
som man inte har utbildning för (Torstensson 1991, s. 93-121). Kanske är det så att
bristen på karriärmöjligheter är en anledning till de dubbla arbetsuppgifterna? Som chef
får man större ansvar och högre status men kanske är det så att i hjärtat är chefen
fortfarande bibliotekarie och prioriterar fortfarande denna del av sina arbetsuppgifter.
En annan anledning kan vara att arbetsplatsen har för få anställda för att ge underlag till
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en chefstjänst på heltid. En tredje anledning till att bibliotekschefer fortsätter att arbeta
som bibliotekarier kanske kan vara att verksamheten inte baseras på vinstintresse.
Därmed anses ledarskapet som mindre viktigt.

För att kunna fördjupa mig i hur folkbibliotekscheferna uppfattar sin tudelade arbets-
situation var jag först tvungen att ta reda på hur vanligt fenomenet faktiskt är.
Företeelsen existerar främst på mindre bibliotek.  Det kan jag konstatera efter att ha
besökt en stor stads huvudbibliotek och jämföra det med ett besök på ett bibliotek i en
mindre ort. Men hur stor andel av landets folkbibliotek på mindre orter har en chef som
också arbetar i den operativa verksamheten? Uppsatsarbetet började därför med en
bakgrundsundersökning, utförligt redovisad under 3.2. Undersökningen visade att 83 %
av cheferna i de kommuner som har mellan 10 000 och 25 000 invånare även arbetar
operativt i verksamheten.

��&�;����	��	����
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Det är rimligt att anta att folkbiblioteken oftast är för små arbetsplatser för att kunna
erbjuda arbetsuppgifter till en heltidsanställd chef. Rundringningen i bakgrunds-
undersökningen visade att varje bibliotek löser detta efter sina behov och önskemål. På
en del bibliotek utgör chefsuppgifterna 50 % av tjänsten, och organisationen betonar
vikten av att ha det så. På andra bibliotek går chefen in som bibliotekarie bara när det
behövs, eller kanske ett par gånger i månaden för att underhålla ett personligt intresse av
bibliotekarieskapet.

Ett bra ledarskap är beroende av många olika faktorer (Yukl, se Hall 1999, s. 139). Jag
kan finna ett antal generella synpunkter på ledarskapet. Att vara både chef och aktiv på
operativ nivå kan innebära den fördelen att man har en chef som är nära sin verksamhet
och sin personal. Nackdelarna kan vara dels att det obligatoriska rutinarbetet sker på
bekostnad av långsiktig planering, utvärdering och utveckling, dels kan den nära
kollegialiteten innebära att det blir svårare att ibland träda fram och vara den vars ord
väger tyngst.

I modern organisationsteori betonas vikten av kunnig, utbildad personal som är villig att
ta ansvar och initiativ inom sina respektive specialistområden (Hall 1999, s.200;
Sweeney 1994, s. 62-94). Borde inte dessa förutsättningar kunna uppfyllas alltmer på de
flesta bibliotek? Andelen utbildade bibliotekarier på folkbiblioteken utgjorde 44 % av
personalen år 2000 (Statens kulturråd, folkbiblioteksstatistik 2000). Varför talar man då
om folkbiblioteken som tunga, traditionella institutioner, obenägna till förnyelse
(Limberg 1994, s. 51; Raber 1995, s. 50-63; Sweeney 1994, s. 62-94)?

��+��<��	���=���>�	�����
�
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur cheferna upplever sina dubbla arbets-
uppgifter, samt hur de uppfattar att det påverkar de uppgifter och roller som en chef har.
Min frågeställning är följande:

- Hur påverkas chefsrollen och de arbetsuppgifter som följer med den av att
chefen också arbetar som bibliotekarie?



7

Enligt Mintzberg (1973, s.56) så kan en chefs huvudsakliga arbetsuppgifter delas in i tre
grupper: att hantera interpersonella relationer, att hantera information och att fatta
beslut.

Jag fann det enklare att kalla ”att hantera interpersonella relationer” för kommunikation.
Det är också den benämning jag använt under intervjuerna. Mintzberg utvecklar sin
tankegång på följande vis: För att kunna driva ett bra ledarskap måste kommunikationen
fungera med de personer som ledaren möter, både internt och externt. Genom en
fungerande kommunikation får ledaren ta del av information som sedan ligger till grund
för möjligheten att fatta väl grundade beslut. Kommunikation och beslutsfattande ligger
i sin tur till grund för verksamhetens förmåga att utvecklas i relation till förändringar i
omvärlden. Samtliga dessa aspekter; ledarskap, kommunikation, beslutsfattande och
utveckling kan troligen påverkas av folkbibliotekschefernas dubbla arbetsuppgifter.
Chefernas syn på sin roll och sina uppgifter kommer därför att undersökas med fokus på
dessa fyra aspekter:

- ledarskap
- kommunikation
- beslutsfattande
- verksamhetsutveckling.
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Som teoretisk grund för arbetet med intervjuerna genomfördes en litteraturstudie med
utgångspunkt i generell organisationsteori och med fokus på de underrubriker som
nämndes under 1.3. Kapitlet avslutas med en presentation av exempel på aktuell
forskning om folkbibliotek, ledarskap och utvecklingsarbete i amerikanska respektive
svenska bibliotek.

När det gäller organisationers uppbyggnad, vad som utmärker en bra chef och hur en
organisation förnyas så förändrar sig åsikterna under tidens gång. Jag finner det därför
intressant att börja litteraturstudierna med en överblick över de senaste decenniernas
trender. Mitt val av fokus är ingen slump: ledarskap, kommunikation, beslutsfattande
och utveckling är allihop aktuella termer inom organisationsforskningen. Både jag själv
som intervjuare och de deltagande respondenterna är påverkade av den tidsanda vi
befunnit eller befinner oss i. De flesta av de bibliotekscheferna jag intervjuat är i femtio-
eller sextioårsåldern. De var nyutbildade på sjuttiotalet och påverkades av den tidsanda
som rådde då. De har också erfarenhet av åttiotalets förändrade syn på chefsroll och
offentlig verksamhet, liksom nittiotalets nedskärningar. För att bättre kunna förstå deras
synpunkter anser jag att det är viktigt att känna till de senaste decenniernas trender inom
organisationsvärlden.

&���'�	
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Rövik2 ger en generell sammanfattning av vissa mönster inom organisationstänkande i
offentlig verksamhet i Norge under tiden 1960 - 1996. Arbetet grundar sig på de stora
undersökningar han gjort på Postverket och Televerket. I inledningen till sin bok skriver
Rövik9

Samtiden präglas av att en mängd organisationsrecept, gärna benämnda koncept eller
styrningsverktyg, i bildlig mening ”är ute och reser” och har sin tid. De dyker upp,
sprids snabbt till många och ofta helt olika typer av organisationer över hela världen
för att sedan förträngas av nya idéer (Rövik 2000, s.11).

Folkbiblioteken är enligt min uppfattning, som en del av den offentliga sektorn, även de
påverkade av de trender som varit eller är aktuella inom organisationer.

Rövik tar hjälp av en populär metafor för att beskriva de olika funktionella delarna i
organisationen, nämligen att uppfatta den som en individ med kropp, huvud, själ och
med en omgivning som påverkar den. Kroppen motsvarar den operativa verksamheten,
huvudet motsvarar chefer och arbetsledning och själen är en bild för de informella
normer som härskar mellan människorna i organisationen.

Med utgångspunkt i denna metafor menar Rövik att 1960- och 1970-talet är kroppens
period. De flesta idéer under perioden handlar om arbetsmetoder, tidsanvändning och att
utforma skelettet, det vill säga den formella strukturen. Fokus låg på det tekniska.

                                                
2 Kjell  Arne Rövik, Fil. Dr. och professor i statsvetenskap vid Universitetet i Tromsö och seniorforskare
vid LOS-centret i Bergen.
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Arbetsprocesser utvecklades och förbättrades för att arbetet skulle kunna utföras så
snabbt som möjligt (Rövik 2000, s. 264).
Under 70-talet är de idéer som bidrar till utvidgningen av organisationsrecepten
påverkade av den tidens radikala ideologiska strömningar, och av starka politiska
styrsignaler från den norska regeringen och Stortinget. På Televerket och Postverket
blev tankegångarna konkretiserade genom att decentralisering, företagsdemokrati och
de anställdas medbestämmande präglade utvecklingsavdelningarnas dagordningar
(Rövik 2000, s. 265).

Under 1980-talet sker en förändring av fokus i riktning uppåt, på huvudet, och inåt, på
själen. Detta sker med olika former av utbildningar för chefer och genom att försöka
skapa informella normer och satsa på de anställdas personliga utveckling. En starkare
organisationsidentitet växer inom de båda verken under senare hälften av sjuttiotalet och
början av åttiotalet. Detta leder till att de söker efter och exponeras för ännu fler recept
och idéer än tidigare. Under åttiotalet flyttas också fokus från de anställdas praktiska
färdigheter till deras attityder. En satsning på ledarskap, organisationskultur och
personlig utveckling sker. Samtidigt skiftar målgruppen för inlärning, från tidigare
grupper eller kollektiv till den enskilde individen. En ekonomisk-liberalistisk
förändringsvåg för med sig olika verktyg för att bygga om de båda verken till ”äkta”
företag. De blir formella, marknadsanpassade organisationer från att tidigare ha varit
förvaltningsorgan, fokuserade på sin verksamhet (Rövik 2000, s. 266).

Under 1990-talet menar Rövik att satsningen ligger på omgivningen, det som finns
runtom kroppen. Det blir viktigt att ta ställning till hur kunder och konkurrenter skall
hanteras. En allt snabbare förändringstakt uppfattas både när det gäller teknologi,
kundpreferenser och konkurrenter. Det blir angeläget att försöka skapa en organisation
som snabbt kan förändras i takt med sin omvärld. Under nittiotalet sker samtidigt en
återgång till en ny inriktning på kroppen. Ledarutvecklingsprogrammen tonas ned och
istället utförs hårda ingrepp i den formella organisationsstrukturen genom ned-
läggningar och personalminskningar (Rövik 2000, s. 274). Populära koncept är total
kvalitetsledning (Total Quality Management) och reengineering (ibid., s. 275). TQM är
ett av nittiotalets mest spridda organisationskoncept och innebär i korthet att kunden
står i centrum och skall tillfredsställas utifrån sina önskemål. I alla delar av organisa-
tionen och i alla processer som sker finns en strävan mot detta genom att kontinuerligt
och engagerat förbättra kvalitén på produkter och tjänster (Rövik 2000, s. 53).
Reengineering innebär att alla delar i organisationen som är kostsamma och inte är
direkt nödvändiga för att kunna framställa bra produkter och tjänster avlägsnas (ibid., s.
162).

&�&�"	������?

Denna uppsats handlar om folkbibliotekschefer som inte enbart arbetar med bibliotekets
ledning utan även arbetar på operativ nivå. En organisations olika verksamhetsnivåer
brukar illustreras i pyramidform, med produktionspersonalen längst ned på den
operativa nivån. Därefter följer uppåt olika nivåer med arbetsledare, mellancheferna,
och i den översta toppen någon eller några få chefer. När det finns det många chefs-
nivåer i en organisation blir det en hög pyramid (Ohlsson & Rombach 1998, s.12).
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Strategisk

Administrativ

Operativ

Fig. 1. Ett folkbiblioteks verksamhetsnivåer. Illustration: Maria Apelmo.

Om jag använder pyramidformen för att beskriva folkbibliotekschefernas arbete finner
jag att de arbetar på tre nivåer samtidigt. De är högsta chef på sina respektive arbets-
platser, med det ansvar detta medför med avseende på budget- och strategiskt arbete. De
är också mellanchefer i den större kommunala strukturen, med ansvar för administration
och personal. Samtidigt är de flesta aktiva också på verksamhetens operativa nivå.

Enligt bakgrundsundersökningen i kapitel 3.2  arbetar 83 % av de svenska folk-
bibliotekscheferna inom medelstora kommuner under dessa omständigheter. Deras
arbetssituation är komplex.

För att ge en teoretisk ram till denna uppsats undersökning belyses begreppet ledarskap
i följande avsnitt ur olika organisationsteoretiska aspekter.

Varför behöver organisationer ledare? Mintzberg refererar till olika forskare som anger
skilda motiveringar till svar på denna fråga. Förutom det självklara att leda och planera i
enlighet med organisationens mål menar en del av dem att chefer behövs på grund av att
det alltid finns brister i organisationssystemen. Andra påpekar att omvärlden hela tiden
förändras. Därför måste det finnas någon som kan hantera det nya och annorlunda och
anpassa organisationens verksamhet efter det. Ytterligare andra forskare talar om
organisationens interna dynamik och vikten av ledarskap i relation till denna (Mintzberg
1973, s. 94-99). Det finns en rad förslag på olika roller som är viktiga för en ledare eller
chef. De roller som jag förutom de ovan omnämnda finner aktuella att tänka på i
samband med en undersökning av bibliotekschefer är dels chefens roll som talesman; att
kunna förmedla information till externa intressegrupper, i detta fall politiker och
allmänhet. Dels rollen som entreprenör; att vara den som tar initiativ till och utformar
kontrollerade förändringar i organisationen. Som entreprenör söker man hela tiden efter
problem att lösa och möjligheter att förbättra eller utveckla (Mintzberg 1973, s. 94-99).
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Oavsett på vilken nivå i en organisation som ledaren arbetar, är likheterna i deras roller
påfallande. Detta kan illustreras genom att än en gång använda pyramidformen:

            Högste chefen och hans omgivning   Mellanchefen och hans omgivning

Figur 2. Chefen i relation till omgivning och enhet. (Mintzberg 1973, s. 55)

Både högste chefen och mellanchefen befinner sig högst upp i en hierarki och ansvarar
för den enhet som ligger under dem. De har båda personalansvar, ansvar för
informationsflöde och beslutsfattande. På en lägre nivå kan man dock konstatera att
chefen ofta blir konstant avbruten, arbetet sker i ett högt tempo och förmågan att kunna
lösa problem simultant måste vara hög (Mintzberg 1973, s. 29f.).

Genom att studera ledare på olika nivåer har Mintzberg funnit tio olika roller som är
gemensamma för alla chefer, oavsett om de arbetar som högste chef, mellanchef eller
förman. Eftersom bibliotekscheferna i denna undersökning oftast är aktiva inom
organisationens samtliga nivåer är resultaten relevanta ur flera aspekter.

En chefs viktigaste uppgifter kan delas in i tre olika grupper. De olika
uppgiftsgrupperna innebär att rollen som ledare eller chef betonas ur olika aspekter
(Mintzberg 1973, s. 56). Här följer en beskrivning av de tre uppgiftsgrupperna och de
olika roller som de medför.

�������=�
�	����
�	�?	���
	�����	�����
	�. Att vara utsedd till chef ger en formell
auktoritet och en särskild status i organisationen. Ur detta växer tre roller fram som alla
har med kommunikation att göra. Det första är rollen som ���-�����"�, att vara den som
representerar organisationen. Statusen ger också möjligheten att vara ������#�
	�����,
att agera tillsammans med kollegor och personal både inom och utom organisationen för
att uppnå fördelar och information. Den tredje rollen är den att vara �	#��	, att hantera
personalen, att motivera den och att skapa ett positivt arbetsklimat. Den formella
auktoriteten förser chefen med potentiell makt som realiseras genom ledarskapet.
Den interpersonella rollen med kommunikation mellan människor på alla nivåer inom
och utom organisationen ger en unik position att också erhålla information från alla håll.
Detta leder till nästa viktiga uppgift.

&������=�
�	����
��������
. Den första rollen som växer ur denna uppgift är att vara
������&�att ta emot och samla information för att utveckla en djup kunskap och
förståelse för organisationen. Den andra rollen är därefter att �	!��#����
!����#�
information i organisationen. Den tredje rollen, att vara ���	����&�innebär att
information även sprids till organisationens omgivning.
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Chefens unika tillgång till information tillsammans med hans auktoritet och status ger
en central position när det gäller den tredje viktiga uppgiften.

+�������������	��:�. Genom denna sista uppgift kan ytterligare fyra roller växa fram. I
rollen som 	���	��	�'� är chefens funktion att initiera och utforma förändringar.  I en
förlängning av rollen som monitor letar entreprenören hela tiden efter områden att
förbättra och problem att lösa. En andra roll är den att !���	�����'������, att vara den
som tar ansvaret när organisationen på något sätt står inför ett hot eller drabbats av
konflikter. Som �	�"���'�#	���	�ansvarar man för vilka områden man bör satsa på.
Slutligen, som �'�!��#���	�hanterar chefen de situationer där han/hon känner sig
tvingad att gå in i en förhandling för organisationens sak (Mintzberg 1973, s. 55-58).

De olika rollerna beskrivs var och en för sig, men de utgör en integrerad helhet. I själva
verket kan man se på chefen som ett input – outputsystem, där den auktoritet och status
som följer med befattningen skapar interpersonella relationer som leder till input, det
vill säga information. Dessa i sin tur leder till output, det vill säga information och
beslut (Mintzberg 1973, s. 58).

I Hannagans sammanställning över ledarskapsforskning presenteras studier över
ledarskapet i en organisations olika utvecklingsstadier. I ett initialskede krävs högre
styrning med inriktning på instruktioner, uppgifter, regler och tillvägagångssätt inom
företaget. När verksamheten löper friktionsfritt kan ledarskapet övergå till att bygga
mera på delaktighet, den anställde kan ta mera ansvar men ledaren styr fortfarande
ganska strikt. I takt med att arbetsgruppen mognar kan ledarskapet tonas ned mer och
mer och kanske avskaffas helt till förmån för en självstyrande grupp (Hannagan 1998, s.
48f.).

Ett klassiskt bidrag till ledarskapsforskning är ”Greshams lag”. Den varnar för
ledarskap som fastnar i dagliga rutiner och ägnar större delen av sin tid åt detta i stället
för de strategiska frågorna. Detta får i den moderna organisationen allt högre relevans,
eftersom organisationsvärlden blir mer och mer komplex och förändringar sker i ett
högt tempo (Gresham, se Hammarén 1997, s. 69).

Hammarén presenterar i sin forskningssammanställning undersökningar som inriktat sig
på att finna skillnader i ledarskap mellan olika länder. En del menar att svenska ledare
strävar mer efter konsensus. De anstränger sig för att förankra sina idéer hos sina
medarbetare och går först därefter till handling. Detta anses vara betydligt mindre
vanligt i andra kulturer, där vilja till kompromisser i många fall tolkas som tecken på
obeslutsamhet. Andra forskare har funnit att i både Finland och Norge är företagen ofta
mer hierarkiskt uppbyggda än i Sverige. Finländarna har svårt att förstå svensk
mentalitet där många ska vara inblandade vid beslutsfattande, de finska cheferna är i
högre grad individualister, inställda på att ta personliga risker. Hammarén varnar
samtidigt för att göra för stora generaliseringar gällande ledarskapet, det skiljer sig från
organisation till organisation och är betingat av situationer (Hammarén 1997, s. 68f.).

Hur förändras ledarskapet i relation till organisationens storlek? Choran har funnit att
alla de viktiga roller som ledare i stora organisationer har är aktuella även inom små
organisationer (Choran, se Mintzberg 1973, s. 104). En skillnad är dock att cheferna i
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små organisationer är engagerade i många fler olika aktiviteter per dag. De får också en
helt ny roll: att vara ersättande operatör, det vill säga att kunna gå in och ersätta
personal när det behövs i organisationens basverksamhet. Chefer i stora organisationer
ser sig själva som professionella chefer, medan de flesta chefer som arbetar i mindre
organisationer ser sig själva mera som entreprenörer. Chefsarbetet i små organisationer
karakteriseras av ständiga avbrott, ytlighet och fragmentisering. Detta kan också leda till
brist på pauser och avkoppling (Mintzberg 1973, s. 106f.).

Man kan slutligen slå fast att ledarskap är beroende av många olika faktorer. Faktorerna
kan vara personliga egenskaper och yttre omständigheter samt interaktion mellan ledare
och anställda. Figuren visar en syntes över de olika faktorer som påverkar ledarskapet.
En ledares egenskaper och färdigheter påverkar hans/hennes beteende och makt. Detta i
sin tur kan påverkas av yttre eller tillstötande variabler, omöjliga att förutse.
Alltsammans bidrar till de slutliga variablerna, vad gruppen presterar och hur effektivt
organisationens mål uppnås.

LEDARENS EGENSKAPER OCH LEDARENS BETEENDE TILLSTÖTANDE VARIABLER
FÄRDIGHETER Uppgiftsorienterat Underordnades ansträngningar och
Motivation att vara chef Grupporienterat   överenskommelser
Självförtroende Försök att påverka underordnade Underordnades färdigheter
Energi Att vara representativ Uppgifts/rollfokuserad organisation
Känslomässig mognad Gruppsamarbete
Tekniska färdigheter Underordnades roller, tydlighet
Färdigheter att hantera relationer Relation ledare - underordnade
Begreppsmässiga färdigheter Resurser, understödjande service
Fysiska attribut

LEDARENS MAKT OKÄNDA, SITUATIONSBETINGADE SLUTLIGA VARIABLER
Expertkunnande VARIABLER Grupprestationer
Referenser Uppgiftskaraktär och teknik Gruppens kunskapsnivå
Legitim makt Bredd på formell auktoritet Gruppkapacitet
Belönande makt Lagliga/politiska omständigheter Medlemmars psykiska hälsa
Tvingande makt Omgivande krafter   och utveckling
Makt uppåt Underordnades behov, värderingar,
Lateral makt   personligheter

Fig. 3. Yukl, se Hall 1999, s. 139

Fördelen med denna bild är enligt Hall att den både visar vad som påverkar ledarskapet
och vad som kan hindra det. En annan fördel är att bilden kan gälla ledarskap på olika
nivåer (Hall 1999, s. 138-140).

&�+�4���:
������


Det ligger nära till hands att föreställa sig att kommunikationen självklart fungerar på en
arbetsplats med cirka 5-10 anställda, vilket är det antal som är aktuellt i denna
undersökning. Samtidigt kan detta enligt min erfarenhet vara en anledning till brister i
kommunikationen. Det nära samarbetet gör att det verkar överflödigt med struktur, och
därmed förbiser man exempelvis vikten av att protokollföra möten.
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Kommunikationen inom en organisation påverkar beslutsfattande, verkställande av
beslut, utvärdering av verksamheten och möjligheten till förändring. Väl kommunicerad
information är därför en viktig del i en fungerande organisation. Forskare har fastställt
att en chef använder 80 % av sin tid till att kommunicera med andra personer. Många
faktorer påverkar kommunikationen i en organisation: sändaren, mottagaren,
varseblivning och tolkning (Hall 1999, s. 167f.).

Enligt Hall kan man se kommunikationen som ett flöde med olika riktningar inom
organisationen: vertikalt och horisontellt. Den vertikala kommunikationen kan studeras
både uppifrån och ned och nedifrån och upp. Hall har fastställt fem olika delar som
ingår i kommunikationen mellan chef  och underordnade:

- Att skapa ett gemensamt accepterande och en tro på organisationens mål.
- Att ge information gällande tillvägagångssätt och tillämpningar inom

organisationen.
- Att ge arbetsinstruktioner.
- Att ge de anställda respons på det de uträttar. Detta är ett känsligt kapitel,

särskilt när det gäller negativ kritik. Om chefen har skapat
socioemotionella bindningar till de underordnade blir det ännu svårare.

- Att informera om det rationella i en uppgift i relation till resten av
organisationen. Här påverkar chefers olika inställningar till de
underordnade. En del anser att det är bättre att de underordnade är lyckligt
ovetande, de kan inte vara insatta i allt som sker. För mycket information
kan leda till att man inte förmår tillgodogöra sig det som är viktigt. För lite
information leder till osäkerhet. Både för mycket och för lite information
kan innebära faror för organisationens funktion (Hall 1999, s.171f.).

Kommunikationen nedifrån och upp kan sammanfattas enligt följande: (1) Vad folk
säger om sig själva, sina prestationer och sina problem, (2) vad de säger om andra och
deras problem, (3) vad organisationen utför och vad den har för principer, samt (4) vad
som behöver göras och hur det bör göras (Hall 1999, s. 173).

Personer på samma nivå inom organisationen har lättare att kommunicera med varandra.
Detta grundas på en gemensam förståelse och gruppsolidaritet. Arbetsgrupper skapar ett
kollektivt ansvar för omgivningen. En kollektiv varseblivning skapas av
kommunikation som passerar genom eller går till gruppen. Den kollektiva
varseblivningen kan också bli en kollektiv störning, hela gruppen kan uppfatta
kommunikationen på ett annat sätt än vad som avsågs (Hall 1999, s. 176).

De problem som kan uppstå kan delas in i tre olika grupper: utelämnande av
information, förvanskning av information och att bli överlastad med information
(information overload). Utelämnande av information kan uppstå för att man helt enkelt
inte förstod eller uppfattade allt vad som sades. Det kan också vara så att vissa delar av
informationen fallit bort på vägen, kommunikationen filtreras allteftersom den sprids
(Hall 1999, s. 179). Förvanskning av information uppstår när människor tolkar det som
sagts olika beroende på referensram. Överlastning av information leder till utelämnande
och därmed förvanskning av den ursprungliga kommunikationen (Hall 1999, s. 179f.).
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En perfekt kommunikation existerar inte, men det finns mekanismer att använda sig av
för att få kommunikationen att fungera så bra som möjligt. Ett vanligt sätt är att ha
möten. Ett annat sätt är att bilda grupper som arbetar tvärs emot den existerande
hierarkin i organisationen. En del organisationer skapar projektgrupper, med en uppgift
att lösa under begränsad tid. En grundläggande metod för att få saker gjorda är att
formulera uppgifter skriftligt. Eftersom organisationen och dess medlemmar hela tiden
förändras finns det inte heller ett enda sätt att kommunicera utan processen måste vara
dynamisk (Hall 1999, s. 182f.).

&�%�8	��:�������
�	

Beslutsfattandet är kanske den mest kritiska delen av ledarens arbete. Genom att fatta
bra beslut rättfärdigas ledarens auktoritet och den makt ledaren besitter via all den
information som han/hon får tillgång till (Mintzberg 1973, s.77).

Beslutsfattande sker på olika nivåer inom en organisation, den operationella, den
administrativa och den strategiska. På operativ nivå hittar man rutinbeslut som gäller det
dagliga arbetet, kanske har biblioteket till exempel fått klagomål från en kund. De
operativa besluten påverkar sällan organisationen som helhet. Ofta återkommer de flera
gånger om året, därför är det bra att utveckla en formell procedur för att bearbeta dem.
På den administrativa nivån finns beslut gällande system för kontroll och organisering
av arbetet. Det kan till exempel gälla att sammanställa statistik som underlag för de
strategiska besluten. Slutligen, på den strategiska nivån handlar det om att uppfylla
organisationens långsiktiga målsättningar. Det kan innebära beslut gällande framtida
service, vad som skall utvecklas och vad som inte slog väl ut och därför bör avvecklas.
Dessa beslut kräver en lång tids övervägande eftersom de påverkar organisationens
framtida välgång. I motsats till besluten på den operativa nivån kan dessa beslut aldrig
fattas efter i förväg fastställda rutiner. Varje situation måste övervägas individuellt
(Hannagan 1998, s. 388f.).

I de små arbetslag som bibliotekscheferna oftast verkar i är det troligt att gruppens
samverkan kan påverka beslutsfattandet i hög grad. En forskare som studerat detta
fenomen är S. Alexander Haslam.3 I hans sammanställning om organisationspsykologi
presenteras flera studier om hur människor tillgodogör sig information. Information har
spridits dels via trycksaker eller via privata instruktioner, dels genom att invitera
människor till gemensamma diskussioner i små grupper runt den aktuella
informationen. Sedan har jämförelser gjorts när det gäller acceptansen av informationen.
Alla undersökningar visar att de deltagandes acceptans av informationen var avsevärt
högre när de fick möjlighet att diskutera materialet och därefter ta ställning till hur de
skulle förhålla sig till det. För ledaren gäller det att balansera mellan fördelen med
gruppens ökade tillmötesgående via gruppbeslut, och fenomenets baksida som innebär
att gruppen kan vara mer extrem än organisationen önskar. Gruppbeslut kan också bli
kostsamma eftersom de tar lång tid att genomföra. I de flesta fall anser forskare att
ledarens individuella beslutsfattande är att föredra. Gruppbeslut är att föredra endast vid
de tillfällen när implementeringen riskerar att misslyckas på grund av de underordnades
brist på acceptans, eller vid de tillfällen de krävs för att ge ökad kunskap. Intresset för

                                                
3 S. Alexander Haslam är Professor i psykologi vid University of Exeter, Great Britain.
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medbestämmande har ökat under nittiotalet, och inom organisationsledning blir det allt
viktigare att tala om delaktighet (Haslam 2001, s. 155-160).

&�1�/�	����
�����	�	

Flera författare och forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap talar om den
traditionella, tröga biblioteksinstitutionen, som ser på biblioteken främst som en
förvaringsplats för litteratur (Limberg 1994, s. 51; Raber 1995, s. 50-63; Sweeney 1994,
s. 62-94). De är alla överens om att ett modernt bibliotek är en serviceinrättning som
distribuerar information och litteratur och som har kunden i centrum. I följande avsnitt
presenteras först generell teori om organisationer, offentlig sektor och
utvecklingsmöjligheter. Därefter ges exempel på förändringsarbete i amerikanska och
svenska folkbibliotek. De amerikanska exemplen är med eftersom amerikansk
biblioteksforskning startade flera decennier tidigare än i Sverige. Detta har medfört att
det finns rikligare med amerikanska forskningsexempel.

2.5.1 Utveckling i offentlig sektor

I tider av ekonomiska nedskärningar i offentlig sektor är det viktigt att kunna förnya och
utveckla organisationens verksamhet, så att den service som erbjuds är den som är
aktuell och så att de begränsade ekonomiska resurserna utnyttjas maximalt (Drücker4

1980, s. 33).

En grundläggande premiss för att en organisation skall överleva är dess förmåga att
anpassa sig till sin omgivning (Hall 1999, s. 190). Karaktäristiskt för en organisation
som förmår att utvecklas är bland annat följande:

1. Hög komplexitet i den professionella utbildningen av de anställda.
2. Hög decentralisering av makten.
3. Låg formalisering.
4. Bra service måste få kosta.
5. Hög nivå av arbetstillfredsställelse bland de anställda

(Hall 1999, s. 200).

Enligt Drücker måste alla organisationer, affärsdrivande eller offentliga, vara inriktade
på förändringar och därför ständigt ifrågasätta vad man använder sina resurser till. Det
är viktigt att göra nya och annorlunda satsningar, och att förbereda detta i
budgeteringsarbetet (Drücker, 1980, s. 33f.).

En organisation måste kunna frigöra sig från gårdagen. Produkter och tjänster som inte
längre bidrar positivt till verksamheten, satsningar som aldrig slog väl ut och tjänster
som inte har någon efterfrågan blir med tiden belastningar. Verksamheten måste
regelbundet ses över och man bör ifrågasätta hur man kan komma ut ur situationer som

                                                
4Peter F. Drücker är professor i samhällsvetenskap och ledarskap vid Claremont Graduate University i
Kalifornien.
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inte fungerar eller stoppa ytterligare resursförbrukning. Att göra sig fri från gårdagen är
särskilt viktigt för de icke affärsdrivande offentliga institutionerna (Drücker 1980, s.
35).

 I stort sett är det få serviceorganisationer som försöker tänka igenom de ändrade
förhållandena i sin arbetssituation. De flesta anser att allt som behövs är att arbeta
hårdare och att skaffa mer pengar till verksamheten. Just på grund av att
serviceorganisationernas resultat inte så lätt kan mätas finns det behov av en väl
planerad avlösningspolitik (Drücker 1980,  s. 36).

Senge5 talar om vikten av att ha en gemensam vision, ett gemensamt mål. En faktisk
analys av nuläget räcker inte för att motivera förändring, det räcker inte heller att enbart
presentera en vision av framtiden. Nej, det är upplevelsen av de båda bilderna
tillsammans och avståndet mellan dem som skapar den drivkraft, den positiva vilja att
förändra som Senge kallar kreativ spänning.

Att tala om förändringar bara i relation till vad som fungerar dåligt, eller att tala om
förändringar för att skapa något nytt och positivt utgör en viktig skillnad för drivkraften
(Senge 1990, s. 8-10).

2.5.2 Amerikanska folkbibliotek

Raber6 skriver i en artikel om Folkbiblioteksföreningen i USA som har drivit ett
förändringsarbete i mer än tio års tid. Arbetet går ut på att genom en mer aktiv personal
kunna utnyttja de krympande resurserna maximalt. I artikeln analyseras
förändringsarbetet. Det går trögt och man konstaterar att trögheten bottnar i bibliotekens
organisationskultur, och en konflikt mellan två olika sätt att se på verksamheten.
Enligt det traditionella synsättet förmedlar bibliotekarien en subjektiv personlig service
utifrån individuella behov och böcker. De flesta bibliotekarier vill eller behöver inte
delta i eller ta ansvar för beslutsfattande på sin arbetsplats. De är nöjda om arbetet är
meningsfullt och om beslut som fattats förklaras och stämmer med sin kontext.
Konflikten uppstår här, och handlar om vad man förväntar sig av sitt arbetsliv. Många
bibliotekarier upplever att utvecklingsplanen helt enkelt inte är relevant för deras
arbetsplats. Detta grundas på inställningen att allt fungerar tillräckligt bra, då krävs det
väl ingen förändring?

Denna beskrivning gällde det traditionella sättet att se på biblioteksverksamheten. Enligt
det nyare synsättet med en förändrad organisationskultur måste personalen ha en mera
vetenskaplig inställning till sitt arbete. Alla föreställningar de har om biblioteken, dess
uppgift, personal och service måste ses som hypoteser som bör ifrågasättas, testas och
analyseras. Som en förberedelse i förändringsarbetet förespråkar Raber att personalen
diskuterar sig fram till en gemensam värdegrund. Den måste omsorgsfullt tillsammans
formulera sin syn på bibliotekets verksamhet och sina egna uppgifter och roller i
verksamheten. Professionell identitet och organisationskultur är närbesläktade fenomen.
                                                
5 Peter Senge är Director of the Systems Thinking and Organizational Learning program at the MIT Sloan
School of Management.
6 Douglas Raber är assisterande professor på School of Library and Information Science vid Universitetet
i Missouri, Columbia.
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Därför är det viktigt för var och en i personalen att ta reda på vad det innebär att vara
bibliotekarie (Raber 1995, s. 50-63).

Även Sweeney7, talar om bibliotekens inneboende tröghet och behovet av förändring.
Processen måste börja med en medvetandegjord personal, beredd att ta ansvar för nya
arbetsuppgifter. God service är grunden som författaren hela tiden återkommer till.
Sweeney beskriver den traditionella bibliotekshierarkin där den specialiserade
bibliotekarien utvecklade ett expertkunnande och inte kände till andra aktiviteter inom
biblioteket. Experterna blev belönade av chefen och det var chefen som ansvarade för
kommunikationen mellan avdelningarna. I denna hierarki blev det viktigare att vara en
bra specialist gentemot övriga medarbetare än att vara känd av kunderna för att vara en
person som förmedlade bra service (Sweeney 1994, s. 62-94).

För att förändra detta rekommenderar Sweeney tvärfunktionella arbetslag, som ger all
personal möjlighet att delta i en process mellan avdelningarna. Ett arbetslag fungerar
bäst när dess medlemmar känner till och respekterar varandras arbete. Vidare måste det
till utbildning, i traditionell mening, och även att varje anställd tar ansvar för sitt eget
lärande. Detta måste inte innebära enbart att gå på kurs, utan handlar mera om
inställningen till sin omvärld och en öppenhet gentemot nya intryck. Ur detta perspektiv
sker lärande även genom till exempel läsning, att ta del av andra media, att samtala. En
modern specialist fokuserar på vad gruppen behöver och utvecklar bredd vid sidan om
sin specialitet (Sweeney 1994, s. 62-94).

Slutligen talar Sweeney om vikten av konstant kommunikation. Direktkommunikation
är mest pålitlig. Bra nätverk kräver konstant kommunikation. Alla beslut och aktuella
frågor måste delges alla genast (Sweeney 1994, s. 62-94).

2.5.3 Svenska folkbibliotek

Margareta Lundberg8, själv biblioteks- och kulturchef, genomförde en
enkätundersökning bland 144 chefer i biblioteks- och kultursektorn 1989. Fokus låg på
ledarskap ur flera olika aspekter. När det gällde frågan om det är lämpligt att chefen
också arbetar i den öppna verksamheten ansåg Lundberg att den måste behandlas
separat och inte har något enkelt svar. Den är beroende av hur tjänsterna är utformade,
vilken policy respektive arbetsplats har, och vilken syn arbetsplatsen har på ledarens
uppgifter. Om policyn är att chefen bör delta i det dagliga arbetet eller om den är att
han/hon bör hålla sig till de mer övergripande frågorna. ”Det blir självklart mindre tid
för de mer renodlade ledaruppgifterna. Mångfalden av arbetsuppgifter är både en fördel
och en nackdel. Det gör tjänsterna omväxlande och mångfacetterade, men samtidigt
oerhört splittrade och svåra att täcka kompetensmässigt” (Lundberg 1989, s. 16).

På frågan till cheferna vilka motiv de hade att bli chef är de vanligaste svaren att man
trivs med att planera, samt att man har visioner som man vill förverkliga (ibid., s. 17).

                                                
7 Richard Sweeney är verksam inom Board of Trustees, University of Illinois
8 Margareta Lundberg är biblioteks- och kulturchef i Kungsbacka.
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När det gäller svårigheter i chefsrollen svarade 44 % att det svåraste var de många och
omfattande arbetsuppgifterna (ibid., s. 21).

Lundberg fortsatte 1993 med en intervjuundersökning av chefer inom kultursektorn.
Listan över positiva egenskaper som en chef bör ha kunde göras hur lång som helst,
enligt Lundberg. Att lära känna sina egna förutsättningar är A och O, liksom att föra en
ständig kamp mot sina egna brister och begränsningar och att stärka och utveckla sina
positiva sidor (Lundberg, 1993, s.15). Lundberg ansåg vidare att chefer som har en
pressad arbetssituation bör lämna ifrån sig administrativa och ekonomiska uppgifter till
andra medarbetare. Flera chefer upplevde att en övertro till gruppen existerade och att
det var ett problem i beslutsprocessen (Lundberg 1993, s. 19).

En intervjustudie med fokus på utbildning för bibliotekschefer genomfördes i en
magisteruppsats 1999 av Anna Persson och Åsa Runesson. Nio chefer intervjuades, de
arbetade på folk- och universitetsbibliotek med en årlig utlåning som varierade mellan
50 000 och 1,3 miljoner (Persson & Runesson 1999, s. 34f.). Av studien framgick att
cheferna önskade mer tid för planering och analysering av verksamheten, till exempel
undersökning av statistik och planering av nya projekt (ibid., s. 53). De chefer som
deltog i den öppna verksamheten hade ibland svårt att få tiden att räcka till. En av de
intervjuade cheferna ansåg att det var svårt att vara en bra chef, eftersom han måste
”vara både chef och stå vid disken”. En annan led av det motsatta: att inte hinna vara
delaktig i yttre tjänst på sitt nuvarande chefsjobb, något hon tidigare alltid ansett att all
personal skall vara.  Hon berättade att hon hade lite dåligt samvete för hon hade fått
höra att McDonalds chef i Sverige försökte vara två dagar i veckan ute i verksamheten.
Men hon hade också fått höra att ”du får fatta vilken division du spelar i, du gör mer
nytta här än att ha yttre tjänst” (Persson & Runesson 1999, s. 39).

Cheferna tyckte att deras viktigaste uppgifter var att skapa visioner, utveckla
verksamheten och att skapa ett bra arbetsklimat.  Det som upptog största delen av deras
tid var samtal med andra människor på samtliga verksamhetsnivåer, samt bibliotekets
användare. En av cheferna ansåg att det var svårt att befinna sig mellan personalens och
allmänhetens önskemål. De hade en vilja att utveckla verksamheten men måste anpassa
sig efter de ekonomiska möjligheterna att göra det (Persson & Runesson 1999, s. 53).
Två av cheferna ansåg att det var tungt att vara den som fattar det avgörande beslutet
och alltid har det yttersta ansvaret (ibid., s. 45).

Louise Limberg9 ingick i en grupp som arbetade med utvärdering av ett
utvecklingsprojekt som pågick på svenska folkbibliotek under 1989-1992. I en artikel
analyserar Limberg förändringsarbetet på två av de tjugotal folkbibliotek som ingick i
projektet (Limberg 1994, s. 38-52). I artikeln konstateras att både framgång och
svårigheter som uppstår på biblioteken har ett samband med chefernas förmåga att
skapa och förmedla information. När det gäller chefens roll i utvecklingsarbetet citeras
en norsk forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap. Han menar att det
ledningsmönster som härskar på bibliotek präglas av ”en demokratisering som gestaltar
sig i form av ändlösa diskussioner som vanligtvis resulterar i att status quo upprätthålls”

                                                
9 Fil. Dr. Louise Limberg är lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås.
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(Olaisen, se Limberg 1994, s. 49). Olaisen hävdar också att demokratiseringsprocessen i
de flesta folkbibliotek verkat starkt konserverande för befintliga strukturer.

Enligt Limbergs analys ville chefen på det ena biblioteket i förändringsprojektet inte
framstå som auktoritär och odemokratisk. Därför förhöll hon sig passiv till projektet och
två bibliotekarier fick vara projektledare. Resultatet blev att personalen saknade chefens
stöd för projektarbetet. På det andra biblioteket underlät chefen att informera om
projektet. Detta ledde till osäkerhet bland de anställda som arbetade med det. De visste
inte vad vare sig chefen eller övrig personal skulle tycka om deras förslag till
förändringar (Limberg 1994, s. 49). Många bland personalen upplevde sin chef som
osynlig, högt uppe i hierarkin, och att chefen bara umgicks med andra personer på
chefsnivå (ibid., s. 50).

Projektet inleddes med en seminarieserie med flera bibliotek inblandade.  Seminarierna
gav både information, inspiration och nätverkskontakter. Därefter skapades på
respektive bibliotek arbetsgrupper grundade på personalens intresse och kompetens, i
stället för formella befattningsbeskrivningar. Arbetsgrupperna hade olika inriktning och
utgjorde grunden i förändringsarbetet, med fokus på exempelvis intern information.
Enligt undersökningen upplevde en del avdelningschefer att de blev ställda utanför
förändringsarbetet när de inte själva ingick i en arbetsgrupp. De ansåg också att arbetet i
arbetsgrupperna stal tid ifrån det ordinarie arbetet. Detta visar enligt Limberg att
bibliotekets gamla, fasta, hierarkiska organisation har svårt att tillåta förnyelsearbete
med kreativa grupper som går emot den traditionella organisationsstrukturen och
revirtänkande mellan avdelningar (Limberg 1994, s. 51).
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Teoridelen, kapitel 2 i denna uppsats, bygger till stor del på generella
sammanställningar av tidigare forskning utförda av inom området etablerade författare.
För att komplettera de generella forskningssammanställningarna om
organisationsledning med aktuell forskning om just biblioteksledning har jag sökt i
bibliotekets katalog samt bland magisteruppsatser på högskolan i Borås, i LISA10,
LIBRIS samt i nordiskt BDI-index11. Sökorden var folkbibliotek + ledarskap,
bibliotekschef, folkbibliotek + utveckling, mellanchef + offentlig sektor, chef +
offentlig förvaltning. Jag har också sökt igenom relevanta hyllplan på högskolans
bibliotek i Borås, samt på Göteborgs stadsbibliotek, de som har beteckningarna Abc,
Ab-c.05, biblioteksforskning, samt Qba, organisationsförvaltning. I denna fas av arbetet
kunde jag konstatera att det inte finns någon tidigare svensk forskning specifikt inriktad
på chefsrollen på folkbibliotek. Jag valde då att använda mig av närliggande material,
en enkätundersökning om ledarskap inom kultursektorn (Lundberg 1989), en
magisteruppsats om bibliotekschefers utbildningsmöjligheter (Persson & Runesson
1999), samt Limbergs artikel i svensk biblioteksforskning om folkbiblioteksförnyelse
(Limberg 1994).

I följande avsnitt kommer den metod som använts samt aktuella urvalsprinciper att
presenteras. Dessutom presenteras och förklaras för sammanhanget aktuell terminologi.
I avsnittet beskrivs även den bakgrundsundersökning som omnämndes i inledningen,
1.1, som utfördes för att bekräfta hur vanlig företeelsen chef/bibliotekarie är. Slutligen
presenteras de urvalsprinciper som ligger till grund för undersökningen samt
undersökningens genomförande.
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Sju bibliotekschefer har intervjuats och analysmaterialet består av de utskrivna
intervjuerna. Det innebär att undersökningen är kvalitativ i motsats till en kvantitativ
undersökning, där man undersöker ett betydligt större material, ofta i form av enkäter,
för att i siffror kunna redovisa resultatet och dra generella slutsatser (Repstad 1999, s.
9). En kvalitativ undersökningsmetod blir mer personlig än en kvantitativ. Nackdelen
med en kvalitativ intervjuundersökning är risken att materialet kan vara alltför
individualiserat och idealistiskt. Det är därför viktigt att intervjuaren vid analys och
tolkning av materialet är medveten om att intervjuerna speglar enskilda personers
åsikter (Repstad 1999, s. 62). I denna undersökning kan en brist vara att min bakgrund
som kulturarbetare påverkat analys- och diskussionsdelens slutsatser om samarbete och
en bred, allmänkulturell verksamhet på biblioteken. Mitt personliga intresse kan också
ha påverkat att diskussionen om utveckling av folkbiblioteken upptar en större del av
uppsatsen än diskussionen om ledarskap.

Om jag istället valt att utföra en kvantitativ undersökning hade jag kunnat nå ut till
bibliotekschefer i hela landet. Slutsatserna hade varit generaliserbara. Trots detta har jag
föredragit den kvalitativa metoden. Detta beror dels på att jag anser att jag via de

                                                
10 Library Information Science Abstract Articles
11 Nordisk databas för bibliotek, dokumentation och information.
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personliga intervjuerna fått ta del av ett långt rikare och mera personligt material än vad
som är fallet vid en enkätundersökning, och att detta var viktigt för min uppsats. Dels
har jag erfarit ett antal uppsatser vars enkätundersökningar dragit ut på tiden eftersom
svar inte inkommit som beräknat. Uppsatserna har därmed försenats och inte kunnat
slutföras inom avsatt tid.

Undersökningen består, förutom av teoridelen, av ett antal intervjuer med cheferna på
folkbiblioteken. Intervjuerna byggde på ett antal ämnesområden som diskussionen
mellan intervjuare och respondent kunde löpa kring. Dessa punkter finns presenterade i
intervjuguiden i uppsatsens bilaga 1. Under intervjutillfällena fanns det en öppenhet för
spontan vidareutveckling om respondenten skulle vilja göra det. Denna form av intervju
kallas semistrukturerad�intervju (Merriam 1994, s. 90).

Intervjuerna bandades, eftersom det innebär att intervjuaren vid intervjutillfället kan
lägga sin fulla koncentration på respondentens svar och de möjligheter att göra
följdfrågor som kan uppstå (Repstad 1999, s. 70). Jag hade till en början inte för avsikt
att nedteckna materialet bokstavligt, utan avsåg att spela upp banden och enbart skriva
ned det som jag upplevde som relevant. Vid utskriften ändrade jag inställning. För att
kunna genomföra en så omfattande analys som möjligt ville jag kunna läsa intervjuerna
i sin fullständiga form.

Materialet har anonymiserats, främst för att en av respondenterna önskade det. Jag kan
även se en fördel med anonymiseringen. En del av cheferna är namnkunniga inom sitt
område. Det kan innebära att läsarens förförståelse påverkar så att värderingar läses in i
materialet. Vid en anonymisering blir en sådan värdering inte möjlig.

Under arbetet med analysen uppstod ett behov av kompletterande svar ifrån en del av
respondenterna. De kontaktades via e-mail med de nya frågeställningarna. Samtliga
svarade redan samma eller påföljande dag.

+�&�8����:
��:
�	����
�
�

Som tidigare nämnts inledde jag uppsatsarbetet med att undersöka hur vanlig
företeelsen är att vara chef och att arbeta som bibliotekarie på samma gång. Via
Svenska kommunförbundets hemsida 2002 fick jag reda på att bland Sveriges 289
kommuner ligger medianantalet på 15 165 invånare. Medianantal används när enstaka
mycket höga värden gör att ett genomsnittligt värde blir missvisande. I Sverige har
storstadsregionerna extremt många invånare jämfört med övriga kommuner, vilket göra
att ett medianantal är att föredra, det visar vilket antal kommuninvånare som är
vanligast.
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Kommunförbundet grupperar kommunerna efter invånarantal enligt följande:

Fakta om Sveriges kommuner

ANTAL KOMMUNER                ANTAL INVÅNARE

11 < 100 000
31 50 000 – 100 000
55 25 000 – 50 000
120 10 000 – 25 000
72 > 10 000

Tabell 1. Sveriges kommuner indelade efter antalet invånare.

120 kommuner har ett invånarantal mellan 10 000 och 25 000 invånare, de ligger runt
medianantalet. Efter att ha tagit del av denna information ringde jag, efter uppgifter i
Bibliotekskalendern, runt till var tredje av dessa kommuners bibliotekschefer. Det
innebar fyrtio samtal, och min fråga var kort och koncis: Arbetar du på heltid som chef,
eller arbetar du även i den operativa verksamheten?  Det visade sig att 83 % av
bibliotekscheferna även arbetade i den operativa verksamheten. En del föredrog att
använda andra beteckningar: ”yttre tjänst”, ”öppna verksamheten” eller ”stå i disken”. I
praktiken innebar de olika beteckningarna samma sak: chefen arbetade också som
bibliotekarie. En del av cheferna uttryckte spontant att de hade för mycket att göra, en
del poängterade spontant att de prioriterade att arbeta på detta vis.
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Till en början var det min avsikt att undersöka hur chefens dubbla arbetsuppgifter
påverkade �	�����!	�	�. Det skulle ha blivit en stor undersökning, förutom intervjuer
med cheferna skulle jag också ha intervjuat personalen. I undersökningen skulle även en
dokumentanalys ingå, en jämförelse mellan de olika bibliotekens utlåningsstatistik,
budget och hur prioriteringar i budget påverkade besökssiffrorna. En sådan
undersökning hade givit en mycket mer komplex bild av chefens roll och de dubbla
arbetsuppgifterna, och fokus skulle ha legat på verksamhetsutveckling.  Den skulle
också ha tagit avsevärt längre tid att färdigställa. Eftersom det är ledarskapet som utgör
kärnan i frågeställningen blev det därför cheferna som återstod att intervjua i denna
nedbantade, mer tidsanpassade undersökning.

Vid beslutet om hur många intervjuer som undersökningen skulle omfatta valde jag att
stanna vid sju. Detta beror på att Repstad i en metodhandbok menar att det kan vara bra
att utföra mellan sex och åtta intervjuer ”i första rundan”. Därefter fortsätter man med
en eller två rundor till alltefter behov, tills det slutliga antalet genomförda intervjuer är
mellan tjugo och trettio (Repstad 1999, s. 70). Jag utgick ifrån att författaren här avser
större arbeten, med avsevärt längre tid till sitt förfogande än den korta tidsperiod på tre
och en halv månad som en magisteruppsats på Högskolan i Borås hade när jag skrev
denna uppsats. Repstad framhåller också att intervjuaren efter att antal intervjuer
upplever en form av ”mättnad”. Respondenternas svar börjar verka bekanta och tillför
inget nytt. Detta upplevde jag i vissa frågor, men samtidigt erbjöd den
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semistrukturerade intervjun hela tiden nya infallsvinklar. Även likartade miljöer hos
respondenterna påverkar hur många intervjuer som bör utföras enligt Repstad. I mitt fall
var miljöernas likhet en grund för urvalet, vilket innebar att antalet intervjuer kunde
begränsas (Repstad 1999, s. 69f.). Under hela uppsatsperioden arbetade jag mycket
målmedvetet mot att bli klar inom avsatt tid, vilket jag också lyckades med. Denna
strävan innebar också en nödvändig begränsning av bland annat antalet intervjuer. Jag
är medveten om att min undersöknings resultat endast gäller en region i landet och inte
kan generaliseras. Den kvalitativa metoden, med den möjlighet till fördjupning och
vidareutveckling av frågeställningar som den ger, har ändå framstått som mera värdefull
för mig.

Upprepade gånger under uppsatsarbetet återkom jag till tankegången att arbetet kunde
ha gjorts ur ett genusperspektiv. Tanken återkom när jag läste om folkbibliotekens
historia, männen hade chefstjänsterna och dubbla lönen jämfört med kvinnorna. En
annan frågeställning jag finner intressant är den om hur kvinnligt ledarskap ser ut
jämfört med manligt. Genusperspektivet går inte att bortse ifrån, men kommer inte att
behandlas i denna uppsats. Det är, som jag ser det, inte specifikt för just
biblioteksbranschen, utan finns i vilket kvinnodominerat yrke som helst.

Vid val av folkbibliotek att undersöka har hänsyn tagits först till kommunernas
invånarantal. Biblioteken skall ligga i kommuner som har ett invånarantal som
innefattar medianantalet, 15 165 invånare. Därefter har kommunförbundets indelning
med avseende på storleksordningen följts; kommuner med ett invånarantal på mellan
10 000 och 25 000 invånare innefattar medianantalet och är aktuella i undersökningen.
En geografisk begränsning har därefter genomförts. Samtliga bibliotek ligger i Västra
Götalandsregionen. För att undersökningen skulle vara intressant valdes bibliotek med
alltför korta öppettider bort. Korta öppettider innebär att arbetsplatsen har mycket små
personalgrupper. Det nära samarbetet i ett litet arbetslag kan medföra att frågor om
kommunikation, kollegialitet och dubbla roller kan bli ännu svårare att tydliggöra. Via
informationen på respektive biblioteks hemsida kunde jag se att bibliotek med en
öppettid på 40 timmar per vecka eller mer innebär en personalgrupp på minst fem
personer förutom chefen (Västra Götalandsregionens hemsida 2002; Göteborgs stads
hemsida 2002; samt Göteborgs stadsbiblioteks hemsida 2002). Denna storlek på
personalgruppen ansåg jag vara en rimlig lägsta gräns för undersökningen.
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Processen började med en grov tidsindelning av terminens arbete. Jag räknade med tre
stora block i arbetet, vardera block skulle få ta ungefär en månads tid i anspråk:

•  att läsa, få idéer och formulera syfte och teoridel, bakgrundsundersökning
•  att planera, boka och genomföra intervjuerna, att överföra dem från kassettband

till skriftlig form
•  att sammanställa, redigera och analysera

Dessa tre punkter skulle fylla tiden februari, mars och april. Under maj månad skulle jag
arbeta med kompletteringar och förbättring av texten.
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I början av arbetet var det viktigt att komma igång med att skriva. Jag skrev dagbok
över de funderingar jag hade runt ämnet, samt planerade hela tiden vilka moment
nästföljande dags arbete skulle innehålla.  Jag försökte hela tiden att arbeta med alla de
delar av uppsatsen som var möjliga trots att jag ännu inte påbörjat arbetet med
intervjuerna. En del i denna första månads arbete var att utföra telefonintervjuerna, som
skulle ge svar på hur vanlig företeelsen att vara både chef och bibliotekarie är.

Arbetet med intervjuerna innehöll dels en förberedande tid då intervjuguiden (se bilaga)
upprättades och urvalsprinciperna renodlades. Därefter ringde jag och bokade
intervjutider mellan en och två veckor innan intervjun skulle utföras. Att skriva ut
intervjuer är tidskrävande. Till en början var det min avsikt att lyssna igenom banden
och bara skriva ned det som jag upplevde som aktuellt. Denna tanke övergav jag snart.
Det var viktigt att få med alla delar av intervjuerna för att kunna göra en grundlig
analys.

Efter arbetet med intervjuerna framstod min teoridel som alltför generell. Den tillkom
också under processens första tid, innan fokus var preciserat. I det slutliga arbetet ingick
därför att komplettera teoridelen med relevant litteratur. Att formulera analys- och
diskussionsdelen upplevde jag som en process som rent tidsmässigt inte gick att forcera.
Synpunkter och infallsvinklar måste mogna tillsammans med intervjumaterialet. I denna
fas var det därför viktigt att alltid ha tillgång till papper och penna.
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Undersökningen omfattar sju intervjuer utförda under mars-april 2002.
Intervjuundersökningen är anonymiserad. Respondenternas namn har ersatts med
alfabetes sju första bokstäver. Deras synpunkter redovisas under de olika rubriker som
legat till grund för intervjuerna. Först en kort presentation av de medverkande:

Person A
är i 60-årsåldern, har arbetat som bibliotekarie sedan 1968, och har varit chef i samma
område i 20 år. A ville bli chef för att hon hade många idéer och tankar under sitt
arbete som bibliotekarie, och upplevde att den dåvarande chefen stoppade detta. ”En
chef lyssnar man på, tankar och planer går fram, man får inflytande.”

Person B
är i 40-årsåldern och har varit chef i 15 månader efter att tidigare ha varit bibliotekarie
på samma arbetsplats. Chefsjobbet blev ledigt efter en omorganisation. B hade inte
planerat att ta en sådan tjänst, men när tillfället uppstod såg hon möjligheter i det hela
och tyckte det var roligt att pröva.

Person C
är i 60-årsåldern och har varit chef i 20 år, efter att tidigare ha varit bibliotekarie i 10 år i
samma område. C sökte chefsjobbet för att hon ville ha cykelavstånd till jobbet. Hon
menar att för cirka tjugo år sedan var det inget särskilt med en bibliotekschefstjänst. Det
var inte vad det är idag. Man hade hand om budget, ”men det var inget märkvärdigt”.

Person D
är i 40-årsåldern och har varit chef i 11 år. Dessförinnan var hon bibliotekarie i drygt 10
år på olika orter. Chefsjobbet ”ramlade bara på mig” i samband med en omorganisation.

Person E
är i 60-årsåldern och har varit chef i 28 år på olika bibliotek, som kulturchef och som
förvaltningschef för kultur och fritid. På sin nuvarande befattning har hon varit i 12 år.
E är enhetschef, i befattningen ingår även ansvar för öppna förskolan och
fritid/kulturverksamheten som alla inryms i samma hus. Hon blev chef för att hon alltid
har tyckt om att ha inflytande, bestämma och att driva frågor.

Person F
är i 60-årsåldern och har varit chef i drygt 20 år i samma område. Innan dess arbetade
hon som bibliotekarie på samma arbetsplats, med avbrott för ett par år på ett
närliggande bibliotek. Före sina studier på bibliotekshögskolan arbetade F i 10 år i en
annan bransch.

Person G
är i 50-årsåldern och har varit chef på samma arbetsplats i 26 år, innan dess studerade
hon. G sökte jobbet för att hon ville till orten. Hon var ortens första fackutbildade
bibliotekarie.
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Under rubriken ledarskap fick respondenterna inledningsvis berätta om sig själva; hur
länge de varit chefer, och av vilken anledning de blev chef. Denna information låg till
grund för den inledande presentationen i intervjustudiens första avsnitt. Efter de
inledande frågorna fick respondenterna utveckla sina synpunkter på ledarskap. Se också
bilaga 1, intervjuguide.

4.1.1 Syn på chefsrollen

Många av cheferna har arbetat så länge att de har erfarenhet av både hur deras faktiska
uppgifter som chef förändrats. Även deras egen syn på chefsrollen har förändrats under
årens lopp. Tre av cheferna talar om den tidsanda som rådde under sjuttiotalet och hur
starkt den påverkat dem. Det har inneburit att de till en början inte ansåg att chefer
behövdes.

C berättar om sin första tid som chef över en personalgrupp som hade varit van vid
mycket auktoritära chefer. Konflikter uppstod när personalen plötsligt fick krav på sig
att ta ansvar, och kraven ställdes dessutom av en person som var nyutbildad och mycket
yngre än de själva. C är starkt kritisk till den övervärdering av chefsrollen som hon
upplever dominerar nu. Hon anser att det är mycket motsägelsefullt att man talar om
vikten av kompetensutveckling och ökat ansvarstagande hos de anställda, samtidigt som
man differentierar lönerna i allt högre grad mellan chef och personal. På en
chefsutbildning, ”en av de många man tvingas gå på” enligt C, talade föreläsaren om
vikten av att vara en bra ledare. C protesterade. Hon menar att problemet inte är att det
finns dåliga ledare utan att folk låter sig ledas. ”Hitler var en bra ledare, han fick
miljoner med sig ”, säger C.

D talar om vikten av att ge varje anställd egna ansvarsområden, även på assistentnivå.

E beskriver sin utveckling: hon var mer begränsad förr och hade mindre mandat, mindre
möjlighet att delegera och färre befogenheter än nu. Idag är det mycket friare och hon
har större ansvar. I enhetschefens uppgifter ligger även att ”lägga ut” friheter och ansvar
till medarbetarna, så att de också upplever att de är chefer för sina respektive områden.
Ramarna diskuteras gemensamt men själva upplägget och genomförandet ansvarar var
och en för.

F talar om de tuffa åren med ekonomiska nedskärningar. När jag frågar hur hennes
tjänst är fördelad svarar hon: ”det kan du glömma! Alla hjälps åt med allt, vi har disken
där man får glida ut och in”. Hon säger att det är väldigt svårt att prata om chefskap när
man har varit på samma ställe så länge med samma personer. Hon talar om vikten av att
visa hänsyn och att anpassa sig till varandra, att alla måste vara lyhörda. ”Man måste
också vara medveten om att man har utvecklat sitt chefskap olika under tidens gång.
Man kan ha haft en lite högre svansföring för tio-femton år sen än vad man har nu,
kanske. Men det är svårt att titta på sig själv utifrån.”
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4.1.2 Specialistkunnande hos bibliotekschefer

Många kommuner genomför omorganiseringar i riktning mot så kallade platta
organisationer utan mellanchefer. Det kan innebära att en enhetschef med
biblioteksansvar inte har någon tidigare anknytning till bibliotek. Under den tidigare
beskrivna bakgrundsundersökningen med telefonsamtal till fyrtio folkbibliotek i landet
förstod jag på de kommentarer jag fick att denna organisationsfråga var kontroversiell.
Därför ville jag ta reda på de sju respondenternas inställning och ställde följande fråga:

I många förvaltningar rationaliserar man i chefsleden och tar bort mellancheferna. Vad
anser du om ledarskap på bibliotek, kräver det fackkunskap?

Samtliga chefer menar att det är alltifrån värdefullt till absolut nödvändigt att chefen för
ett bibliotek har biblioteksbakgrund. D och F tillägger att deras erfarenhet enbart
omfattar verksamhet på mindre bibliotek. B har erfarenhet ifrån ett flertal
omorganisationer. Kommunen har under en tid av ekonomisk kris prövat att ta bort alla
mellanchefer, däribland bibliotekschefen. Den övergick ifrån att ha förvaltningar till att
ha olika enheter. En enhetschef ansvarade för väldigt stora personalgrupper.
Arbetsbördan blev för stor och nu har kommunen efter knappt två år återgått till det
tidigare systemet med en chef för kultur/fritid och mellanchefer, däribland en
bibliotekschef.

C menar att avsaknaden av bibliotekschef i en del av Göteborgs stadsdelar har varit
förödande. Biblioteket har lagts under någon enhet där det råkade vara lite för få
personal att administrera. Det kan exempelvis vara en fastighetschef, en
informationschef eller en rektor som därför får ansvara även för biblioteket med bara
fem-sex anställda. Då går det inte att bedriva någon biblioteksutveckling, det finns
ingen som driver verksamheten, ingen som lyssnar på personalen. Ska man kunna
påverka så måste man ha någon slags plattform att agera utifrån. I en hierarki lyssnar
ingen på en person som inte har någon position, menar C.

E säger att det ofta är fritidschefen som blir chef även för biblioteket, ”och inget ont om
fritidsfolk, men varför ska de vara chefer för oss?”
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Både under samtal om beslutsfattande och kommunikation hänvisar de flesta chefer till
de avtal som finns gällande arbetsplatsträffar och verksamhetsgrupper på olika nivåer i
alla kommunala verksamheter.

4.2.1 Nätverk, stöd

De flesta cheferna berättar att de kan vända sig till sin närmaste chef när de behöver
stöd. Inom Västra Götalandsregionen finns också flera olika nätverk för
bibliotekschefer. Bibliotekscheferna i de olika områden jag besökte ingick alla i någon
form av nätverk som träffades mellan 4-6 gånger per år.
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A önskar sig fler möten med chefer inom de andra verksamheterna i stadsdelen, till
exempel hemtjänst, skola och förskola. Hon har just varit på ett sådant, och upplevde
det som inspirerande. Nämnden eftersträvar ett ökat samarbete mellan de olika
enheterna. Detta ska leda till en gemensam värdegrund för alla som arbetar i området
och därmed en starkare organisation som kan ge bättre service och ökad trivsel bland de
anställda.

B anser att det chefsnätverk där hon ingår är ett positivt forum där hon har möjlighet att
diskutera arbetsledningsfrågor, lönekriterier, få feedback etcetera.

D hävdar motsatsen. Chefsnätverket är inte något speciellt bra forum, dagordningen är
densamma varje gång och det är svårt att hitta något gemensamt att tala om. ”Man sitter
bara och bevakar sina intressen”, säger D. Det är svårare i den nya regionen, den är för
stor och många tidigare nätverk har ”flutit ut”. Frågan om att vara varandras stöd har
diskuterats i regionchefsgruppen, men D finner ingen anledning att vända sig till okända
personer vid problem eller om arbetsplatsen skulle drabbas av en kris. De informella
kontakterna är viktigare och mer värdefulla, personliga relationer till andra
bibliotekschefer i likartade kommuner. Den nya tekniken underlättar arbetet i hög grad.
När det gäller fjärrlån och kommunikation gör alla ungefär likadant. Cheferna är därför
inte beroende av att prata praktiska problem på samma sätt som förut, enligt D.

E upplever ett mycket positivt stöd i sin regionchefsgrupp. De tog för flera år sen beslut
om att använda varandra som stöttepelare. De beslutade även att inte protokollföra
någonting under gruppens möten, liksom att inte föra någonting av det som sägs vidare.
Gruppen har träffats under många år. E upplever ett fullständigt förtroende för gruppen,
och en frihet att ta upp och diskutera vilka svårigheter som än dyker upp i samband med
arbetet.

F säger att hon haft bra stöd i en personalansvarig, ”personkemin stämde”.
Engagemanget hos förvaltningen är störst när det gäller skola, barnomsorg,
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Biblioteket kan inte räkna med att
engagemanget för biblioteksfrågor ska vara lika stort, menar F. Många av de så
kallade mjuka frågorna är akuta och måste prioriteras.

G arbetar i en kommun som har en ”besvärlig situation” inom kultur/fritid.
Förvaltningschefen förmår inte att skapa en fungerande kommunikation eller ta itu
med några frågor av psykologisk art, säger G. Tre av fyra enhetschefer är sjukskrivna.

4.2.2 De dubbla rollerna

I samtalen om de dubbla rollerna, att vara både chef och bibliotekarie, svarar de flesta
spontant att de inte upplever någon dubbelhet. F kan inte besvara frågan, hon menar att
på ett litet bibliotek gör alla allt. Två av respondenterna talar om ensamhet.

A talar om de generella svårigheterna med att först vara en person i ett arbetslag och att
därefter bli utsedd till chef över sin egen grupp. ”Man har varit kompisar, när man tar
steget upp måste relationerna förändras. Tidigare utbytte man åsikter och de var lika
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goda allihop. När en tar steget upp måste man bete sig annorlunda mot den än förr.” A
menar att det kanske är lättare att komma utifrån och bli chef, då blir ens position inte
ifrågasatt. Frågan har även diskuterats i den ledningsgrupp som A är medlem av.

B, som inte varit chef så länge, anser att chefskapet gör att hon fått ett annat perspektiv
på verksamheten, och att detta nya perspektiv hela tiden följer henne i det dagliga
arbetet. I vissa situationer går hon aktivt in i rollen som arbetsledare, vid exempelvis
utvecklingssamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar. Hon upplever att växlingen
fungerar bra, och menar att det hänger samman med att organisationen hon arbetar i var
väl etablerad i en positiv anda, och att personalgruppen fungerade bra redan innan hon
tog över ledarskapet. B har lagt märke till att hon inte kan vara kollegial på samma sätt
längre. ”Man kan inte ha allianser i gruppen, som chef, man måste stå fri från allianser
tycker jag. Det är ett av de priser man betalar för att vara arbetsledare. Man har en
formell kollegialitet, man delar arbetsuppgifterna, men man har inte den här
grupptillhörigheten.”

C var lite tveksam när hon tillträdde som chef, eftersom hon hade arbetat på biblioteket
sedan tidigare. Flera av kollegorna var hon sedan gammalt bästa vän med, och de
umgicks även på fritiden.  Detta har dock aldrig medfört några problem, hon är
medveten om dubbelheten men tycker inte det är svårt. C upplever att hennes roll är
respekterad och accepterad. Det faktum att man samtalar mycket på arbetsplatsen bidrar
till att underlätta det hela. Alla de rutiner som finns i en kommunal förvaltning, formella
samtal och ronder som skall utföras innebär en form av trygghet och kontroll av den
psykosociala miljön på arbetsplatsen. Ibland upplever C dessa formella samtal som
konstruerade eftersom man dagligen jobbar så nära varandra. I samband med en
omorganisation i kommunen upplevde hon det utökade ansvaret till en början som
”hisnande stort”. Det medförde också en känsla av ensamhet och utsatthet. Efter en tid
insåg hon dock att den nya organisationsformen också medförde fördelar. Det fanns inte
längre någon överordnad som var sakkunnig och kom med invändningar när C ville
utveckla biblioteket. ”Jag har fått ett tolkningsföreträde i biblioteksfrågor som jag inte
hade i den gamla förvaltningen. Så på sätt och vis så har jag haft större möjlighet att
driva en biblioteksutveckling och bibliotekspolitik i denna fattiga förvaltning än vad jag
hade i den gamla organisationen.”

Under sina första år som chef brydde sig D inte om att ha några individuella samtal med
sina underordnade, ”vi träffas ju varje dag och pratar ändå”. Efter det att
medarbetarsamtal blivit en del i samarbetsavtalet har D upptäckt att de trots allt fyller en
viktig funktion. Samtalet blir annorlunda när det sker ”mellan fyra ögon,” och med en
timma avsett för just detta. D upptäckte att denna möjlighet var bra, och vill införa
samtalen två gånger om året.

E upplever sin roll som enhetschef som splittrad men samtidigt mycket stimulerande.
Hon har strävat efter ett utökat samarbete mellan de olika verksamheterna i det hus hon
ansvarar för, och ser som sin roll att balansera mellan olika verksamheter och intressen.
Under årens lopp har hon upplevt många stora konflikter mellan de olika
verksamhetsgrenarna. Under den första tiden rådde ett stort revirtänkande. E upplever
att det fortfarande är roligt att arbeta som bibliotekarie. Hennes komplexa
arbetssituation har dock inneburit att hon inte längre har tillräcklig kompetens när det
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gäller ny litteratur. Särskilt när det gäller barnlitteratur märker hon att hon ”tappar”.
Som bibliotekarie hade hon kunnat lägga mera tid på litteraturkännedom. När det gäller
känsliga frågor om exempelvis den psykosociala arbetsmiljön framträder svårigheterna
med att vara både nära kollega, ”kompis”, och chef. ”Det kan vara lite minerat.” Å
andra sidan leder de nära relationerna till att man som chef verkligen ser vad som
händer, som kollega kan man tolka situationen på ett annat sätt. E föredrar att vara en
närvarande chef jämfört med att vara en som är isolerad på sitt kontor. Hon är medveten
om otydligheter och roller och föredrar ändå detta sätt att arbeta.

G anser att de dubbla arbetsuppgifterna är mycket svåra att hantera, särskilt i de
situationer när hon skall gradera sina kollegor, som exempelvis vid lönesamtal. Hon vill
själv inte bli bedömd och tycker att den situationen är fruktansvärd. När konflikter
uppstår ökar svårigheten att gå vidare eftersom alla anställda är kvinnor, säger G. På
arbetsplatser är det bäst om de anställda består av en blandning av både kvinnor och
män. I konflikter har män lättare för gå vidare, kvinnor bär i tysthet med sig besvikelser
och oförrätter under en längre tid. Kvinnor har svårare att skilja på sak och person. Att
lättare kunna gå vidare efter en konflikt är en styrka hos män som kvinnor saknar, enligt
G.
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Vid samtal om beslutsfattande nämner tre av cheferna sin närmast högre chef som den
de diskuterar stora beslut med. Två av cheferna nämner chefsnätverken i regionen.
Samtliga chefer beskriver att de samtalar mycket med sina kollegor på arbetsplatsen
inför beslutsfattande. Två av cheferna talar om ensamhet och utsatthet.

A upplever att det är svårt att avgöra vid vilka frågor hon bör ta ett eget
verksamhetsbeslut och vid vilka frågor hon bör sträva efter konsensus. Hon behöver lära
sig mer om detta att se skillnaden på typ av beslut. Ibland är hon ”för mycket kompis
och för lite chef”. All personal har väldigt mycket åsikter, man diskuterar mycket på
arbetsplatsen.

C berättar att hon gick emot sin personalgrupp i en stor förändringsfråga, men hade stöd
i sin närmaste chef. Personalen var rädda att de skulle få för mycket att göra. När
förändringen väl var genomförd, ”man ältade och diskuterade jättelänge”, var alla
överens om att den var bra.

D upplever ibland att de gemensamma diskussionerna blir för långdragna, och går då in
och fattar det yttersta avgörandet. Det är viktigt att alla får komma till tals, och alla är
ganska språksamma. Om alla får uttrycka sina synpunkter så accepterar de sedan det
beslut som tas. Eftersom arbetsplatsen är liten är det heller inga problem, alla kan få
möjlighet att göra sig hörda.

E berättar att hon fått höra att någon i gruppen hade svårt att se henne som chef
eftersom de arbetar så nära varandra. Hon har dock själv inga svårigheter med detta:
”Men då kan jag själv säga, och det säger jag inifrån, att jag vet att jag är chef ändå. Jag
räds inte… till exempel med ekonomin, där bestämmer jag.” Det är viktigt att involvera
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sina medarbetare i ekonomin, så att de vet vad det handlar om, även om det inte är deras
ansvar, menar E.

G talar om ensamheten som förvaltningschef, hennes närmaste chef har inte kunskap
eller intresse av att vårda personalrelationer. I stället har G samtalat med vissa förtrogna
i sin personal, fastän G anser att en chef inte bör göra det.

4.3.1 Prioriteringar

Vid frågeställningen om prioriteringar svarar tre av cheferna direkt att de prioriterar
personalfrågor.

Enligt A så är personalfrågor också det som tar mest tid: ”att ta vara på allas möjligheter
och kunskaper så att det blir så schysst och rättvist som möjligt”. Inte förrän gruppen
fungerar bra kan man ge bra service. Det är lätt att glömma att tala om för någon när
den gjort något bra. Man trampar på och förutsätter att folk förstår att man tycker de är
bra. Men det är inte säkert! Det tar ganska mycket tid att se till att gruppen fungerar bra,
säger A.

B�menar att en chef både måste försöka se långsiktigt, och samtidigt ha ett ansvar för att
allt det dagliga också fungerar. När det blir ont om tid är det de långsiktiga målen och
visionerna som prioriteras bort. Verksamhetsmålen måste prioriteras, de kortsiktiga lite
mer än de långsiktiga. Detta är en brist, man är så mycket i verksamheten att det
uppslukar för mycket av ens tid. Perspektivet kan bli lite för kort, menar B.

C menar att hon inte har en chans att göra några prioriteringar, strukturen uppifrån
kräver så mycket arbete med budget, personal och miljö och att utveckla verksamheten.
Det ska rapporteras och göras uppföljningar, något som C gärna skulle välja bort om det
gick.

D beskriver sig själv i första hand som bibliotekarie, och säger sig vara väldigt
verksamhetsinriktad. Det där med personalvård vill D inte lägga så mycket tid på, och
anser inte heller att det behövs. De är för få på arbetsplatsen, sammanlagt sex personer,
och de känner varandra väl.

E ser det som sin huvuduppgift att få andra människor att växa i sina befattningar och
roller. Att utveckla är inte något som chefen svarar för utan det gör alla, enskilt och
tillsammans.

F�menar att frågan är svår att svara på eftersom verksamhetens organisation har
förändrats så mycket. De hårda besparingskraven har medfört en helt annan situation än
tidigare, då det satsades extra mycket på allmänkulturell verksamhet. Man får ägna sig
åt så mycket praktiskt numera. Vardagliga trivialiteter har blivit en del av arbetet. Efter
en stunds samtal kommer F fram till att en av de viktigaste uppgifterna en
bibliotekschef har är att vara utåtriktad och ha väl upparbetade kontakter med politiker
och allmänhet. En annan fråga som hon driver hårt är att biblioteket, som ligger i ett
köpcentra, ska fortsätta att ha lördagsöppet trots de ekonomiska nedskärningarna.
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G får dåligt samvete när hon inte hinner med personalen. ”En verksamhet är dess
personal.” Om man prioriterar mål, inriktningar och visioner före personalen så fungerar
inte verksamheten. Då kan man aldrig någonsin uppfylla de mål som en eventuell
nämnd eller förvaltningschef har satt.
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När vi kommer in på begreppet utveckling talar samtliga chefer om 90-talets
ekonomiska kriser, omorganiseringar till följd av detta samt hårda nedskärningar i
bibliotekens verksamhet.

A önskar mera samarbete mellan de olika verksamhetsgrenarna i sin stadsdel, för att
genom en gemensam helhetssyn skapa en starkare organisation.

För C är det att söka pengar för att finansiera nya projekt som är det viktigaste.
Biblioteket satsar på informationsteknologin. Eftersom kommunen inte har pengar till
utveckling längre så är hon hänvisad till att söka pengar utifrån för att kunna driva en
utveckling.

E menar att det samarbete man utvecklat mellan olika verksamhetsgrenar i huset är ett
tecken på att utvecklingsarbetet är i full gång. Förutom det inre samarbetet har man
också ett nära samarbete med sina brukare.  De arrangerar bland annat
programverksamhet för barn och vuxna. Biblioteket har ett berättarcafé som en av
bibliotekarierna leder, och en poesifestival som de själva arrangerar där de bjuder in
unga lyriker. ”Det blir bara mer och mer arrangemang, och det blir bara mer och mer
egenproduktion också. Det föds utav att vi inte har några pengar. Här finns mycket
duktigt folk i huset som kan spela och sjunga och berätta.” Biblioteket strävar efter att
skapa kontakt, att beröra människor på ett vardagligt plan. De vill visa vad kultur kan
innebära och att kultur är viktigt. Den utåtriktade verksamheten kanske inte alltid är så
professionell, men man berör.

F kämpar för att behålla sina öppettider på 40 timmar per vecka. I övrigt har
förvaltningen detta år totalt inköpsstopp på allt utom böcker. Det har varit väldigt
många sparbeting under årens lopp. ”Det gäller ändå att inte tappa sugen.” Biblioteket
har ett väl utvecklat samarbete med skolan och med barnavårdscentralen. En gång i
veckan har man sagostund, vid ett annat tillfälle kommer högstadieelever och läser högt
för varandra. Man har också uppsökande verksamhet på ålderdomshem och äldreboende
i området. ”Man får jobba i det lilla. Det är väldigt meningsfullt, faktiskt.” Även inom
denna stadsdel har brukarna startat en kulturgrupp som driver en programverksamhet i
bibliotekets lokaler.

G prioriterar, trots ekonomiska nedskärningar, att all personal någon gång per år får åka
på sina respektive genreträffar, ”annars DÖR man som arbetsmänniska”. Det viktigaste
är inte innehållet på den konferens eller det möte man åker på, utan att få träffa andra
kollegor. Sammanslagningen av folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket är en form av
utveckling och har varit mycket berikande för gymnasiebiblioteket.
Bibliotekspersonalen upplever både fördelar och nackdelar i samband med



34

sammanslagningen. Det är stimulerande att möta eleverna, men påfrestande för ett litet
bibliotek när stora elevgrupper samtidigt ska läsa samma ämne och kräver ett mycket
stort antal av en enda bok.

Talet om visioner, utveckling och kompetensutveckling i kommunal förvaltning är som
ett hån mot de anställda med tanke på all utbrändhet som finns, säger G. Det är en
självklarhet för biblioteket att följa utvecklingen av nya medier. Samtidigt täcker den
nedbantade budgeten egentligen inte mer än kostnaden för vanliga böcker. Biblioteket
har ändå köpt in kassettböcker, talböcker, CD-rom och CD till utlån. G är trött på talet
om utveckling av bibliotek. Huvudsyftet är att biblioteket finns som en motvikt i en allt
rörigare omvärld, en offentlig plats där man kan få lugn och ro. Politikerna i kommunen
vill att biblioteket även skall bedriva en allmänkulturell verksamhet, men det finns
ingen möjlighet att öka de ekonomiska anslagen för detta ändamål. G skulle, om
anslagen ökades, prioritera inköp av fler datorer.
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Under denna rubrik finns de ämnen som respondenterna tog upp som spontan
vidareutveckling vid de olika intervjutillfällena.

4.5.1 Utbrändhet

Två av cheferna berättar att de upplevt stark stress. E förmådde själv förändra sin
arbetssituation till det bättre. Hon upplevde att det handlade mycket om hennes egen
inre attityd och tankesätt. Hon har dragit ned på sina ambitioner. Hon ser som sin roll att
vara den som ”håller geisten uppe när det kärvar”. Det kan ibland kännas tungt att alltid
vara den som bär upp andra. Hon kan sakna detta att bli sedd och att få återkoppling.
En vändpunkt i upplevelsen av att vara ”nästan utbränd” var det tillfälle när hon ringde
sin närmaste chef och krävde ett omedelbart samtal. Efter att ha fått berätta om sina
upplevelser såg hon det som ett eget, inre arbete att ”komma ned på en annan nivå”. Nu
tar hon det lugnare, äter lunch i lugn och ro och intalar sig själv att inte bära allt på sina
axlar på samma gång. Denna process har efter två år gjort att hon nu känner sig lugnare
och mera avslappnad. Pensionsåldern närmar sig och E ser fram emot pensionen. ”Nu är
det här racet snart slut, det här med karriär och så.”

G hamnade i konflikt med sin närmaste chef och har varit sjukskriven under en längre
tid, först på heltid och nu på deltid. Diagnosen är stressrelaterad depression.
Bakomliggande orsak är många års nedskärningar i budgeten och G:s ambitioner i
kombination med avsaknad av kommunikation och förtroende för ledningen. Tre av
fyra enhetschefer i kommunen är sjukskrivna. Via Företagshälsovården har G själv tagit
initiativ till samtal med sin chef och en konfliktkonsult. Dessa samtal har varit mycket
lärorika. Om G kunde gå i pension skulle hon göra det direkt, men hon har några år
kvar. För bibliotekspersonalen har chefens sjukskrivning varit positiv. Det tycker i alla
fall G själv. Personalen har tvingats att ta mera ansvar.



35

4.5.2 Konflikt mellan biblioteken och fritidsverksamheten

Vid ett par av intervjuerna framkom det att det har funnits ett ömsesidigt misstroende
mellan de två verksamhetsgrenarna bibliotek och fritid. I samband omorganiseringar har
dessa två verksamhetsgrenar förts samman till en gemensam enhet i många kommuner.
I några fall har konflikter uppstått.

D berättar att det var många motsättningar mellan biblioteks- och fritidsverksamheten
till en början. Bibliotekspersonalen upplevde fritidspersonalen som konstig och kallade
dem lite föraktfullt för ”fotbollsnämnden”. Men samarbetet växte fram under åren,
personalgrupperna lärde känna varandra personligen och bibliotekspersonalen upptäckte
att ”de var vanliga människor precis som vi”.

E berättar att bibliotekspersonalen upplevde fritidspersonalen som ”flummiga”, och att
de i sin tur tyckte att bibliotekspersonalen var väldigt stel. Samarbetet i huset har lett till
att de har lärt känna varandra. Genom dessa möten utvecklas och berikas både personal
och verksamhet, och värderingar blir tydliga. Inom biblioteksvärlden är allting så likt,
”var man än går in så ser man så snart man kommit innanför dörren att man är på ett
bibliotek”, menar E. Denna likriktning är inte bra. För verksamheten på E:s bibliotek
har samarbetet med fritid varit befruktande, säger E.

4.5.3 Få manliga bibliotekarier

G har synpunkter på varför det finns allt färre män i biblioteksvärlden. Hon menar att
skolan har med detta att göra. Det läses inte lika mycket längre på högstadium och
gymnasium. I och med det så har biblioteken tappat väldigt många pojkar som
låntagare. Elever läser inte längre lika mycket skönlitteratur som förr. Finkulturen;
litteratur, konserter och teater ligger närmare kvinnor än män, därför att det handlar så
mycket om att uttrycka känslor, enligt G. Männen kommer nog aldrig tillbaka till
biblioteken som bibliotekarier i samma utsträckning som på 70-talet, när
bibliotekshögskolan startades, enligt respondentens uppfattning.
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Analysen följer de ämnesrubriker som använts i uppsatsens teoridel och även i den
intervjuguide som finns med som bilaga 1. Diskussionen är sammanvävd med analysen
och förs i direkt anslutning till respektive ämnesrubrik för att göra sammanhanget
tydligt och materialet lättillgängligt. I texten relateras till den litteratur som tidigare
presenterats i uppsatsens teoridel. Som avslutning av analysen görs en återkoppling till
uppsatsens syfte och frågeställning.

1���"	������?

Vid samtalen om ledarskap berättar två av respondenterna att de egentligen inte anser
att chefer skulle behövas på en arbetsplats där alla anställda tar ansvar och är delaktiga.
Men i den hierarkiska organisation de arbetar i lyssnar ingen på en person som inte har
någon position. Hierarkin tvingar fram behovet av chefer, menar dessa respondenter. De
verkar mer eller mindre motvilligt ha iklätt sig rollen som chef.

En av dem är starkt kritisk till den övervärdering av chefsrollen som hon upplever varit
och är rådande. Om all personal i en organisation samarbetar, kan ansvaret för resultatet
inte läggas på en enda person, chefen, menar respondenten. Denna starka känsla för
delaktighet och medbestämmande kan bottna i en påverkan av 70-talets radikala
strömningar. Enligt Rövik kunde en konkretisering av de radikala tankegångarna
avläsas på dagordningarna inom företagens utvecklingsavdelningar. De präglades bland
annat av frågor om decentralisering, företagsdemokrati och de anställdas
medbestämmande (Rövik 2000, s. 265). De radikala tankegångarna verkar även ha
påverkat respondenternas syn på chefsrollen. Att tvingas gå på en mängd
chefsutbildningar anser en av respondenterna hänga samman med en övervärdering av
chefsrollen. Talet om en övervärderad chefsroll kan tyda på att respondenten erfarit de
satsningar på ledarskap och chefsutbildningar som enligt Rövik utmärkte åttiotalet
(2000, s. 266). I följande citat beskrivs skillnaden mellan traditionellt och modernt
ledarskap:

Enligt den traditionelle ledaren, som McGregor (1960) kallar teori X, så är de
underordnade lata, föredrar att bli styrda, undviker att ta ansvar och tycker inte om
att arbeta. De vill ha den trygghet som ett auktoritärt ledarskap innebär. Motsatsen
är den moderna ledaren, teori Y, enligt vilken de anställda vill ta ansvar och
upplever sitt arbete som meningsfullt. De är beredda att arbeta hårt om de känner till
målet med sitt arbete och blir belönade för det. Ledaren tror på delaktighet,
personlig utveckling av personalen och kreativitet (McGregor, se Hannagan 1998 s.
40f.).

Respondenten verkar dock inte fullt ut ha accepterat åttiotalets mer positiva syn på
ledarskap jämfört med den traditionella synen. Trots att respondenten arbetat som chef i
cirka tjugo år har hon fortfarande inte formulerat ett klart ställningstagande �'��sin egen
yrkesroll. Hon är tveksam till betydelsen av att ha en bra chef, och förknippar både
ordet chef och ordet ledarskap med något negativt. Det är dock inte så att samtliga
respondenter i 50-60-årsåldern delar denna negativa syn på chefsrollen. Inställningen är
alltså inte en generationsfråga utan hänger snarare samman med de olika
respondenternas ideologiska uppfattning i relation till chefsrollen.
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Motivationen till varför man är chef är en av de faktorer som påverkar ledarskapet enligt
Yukl (se Hall 1999, s. 139). Flera av respondenterna beskriver att de hade idéer om hur
verksamheten skulle bedrivas och därför sökte chefsjobbet. För andra uppstod ett
tillfälle i samband med omorganisationer, de hade annars inte planerat att ta en sådan
tjänst. Åter andra hade geografiskt läge som motivation att söka chefstjänsten. Det
skulle vara intressant att närmare undersöka sambandet mellan attityd, motivation och
ledarskap. Hur påverkar dessa faktorer ledarskapet och i förlängningen även
verksamheten?

Tre av cheferna anser att chefsrollen är svår att hantera när det gäller den psykosociala
arbetsmiljön och vid prestationsbedömning, som exempelvis lönesättning. Detta
överensstämmer med den forskning som Hall presenterar. Om en chef skapat
socioemotionella bindningar blir det svårare att ge respons till de underordnade (1999,
s. 171f.). Samtidigt betonar två av cheferna att det är så här de vill arbeta, nära
verksamheten och dess personal. De trivs med det omväxlande arbetet och skulle inte
vilja vara isolerade på sina kontor. Inte heller i denna fråga är respondenternas svar
entydiga. En del upplever de dubbla rollerna som svåra i relation till psykosociala
frågor, andra inte. Min slutsats blir därför att denna aspekt troligen är beroende av de
olika individernas tydlighet i sin chefsroll snarare än de dubbla yrkesroller som samtliga
respondenter har.

Två av respondenterna talar om svårigheten i att bli chef för sina tidigare
arbetskamrater. En av dem upplever att problemen försvunnit i takt med att hon och
personalen vuxit in i de nya rollerna. Den andra respondenten upplever fortfarande, efter
tjugo år, att detta är ett problem som är angeläget att samtala om. Även detta problem
kan ses i relation till Halls forskning, de socioemotionella bindningarna kan försvåra
rollerna mellan chef och underordnade (1999, s. 171f.).

En av respondenterna berättar att hennes kompetens som bibliotekarie minskat under
tiden som chef. De dubbla arbetsuppgifterna gör att hon inte hinner hålla sig à jour med
nyutgiven litteratur. Just denna respondent har sin tjänst fördelad på så sätt att hon ska
tjänstgöra som chef till 80 % och som bibliotekarie till 20 %. Hennes konstaterande
berör uppsatsens grundläggande frågeställning. I detta fall medför betoningen av
chefsrollen och de uppgifter som följer med den att rollen som bibliotekarie blir
åsidosatt.

När det gäller frågan om en bibliotekschef bör ha en bakgrund som bibliotekarie svarar
samtliga respondenter ja. En av dem har arbetat i en organisation där man prövat olika
typer av chefskap, med och utan bibliotekskunskap. Kommunen utförde en
omorganisation där mellancheferna togs bort i syfte att spara pengar. Den fann dock
efter en tid att arbetsenheterna blev för stora. Resultatenhetschefen var mycket splittrad
och hade svårt att hinna ta ansvar för samtliga delar av verksamheten, enligt
respondenten. Hon hann inte heller utföra de utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar
som ingick i hennes uppdrag. Kommunen återgick efter några år till den tidigare
organisationsformen med mellanchefer. Det var alltså inte avsaknaden av
bibliotekskunskap i sig som var orsaken till att den nya organisationsformen inte
fungerade. Det var de alltför stora enheterna. Respondenten kunde eventuellt se en
fördel med att ha en chef som befann sig längre upp i hierarkin. De medarbetare som
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var driftiga kunde axla ett större ansvar och driva på utvecklingen inom sina egna
områden. Nackdelen i den platta organisationen var att flera medarbetare upplevde att
de saknade tydliga mål för verksamheten. Uttryck som "hänga i luften" och "oklar
inriktning" fanns med i diskussionen.

En annan av respondenterna menar att verksamheten måste ha någon som för dess talan
i förvaltningen. Mintzberg beskriver detta som behovet av att ha en ���	����. En tredje
respondent anser att det måste finnas en person som håller ihop verksamheten. Detta
beskrivs som �	#��	�� roll av Mintzberg. Ytterligare två av respondenterna anser att om
chefsansvaret inte läggs under biblioteket så läggs det under fritid, och fritidscheferna
har inte den kunskap som krävs för att driva ett bibliotek. En person som samlar
information för att utveckla en #-"� [min kursivering]�kunskap och förståelse för
verksamheten är enligt Mintzberg chefen i rollen som ������ (1973, s. 55-58). Både
när det gäller rollen som talesman och rollen som monitor menar respondenterna att
erfarenhet av att ha arbetat som bibliotekarie är en fördel. Det leder till ett
expertkunnande. Detta är en av de maktfaktorer som påverkar ledarskapet enligt Yukl
(se Hall 1999, s. 139).

Hur hänger de roller som respondenterna beskrivit samman med en ledares uppgifter?
Mintzberg delar upp en chefs arbetsuppgifter i tre delar: att hantera interpersonella
relationer, att hantera information och att fatta beslut (Mintzberg 1973, s. 55-58).
Uppgiften att hantera interpersonella relationer medför rollen som ledare. Uppgiften att
hantera information medför rollen som monitor respektive talesman. Den tredje typen
av uppgifter, att fatta beslut, är den mest kritiska, enligt Mintzberg. Härigenom
rättfärdigas ledarens auktoritet och den makt ledaren besitter via all den information
som han/hon får tillgång till (1977, s. 77). Roller som följer med uppgiften att fatta
beslut är bland andra att vara entreprenör, resursfördelare och förhandlare. Ingen av
respondenterna nämner denna uppgift eller någon av de roller som den medför. Detta
kan dels ha ett samband med deras dubbla arbetsuppgifter. De hinner med det allra mest
nödvändiga. I rollen som ledare hanterar de personalfrågor och i rollen som talesman
och monitor hanterar de daglig verksamhet. Beslutsfattandet på den strategiska nivån,
som också hänger samman med förändring och långsiktig planering, hinner de flesta
inte med. Respondenternas synpunkter kan också peka på deras bild av vilka uppgifter
som ingår i ledarskapet. I den inledande presentationen sa C att chefsjobbet hade en
annan innebörd för tjugo år sedan. ”Man hade hand om budget, men det var inget
märkvärdigt.” En chef var en bibliotekarie med budgetansvar. Kanske lever denna syn
fortfarande kvar till viss del?
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Under samtalen om kommunikation beskriver flera av respondenterna att det finns
kommunala avtal för individuella samtal mellan chef och personal. Det finns också avtal
om arbetsplatsmöten med samtliga personal, samt om möten på chefsnivå inom
förvaltningarna. Detta ger tillsammans en bild av ett väl utvecklat avtalssystem för både
horisontell och vertikal kommunikation så som den beskrivs av Hall (1999, s. 171f.). Ett
par av cheferna uppfattar denna struktur som överdriven på de små arbetsplatser de
verkar i. Den ena uppger att hon är trött på alla obligatoriska rapporter och möten och
skulle strunta i dessa om hon fick. Hon ställer sig således negativ till uppgiften att
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hantera information. Att hantera information är den andra av de tre huvudsakliga
uppgifter som en chef har enligt Mintzberg (1973, s. 55-58). Även Limberg pekar på
vikten av att kunna hantera information. Hon konstaterar i sin utvärdering av
utvecklingsprojekt på svenska folkbibliotek (1994, s. 38-52), att både framgång och
svårigheter på biblioteken har ett samband med chefens förmåga att skapa och förmedla
information. Med utgångspunkt i dessa exempel verkar respondentens attityd till
informationshantering bristfällig. Kanske prioriterar denna respondent arbetet som
bibliotekarie framför arbetet som chef? Det är positivt ur en del synvinklar. Biblioteket
har fått en verksamhetskunnig talesman. Det verkar också ha en entreprenör, en som
enligt Mintzberg initierar och utformar förändringar. Att se på sig själv som entreprenör
snarare än chef är vanligt i mindre organisationer enligt samme forskare (Mintzberg
1973, s. 55-58). Kanske är denna respondents syn på informationshantering ytterligare
ett exempel på att de dubbla arbetsuppgifterna leder till att någon del av dem måste
hamna i skymundan till förmån för andra?

En annan chef medger att inställningen till att ha möten med dagordning och att föra
protokoll har förändrats under årens lopp. Denna chef upplever numera att strukturen är
positiv. Synpunkterna överensstämmer med det Hall säger om att strukturerad
kommunikation är en metod för att undvika problem (1999, s. 182f.). Respondentens
berättelse visar att chefsrollen hos denna uttalat bibliotekarieinriktade chef vuxit under
årens lopp. Frågan uppstår dock: Hur skulle verksamheten ha sett ut om denna chef
hade haft dessa grundläggande kunskaper om sina arbetsuppgifter ifrån början?

Även när det gäller individuella samtal har denna chef ändrat inställning, från att
uppleva dem som onödiga på en liten arbetsplats till att anse dem som viktiga. Enligt
Hall så innefattar kommunikationen nedifrån och upp bland annat vad folk säger om sig
själva, sina prestationer och problem (1999, s.173). Det var just dessa delar av
kommunikationen som denne chef tidigare åsidosatte. Enligt Mintzberg så är att hantera
de interpersonella relationerna en av de tre grundläggande uppgifterna i en chefs arbete
(1973, s. 55-58). Även här väcks en frågeställning: Hur har detta åsidosättande av att
hantera interpersonella relationer påverkat arbetsplatsen?

Kanske har det ostrukturerade förhållningssättet till individuella samtal, möten och
rapporter uppstått på grund av respondenternas dubbla roller och den tidspress de
arbetar under. Kanske bygger det på en omedvetenhet om vilka uppgifter som ingår i
chefskapet. Exemplet med individuella utvecklingssamtal står i vilket fall som helst i
stark kontrast till hur man utförde sådana på ett företagsbibliotek, där jag under min
utbildning på Bibliotekshögskolan gjorde ett studiebesök. På denna arbetsplats
förbereddes samtalen av den anställde. Först fick varje individ skriftligt redogöra för
vad han/hon ville utveckla eller planerade att genomföra i sitt arbete, på vilket sätt och
varför. Personalen fick också beskriva vad som krävdes för genomförandet, både med
avseende på utbildning eller andra resurser, samt personliga egenskaper och färdigheter.
Därefter gick chefen och den anställde muntligt igenom planen och målen tillsammans.
Planen följdes sedan upp i kontinuerliga utvärderingar som utfördes en gång i kvartalet.
Vid lönesättningen tog chefen i ett resultatsamtal hänsyn till hur väl den anställde
lyckats genomföra det han/hon avsett.
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Denna arbetsmetod ger ett intryck av att vara mycket tidskrävande. Den ställer också
höga krav på varje enskild individ i personalen. Jämförelsen är ändå intressant.
Exemplen verkar utgöra varandras motsatser. Både Raber och Sweeney talar om en
ökad medvetenhet bland personalen som ett grundläggande steg i förändringsarbetet.
Raber menar att personalen måste formulera sin syn på bibliotekets verksamhet och sina
egna arbetsuppgifter och roller i verksamheten (Raber 1995, s. 50-63). Sweeney säger
att varje anställd måste ta ansvar för sitt eget lärande (Sweeney 1994, s. 62-94). Kan
exemplens olika arbetsmetoder ha någon betydelse för personalens medvetenhet om
sina roller, och därmed ha betydelse även för verksamhetens utveckling?
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Vid strategiska frågor konsulterade cheferna sina överordnade eller sina kollegor i det
område de var verksamma i. Samtliga chefer berättade att de dessutom diskuterade och
samtalade mycket på arbetsplatserna. De upplevde att det var viktigt att alla fick
uttrycka sina synpunkter. Cheferna var medvetna om att detta tog tid men eftersom de
arbetade på små arbetsplatser ville de ta vara på möjligheten att låta alla komma till tals.
Ett par av cheferna beskrev också att de var väl medvetna om att det var de själva som
har det yttersta ansvaret. De tvekade inte att driva igenom ett beslut även om det ibland
gick emot personalens vilja. En av cheferna beskrev dock att hon upplevde att det var
svårt att veta vid vilka tillfällen hon skall sträva efter konsensus och vid vilka tillfällen
hon borde fatta beslut själv. Hon upplevde då och då att diskussionerna blev för
långdragna, och att hon borde gå in och styra mera.

I de flesta fall anser de forskare som Haslam refererar till att ledarens individuella
beslutsfattande är att föredra. Gruppbeslut är att föredra endast vid de tillfällen när
implementeringen riskerar att misslyckas på grund av de underordnades brist på
acceptans, eller vid de tillfällen de krävs för att ge ökad kunskap (se Haslam 2001, s.
155-160). Enligt Hammarén är strävan efter konsensus utmärkande för svenskt
ledarskap (1997, s. 68f.). De deltagandes acceptans av informationen är dock avsevärt
högre när de får möjlighet att diskutera materialet och därefter ta ställning till hur de ska
förhålla sig till det (Haslam 2001, s. 155-160).  Enligt Olaisen (Olaisen, se Limberg
1994, s. 49) så kännetecknas ledningsmönstret på bibliotek av ändlösa diskussioner som
vanligtvis resulterar i att status quo upprätthålls.

Resultatet av intervjuerna visar att beslutsfattandet är en av de chefsuppgifter som blir
starkt påverkad av de dubbla yrkesroller som respondenterna har. Detta kan ha ett
samband med hur kommunikationen fungerar. Eftersom respondenterna också är
verksamma på den operativa nivån, och där kommunicerar som kollegor i sina
arbetsgrupper, skapas ett kollektivt ansvar för omgivningen (Hall 1999, s. 76). Det är
dock en viktig skillnad mellan att sträva efter konsensus och att låta alla uttrycka sin
åsikt.  En chef som strävar efter konsensus blir troligen sittande i ändlösa diskussioner
så som Olaisen beskrev det. Att däremot låta alla formulera sina åsikter för att därmed
höja acceptansen av ett beslut är en helt annan sak. Det handlar om att, som Haslam
säger, balansera mellan fördelar och nackdelar (2001, s. 155-160). En chef som
upplever svårigheter med beslutsfattandet i relation till gruppdiskussioner kanske är
alltför grupporienterad. Detta är en av de faktorer som påverkar ledarskapet enligt Yukl
(se Hall 1999, s. 139).
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De äldre respondenterna i min undersökning prioriterar personalfrågor, de yngre är mera
verksamhetsinriktade. Materialet är för litet för att kunna göra några generaliseringar
över detta faktum. En av de yngre cheferna beklagar att hon tvingas skjuta långsiktig
planering och visioner åt sidan till förmån för det dagliga arbetet i verksamheten. En
önskan om att få mer tid till långsiktig planering uttrycktes även av cheferna i Persson-
Runessons magisteruppsats (1999, s. 53). I Lundbergs uppsats rekommenderas cheferna
att lämna bort administrativa och ekonomiska uppgifter (1993, s. 19). När det gäller
prioriteringar visar även detta intervjumaterial tydligt att bibliotekschefernas dubbla
arbetsuppgifter i de flesta fall får den följden att den långsiktiga planeringen blir
åsidosatt. Personalfrågor och arbetet i den dagliga verksamheten tar upp all tid för de
flesta av respondenterna. Hammarén varnar för ett ledarskap som fastnar i de dagliga
rutinerna i stället för de strategiska frågorna. Han menar att detta får allt högre relevans
när omvärlden förändras i ett allt snabbare tempo (1997, s. 69).

Samtliga dessa synpunkter upplever jag som intressanta i relation till följande text,
hämtad ur BIBSAM12:s ledarutbildning 1998 (se bilaga 2).

Framtidsanalytikern Bengt Wahlström skriver att det i framtiden kommer att krävas
en ny typ av mellanchefer: ’Mellanchefernas funktion är idag informationsbärande. I
morgondagens organisationer vidarebefordras informationen i IT-världen direkt utan
hjälp av mellanhänder… Även självstyrande grupper behöver ledare fast på ett annat,
mer informellt sätt. Det är här behovet av mellanchefen kommer att finnas. Han/hon
måste hålla samman, utveckla och ge näring åt gruppen. Vi kommer inte att klara det
ständiga lärandet utan att någon tar ansvar för kunskapsutvecklingen i gruppen,
lyssnar och driver på’�(Riise & Wahlström 1998).

Kanske kommer dagens tidskrävande administrativa arbete med ekonomi och statistik
att alltmer datoriseras så att framtidens bibliotekschefer kan lägga ned mera tid på
strategisk planering? Kanske handlar det inte så mycket om tidsbrist på grund av
chefernas dubbla arbetsuppgifter. Det kanske snarare handlar om vilken av de båda
rollerna, chefens eller bibliotekariens, som varje individ eller arbetsplats anser viktigast?
Kanske handlar det om att medvetandegöra varje chef om vikten av strategisk
planering?

Tre avsnitt i analysen har hittills presenterats. Det första hade rubriken ledarskap, det
andra hade rubriken kommunikation och det tredje slutligen, hade rubriken
beslutsfattande. I slutet av varje avsnitt fanns en kommentarer eller en frågeställning
som alla hade med utveckling att göra. Avsnittet om ledarskap avslutades med en
kommentar om att de dubbla arbetsuppgifterna gör att cheferna inte hinner med
långsiktig planering, som har med förändringar och utveckling att göra. Avsnittet om
kommunikation avslutades med frågeställningen om en mera strukturerad arbetsmetod
skulle ha någon betydelse för ökad medvetenhet bland personalen och därmed, i
förlängningen, även för verksamhetens utveckling. Det sista avsnittet, beslutsfattande,
avslutades med frågan om mera tid till strategisk planering skulle kunna åstadkommas
genom ökad datorisering av administrativt arbete. Nu är det dags att övergå till avsnittet
om utveckling.

                                                
12 BIBSAM är Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling.
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När jag under intervjuerna kom in på ämnet utveckling talade de flesta av
respondenterna om den nya tekniken, datorer med och utan Internetuppkoppling.
Samtliga bibliotek jag besökte hade också tillgång till datorer, om än i mer eller mindre
begränsat antal. Några av respondenterna talade om samverkan mellan olika
kommunala verksamheter i sitt närområde som ett led i verksamhetsutvecklingen. Att
slå ihop folkbibliotek och skolbibliotek är ett utvecklingssteg på flera orter, men
personalen är inte odelat positiv. Deras arbetsbörda ökar. En av respondenterna menade
att utveckling var något som bara skedde i och med att brukarna ställde krav. Den var
ingenting som gick att påverka. En annan respondent är upprörd över sin kommuns tal
om visioner och kompetensutveckling. Detta sker samtidigt som alltfler kvinnor på
grund av ekonomiska nedskärningar i offentlig sektor drabbas av utbrändhet och
sjukskrivningar. Ett par av respondenterna berättar att biblioteket konkurrerar med
andra ”mjuka” verksamheter i området. De anser att det är självklart att vård och
omsorg måste prioriteras framför bibliotekets verksamhet.

Det faktum att många chefer på grund av kommunala besparingar tvingats försämra sin
egen verksamhet, verkar medföra att en del av dem inte längre kan se att de trots allt
utför ett viktigt arbete i samarbete med exempelvis barnavårdscentral och skola. De
minns hur mycket bättre det var förr. En av dem beskriver hur kommunen har infört
totalt inköpsstopp, det finns inga pengar till kompetensutveckling i längre form än högst
en dag, det är svårt att ta in en vikarie. Att reagera med irritation vid talet om utveckling
kan vara ett ytterligare tecken på att respondenterna är mer eller mindre pressade av sina
dubbla yrkesroller.

Enligt Drücker är det få serviceorganisationer som försöker tänka igenom de ändrade
förhållandena i sin arbetssituation. De flesta anser att allt som behövs är att arbeta
hårdare och skaffa mera pengar till verksamheten. Men att hela tiden se över
verksamheten och ifrågasätta vilka delar som inte fungerar är särskilt viktigt för de icke
affärsdrivande institutionerna. Drücker kallar detta ”att göra sig fri från gårdagen”.
Tjänster som inte längre bidrar positivt till verksamheten, satsningar som aldrig slog väl
ut och tjänster som inte har någon efterfrågan blir med tiden belastningar (Drücker
1980, s. 33-36). Under mina samtal med respondenterna har jag fått det intrycket att
deras dubbla arbetsuppgifter i tider av ekonomisk kris kan leda till en ond cirkel. Ju
färre i personalstyrkan desto mer arbetar chefen som bibliotekarie. Ju mer chefen
arbetar som bibliotekarie desto mindre tid finns det till strategisk planering så som
Drücker beskriver den. Detta trots att det just i tider av ekonomiska nedskärningar är
ännu viktigare att utveckla verksamheten, så att den service som erbjuds är den som är
aktuell och de begränsade ekonomiska resurserna utnyttjas maximalt (Drücker 1980, s.
33).

Att uppleva sin yrkessituation som pressad kan ta sig olika uttryck. De flesta av de
folkbibliotekschefer jag intervjuat är mellan femtio och sextio år och har varit chefer i
tjugo-trettio år. Samtidigt som de under sin tid som chef fått alltmer ansvar och
befogenheter, har de också fått verkställa alla ekonomiska nedskärningar på sina
arbetsplatser. Denna situation tillsammans med det som Mintzberg funnit som
karakteristiskt för chefsarbetet i små organisationer: ständiga avbrott, ytlighet och
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fragmentisering, vilket kan leda till brist på pauser och avkoppling, innebär en mycket
pressad arbetssituation (Mintzberg 1973, s. 106f.). Under de senaste fyra åren har
sjuskrivningar med utbrändhetsdiagnoser ökat med 50 % bland anställda i kommuner
och landsting, enligt statistik från AMF-försäkring och SPP (Burman, Olsson & Olsson
2000). Två av cheferna jag intervjuat talar om utbrändhet. Den ena av dem har varit
sjukskriven under en lång tid, den andra har försökt att klara av situationen själv.
Orsaken till deras upplevelse är olika men besläktade: den förstnämnda har en lång
konflikt med sin överordnade chef i bakgrunden. Den andra talar om att dra ned på
ambitionerna, att det är tungt att vara den som bär upp andra. Hon saknar återkoppling.
Båda nämner att det är pressande att försöka utföra ett bra arbete med ständigt minskade
ekonomiska resurser. När dessa respondenter beskriver sin arbetssituation förs mina
tankegångar åter in på deras dubbla arbetsbördor och brist på tid till långsiktig
planering.

Hall anger ett antal punkter som kännetecknar en livskraftig organisation. Personalen
skall ha en bred, professionell utbildning, makten skall vara decentraliserad,
formaliseringen låg, god service prioriteras även om det är resurskrävande och de
anställda skall uppleva trivsel på sin arbetsplats (Hall 1999, s.200). Hur väl
överensstämmer dessa punkter med verksamheten på de sju arbetsplatser jag studerat?
När det gäller utbildning var andelen utbildade bibliotekarier på folkbiblioteken 44 % av
samtliga personal år 2000 (Statens kulturråd 2001:4), efter en långsam ökning med 0,5
procentenheter per år sedan mitten av åttiotalet. Makten är decentraliserad.
Mellancheferna har fått allt större ansvar som de i sin tur delegerar. Formaliseringen är
låg på de små arbetsplatserna. På de tre första punkterna uppfyller alltså biblioteken de
karakteristiska punkterna för en organisation som förmår att utvecklas. På de två sista
punkterna avviker en del av de arbetsplatser jag besökt från de karakteristiska
kännetecken på en livskraftig organisation som Hall fastslagit. De senaste årens kraftigt
minskade resurser har medfört bland annat minskade öppettider. En av respondenterna
berättar att biblioteket fick 30 % mindre resurser det första året efter stadsdelsreformens
genomförande. Det innebär försämrade möjligheter att ge service. En respondent talar
om svåra år, en annan om bedrövlig ekonomi, en tredje säger att ”det gäller att inte
tappa sugen”, en fjärde är långtidssjukskriven. Jag uppfattar kommentarerna som att
dessa respondenter upplever eller har upplevt minskad trivsel på sin arbetsplats. Om så
är fallet uppfyller alltså en del av folkbiblioteken inte de punkter som enligt Hall
kännetecknar en livskraftig organisation. Än en gång förs mina tankar till de dubbla
yrkesroller som bibliotekscheferna har, samt Drückers ord om behovet av en planerad
avlösningspolitik i serviceorganisationer (1980, s.36).

Begreppet utveckling kan innebära många olika typer av förändringar i verksamheten.
Under intervjuerna uppfattade jag ofta att respondenterna ansåg utveckling vara
detsamma som att man införskaffade datorer med och utan Internetuppkoppling. I den
litteratur som presenteras i uppsatsens teoridel beskrivs begreppet utveckling ur ett
bredare perspektiv. Drücker talar om arbetet med ”att göra sig fri från gårdagen” (1980,
s. 33-36). Raber beskriver att många i personalen anser att allt fungerar tillräckligt bra,
och därför behövs ingen förändring. Denna inställning till arbetet måste bearbetas enligt
författaren. Som en förberedelse för förändringsarbetet måste personalen börja med att
diskutera verksamheten, ifrågasätta, testa och analysera den (Raber 1995, s. 50-63).
Även Sweeney menar att förändringsarbetet börjar med en medvetandegjord personal,
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beredd att ta ansvar för nya arbetsuppgifter. God service är en grund som denne forskare
hela tiden återkommer till, liksom vikten av en god kommunikation (Sweeney 1994, s.
62-94). I Limbergs exempel på utvecklingsprojekt inleddes arbetet med en
seminarieserie med flera bibliotek inblandade. Seminarierna gav information,
inspiration och nätverkskontakter. Efter att ha inspirerats via seminarierna bildades
arbetsgrupper på varje bibliotek. De byggde på varje individs intresse och kompetens i
stället för på formella befattningsbeskrivningar. Dessa arbetsgrupper utgjorde sedan
grunden i förändringsarbetet (Limberg 1994, s. 38-52). Utveckling kan alltså innebära
många olika inriktningar och möjligheter. Att flera av respondenterna direkt refererar
till införskaffandet av ny teknik kan även det vara ett symptom på vad de dubbla
arbetsuppgifterna medför. De exempel som Drücker (1980, s. 33-36), Raber (1995, s.
50-63), Sweeney (1994, s. 62-94) och Limberg (1994, s. 38-52) beskriver kräver alla
mycket tid, både för planering och för genomförande. Efter samtalen med
respondenterna om deras vardagliga arbetssituation upplever jag forskarnas exempel på
utvecklingsarbete som ganska exklusiva. De chefer som hinner med att planera och
genomföra sådana projekt arbetar med största sannolikhet inte som bibliotekarier också.

Trots likheter i beskrivningarna av ekonomiskt pressade omständigheter har jag också
fått ta del av en del positiva exempel bland de olika folkbibliotekens
verksamhetsutveckling. På en del bibliotek bedrevs ett samarbete med andra
verksamhetsgrenar inom kultur/fritid. Samarbetet innebar en större personalgrupp med
blandad yrkeserfarenhet, kunskap och åldrar. Detta i sin tur medförde enligt en
respondent kontinuerliga samtal om visioner och konkreta utvecklingsidéer i
personalgruppen. Det gav också tillgång till en större lokal som kunde utnyttjas till
programverksamhet. Brukarna var involverade sedan många år tillbaka i både barn- och
vuxenprogram. Bibliotekarierna ansvarade för litterära arrangemang i samarbete med
brukarna. På denna arbetsplats fanns en bred, allmänkulturell verksamhet förankrad hos
personal och brukare. Den byggde på personalens kompetens och lust samt brukarnas
önskemål.

Hur kommer det sig att en del lyckas förändra sin verksamhet i positiv riktning trots
minskade ekonomiska resurser? Det kan ha ett samband med fördelningen av respektive
respondents tjänst. De flesta av respondenterna har en flytande tjänst, de går in som
bibliotekarier vid behov och dessemellan tjänstgör de som chefer. Endast två av
cheferna i denna undersökning hade en uttalad fördelning mellan de olika yrkesrollerna.
Den ena var chef till 80 % och bibliotekarie till 20 %. Den andra hade en
arbetsfördelning på 50 % mellan de båda arbetsuppgifterna. Den flytande fördelningen
mellan yrkesrollerna innebär att frågan om ledarskap kan bli ganska godtycklig. Det är
upp till varje individ eller varje arbetsplats att avgöra vilken av de två yrkeskategorierna
som får ta mest tid. I de flesta fall hinner chefen inte med eller prioriterar inte strategisk
planering. Den arbetsplats som visade upp det komplexa exempel på
verksamhetsutveckling som beskrevs i det tidigare stycket, hade också en chefstjänst
med en befattningsbeskrivning där chefsuppgifterna skulle utgöra 80 %.

Detta perspektiv, att cheferna eller deras överordnade mer eller mindre medvetet väljer
vilken av sina arbetsuppgifter de prioriterar, ger en del nya synvinklar på
intervjumaterialet. På ett par av biblioteken hade man påbörjat en form av
grundläggande diskussion mellan olika verksamhetschefer i området.  Diskussionerna
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utfördes i en strävan efter gemensamma värderingar mellan de olika
verksamhetsgrenarna. Målet var att i förlängningen skapa en starkare organisation som
kunde ge bättre service. En del av respondenterna i min undersökning var positiva till
diskussionerna och upplevde dem stimulerande. Två av respondenterna kände sig
utanför och upplevde inte att mötet med andra chefsgrupper som särskilt meningsfulla.
Dessa två respondenter var samtidigt de som under intervjun klart formulerade att de i
första hand såg på sig själva som bibliotekarier. Undersökningsmaterialet är för litet för
att några generaliseringar skall kunna utföras. Det är ändå intressant att studera
respondenternas olika förhållningssätt till sina dubbla yrkesroller. En del av dem
prioriterar bibliotekarierollen, en del prioriterar chefsrollen. Vilken betydelse kan det få
för arbetsplatsen?

Några av respondenterna formulerar något som jag uppfattar som visioner. En av dem
talar om vikten av att skapa tillfällen till möten på biblioteket, där allmänheten kan
uppleva att de får kontakt och blir berörda. De ville ge en upplevelse av att det som
ligger i begreppet kultur är något viktigt. Ett par andra anser att bibliotekets huvudsyfte
är att finnas som motvikt i en allt rörigare omvärld, att vara en offentlig plats där man
kan få lugn och ro. Enligt Senge är det viktigt att ha ett gemensamt mål och en
gemensam vision.  Enbart en analys av nuläget eller en presentation av en framtida
vision är inte nog. Båda delar måste beskrivas. Ur upplevelsen av de båda bilderna
tillsammans, nuläget och den framtida visionen, skapas lusten att förändra (Senge 1990,
s. 8-10). Den metod som Senge beskriver för att skapa drivkraft kräver också den
planering och tid att genomföra. Resonemanget är besläktat med Rabers, Sweeneys och
Limbergs beskrivning av att utveckling börjar i samtal bland personalen (Raber 1995, s.
50-63; Sweeney 1994, s. 62-94; Limberg 1994, s. 38-52). Men, som sagt, tid att planera
långsiktigt är något som de flesta respondenter inte har.

Under flera av intervjuerna tydliggjordes en konflikt mellan bibliotek och
fritidsverksamhet. Man hade betraktat varandras kompetens misstänksamt och
nedlåtande. De två verksamhetsgrenarna hade hos en del av respondenterna tvingats
samarbeta. Det hade till en början inneburit många konflikter, för att i flera exempel
sluta i att de berikade varandra. De positiva exempel som en del respondenter beskriver
ger mig ett intryck av att samarbetet mellan verksamhetsgrenar är viktigt och bör
utvecklas i den mån det går. Kanske kan detta vara en möjlighet att trots ekonomiska
nedskärningar få ta del av ökade resurser både vad det gäller personal, lokal och
utrustning.
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Uppsatsens syfte och frågeställning presenterades under 1.3 och löd så här:

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur cheferna upplever sina dubbla
arbetsuppgifter, samt hur de uppfattar att det påverkar de uppgifter och roller som en
chef har. Min frågeställning var följande:

- Hur påverkas chefsrollen och de arbetsuppgifter som följer med den av att
  chefen också arbetar som bibliotekarie?
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Frågan skulle besvaras med avseende på följande aspekter:

- ledarskap
- kommunikation
- beslutsfattande
- verksamhetsutveckling

Den övergripande frågeställningen kan besvaras med att uppgifterna knutna till
chefsrollen i många fall blir lidande av de dubbla arbetsuppgifterna. Respondenterna har
fullt upp med daglig verksamhet och personalfrågor. De hinner inte med det långsiktiga
planeringsarbetet, vilket är en grund för verksamhetsutveckling. Den långsiktiga
planeringen blir särskilt viktig i tider av ekonomiska nedskärningar, då det blir viktigt
att hantera de minskande resurserna på bästa sätt.

När det gäller ledarskap kan jag konstatera att de yngre cheferna har en mera konfliktfri
inställning till sin roll. Jag antar att detta har ett samband med det förändrade synsätt på
ledarskap och chefsroll som skett under de senaste decennierna. Bland de äldre cheferna
finns både de som är positiva till ledarskapet och de som är negativa. Detta visar att
inställningen snarare är bunden till ideologi än till generationstillhörighet.

De dubbla yrkesrollerna resulterar i en del fall i svårigheter i förhållande till
arbetsgruppen. Det gäller den psykosociala arbetsmiljön, konflikter, individuell
lönesättning samt fenomenet att ”ta steget” och bli chef för sina tidigare kollegor.
Cheferna är medvetna om svårigheterna och de flesta trivs ändå med sin arbetssituation
nära verksamheten. De föredrar att arbeta nära verksamheten jämfört med att sitta
isolerade på ett kontor.

Samtliga chefer betonar vikten av att ha en bibliotekschef med bibliotekariebakgrund.
De menar att detta är viktigt med tanke på de stora nedskärningar som gjorts i
verksamheten, utan en sakkunnig förlorar biblioteken all sin auktoritet och hamnar
längst ned på listan över kommunala prioriteringar. Ståndpunkten kan tolkas som ännu
ett exempel på hur respondenterna tvingas prioritera i sina dubbla yrkesroller. Daglig
verksamhet och personalfrågor kommer i första hand, därmed också att ha en chef med
biblioteksbakgrund. Den viktiga del i en chefs arbetsuppgifter som strategiskt
beslutsfattande innebär hinner respondenterna inte med.

Kommunikationen på arbetsplatserna är väl förankrad i möten och träffar. En del av
respondenterna anser att de kommunala avtalen föreskriver alltför många möten i
relation till de små arbetsplatserna. Deras dubbla arbetsuppgifter gör alltså att den
utpräglade chefsuppgiften att hantera information i en del fall uppfattas som onödig.
Synpunkterna kan vara ett uttryck för att respondenterna i sina dubbla yrkesroller inte
hinner eller är medvetna om den viktiga informationsbärande delen av chefskapet.

Inför beslutsfattande rådgör bibliotekscheferna med sina överordnade samt med sin
personal. Samtalen i arbetsgruppen blir långdragna och omständliga, men eftersom
arbetsplatserna är små är det ändå möjligt att göra på detta vis. Det anses som viktigt att
alla får göra sina röster hörda. De långdragna diskussionerna kan vara ett tecken på att
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respondenterna i sina dubbla yrkesroller blir starkt påverkade av det nära kollegiala
samarbetet med sina arbetskamrater.

När cheferna prioriterar blir det i de flesta fall de långsiktiga planerna och visionerna
som får stiga åt sidan till förmån för personalfrågor och arbetet med den dagliga
verksamheten. De dubbla arbetsuppgifterna innebär att det inte finns någon tidsmässig
möjlighet att göra på något annat vis.

Begreppet verksamhetsutveckling väcker motstridiga känslor. En del upplever att de är
mitt i en utveckling, antingen via satsningar på IT eller via satsningar på samarbete med
andra kommunala verksamhetsgrenar. En del av respondenterna blir provocerade av att
konfronteras med begreppet under de knappa ekonomiska omständigheter som råder.
Irritationen kan vara ett tecken på att de dubbla yrkesrollerna är pressande. Det finns en
tendens hos respondenterna att sätta likhetstecken mellan utveckling och att införskaffa
datorer. Enligt teoretikerna så är begreppet utveckling bredare än så. Utveckling kan
börja internt, med medvetandegörande diskussioner bland personalen. Därefter handlar
det om att kunna förändra verksamheten så att den fungerar i den specifika miljö som
varje bibliotek är beläget i. Även i denna fråga kan det finnas ett samband mellan
respondenternas svar och de dubbla arbetsuppgifterna som deras båda yrkesroller
medför. De flesta av respondenterna har i sin befattningsbeskrivning inte någon
precisering av hur många timmar de ska arbeta som chef respektive bibliotekarie. En av
cheferna har en tjänst som är fördelad på 80 % som chef och 20 % som bibliotekarie. På
denna arbetsplats presenteras också ett komplext exempel på verksamhetsutveckling.
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Att vara både chef och bibliotekarie innebär att det blir nödvändigt att prioritera bland
arbetsuppgifterna. Det grundläggande arbetet, att få personalen och den dagliga
verksamheten att fungera, tar  all tid.

I tider av minskade resurser till offentlig sektor blir den långsiktiga, strategiska
planeringen allt viktigare för att kunna förvalta de minskande resurserna på bästa sätt.

De flesta av respondenterna har en flytande uppdelning mellan de båda yrkesrollerna.
En prioritering av chefsrollen och en ökad satsning på chefsuppgifterna skulle med stor
sannolikhet innebära flera exempel på utveckling av verksamheterna. Den verksamhet
vars chefstjänst var preciserad till att utgöra 80 % var också den som enligt min
uppfattning visade upp det mest komplexa exemplet på verksamhetsutveckling.
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Denna uppsats visar att 83 % av de svenska folkbibliotekscheferna även arbetar inom
verksamhetens operationella nivå. Den presenterar också sju intervjuer av
folkbibliotekschefer inom en region i Sverige. Begränsningarna i materialet hänger
samman med den tidsbegränsning som rått. Trots detta pekar materialet på ett enligt min
uppfattning angeläget och hittills outforskat ämnesområde inom svensk
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biblioteksforskning. Med utgångspunkt i denna uppsats kan jag finna flera frågor att gå
vidare med i framtida forskning.

Materialet som framkommit i den kvalitativa undersökningen kan användas för att
skapa en enkätundersökning. Den skulle i så fall kunna vända sig till samtliga
folbibliotekschefer i landet.

Vilket är innehållet i den form av utbildning som erbjuds nu verksamma folkbiblioteks-
chefer? En av uppsatsens respondenter säger sig vara trött på de många ledarskaps-
utbildningar hon tvingas gå på. Är de utbildningar hon erbjudits i kommunal regi alltför
generella, och upplevs de därför inte som meningsfulla?  Hur många nu verksamma
folkbibliotekschefer har genomgått ledarskapsutbildning?

Det finns regionala bibliotekschefs-utbildningar. En av mina respondenter nämner att
hon deltar i en sådan. I den artikel som är upprinnelse till uppsatsen beskrevs
Länsbiblioteken i Skånes fortbildning för bibliotekschefer. I artikeln ifrån BIBSAM:s
ledarutbildning (se bilaga 2) säger artikelförfattarna:

Chefsutbildningar pågår som en del av verksamheten för dem som redan är
chefer. ,'���%�����
!	�	����������	�� �� �����'-��!	�	������"���#���. [Min
kursivering.] (Riise & Wahlström 1998)

Denna slutsats drar även Persson och Runesson i sin magisteruppsats från 1999. Hur ser
situationen ut nu? Finns det någon utbildning för den som tänker sig en framtid som
bibliotekschef?

Hur ser bibliotekschefernas situation ut i övriga Norden och i övriga Europa? En
utvidgad, internationell litteraturstudie är ett logiskt första steg i fortsatt forskning.
Är i själva verket hela världen full av dubbelarbetande, splittrade folkbibliotekschefer?
Hur påverkar det i sin tur verksamhetsutvecklingen?

Enligt min uppfattning så var ett av de mest positiva exemplen på verksamhets-
utveckling ett samarbete mellan olika grenar av kommunal verksamhet i samma hus,
med brukare som aktivt deltog i kulturverksamheten. Denna breddade form av
samarbete leder till ökade resurser trots minskade anslag. Vilka ytterligare exempel i
denna riktning finns nationellt och internationellt?

Min förhoppning är att denna uppsats kan inspirera och ligga till grund för vidare
fördjupning inom ämnet.
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I ��	#���	� presenteras en del av en artikel i DIK-forum där en deltagare på en
ledarskapsutbildning för bibliotekschefer anser att ledarskapet på de flesta bibliotek är
otydligt. Denna kommentar är upprinnelsen till uppsatsen.

I �����"�#�������	� följer en kortfattad beskrivning av svensk folkbiblioteksutveckling
under 1900-talet med fokus på ledarskap. En bakgrundsundersökning har utförts.
Genom en rundringning till en tredjedel av Sveriges folkbibliotek i kommuner med
mellan 10 000 – 25 000 invånare, konstateras att 83 % av de svenska
folkbibliotekscheferna även arbetar på operativ nivå.

*����	��	�������	� tar upp de för- och nackdelar som den aktuella formen av
ledarskap kan innebära. En fördel är den nära relationen till verksamhet och personal, en
nackdel är att rutinarbete sker på bekostnad av långsiktig planering.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur cheferna upplever sina dubbla
arbetsuppgifter, samt hur de uppfattar att det påverkar de uppgifter och roller som en
chef har. Frågeställning är följande:

- Hur påverkas chefsrollen och de arbetsuppgifterna som följer med den av att chefen
   också arbetar som bibliotekarie?

Med utgångspunkt i Mintzbergs synpunkter på en chefs huvudsakliga arbetsuppgifter
har följande aspekter valts för vidareutveckling i teoridelen och som utgångspunkt
under intervjuerna: �	#������, ����"������, �	��"��������#	 och
�	�����!	��"��	
����.

.	��������	� börjar med en beskrivning av de trender som rått under slutet av 1900-
talet när det gäller offentlig sektor och organisationstänkande. Denna beskrivning ger en
möjlighet till djupare förståelse av de förändringar som skett och de värderingar som
präglat verksamheter och individer i undersökningen. Därefter presenteras ledarskap
samt därtill knutna uppgifter och roller, främst med utgångspunkt i Mintzbergs teorier.
Så följer ett avsnitt om kommunikation inom organisationer vilken sker i olika
riktningar, horisontellt och vertikalt, samt om de problem och störningar som kan
uppstå. I avsnittet om beslutsfattande presenteras de olika nivåer där detta sker, samt hur
en grupp påverkas om de får diskutera beslut gemensamt. Under rubriken
utvecklingsarbete presenteras först generell forskning om offentlig sektor och vad som
är karakteristiskt för att en organisation ska kunna utvecklas. Enligt Drücker måste
verksamheten regelbundet ses över och man bör ifrågasätta hur man kan komma ut ur
situationer som inte fungerar eller stoppa ytterligare resursförbrukning. Att göra sig fri
från gårdagen är särskilt viktigt för de icke affärsdrivande offentliga institutionerna.
Senge beskriver vikten av att ha en vision kopplad till den faktiska verkligheten, ur detta
växer en vilja att förändra. Avsnittet avslutas med exempel på utvecklingsarbete på
amerikanska och svenska bibliotek, samt en presentation av tidigare utförda studier om
chefer inom biblioteks- och kultursektorn, utförda som magisteruppsatser på Högskolan
i Borås.
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I �	��#������	� beskrivs den kvalitativa undersökningsmetoden med semistrukturerade
intervjuer som bandats för att sedan skrivas ut. Materialet har anonymiserats. I avsnittet
ges också en utförligare beskrivning av bakgrundsundersökningen, samt vilka urval och
begränsningar som gjorts under arbetet. Under rubriken genomförande beskrivs hur
arbetet med uppsatsen planerats och genomförts. En utgångspunkt i planeringen var en
grov indelning av vårterminens arbete i tre delar som vardera fick ta en månad i
anspråk. I den första tredjedelen ingick att läsa, formulera syfte och skriva teoridel. I
den andra ingick att planera, genomföra och skriva ut intervjuer, samt slutligen i den
tredje delen att sammanställa, redigera, komplettera och analysera. En övergripande
målsättning har varit att bli klar med uppsatsen under därför avsatt tid, våren 2002.
Denna målsättning har lyckats men den har också medfört begränsningar bland annat i
antalet utförda intervjuer.

I ��	��-"��"#	� presenteras inledningsvis de sju respondenterna med avseende på
ungefärlig ålder, arbetslivserfarenhet samt av vilken anledning de arbetar som chef.
Därefter följer en redovisning av intervjuresultaten. De redovisade resultaten är
rubricerade enligt de aspekter på en ledares uppgifter som angetts i syfte och
frågeställning.

I ������/��
!�#��"�����#	�	� konstateras att en del av respondenterna har en negativ
inställning till chefsroll och �	#������ trots att de arbetat i flera decennier. Den negativa
inställningen kan ha ett samband med sjuttiotalets radikala politiska strömningar, då
demokrati och medbestämmande dominerade debatten på företagens
utvecklingsavdelningar.

Respondenterna anser att det är viktigt att bibliotekschefer har djupa kunskaper om
verksamheten så att de kan föra dess talan i förvaltningen och vara en kunnig och
närvarande ledare. Ingen av respondenterna nämner de chefsuppgifter eller –roller som
hänger samman med beslutsfattande. Detta är enligt Mintzberg den mest kritiska av en
chefs uppgifter. Beslutsfattandet på strategisk nivå hänger samman med förändring och
långsiktig planering. Att ingen av respondenterna nämner någon av dessa uppgifter som
angelägna kan vara ett tecken på att de dubbla arbetsuppgifterna gör att de tvingas
prioritera. Daglig verksamhet och personalfrågor blir de uppgifter som är mest
nödvändiga att hinna med.

När det gäller ����"������ så följer en del svårigheter följer med den nära
kollegialiteten, att avgöra när ett beslut ska föregås av konsensus, att lönesätta, att lösa
konflikter. Respondenterna trivs dock med sitt arbete nära organisationens verksamhet.
En tydlig chefsroll krävs för att de dubbla rollerna skall fungera.

En av respondenterna konstaterar att hon inte hinner hålla sig à jour med ny litteratur.
Hon arbetar till 80 % som chef, det medför att hennes kompetens som bibliotekarie
minskar.

Ett par av respondenterna finner eller har funnit antalet möten och rapporter överdrivet
på de små arbetsplatser de verkar i. Synpunkterna kan visa på en okunskap om en av
chefsrollens uppgifter, att hantera information. De kan också utgöra ännu ett tecken på
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att de dubbla arbetsuppgifterna medför begränsningar i vilka åtaganden respondenterna
hinner utföra.

Vid �	��"��������#	 beskriver samtliga respondenter att de samtalar mycket på
arbetsplatserna. Beslutsfattandet är därmed en av de chefsuppgifter som blir starkt
påverkad av de dubbla yrkesrollerna. Det nära samarbetet på operativ nivå kan skapa ett
kollektivt ansvar för omgivningen, enligt Hall. En av respondenterna tycker att det är
svårt att veta när hon skall fatta ett eget beslut och när ett beslut skall föregås av
konsensus.  En chef med självförtroende, och samtidigt en chef som inte är alltför
grupporienterad, krävs för att diskussionerna inte ska bli alltför utdragna.

Fem av respondenterna prioriterar personalfrågor, två prioriterar daglig verksamhet. En
av respondenterna beklagar att hon tvingas skjuta långsiktig planering och visioner åt
sidan till förmån för daglig verksamhet.

När det gäller �	�����!	��"��	
���� så talar de flesta av respondenterna om IT-
satsningar. Utveckling kan dock ses ur ett bredare perspektiv. Enligt flera av de forskare
som presenterades i teoridelen kan den börja med medvetandegörande samtal bland
personalen. Denna form av utvecklingsarbete kräver dock tid både för planering och för
genomförande. Endast två av respondenterna har en befattningsbeskrivning som talar
om hur stor del av sin arbetstid de ska lägga på att vara chef respektive bibliotekarie.
I ett positivt exempel ur undersökningen beskrivs ett brett utvecklingsarbete på ett av
biblioteken. På denna arbetsplats är chefens arbetsuppgifter fördelade med 80 % på
chefsrollen, vilket pekar på sambandet mellan en prioritering av chefsrollen och
verksamhetsutveckling.

I ��"�����	� konstateras att cheferna tvingas prioritera bland sina dubbla arbetsuppgifter.
De flesta prioriterar daglig verksamhet och personalfrågor. I tider av minskade resurser i
offentlig sektor är strategisk planering av stor vikt, enligt Drücker. En ökad satsning på
chefsuppgifterna skulle med största sannolikt innebära flera exempel på utveckling av
verksamheterna.

,����#���������� kan inriktas på utvidgade litteraturstudier med internationella
jämförelser. Med utgångspunkt i det material som de kvalitativa intervjuerna givit
skulle en nationell enkätundersökning kunna utföras. En fördjupad undersökning av
innehållet i bibliotekschefernas utbildning för sin uppgift som chef vore också
intressant.
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Sju anonymiserade intervjuer utförda under perioden 2002-03-22 till och med
2002-04-11 på folkbibliotek i Västra Götalandsregionen. Ljudupptagningarna finns i
författarens ägo.
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Ostörd plats, presentation
Anonymitet, banda – kladd, raderas

•  "	������?
Hur länge har du arbetat som chef?
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet?
Hur kom det sig att du blev chef?

      Prioriteringar i arbetsuppgifter?
Chef på heltid: vad skulle få mer tid?
Ny form av chefsroll: Platt organisation - en enda chef för hela kultursektorn,
bra på att vara chef, inga specialistkunskaper.
Andra håll: prioriterar att ha en bibliotekschef / bibliotekarie.
Vad anser du är viktigt?

•  4���:
������

Underordnade
Överordnade

(Muntligt, skriftligt, formellt, informellt, möten, sammanträden,)
Problem i personalgruppen
Respons på de anställdas prestationer
Kontakter med andra bibliotekschefer
Kommunikationen - både chef och ”en i gänget ” – särskilda svårigheter?

•  8	��:�������
�	
Långsiktiga beslut
Vardagliga beslut

(Stöd, bollplank, beslutsunderlag: budget, statistik)
Inför förändringar (nedskärningar, ommöblering) hur påverkas din chefsroll av
att du även är ”en i gänget”?
Beslutsfattande – både chef och ”en i gänget” – särskilda svårigheter?

•  /�	����
�
Vad? Hur?
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Jag hänvisar till denna artikel i uppsatsens kapitel 1.1, 5.3 samt 5.7. Artikeln har använts
vid BIBSAM:s ledarutbildning 1998. Den var enbart tillgänglig i elektronisk form, via
KB:s hemsida. Eftersom den riskerar att tas bort när den upplevs som inaktuell
presenterar jag den här i sin helhet. Detta enligt magisterhandbokens
rekommendationer.
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Vid Göteborgs universitetsbibliotek är medelåldern bland personalen 48 år. Enligt DIK-
förbundets lönestatistik för 1997 är förhållandet detsamma på statliga bibliotek i hela
landet. Enligt ett telegram från TT, 950710, domineras personalen på de statliga
högskolorna av personer födda på 40-talet.

Bland chefer vid Göteborgs universitetsbibliotek är ingen under 48 år.

Vi ville veta hur förhållandet var vid andra universitets- och högskolebibliotek i
Sverige.

Ett problem med en hög medelålder bland chefer är att man får många samtidiga
pensionsavgångar i början av 2000-talet.

Syftet med vår undersökning är att få en uppfattning vilken beredskap de olika
biblioteken har inför 2000-talets pensionsavgångar.

,��	�������=��	���

Vi valde att studera sex universitets- och högskolebibliotek i Sverige. Uppsala UB,
Linköpings UB, Göteborgs UB, Mitthögskolan, Högskolan i Örebro samt Umeå UB.

Vi sammanställde och skickade en enkät till ÖB/bibliotekscheferna på respektive
bibliotek. I brevet som följde med enkäten refererade vi till DIK-förbundets lönestatistik
för 1997, där man kan se att medelåldern är hög bland chefer i statlig tjänst.

I enkäten frågade vi efter hur åldersstrukturen såg ut bland det egna bibliotekets chefer.
I de fall där förhållandena stämde in med ovanstående, bad vi om svar och kommentarer
till följande fyra frågeställningar:

•  Hur ser bibliotekets strategi ut för att ersätta dessa chefer?

•  Kommer rekryteringen att ske internt eller rekryteras personer utifrån?
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•  Har biblioteket en satsning på föryngring av chefskåren inom den egna
organisationen?

•  Arbetar man aktivt på att utbilda personal för att kunna träda in som chefer?

I brevet bad vi mottagaren att tänka över och fylla i enkätfrågorna, och meddelade att vi
skulle återkomma per telefon inom en vecka. Enkätresultaten samlades i flera fall in per
telefon. Två enkäter utfördes vid personligt möte och ett enkätsvar kom per post.

Åldersstatistiken från de undersökta biblioteken matades in i Excel.

Statistik från SIF och DIK-förbundet inhämtades som jämförelse. Vi gjorde också en
mindre undersökning av förhållandena vid Volvo Lastvagnars Motorutveckling, som i
storlek ungefär motsvarar Göteborgs UB.

Litteratursökningar utfördes i Artikelsök, Affärsdata och Libris/Gunda för övrigt
bakgrundsmaterial.
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Vår problembeskrivning kändes igen av samtliga tillfrågade bibliotek. Det totala antalet
chefer i enkätsvaren är 79 st varav mer än hälften är födda före 1946 vilket betyder att
pensionsavgången för dessa kommer att äga rum före år 2012. Åldrarna är spridda från
födda 1935 eller tidigare och fram till födda 1960.

Vid jämförelse med vår undersökning bland SIF-chefer är åldersstaplarna ganska lika
fram till födda ca 1950. Där bibliotekets staplar minskar, vänder SIF:s staplar uppåt,
vilket betyder att det i industrin finns yngre chefer.

�����	��

Någon klar strategi för att ersätta avgående chefer finns inte. Vid tre bibliotek planerar
eller håller man på med någon form av organisationsutredning och hänvisar till denna
som svar på frågan. Några bibliotek har en medveten strategi vid utannonsering och
tillsättning av tjänster. I något biblioteks annonser används ord som "yngre sökande".

)	��<�	��
�
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Extern rekrytering verkar vara den rekryteringsform man föredrar.

Hälften av de tillfrågade biblioteken använder sig av extern rekrytering. Förnyelsen när
det gäller personal sker för ett bibliotek inom befintliga ramar. Vid något bibliotek
fanns tankar om att ersätta avgående 1:e bibliotekarier med en annan 1:e bibliotekarie,
för att sedan annonsera ut luckan som uppstår. För några bibliotek kommer deras
organisationsutredning att ha en avgörande betydelse för hur rekryteringen i framtiden
kommer att se ut. Som det ser ut i dag, med kärva ekonomiska tider, är det inte heller
helt klart att samtliga tjänster kommer att ersättas. Ett annat problem var svårigheten att
rekrytera - att man fick få sökanden till chefstjänster berodde för ett bibliotek på det
geografiska läget. Någon hävdade att vid extern utannonsering hade den dominerande
delen av de sökande en hög medelålder - något som man tyckte var en nackdel.
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Någon direkt satsning på föryngring av chefskåren finns inte hos något bibliotek. Som
tidigare nämnts har flera bibliotek önskemål om yngre sökande vid tjänstetillsättningar.
Biblioteken är till sin organisation olika. Ett bibliotek har en platt organisation och
saknar därmed s k mellanchefer. Denna befattning kan vara en del av karriärstegen.

Ett bibliotek hade vid den senaste tjänstetillsättningen diskuterat problemet med
föryngring av personalen. Man tycker att yngre personer har en bredare kompetens - de
har ofta haft ett större antal anställningar - och tillför därmed mycket.
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Många bibliotek satsar aktivt för att på något sätt utbilda personal. Det finns exempel på
extern utbildning som till exempel BIBSAM:s chefskurs, och intern med olika
chefsutbildningar för dem som redan har en chefsbefattning. En del bibliotek
uppmanade och uppmuntrade personal att söka till denna typ av kurser, medan andra
bibliotek valde ut personal som skulle deltaga.
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Enligt statistik från SCB är den största åldersgruppen bland befolkningen i arbetsför
ålder mellan 25-34 år. Den minsta gruppen är 55-64 år, följd av åldrarna 16-24 år. Den
arbetsföra befolkningen är relativt jämt fördelad över olika åldrar. För hela
arbetsmarknaden är därför inte en sned åldersfördelningen ett allmänt problem. Det kan
däremot vara ett påtagligt problem i enskilda branscher, i företag och organisationer
som kan vara helt dominerande av en åldersgrupp, se bilaga 1. Personer i medelåldern
kommer även under det närmaste decenniet att utgöra ett stort inslag på
arbetsmarknaden. Av samtliga förvärvsarbetande utgör de medelålders mer än en
tredjedel av arbetskraften. (Axelsson).

Under 1960-talet och början på 1970-talet rådde stark expansion inom den offentliga
sektorn som ökade sin arbetsstyrka med 800 000 personer mellan 1965 och 1981.
(Generationseffekten). Detta gjorde att många välutbildade personer anställdes vid bl a
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biblioteken. Dessa personer har genom åren skaffat sig både erfarenhets- och
åldersmässiga meriter för chefspositioner och det är dessa personer som kommer att
finnas kvar inom organisationerna fram till sina pensionsavgångar mellan 2000 och
2010.

Bibliotekarieutbildningen ger den utbildade tillträde till ett begränsat antal arbetsplatser
jämfört med till exempel civilingenjörer, vårdpersonal etc. Rörligheten är därför låg
inom yrket och folk tenderar att stanna länge på sina tjänster. Det blir därför inte
naturligt att personer skaffar den breda erfarenhet som kan leda fram till att man söker
en chefsbefattning. Ett av kriterierna för en chefsbefattning inom biblioteksvärlden har
varit lång erfarenhet i yrket, dessutom ofta parat med akademiska meriter. Detta
tillsammans med den låga rörligheten inom yrket gör det svårt för yngre personer att
avancera mot en chefsposition.

Till utlysta chefstjänster ser man få sökande. Flertalet av svenska bibliotekarier är
kvinnor. Kan en av förklaringarna till att så få söker chefspositioner inom
biblioteksvärlden vara könsrelaterad?

Industrin är konkurrensutsatt, och som chef och arbetstagare har man varit tvungen att
slå sig fram. Industrin rekryterar på ett annat sätt. Från högskolan plockas
civilingenjörer direkt, som snabbt blir chefer - unga sådana. Inom biblioteksvärlden
finns inte den traditionen.

Vid omorganisationer och nedskärningar försvinner ofta mellanchefer - och med dem
kanske en karriärsstege att klättra på.

Enligt framtidsanalytikern Bengt Wahlström (Wahlström) behövs inga mellanchefer i
framtiden. Mellanchefens funktion är idag informationsbärande. I morgondagens
organisationer fyller de ingen funktion, eftersom informationen i IT-världen
vidarebefordras direkt utan hjälp av mellanhänder. Men det betyder inte att
mellanhänder inte kommer att behövas tror Bengt Wahlström. "Även självstyrande
grupper behöver ledare fast på ett annat, mer informellt sätt. Det är här behovet av
mellanchefen kommer att finnas. Han/hon måste hålla samman, utveckla
och ge näring åt gruppen. Vi kommer inte att klara det ständiga lärandet utan att någon
tar ansvar för kunskapsutvecklingen i gruppen, lyssnar och driver på".

Modellen ovan känns igen från samtal med några bibliotek i vår undersökning.

��:�����

Vår undersökning visar att medelåldern bland bibliotekschefer på de undersökta
biblioteken är hög. Biblioteken är medvetna om att pensionsavgången blir stor inom det
närmaste decenniet. Man sade sig inte ha någon uttalad strategi att ersätta dessa chefer.
Dock hade man börjat tänka på föryngring både vid utannonsering och tillsättning av
tjänster. Chefsutbildningar pågår som en del av verksamheten för de som redan är
chefer. För tänkta chefer fanns inte så många möjligheter till utbildning. Flera bibliotek
hänvisade till påbörjade organisationsutredningar.
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