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Abstract: There is a notion that library and information 

science (LIS) educated professionals are unwilling 

to take on leadership responsibilities. However, this 

has not been systematically documented. Therefore, 

this study’s aim is to provide empirical knowledge 

about LIS educated professionals’ willingness to 

become leaders, and what motivates them to become 

and stay leaders – or not. Based on research on what 

leaders do, what motivates people to lead, and 

former library leadership studies, a survey was 

conducted among employees in Norwegian public 

libraries. 210 respondents completed the survey. 

Most of the respondents were leaders (63,8 %), and 

9 % wanted to become leaders. The study provides 

no evidence that LIS educated professionals are 

unwilling to take on leadership responsibilities. 

Further, we find that 70 % of all respondents agree 

that library leaders are satisfied in their job. The 

study gives important insight into what motivates 

LIS professionals to lead or not. Reasons to become 

a leader are first and foremost a drive to develop and 

change libraries. Leadership tasks are considered 

exciting and stimulating. The study also suggests a 

relatively lower need for affiliation among those 

who become leaders. Reasons not to become a 

leader are fear of losing LIS tasks (e.g. fear of losing 

affiliation to the profession), to avoid budgeting and 

human resources tasks, lack of competence, to avoid 

responsibility, stress, and/or a heavy workload, lack 

of resources in public libraries, not holding “the 

traits of leaders”, and that the salary doesn’t make 

up for the disadvantages. 
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Forord 

Jeg vil rette en stor takk til de 210 som har besvart undersøkelsen min. Uten 

dere hadde ikke denne oppgaven blitt til. 

 

Takk også til min samboer og sønn for mye tålmodighet, støtte og glede. 

 
  Marit Terese Balstad 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for studien  

På bibliotekfeltet i Norge kan man finne en oppfatning om at bibliotekarer har 

ledervegring, og at det er vanskelig å rekruttere til biblioteksjefstillinger 

(Bergh, 2017a; Letnes, 2014). Leder ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og 

informasjonsvitenskap ved OsloMet ble i 2016 utfordret på dette og svarte med 

å vise til kandidatundersøkelsen fra 2014. Der fant man at 15,4 % av de 

uteksaminerte kandidatene fra bibliotekarutdanningen hadde lederansvar, og av 

disse igjen hadde 40 % personalansvar” (Bergan, 2016). Disse tallene mener 

instituttlederen viser at det ikke er ledervegring blant bibliotekutdannede. 

 

I England mener flere bibliotekledere i en intervjuundersøkelse at det finnes en 

uvilje hos mange bibliotekarer mot å ta på seg lederansvar, og at 

biblioteklederstillinger ikke er ansett som attraktive nok (Pors, 2013, s. 57). I 

Sverige kan vi finne lignende antakelser: ”I dag är det ofta svårt att rekrytera 

chefer, många bibliotekarier drar sig för den betydande uppgiften” skriver 

Floser, Gebele og Ljung (2005, s. 37) i sin magisteroppgave. I flere tilfeller har 

det tatt lang tid å rekruttere ny biblioteksjef og det har vært vanskelig å skaffe 

kvalifiserte søkere (Gometz, 2016; Sedelius, 2012). I sin bacheloroppgave fant 

dog Andersson og Dahlén (2011, s. 22) en noe større interesse blant 

bibliotekarer til å bli sjef enn tidligere undersøkelser har avdekket. Studentene i 

deres undersøkelse ønsker å utvikle og drive virksomheten fremover, men de 

vil helst unngå ”tråkiga” oppgaver som budsjettansvar og lange arbeidsdager. 

 

Få bibliotekarer har valgt yrket fordi de tenker seg en framtid som sjef, skriver 

biblioteksjefene Aldstedt og Hansson (2017, s. 56). I sin masteroppgave fant 

Bunes og Skybakmoen (2015, s. 53) at biblioteksjefene de intervjuet ikke 

ønsket å utøve ledelse, og at det er ”tenkelig at mange biblioteksjefer blir 

ledere fordi de ”må” – ikke fordi de ”vil””. De mener biblioteksjefene er mest 

opptatt av fagansvaret for bibliotektjenesten og ser seg selv som fagsjefer. 

Sektoren i Norge er preget av mange små folkebibliotek i et langstrakt land, og 

den eneste stillingen for bibliotekutdannede der en bor er kanskje nettopp 

biblioteksjefstillingen.  

 

I Norge er det et lovpålagt krav at biblioteksjefene i folkebibliotekene skal ha 

bibliotekfaglig utdanning (Folkebibliotekloven, 1985; Forskrift om 

kvalifikasjonskrav i bibliotekene, 2013). I 2013 ble bibliotekloven revidert, og 

det var knyttet stor oppmerksomhet og debatt til spørsmålet om det lovpålagte 

kompetansekravet fra 1985 ville bli endret (Tinnesand, 2019). Så skjedde ikke, 

og siden 2014 har sågar antallet kommuner med fagutdannet biblioteksjef økt 

(Tinnesand, 2019). Bibliotekutdannede som ledere har dermed vært et tema i 

Norge over tid. I 2012 opprettet OsloMet et erfaringsbasert masterstudium kalt 

”Bibliotek – styring og ledelse” for å imøtekomme kravene fra praksisfeltet og 

bibliotekorganisasjoner om behov for ledelseskompetanse blant 

bibliotekutdannede (Bergan, 2015; NOKUT, 2012). Behovet for slik 

kompetanse ble identifisert allerede i den norske bibliotekutredningen fra 2006; 

Bibliotekreform 2014 (ABM-utvikling, 2006). Kravene fra sektoren var basert 

på at få bibliotekutdannede søkte lederstillinger i bibliotekene til tross for 

lovkravet. 



 

6 

 

 

Oppfatningen om ledervegring blant bibliotekutdannede bunner etter det jeg 

har funnet nettopp i at det er få bibliotekutdannede som søker på lederstillinger 

i bibliotekene. Det ansees vanskelig å rekruttere til lederstillinger i bibliotek, 

mange stillinger har få søkere og de som søker er kanskje heller ikke 

kvalifisert.  

 

Samtidig har 422 folkebibliotek leder(e) i Norge i 2018, og Landøy og 

Zetterlund (2013, s. 99) fant at norske, danske og svenske bibliotekledere er 

veldig fornøyde med jobbsituasjonen sin. Minst 72 % av lederne i deres 

spørreundersøkelse ville søkt den samme jobben igjen. Bildet er med andre ord 

ikke sort/hvitt; bibliotekutdannede ønsker å være ledere og er også svært 

fornøyd med å være det. 

1.2 Om viktigheten av ledelse og ledermotivasjon 

De fleste adferdsforskere mener at ledelse er et viktig fenomen med avgjørende 

påvirkning på effektiviteten i virksomheter (Yukl, 2012, s. 6). Yukl (1989, s. 

276) fant at ledere over en periode på flere år kan påvirke den organisatoriske 

prestasjonen. Videre er tilfeldige og motvillige ledere et problem og svekker 

måloppnåelsen i organisasjoner (Andersen & Rasmussen, 2005, s. 62-63). 

Innen bibliotek- og informasjonsvitenskapsforskningen fant Pors og Johannsen 

(2002, s. 208) at fornøyde ledere bidrar til den samlede prestasjonen og 

tilfredsheten også i bibliotek. Å rekruttere motiverte ledere synes derfor å være 

viktig for alle organisasjoner, også bibliotek.  

 

Med dette som bakteppe; et lovpålagt krav til bibliotekutdanning blant 

biblioteksjefer i norske folkebibliotek, en oppfatning om at bibliotekutdannede 

i Norge ikke ønsker å være ledere, samt viktigheten av motiverte ledere, er det 

interessant og viktig for bibliotekfeltet å avdekke hvordan bibliotekutdannede 

stiller seg til å bli ledere, og hva som motiverer bibliotekdannede til å bli 

ledere, eller ikke. 

1.3 Formål og problemstilling  

Studiens overordnede formål er derfor å bidra med empirisk kunnskap om 

hvordan bibliotekutdannede stiller seg til å bli og være ledere, herunder spesielt 

deres motivasjon for å bli eller ikke bli ledere. 

 

Problemstillingen består av disse to forskningsspørsmålene: 

1. Hvordan stiller bibliotekutdannede seg til å bli og være ledere? 

2. Hva motiverer bibliotekutdannede til å bli eller ikke bli ledere? 

Etter det jeg kjenner til, er det sju år siden resultatene av den forrige 

undersøkelsen blant skandinaviske bibliotekledere ble publisert (Landøy & 

Zetterlund, 2013). Min studie gir et oppdatert bilde av tematikken i Norge, og 

bidrar særlig ved å inkludere de som foreløpig ikke er ledere, samt fokusere på 

ledermotivasjon. Denne vinklingen vil være et viktig bidrag til litteraturen. 
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1.4 Avgrensninger 

Undersøkelsen er gjennomført i Norge, blant bibliotekutdannede som jobber i 

folkebibliotek. Det er naturlig å ta utgangspunkt i mitt eget praksisfelt for å 

gjennomføre studien. Videre er det som vi har sett lovpålagt at biblioteksjefen 

skal ha bibliotekutdanning i norske folkebibliotek (Folkebibliotekloven, 1985; 

Forskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene, 2013). Dette er ikke et krav i 

andre sektorer, som universitets- og høgskolebibliotekene. Derfor konsentrerer 

jeg undersøkelsen om folkebibliotekene. 

 

Alle med utdanning innen det forskriften benevner som bibliotekspesifikke fag 

er inkludert i denne undersøkelsen. Dette er eksempelvis bibliotekvitenskap, 

informasjonsvitenskap, skolebibliotekkunnskap og dokumentasjonsvitenskap. 
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2 Ledelsesteori generelt og tidligere 
forskning på bibliotekledelse 

2.1 Kort om definisjon av ledelse 

Det finnes et vell av definisjoner på ledelse, og det faller utenfor rammene av 

denne studien å problematisere ulike innfallsvinkler til begrepet. Ledelse ”is 

much like the words democracy, love, and peace” skriver Northouse (2016, s. 

2), det betyr ulike ting for ulike mennesker. En mye brukt definisjon er å få 

ting gjort gjennom andre og å nå mål gjennom andres arbeidsinnsats 

(Northouse, 2016, s. 6; Sagberg, 2018). 

 

”Most definitions of leadership involve an influence process” (Yukl, 1989, s. 

252), men de utallige definisjonene har lite annet til felles. Påvirkning er 

likevel sentralt når en skal beskrive hva ledelse er (Northouse, 2016, s. 6). Yukl 

(2012, s. 12) kommer frem til at ledere blant annet kan påvirke valg av mål og 

strategier, de ansattes motivasjon for å nå de valgte målene, fordeling av 

ressurser og arbeidsoppgaver, og de ansattes tillit til hverandre og vilje til å 

samarbeide. 

 

Det går et klassisk skille mellom administrasjon og ledelse (management og 

leadership) innen ledelsesteorien. Administrasjon handler om planlegging, 

organisering, styring og kontroll for å få en organisasjon til å fungere, mens 

ledelse ”handler om å mestre endring” (Erichsen, Solberg & Stiklestad, 2015, 

s. 37). Administrasjon er en del av ledelsesfaget. Typiske administrative 

oppgaver er planlegging, organisering, bemanning, styring, koordinering, 

rekruttering, budsjettering og kontroll (Erichsen et al., 2015, s. 38). Ledelse er, 

som vi så over, en prosess hvor lederen påvirker andre til å nå felles mål. 

Ledelsesoppgavene er mer orientert mot de psykologiske prosessene i 

organisasjoner; å motivere og inspirere ansatte, fremme samarbeid, utvikle 

felles mål og verdigrunnlag, skape tillit og drive utvikling (Erichsen et al., 

2015, s. 39-40). 

 

En leders egenskaper og ferdigheter ble tidlig et stort forskningsfelt (Yukl, 

2012, s. 64), men selv etter hundrevis av studier fant man ingen signifikant 

sammenheng mellom enkeltegenskaper og en leders suksess (Yukl, 2012, s. 

97). Fokuset i forskningen skiftet til hvilke egenskaper som gjør en leder 

effektiv. Effektiv ledelse faller utenfor denne oppgavens rammer. Beslektede 

emner som personlighet og lederstil er også ekskludert. Her ser vi først og 

fremst på hva ledere gjør, og hva som motiverer individer til å lede. Hva ledere 

gjør er interessant i denne sammenheng da det er rimelig å anta at innholdet i 

jobben vil påvirke ønsket om å bli og være leder eller ikke. 

2.2 Begrepet leder i denne oppgaven 

Å være leder i dag innebærer som regel oppgaver innen både administrasjon og 

ledelse; en leder må beherske og kombinere de to (Erichsen et al., 2015, s. 38). 

Jeg vil i denne oppgaven bruke begrepet leder slik. Helt konkret vil leder her 

bety en leder som har økonomi- og/eller personalansvar. Begrepet biblioteksjef 
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vil også innebære økonomi- og/eller personalansvar i denne oppgaven, og 

begrepene leder og sjef ansees som synonymer. 

 

Vi skal nå se på hva en leder gjør; lederens oppgaver, aktiviteter og roller. 

2.3 Lederes oppgaver, aktiviteter og roller 

Det er vanskelig å fange hva selve ledelsesoppgaven består i. ”What do 

managers do?” spør Henry Mintzberg (1973) i klassikeren The Nature of 

Managerial Work. Å lage en komplett liste som passer alle ledere er umulig 

(Yukl, 2012, s. 114). Yukl har sammenstilt en rekke ulike taksonomier for 

lederadferd og ender opp i en tredimensjonal modell (Yukl, 2012, s. 117), som 

vi kommer tilbake til under. I tillegg til Mintzberg og Yukl har jeg brukt 

Luthans og Lockwood (1984) sitt lederobservasjonssystem, som er utviklet 

med bakgrunn i en rekke ulike taksonomier og basert på observasjon av hva 

ledere faktisk gjør; som hos Mintzberg. Til sammen gir disse en beskrivelse av 

oppgaver, aktiviteter og roller ledere har. 

 

Mintzberg (1973, 1975) er den som er mest kjent for ”the managerial activities 

approach” (Luthans, Welsh & Taylor, 1988, s. 121). I sin klassiske studie 

observerte han aktivitetene ledere utførte gjennom fem uker. Han fant at det en 

leder faktisk bruker tiden sin på gir et ganske annet bilde av hva en leder er og 

gjør, enn det de rådende forestillingene på den tiden tilsa. Den klassiske 

oppfatningen var at lederen organiserer, koordinerer, planlegger og 

kontrollerer, kort sagt administrerer, men fakta antydet noe annet (Mintzberg, 

1975, s. 49). Lederne hadde det svært travelt med en lang rekke ulike oppgaver 

og hadde lite tid til å jobbe konsentrert og sammenhengende (Mintzberg, 

1975). Det er slående hvor variert lederjobber er (Mintzberg, 2009, s. 97). 

 

Mintzberg (1973, s. 55) introduserte ti roller ”common to the work of all 

managers”. Rollene er en helhet som beskriver hva en leder gjør, og de kan 

ikke skilles fra hverandre (Mintzberg, 2009, s. 44). En rolle utgjøres av en 

samling aktiviteter med fellestrekk, og de ti rollene er delt inn i tre grupper. 

Formell autoritet gir ifølge Mintzberg (1975, s. 58-59) opphav til tre 

mellommenneskelige roller, som i sin tur er grunnlaget for tre 

informasjonsmessige roller, som igjen gjør lederen i stand til å utføre de fire 

beslutningsmessige rollene.  

 

De mellommenneskelige rollene er lederen som frontfigur (Figurehead), leder 

(Leader) og kontaktskaper (Liaison), og de innebærer overordnet sett å skape 

gode relasjoner, internt og eksternt. Oppgavene og aktivitetene i denne gruppen 

er blant annet utøvelse av personaladministrative funksjoner som å ansette, 

lære opp, evaluere, avlønne, forfremme og avskjedige. Videre handler det om å 

skape og beholde nettverk i og utenfor organisasjonen. Et godt kontaktnett gjør 

at en får tilgang til informasjon. Å behandle informasjon er en nøkkelfunksjon 

for en leder (Mintzberg, 1975), og de tre informasjonsmessige rollene er 

lederen som overvåker (Monitor), informasjonsspreder (Disseminator) og 

talsperson (Spokesman). Aktivitetene i denne gruppen går på å samle inn og 

dele informasjon, og å drive lobbyvirksomhet. 

 

Informasjonen gir grunnlag for lederen til å fatte beslutninger. De fire 

beslutningsmessige rollene er lederen som entreprenør (Entrepreneur), 
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problemløser (Disturbance Handler), ressursstyrer (Ressource Allocator) og 

forhandler (Negotiator). Det handler om å ta beslutninger, store og små, 

kortsiktige og langsiktige, og å løse problemer, store og små, kortsiktige og 

langsiktige. En leder jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av 

organisasjonen og må fordele ressursene en har til rådighet og prioritere 

mellom ulike oppgaver og prosjekter.  

 

Luthans og Lockwood (1984) og Luthans et al. (1988) utformet et 

observasjonssystem for ledere for å måle og sammenligne lederaktiviteter. Som 

hos Mintzberg er systemet basert på observert aktivitet for å avgjøre hva ledere 

faktisk gjør (Luthans et al., 1988, s. 121). De har bygd sitt skjema på flere av 

de eksisterende skjemaene og måleinstrumentene for lederadferd. Kategoriene 

hos Mintzberg overlapper, og det kan være vanskelig å plassere aktiviteten i en 

enkelt kategori. Dette, blant annet, ønsker Luthans og Lockwood (1984, s. 123) 

å bøte på. De opererer med 12 hovedkategorier, gjengitt under i tabell 2.1. 

 
1. Planlegging og koordinering (sette 

mål, definere oppgaver for å nå mål, 

utarbeide vaktlister og 

rutinebeskrivelser, koordinere 

aktivitetene til alle ansatte etc.) 

7. Monitorere og kontrollere 

(inspisere arbeid, sjekke at arbeid er 

utført eller behøves utført, se på 

prestasjonsdata/statistikk etc.) 

2. Ansettelser (utvikle jobbeskrivelser 

og annonser, evaluere søkere, intervjue 

søkere, ansette nye medarbeidere etc.) 

8. Motivere og styrke ansatte (snakke 

med og involvere ansatte, formidle ros 

og komplimenter, lytte til forslag, gi 

positiv feedback på prestasjoner, øke 

utfordringsnivået for ansatte etc.) 

 

3. Opplæring og utvikling 

(arrangere/legge til rette for workshops 

og lignende, klargjøre roller og ansvar, 

coaching/være mentor, hjelpe ansatte 

med utviklingsplaner etc.) 

9. Disiplinere og straffe (utarbeide og 

styrke regler, gi negativ tilbakemelding, 

si opp ansatte, gi reprimander etc.) 

4. Beslutningstagning og 

problemløsing (definere problemer, 

velge mellom ulike løsninger, håndtere 

daglige driftsutfordringer, kost-nytte-

analyser, bestemme hva som skal gjøres, 

utvikle prosedyrer for å øke 

effektiviteten etc.) 

10. Kontakt med eksterne (PR, 

kundekontakt, kontakt med 

leverandører, eksterne møter, 

samfunnsansvar etc.) 

5. Papirarbeid (svare på e-

poster/telefoner/brev, lese rapporter og 

lignende, skrive rapporter og lignende, 

regnskap- og budsjettarbeid, godkjenne 

regninger etc.) 

11. Konflikthåndtering (håndtere 

konflikter mellom ansatte eller en selv 

og ansatte, involvere andre for å løse 

konflikter om det trengs etc.) 

 

6. Utveksle rutineinformasjon (svare 

på rutinemessige spørsmål, motta 

informasjon, formidle møteresultater, 

holde informasjonsmøter for ansatte etc.) 

 

12. Sosialisering og lobbyvirksomhet 

(småprat med ansatte i uformell og 

spøkefull tone, diskutere rykter etc.) 

 

 
Tabell 2.1 Kategorier for lederadferd med tilhørende aktiviteter  

Etter Luthans & Lockwood (1984, s. 122), egen oversettelse. 
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Yukl (2012, s. 112) har analysert en rekke kategoriseringer av hva ledere gjør 

og ender opp med selv å kategorisere i tre dimensjoner: relasjonsorienterte, 

oppgaveorienterte og beslutningsorienterte oppgaver/adferder (Yukl, 2012, s. 

117). Oppgavene beskrevet i de ulike dimensjonene korresponderer godt med 

oppgavene hos Mintzberg og Luthans og Lockwood, som vi kan se av 

sammenstillingen i vedlegg 1. 

 

Vi har nå sett på klassiske teorier som beskriver lederes oppgaver og roller, i 

all hovedsak i en amerikansk kontekst. Det er selvsagt relevant å 

problematisere hvorvidt bruken av Mintzberg og andre studier kan overføres til 

en norsk kontekst i dag. Ikke desto mindre, en nyere studie i Norge (Erichsen et 

al., 2015, s. 21) kartla hvordan ledere i små og mellomstore bedrifter bruker 

tiden sin, og denne studien bekreftet i stor grad den klassiske forskningen fra 

70-tallet; aktivitetene er ustabile og skiftende og ledernes hverdag preges av 

rutinemessige plikter (Erichsen et al., 2015, s. 52). Arbeidet er svært 

oppgaveorientert, og strategiske oppgaver og utviklingsoppgaver blir 

nedprioritert (Erichsen et al., 2015). Rollene administrator og problemløser 

vies mest tid blant lederne, mens rollene utvikler og strateg blir nedprioritert 

(Erichsen et al., 2015, s. 25). Med andre ord har vi en indikasjon på at lederes 

oppgaver og roller er overførbare både i tid og geografi. Vi finner en annen 

indikasjon på studiers generaliserbarhet innen forskningen på personlighet og 

ledelse: Martinsen, Nordvik og Østbø (2011) søker å klarlegge hvorvidt 

målingen av femfaktormodellen for personlighetstrekk kan oversettes fra 

amerikanske til norske forhold. Gjennom tre studier av til sammen 4447 

respondenter finner de signifikant de samme mønster som i amerikanske 

studier. Jeg anser det derfor forsvarlig å ta utgangspunkt i Mintzberg i 

kartleggingen av ledernes arbeidsoppgaver også i en norsk kontekst i dag. 

 

Jeg vil nå se på beskrivelser av hva en biblioteksjef gjør. Oppgavene og rollene 

fra dette og neste underkapittel er sammenlignet for å se om det er overlapp. 

Denne sammenligningen finnes i vedlegg 1. 

2.4 Biblioteklederes oppgaver, aktiviteter og roller 

Tidligere studier innen bibliotekledelse er ifølge Pors (2013, s. 53) begrenset 

både i antall og tematisk omfang i Europa, og denne oppgavens rammer er 

videre satt til skandinaviske undersøkelser. Ledelse generelt i Sverige, 

Danmark og Norge ligner hverandre og skiller seg fra ikke-skandinavisk 

ledelse (Grenness, 2003). Skandinaviske ledere verdsetter samarbeid, 

konsensus, deltakelse og maktdeling (Grenness, 2003, s. 18). Landøy og 

Zetterlund (2013, s. 107) fant likheter mellom de tre landene også blant 

bibliotekledere; biblioteklederne er opptatt av samarbeid og å skape og vedlike 

holde relasjoner. Noen tidligere masteroppgaver i Norge og Sverige tematiserer 

bibliotekledelse og er relevante for denne studien, de er tatt med for å gi et 

tydeligere bilde av temaet i Skandinavia i dag. 

 

Den første skandinaviske biblioteklederundersøkelsen ble gjennomført i 

Danmark i 2001 (Johannsen, 2013). Den ansporet en økt oppmerksomhet på og 

bevissthet om bibliotekledelse i Danmark. Undersøkelsen hadde fokus på 

lederroller, fremtidige utfordringer, utdanningsbehov og bruk av lederverktøy. 

Undersøkelsen ble gjentatt i 2004 og 2007, og det har variert om ledere i både 

akademiske bibliotek og folkebibliotek har deltatt. Johannsen og Pors (2001, s. 
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32) fant at ledere ”i biblioteksvæsenet har meget differentierede 

arbejdsoppgaver”. I tråd med Mintzberg er biblioteklederens hverdag 

fragmentert, handlingsorientert og ofte preget av mange uforutsette 

forstyrrelser (Johannsen & Pors, 2001, s. 32).  

 

I 2001 betraktet lederne overordnet sett sin tidsbruk orientert mot endring, 

utvikling og oppfyllelse av strategiske mål. Lederne brukte også mye tid på 

driftsledelse/daglig drift, medarbeiderutvikling, administrasjon og 

saksbehandling. I 2004 var ledernes fokus endret og de brukte mer tid på 

personalrelaterte oppgaver og strategisk orienterte oppgaver (Pors, 2005, s. 

113-114). Dette skiftet mener Pors skyldes et omfattende opplæringsprogram 

for biblioteklederne; de var blitt mer profesjonelle og tryggere ledere med 

høyere kompetanse på hva ledelse innebærer. 

 

I den danske biblioteklederundersøkelsen svarte lederne også på hvilke 

lederroller de tror blir viktige i bibliotekene fremover. Tradisjonelle 

administratorroller som regelsetter, kontrollør og administrator ventes å få 

mindre betydning (Johannsen & Pors, 2001, s. 35), sammen med 

bibliotekfaglige kvalifikasjoner. Strateg og visjonsskaper fremheves, så også 

nettverksbygger, verdiskaper og kulturbærer og resultatskaper, samt 

idegenerator og endringsagent. 

 

Landøy og Zetterlund (2013) gjennomførte en spørreundersøkelse blant 

bibliotekledere i Danmark, Norge og Sverige delvis basert på Pors og 

Johannsens undersøkelse. Også her fremkom det at arbeidet er komplekst; 

biblioteklederen er involvert i mange ulike aktiviteter. Lederne mener det er 

viktig å utøve lederskapet i nært samarbeid med de ansatte, og at ledere må 

skape kontakter og nettverk, samt koordinere, formidle og være gode til å 

kommunisere. Kompetanse lederne anser som viktig for fremtiden er 

menneskekunnskap og empati, samt konflikthåndtering (Landøy & Zetterlund, 

2013, s. 100). De skandinaviske biblioteklederne vektlegger problemløsing og 

relasjonen til brukerne, og aspekter og normer knyttet til den bibliotekfaglige 

profesjonen står sterkt.  

 

I 1989 gjennomførte Lundberg en spørreundersøkelse blant ledere i bibliotek- 

og kultursektoren i svenske kommuner med over 15 000 innbyggere. 

Undersøkelsen er 30 år gammel, men gir likevel et verdifullt utgangspunkt for 

å si noe om hva bibliotekledere gjør. Hun fant at flest ledere brukte mest tid på 

planleggings- og organisasjonsspørsmål, deretter personalspørsmål og så 

nemnd-/politikerkontakt (Lundberg, 1989, s. 11). For 12 % av lederne var 

bibliotekspørsmål det som tok mest tid. Kulturspørsmål kom på femteplass, og 

øvrige administrative spørsmål og rutiner sist. Her er det viktig å merke seg at 

det også er andre kulturledere som er spurt, ikke bare biblioteksjefer. Mange av 

lederne mente at lederrollen vil forandre seg fra en spesialist- til en 

generalistrolle (Lundberg, 1989, s. 16). 

 

Tre masteroppgaver tematiserer på ulikt vis det å være leder i norske 

folkebibliotek. Nilsen (2014) fant i en intervjustudie at lederne prioriterer 

operativt bibliotekarbeid og ikke strategisk arbeid. Tiden strekker ikke til, og 

da taper den langsiktige planleggingen (Nilsen, 2014, s. 39). For større 

bibliotek er det en utfordring å få innført endringer på grunn av intern 

motstand, mens de små bibliotekene holdes tilbake av ressursmangel. Bunes og 
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Skybakmoen (2015, s. 60) fant, som Nilsen, at biblioteksjefene de intervjuet 

fokuserer på ”det bibliotekfaglige”1. Lederne er ikke bevisst sin rolle som 

ledere og de er mest opptatt av fagansvaret. 

 

Somby (2017) studerte i sin masteroppgave spesifikt ledelsesadferd og 

lederutvikling, og gjennom å observere og intervjue tre biblioteksjefer 

kategoriserte hun adferden i ulike roller. Hun fant at de viktigste rollene er 

planleggeren, den lydhøre og støttende lederen, den brukerbevisste lederen og 

den representative lederen (Somby, 2017, s. 58). Sombys mål var å identifisere 

lederverktøy biblioteksjefer trenger, og hun foreslår et lederutviklingsprogram 

med moduler i praktisk og strategisk ledelse, personalutvikling og 

personalledelse, økonomi- og budsjettstyring, synliggjøring og markedsføring, 

partnerskaps- og nettverksbygging, prosjektutvikling, endringsledelse og 

innovasjon, bibliotekenes samfunnsrolle og kommunal saksbehandling.  

 

I en svensk masteroppgave intervjuet Apelmo (2002) sju biblioteksjefer i 

Sverige om lederrollen i folkebibliotek. Apelmo fant at lederoppgavene ofte 

blir bortprioritert på grunn av ledernes dobbeltrolle som ledere og operative 

bibliotekarer. Lederne har mer enn nok med den daglige virksomheten og 

personalspørsmål og rekker ikke over den langsiktige planleggingen (Apelmo, 

2002, s. 46). Siden lederen må delta i daglig drift mener samtlige at det er 

viktig at lederen har bibliotekutdanning. Med utgangspunkt i Mintzbergs 

teorier om lederes oppgaver, kategoriserte Apelmo bibliotekledernes 

aktiviteter. Hun delte inn i ledelse, kommunikasjon, beslutningstagning og 

utvikling. Ingen av de intervjuede lederne nevnte beslutningstagning som en 

oppgave (Apelmo, 2002, s. 38). Apelmo fant at flere av lederne ikke utførte 

informasjonsrollene på en god nok måte. Hun mener dobbeltrollen medvirker 

til at mange av lederrollene blir vanskelige å utføre. 

 

I Lundberg (1989, s. 16) sin undersøkelse ble lederne i de svenske kommunene 

spurt om de regelmessig deltar i daglig drift. Hun fant at 53 % av lederne 

regelmessig jobber i opplysningstjenesten, og at dette er mer vanlig i små 

kommuner enn store; i mindre kommuner er det en større utfordring å få 

vaktplanen til å henge sammen. Størrelsen på biblioteket kan se ut til å ha 

betydning for hvor mye en leder deltar i den daglige driften.  

 

Et viktig nytt bidrag om svensk bibliotekledelse kommer fra biblioteklederne 

Aldstedt og Hansson (2017) som intervjuet 15 folkebiblioteksjefer i Sverige 

om deres virke. Stort sett var oppgavene de fikk fra sin leder koblet til økonomi 

og kommunenes overordnede mål og planer, for eksempel innen bærekraft og 

mangfold. Utover dette fant Aldstedt og Hansson (2017, s. 33) at oppdraget 

biblioteklederne hadde ofte var vagt. Lederne forteller også her at tiden ikke 

strekker til (Aldstedt & Hansson, 2017, s. 70-71). Det handler da ofte om en 

frustrasjon over at hverdagen og operative spørsmål tar over og at man aldri 

kommer frem til ”det strategiske”. Aldstedt og Hansson (2017, s. 76) mener 

skillet mellom operative og strategiske spørsmål ikke er fruktbart, og 

fremholder at en ”operativ fråga innehåller ofta – kanske alltid – strategiska 

aspekter” og at strategiske spørsmål har operative deler. De spekulerer også i 

om det er enklere å være opptatt med mange driftsoppgaver enn å rette fokus 

 
1 For eksempel kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, kultur- og litteraturformidling og 

bibliotekets posisjon i samfunnet. 
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mot refleksjon og strategisk tenkning, som kan være vanskelig å få til (Aldstedt 

& Hansson, 2017, s. 71). 

 

I Norge har Bergh (2017a, 2017b, 2018) gjennom intervjuer undersøkt hvordan 

seks biblioteksjefer opplever det å være biblioteksjef. Hun bruker et 

rammeverk med fire roller, se Bergh (2017b). Rollene lederne samstemmig 

trekker frem som viktigst, er tilretteleggeren og innovatøren, fremfor 

administratoren og konkurrenten. Lederne mener det er viktig å tilrettelegge for 

at de ansatte skal trives og gjøre en god jobb, samt at det er viktig å være 

entreprenør og drive med utvikling (Bergh, 2017b). Begge de to fremhevede 

rollene er viktige for resultater og måloppnåelse, sier biblioteklederne. Til tider 

er også rollen som administrator viktig, det er gjennom denne lederne 

”administrerer, dokumenterer og argumenterer, og driver med økonomi- og 

målstyring”. Videre opplever alle seks at personalarbeid er det mest 

utfordrende i lederrollen, og etterlyser kurs i ”den vanskelige samtalen” og 

konfliktløsing (Bergh, 2018). 

 

En oppgave lederne hos Aldstedt & Hansson (2017, s. 56) fremhever er å endre 

og utvikle bibliotekene. Også Lundberg (1989, s. 17) fant at de som blir ledere 

har visjoner de ønsker å virkeliggjøre, samt at de trives med å planlegge. Floser 

et al. (2005) intervjuet ni ledere i tre svenske universitets- og 

høgskolebibliotek, og også blant dem står utvikling sentralt. De ønsker blant 

annet å forbedre og effektivisere rutiner (Floser et al., 2005, s. 39). Utvikling 

og endring synes å være et ansvarsområde biblioteksjefene anser å være meget 

viktig. 

 

I 2019 kom videre fire norske bibliotekorganisasjoner med en plakat kalt 

Biblioteksjefenes ansvarsområde (Norsk Bibliotekforening, 2019). Plakaten 

slår fast at budsjett-, økonomi- og personalansvar skal være en del av 

biblioteksjefenes oppdrag. Videre er det fokus på faglig ansvar for driften og 

mediesamlingen, og kommunikasjon mellom politikere og 

kommuneadministrasjon og biblioteksjef. Dette er et viktig bidrag som forteller 

om profesjonsorganisasjonenes forventninger til hva biblioteksjefansvaret skal 

inneholde. 

2.5 Oppsummering av biblioteklederes oppgaver, 
aktiviteter og roller 

Vi ser at det å være biblioteksjef er, i tråd med å være leder generelt, 

fragmentert og komplekst, og innebærer mange oppgaver. Å få tiden til å 

strekke til er en utfordring, og man opplever ofte å stå i en skvis mellom 

driftsoppgaver og mer langsiktig planlegging og strategisk arbeid. 

Personalledelse, økonomi og regnskap, kommunikasjonsferdigheter og 

konflikthåndtering er kompetanse som etterspørres, og bevissthet rundt 

lederansvaret etterlyses.  

 

Sammenstilt med oppgave- og rollebeskrivelsene i det foregående kapittelet er 

innholdet i biblioteklederens hverdag ganske likt; administrasjon, driftsledelse, 

strategisk arbeid, personalledelse, endrings- og utviklingsledelse. Utvikling og 

planlegging er oppgaver mange biblioteksjefer ønsker og liker. Til 

lederoppgavene fra forrige kapittel kan vi føye til bibliotekfaglige oppgaver 
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som spesifikke for vår sektors ledere. I tillegg er endring og utvikling 

fremhevet, samt økonomi og regnskap. 

 

Vi ender opp med disse kategoriene: 

1. Planlegging og koordinering 

2. Opplæring, ansettelser og medarbeiderutvikling 

3. Beslutningstagning og problemløsning 

4. Monitorere og kontrollere 

5. Konflikthåndtering 

6. Disiplinere og straffe 

7. Motivere og støtte 

8. Sosialisering, nettverksbygging og lobbyvirksomhet 

9. Papirarbeid/administrasjon (e-post, saksbehandling, lese/skrive 

rapporter og lignende) 

10. Økonomi og regnskap 

11. Endring og utvikling 

12. Bibliotekfaglige oppgaver 

13. Hente inn og dele informasjon 

Kategoriene er med på å danne grunnlag for denne oppgavens undersøkelse. I 

vedlegg 1 finnes en sammenstilling av oppgaver, aktiviteter og roller fra dette 

og forrige kapittel.  
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3 Ledermotivasjon generelt og tidligere 
forskning på ledermotivasjon blant 
bibliotekutdannede 

3.1 Motivasjon til å lede 

Vi skal nå se på ulike teorier for motivasjon generelt og ledermotivasjon 

spesielt. Motivasjon er, som ledelse, et stort og omfattende tema og 

forskningsfelt. Motivasjon behandles ofte som én ting, men mennesker beveges 

til å handle ut fra svært ulike faktorer (Ryan & Deci, 2000). Ledermotivasjon 

er en av de mest “promising predictors of effectiveness” (Yukl, 1989, s. 260), 

og det er med andre ord viktig at den som blir leder er motivert for å være 

leder, for å lykkes. 

 

Chan og Drasgow (2001) definerer i sin teori Motivation to Lead (MTL) 

ledermotivasjon som en (fremtidig) leders beslutning om å gå inn i lederroller, 

samt gjennomføre opplæring og ta ansvar som påvirker hans eller hennes 

innsats for å bli og være leder, og ønske om å fortsette som leder (Chan & 

Drasgow, 2001, s. 482). De anser ikke ledermotivasjon for å være medfødt, 

men mener det kan læres og utvikles over tid. 

 

Ifølge MTL-teorien er ledermotivasjonen flerdimensjonal og består av tre 

hovedkomponenter: 

1. Man liker å lede andre og ser seg selv som en leder (affektiv-identitet 

komponent). 

2. Man føler en plikt til eller forventing om å påta seg lederoppgaver 

(sosial-normativ komponent). 

3. Man foretar ikke en avveining mellom kostnadene og fordelene ved å 

være leder og unngår derfor sjeldnere lederoppgaver (ikke-kalkulerende 

komponent). 

En kan med andre ord ønske å lede fordi en liker å lede andre, fordi en føler en 

plikt eller forventning om å lede, eller fordi en i mindre grad kalkulerer med 

fordeler og ulemper ved å være leder. Chan og Drasgow (2001) fremhever at 

det innen en gruppe vil være individuelle forskjeller i ledermotivasjon. MTL-

teorien er utviklet ved testing i tre utvalg fra to ulike nasjonale kulturer og 

yrkesmessige kontekster. Den er et rammeverk for å forutsi hvem som ønsker å 

bli ledere og hvor effektive de blir som ledere, slik at virksomheter kan 

identifisere og bygge opp ledertalent. 

 

MTL-teorien er fortsatt sentral og mye brukt i forskning på ledermotivasjon 

(Badura, Grijalva, Galvin, Owens & Joseph, 2020; Shen & Joseph, 2020), og 

har blitt validert også i andre kontekster, for eksempel av Bobbio og Rattazzi 

(2006). En fersk metaanalyse av Badura et al. (2020) undersøker, ved å se på 

over 29 000 respondenter i 93 studier, om en bør se de tre hovedtypene som tre 

separate typer, eller om de tre er en samlet overbygning for ledermotivasjon. 

De fant at de tre typene skiller seg signifikant fra hverandre og bør sees 

separat. 
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MTL-teorien er, så vidt jeg har funnet, ikke validert i en norsk eller 

skandinavisk kontekst, men en av modellene MTL bygger på 

(femfaktormodellen) er som vi alt har sett overførbar til en norsk sammenheng 

(Martinsen & Glasø, 2013). Ser vi Badura et al. (2020) sine resultater i lys av 

begrepene om kollektivistiske og individualistiske kulturer2, kan vi notere oss 

at komponent 3 (ikke-kalkulerende komponent) er mer knyttet til 

fellesskapsorienterte faktorer enn komponent 1 (affektiv-identitet komponent), 

som er mer knyttet til individualistiske faktorer. Komponent 2 (sosial-normativ 

komponent) befinner seg et sted midt imellom, men er mer knyttet til 

kollektivistiske faktorer enn komponent 1 (Badura et al., 2020, s. 341). 

 

Et av ankepunktene mot MTL-teorien er at den ikke i særlig grad tar hensyn til 

arbeidsmiljø, arbeidskultur eller andre kontekstuelle forhold i organisasjonen 

man arbeider i, som kan påvirke ledermotivasjonen blant de ansatte (Porter, 

Riesenmy & Fields, 2016). Porter et al. (2016) fant at flere forhold i 

jobbomgivelsene påvirket motivasjonen til å lede, blant annet muligheten for 

forfremming, lønn, anerkjennelse, kvaliteten på kommunikasjonen i bedriften 

samt organisasjonskultur og -klima. Et annet ankepunkt er at scoren for de 

ulike komponentene nok endrer seg over tid for en person, for eksempel vil 

ledererfaring påvirke om en ser ledelse som en del av sin identitet eller ikke, og 

slik påvirke resultatet for den første komponenten (Chan & Drasgow, 2001). 

 

Vi ser derfor også på andre variabler som forteller noe om en persons 

motivasjon til å lede. Ifølge en oversiktsartikkel over ledelsesforskning av Yukl 

(1989, s. 261) et ønske om makt, konkurranseinstinkt, en positiv holdning til 

autoritetspersoner, et behov for å få til noe, et relativt sett svakere behov for 

tilhørighet og/eller et ønske om å bygge opp organisasjonen en jobber for og å 

styrke og støtte andre. 

 

En innflytelsesrik teori innen motivasjon som også vil berøres, er Ryan og 

Decis (2000) selvbestemmeleseteori, hvor det grovt sett deles i indre og ytre 

motivasjon. Indre motivasjon kommer innenfra og fører til at vi gjør ting vi 

ønsker å gjøre. Ytre motivasjon kommer fra ytre påvirkning og kan være 

eksempelvis muligheten til å få bonus eller frykten for straff. Indre motivasjon 

kommer fra for eksempel interesse og begeistring og fører sammenlignet med 

ytre motivasjon blant annet til bedre prestasjoner, økt selvtillit og bedre trivsel. 

Tre medfødte psykologiske behov må oppfylles for å oppnå indre motivasjon; 

behov for autonomi, kompetanse og tilhørighet. 

 

Hva bibliotekutdannede tidligere har trukket frem som motivasjon til å lede 

skal vi straks se på. Vi skal først se på andre yrker hvor lederrekruttering kan 

være utfordrende. 

 

 
2 Triandis (1995) introduserte fire ulike kulturkategoriene, bygd på Hofstedes dimensjoner 

kollektivisme og individualisme. De fire kategoriene er vertikal kollektivisme, vertikal 

individualisme, horisontal kollektivisme og horisontal individualisme. Norge karakteriseres i 

denne sammenheng som et horisontalt individualistisk samfunn. Det betyr en kultur hvor 

individet er viktig, hvor vi finner flate samfunnsstrukturer og hvor likhet er en viktig verdi 

(Shavitt & Cho, 2016; Torelli, Ozsomer, Carvalho, Keh & Maehle, 2012). 
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3.2 Ledermotivasjon i andre sektorer 

Det finnes andre sektorer hvor det å rekruttere ledere ansees å være 

utfordrende, og hvor det er få søkere til lederstillinger. Jeg har valgt ut andre 

offentlige virksomheter i Norge med profesjonsbaserte yrker, utdanningsnivå 

tilsvarende den vi har i bibliotek eller med virksomhet som ligner den i 

bibliotek. I tillegg har lederne ofte profesjonsutdanning og ikke en spesialisert 

lederutdanning. Her ser vi kort på begrunnelser for ikke å bli leder i 

skolevesenet, akademia, helsevesenet og museer, som et bakteppe til 

undersøkelsen og til sammenligning med vårt eget felt.  

 

”Kommuner i hele landet sliter med å rekruttere rektorer”, skriver NRK 

(Johannessen, 2018, 22. jan.). Det norske Utdanningsforbundet har sett en 

negativ utvikling fra 2005, med stadig færre søkere til rektorjobbene. De 

trekker frem at rektorene har ”lite pedagogisk handlingsrom, fordi de blir satt 

til å gjøre rene driftsoppgaver” som forklaring (Korsmo, 2018). I tillegg pekes 

det på at er lønnen for lav. Rektorene rapporterer at de ikke har tilstrekkelig tid 

til pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid og må bruke for mye tid på praktiske 

gjøremål. Videre avdekker rapporten at mellomledere i skolen blant annet lar 

være å søke rektorstillinger fordi arbeidet oppfattes som ensomt og utsatt. I 

skolevesenet ser vi at kostnadene ved å ta på seg en lederjobb blir vurdert som 

for høye til at en ønsker å ta på seg lederjobben (en kalkulerer); en får for lite 

tid til å jobbe med fag, og for mye tid går med til drift og administrasjon. 

 

I en rapport bestilt av Utdannings- og forskningsdepartementet ble 

instituttledere ved norske universitet studert, herunder deres motivasjon for å 

bli instituttleder. Studien fant at det å bli leder er ”lite attraktivt sett fra et 

karriereperspektiv for vitenskapelige ansatte” (Larsen, 2002, s. 37). 

Pliktfølelsen har vært det overstyrende for å ta på seg ledervervet. En studie fra 

England bekrefter dette; vitenskapelige ansatte blir ledere fordi de mener det er 

”deres tur”, og de føler et press om å ta på seg vervet (Preston & Price, 2012). 

Samtidig fant Preston og Price at de som ble ledere også hadde et ønske om å 

ta del i den strategiske utviklingen. Videre har Skorge og Svantesen (2016) 

undersøkt hvordan instituttledere ved OsloMet opplevde å gå fra en 

vitenskapelig stilling til en lederstilling, herunder deres motivasjon for å bli 

ledere. Lederne de intervjuet hadde i liten grad et uttalt ønske om å bli ledere, 

de er heller blitt dyttet i den retningen og ”tar sin tørn” (Skorge & Svantesen, 

2016, s. 170). Samtidig var de ”motivert av lyst til å utvikle fagmiljø og 

fagområder” (Skorge & Svantesen, 2016, s. 171). 

 

I helsevesenet kan både leger og sykepleiere bli ledere. Sykepleiere har som 

bibliotekarer ofte en treårig profesjonsutdanning. Torjesen (2007) fant i en 

sammenligning av sykepleiere og leger at lederansvar kan gi sykepleierne 

fremgang i karrieren, mens det ikke nødvendigvis er det samme for leger. 

Videre fant Torjesen (2007) at ytre og indre press kan føre til at både 

sykepleiere og leger blir ledere. 

 

I en annen del av arkiv-, bibliotek- og museumssektoren har journalist Strøm-

Olsen (2013) undersøkt hvorfor over 50 % av norske kunstmuseer har 

utenlandske direktører. Forskere og fagfolk er intervjuet og det pekes på flere 

grunner til at det er så få norske ledere: Det oppfattes ikke karrierefremmende 

på det norske kunstfeltet å være leder og det er en uriaspost hvor en risikerer 
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mye kritikk. Videre mener man utdanningsinstitusjonene er for lite opptatt av å 

utstyre studentene med fagkunnskap som ikke er kunstfaglig, og institusjonene 

selv er for lite flinke til å bygge opp fremtidige ledertalenter og kompetanse 

internt. Slik oppstår et kompetanseproblem. Her vurderes kostnadene ved å bli 

leder som for høye, i tillegg til at potensielle kandidater mangler kompetanse. 

3.3 Ledermotivasjon i bibliotek 

I dette kapittelet ser jeg på hva man tidligere har funnet om hva som kan 

motivere eller demotivere bibliotekutdannede til å bli og være ledere. 

Bibliotekledelsesforskningen er som vi har sett begrenset i mengde og tematisk 

omfang (Pors, 2013, s. 53), og har i liten grad berørt nettopp ledermotivasjon 

innen vår sektor. Det har ikke lykkes denne forfatteren å identifisere 

fagfellevurderte studier som spesifikt tar for seg ledermotivasjon blant 

bibliotekutdannede. Derfor er gjennomgangen her i høy grad basert på tidligere 

studentoppgaver fra Norge og Sverige, og andre ikke fagfellevurderte 

intervjustudier fra vårt felt, hvor man har tematisert motivasjon til å bli leder i 

konteksten bibliotek og/eller bibliotekutdannede. Vi kommer til slutt inn på 

mer generelle faktorer som kan ha noe å si for hvem som blir ledere, som kjønn 

og alder. 

 

Felles for motivasjonen til å bli leder er for svært mange muligheten til 

påvirkning, utvikling og endring. Influence, som Yukl (1989, s. 252) sier, er 

nettopp i hjertet av lederoppgaven. Flere av biblioteklederne Aldstedt og 

Hansson (2017, s. 56) intervjuet fant ledermotivasjon i et ønske om forandring 

og å påvirke virksomheten. Det samme fant Bergh (2017a, 2017b, 2018) i sine 

intervjuer av seks norske biblioteksjefer; de vil gjøre en forskjell og utvikle 

bibliotekene. Hos Floser et al. (2005, s. 38-39) fremheves det at sjefsansvaret 

gir rom for kreativitet, videreutvikling og selvutvikling, at det er inspirerende 

og fremfor alt en meget utviklende jobb. Det samme sa lederne hos Lundberg 

(1989, s. 19-20); de har visjoner de vil sette ut i livet og ønsker muligheter til 

utvikling. Videre trives de med planlegging og liker bredden i 

arbeidsoppgavene. 

 

Et aspekt flere mener påvirker at få søker lederstillinger er at det ikke er fokus 

på ledelse i bibliotekverdenen. Jeg har alt nevnt at forskningen på 

bibliotekledelse i Europa ansees å være begrenset både i mengde og innhold 

(Pors, 2013, s. 53). I Norge fant Landøy (2016, s. 47) at det manglende fokuset 

på ledelse starter allerede i utdanningen; bibliotekledelse blir ikke sett på som 

et viktig tema i studieløpet: 

 
Focus is on the professional librarianship – knowledge organisation, literature 

communication and library in the society at large, at least when looking at 

course descriptions and required reading lists. 

 

Dette finner Landøy at gjelder for begge institusjonene som hovedsakelig 

utdanner bibliotekarer i Norge (OsloMet og Universitetet i Tromsø), og både 

på høyere og lavere utdanningsnivå. I 2012 ble det i Norge etablert et 

erfaringsbasert masterstudie ved OsloMet kalt ”Bibliotek, styring og ledelse” 

som svar på kravet om mer ledelseskompetanse blant bibliotekutdannede 

(ABM-utvikling, 2006; Bergan, 2015). Denne utdanningen inneholder dog 

heller ikke spesifikke emner om ledelse i bibliotek, ei heller inneholder 
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pensumlistene litteratur om bibliotekledelse (Landøy, 2016, s. 47). 

Ledelsesfagene i studiet er generelle og omhandler ledelse i norsk offentlig 

sektor. 

 

Hos Bunes og Skybakmoen (2015, s. 27) argumenteres det for at lovkravet om 

bibliotekutdannet biblioteksjef i folkebibliotekene gjør at biblioteksjefer ”har 

hovedfokus på det bibliotekfaglige, og kanskje ikke så mye på ledelsesfaget. 

Man blir biblioteksjef fordi man har riktig bibliotekfaglig utdanning, og ikke 

fordi man nødvendigvis har ledelseskompetanse eller er motivert for å være 

leder.” Johannsen (2013, s. 85) mener endringen av bibliotekloven i Danmark, 

som gjorde at også personer uten bibliotekutdanning kunne søke lederstillinger 

i folkebibliotekene, førte til økt oppmerksomhet på lederskap blant danske 

bibliotekledere. Konkurransen fra andre profesjoner, som for eksempel 

økonomi- og ledelsesutdannede, gjorde at biblioteklederne ble interessert i 

ledelsesteori og ledelsesutfordringer.  

 

En tilstøtende grunn til at noen velger ikke å bli leder er frykt for å ”tappa sin 

yrkesidentitet som bibliotekarie” (Floser et al., 2005, s. 39). Lederne Floser et 

al. (2005) intervjuet var redde for å miste fagkunnskaper, og forsøkte om mulig 

å rekke over også tradisjonelle bibliotekoppgaver. Bunes og Skybakmoen 

(2015, s. 60) fant at de fem biblioteksjefene de intervjuet ikke er bevisst sin 

rolle som ledere, men er mest opptatt av fagansvaret for bibliotektjenesten og 

ser seg selv som fagsjefer. Det kan være utfordrende å velge å bli leder dersom 

en opplever at det truer profesjonsidentiteten, og en frykter å miste tilhørighet 

til sin yrkesgruppe (Elstad, 2016, s. 285). 

 

I tillegg til frykten for å miste det bibliotekfaglige er flere også bekymret for å 

miste en annen tilhørighet; sin plass i kollegiet. Som leder kan en få en 

vanskelig dobbeltrolle som både kamerat og kollega (Floser et al., 2005, s. 38). 

Apelmo (2002, s. 46) fant at lederoppgavene ofte blir bortprioritert på grunn av 

ledernes dobbeltrolle; de har mer enn nok med den daglige virksomheten og 

personalspørsmål og rekker ikke over den langsiktige planleggingen. 

Dobbeltrollen medfører ifølge hennes informanter også utfordringer i forholdet 

til kolleger (Apelmo, 2002, s. 46). I samme gate trekkes det hos Aldstedt og 

Hansson (2017, s. 92) frem at det er ensomt å være leder – spesielt når en skal 

ta beslutninger. Også noen av Apelmos (2002, s. 29) informanter sa at 

lederrollen kan være ensom. 

 

L. Andersson og Dahlén (2011) fant i sin bacheloroppgave at 12 intervjuede 

bibliotekarstudenter ved Högskolan i Borås mener sjefsjobben er mye 

papirarbeid, budsjett- og personaloppgaver, at den er for administrativ og 

”tråkigt”. De ønsker ikke ansvar for bibliotekets økonomi, men ser svært 

positivt på et delt lederskap hvor andre har ansvar for budsjett og økonomi. 

Studentene mener lederjobben ofte er tøff og krever mange timers 

arbeidsinnsats, noe som ikke gir uttelling på lønnen (L. Andersson & Dahlén, 

2011, s. 22). Studentene er ikke redd for ansvar, men ser da for seg stillinger 

hvor det kreves faglig spisskompetanse heller enn lederstillinger. 

 

Det vanskeligste i sjefsrollen er de mange og omfattende arbeidsoppgavene 

ifølge lederne hos Lundberg (1989, s. 21). Mangfoldet av arbeidsoppgaver er 

både en fordel og en ulempe, mener Lundberg. Det gjør arbeidet variert, men 

samtidig svært fragmentert og vanskelig å takle kompetansemessig (Lundberg, 
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1989, s. 16). Videre trekker flere av lederne frem økonomi- og 

personalspørsmål som utfordrende. 

 

Kompetansebrist kan være bakgrunn for ikke å søke lederstilling. I 

selvbestemmelsesteorien (Ryan & Deci, 2000) er som vi så behov for 

kompetanse en av driverne for indre motivasjon, og Pors og Johannsen (2002, 

s. 204-205) fant at kompetanse på lederverktøy har sterk påvirkning på 

biblioteksjefenes jobbtilfredshet. Hos Johannsen og Pors (2001, s. 53) ønsker 

biblioteklederne etterutdanning innen først og fremst endringsledelse, 

verdibasert ledelse, kvalitetsledelse og kunnskapsledelse. Flere fremholder 

personalledelse og konflikthåndtering som særskilt viktig, samt 

økonomikunnskap (Bergh, 2018; Somby, 2017). 

 

Som vi ser, gjennomsyrer det bibliotekfaglige både utdanning og yrkesliv for 

bibliotekutdannede, og det er jo også det bibliotekfaglige en velger når en 

velger bibliotekutdanning. Aldstedt og Hansson (2017, s. 56) skriver at få har 

valgt bibliotekyrket fordi de ønsker å bli sjef. Lederambisjoner er knyttet til 

yrkesvalg; blant siviløkonomene fant Ipsos MMI at 50 % ville bli ledere 

(Ljøterud, 2012). Om en profesjonsutdannet sosionom eller sykepleier (eller 

bibliotekar) har ambisjoner om å bli leder er ikke like åpenbart (Elstad, 2016, s. 

280). Elstad (2016, s. 281) undersøkte nyutdannede profesjonsutøvere og fant 

at ”forventningen om å få lederansvar er over middels høy”. Ledelse er noe 

man ser for seg i løpet av karrieren. 

 

Flere av Aldstedt og Hanssons (2017) informanter mener at det å lede bibliotek 

ikke har samme status som å lede andre virksomheter i en kommune. 

Informantene mener at det ofte handler om å finne en ”dannet 

kulturpersonlighet” heller enn en person som kan lede og styre en virksomhet. 

De sier også at eksterne (ikke bibliotekutdannede) som kunne være kandidater 

til biblioteksjefstillinger anser bibliotekene som interne og ekspertorienterte 

(Aldstedt & Hansson, 2017, s. 56), og derfor ikke søker. 

 

Et annet poeng hos Aldstedt og Hansson (2017, s. 33, 119), er at oppdraget 

biblioteksjefene har ofte er utydelig. Dette kan gjøre ledelsesansvaret utydelig, 

og gi usikkerhet rundt om virksomheten styres i riktig retning. Det vil også 

gjøre fordeling og omfordeling av ressurser utfordrende. Usikkerhet kan være 

til hinder for å søke på en sjefsjobb. I en artikkel fra det svenske fagforbundet 

DIK, som organiserer ansatte innen kultur og kommunikasjon, fremheves det 

også at bibliotekene som politisk styrte institusjoner ofte har et uklart mandat 

(H. Andersson, 2012). Dette mener DIK fører til behov for støtte i 

lederutøvelsen. Fagforbundslederen mener det har blitt vanskeligere å 

rekruttere biblioteksjefer, organisasjonen holder derfor lederkurs for å øke 

kompetansen og kunnskapen om ledelse slik at flere kan søke lederstillinger. 

 

DIK peker videre på at et lavt lønnsnivå bidrar til få søkere (H. Andersson, 

2012). Hos Johannsen og Pors (2001, s. 71) mener nesten halvparten av 

biblioteklederne at lønnen er for dårlig, og kun en femtedel mener den er 

rimelig. Også studentene hos Apelmo (2002) mente at lønnen ikke var noen 

motivasjonsfaktor. Hos Floser et al. (2005, s. 61-62) sier dog de intervjuede 

biblioteksjefene at lønnen er en motivasjonsfaktor, og flere er fornøyde med 

egen lønn. Lederlønnen kan både motivere og demotivere. 
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Sjefene Aldtstedt og Hansson intervjuet var samstemte i beskrivelsen av 

kulturen i bibliotekene; introvert, forsiktig, følelsesstyrt, konfliktsky, 

konsensusorientert og preget av frykt for å gjøre feil (Aldstedt & Hansson, 

2017, s. 67). Det er ofte ”viktigare att tycka lika än att ta frågorna vidare 

genom kritisk granskning” (Aldstedt & Hansson, 2017, s. 68). Dette gjør at 

man heller skjuler problemer enn løfter dem frem og gransker dem, 

argumenterer Aldstedt og Hansson. Det kan gjøre lederjobben vanskelig. 

 

En seiglivet myte om bibliotekaren er at hun er introvert. I 1992 ble 1600 

amerikanske bibliotekarer personlighetstestet, og man fant at 63 % av 

bibliotekarene hadde en introvert preferanse (Scherdin, 1994, s. 132). Dette var 

omtrent motsatt av den amerikanske befolkningen generelt, hvor 65 % hadde 

preferanse for ekstroversjon. De introverte var i denne studien overrepresentert 

blant bibliotekarer. Studier på ledelsesfeltet har vist at mer ekstroverte personer 

oftere søker lederstillinger, og at introverte er mer motvillige til å bli ledere 

(Lai, 2019; Martinsen & Glasø, 2013). Effektiv ledelse har ofte blitt koblet til 

at lederen skårer høyere på ekstroversjon (Martinsen & Glasø, 2013), men ”ny 

forskning viser at bildet ikke er så enkelt” (Lai, 2019). Introverte overvurderer 

gjerne hvor sosial en leder må være. 

 

Kjønn er generelt en ikke uvesentlig faktor når det kommer til ledelse, selv om 

flere og flere kvinner nå blir ledere (Fredriksen, 2019). Bibliotekene er dog 

tradisjonelt kvinnedominerte, og vi finner svært mange kvinnelige ledere her 

(Pors & Johannsen, 2002). Gjennomsnittssjefen i svenske folkebibliotek var i 

1989 kvinne, 49 år gammel og hadde jobbet som leder i 11,9 år i en og samme 

kommune (Lundberg, 1989). I 2013 fant Landøy og Zetterlund (2013, s. 107) 

at den skandinaviske gjennomsnittslederen i bibliotek er kvinne, ca. 50 år 

gammel, med 6-8 års erfaring i bransjen og høy utdannelse. Fortsatt er nesten 

70 % av studentene ved bibliotekfaglige utdanninger ved OsloMet kvinner (se 

vedlegg 2). Vi kan se omlag samme fordeling i utvalgte universitets- og 

høgskolebibliotek; 62-72 % av årsverkene ved universitetsbibliotekene ved 

NTNU, OsloMet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i 

Tromsø utføres av kvinner (se vedlegg 3). Likevel fant Johannsen og Pors 

(2001, s. 13) at kvinnene er i mindretall blant topplederne i danske bibliotek. 

 

I en spørreundersøkelse forsøkte Storvik (2006, s. 221) å finne ut hvorfor 

kvinner i staten ikke søker lederstillinger i like stor grad som menn. Storviks 

studie viste ingen forskjeller hva gjelder motivasjon, prioritering eller 

tidsklemmeproblemer, men bekreftet at kvinner sjeldnere søker lederstillinger 

enn menn (Storvik, 2006, s. 242). Studien viste at kvinnene hadde lavere 

forventning om å få lederstillinger og derfor ikke søkte (Storvik, 2006, s. 249). 

Dersom kvinnene ble invitert til å søke av arbeidsgiver, søkte de lederstillinger 

like ofte som menn. Hos Aldstedt og Hansson (2017, s. 56) har flere av lederne 

blitt oppmuntret til å søke lederstillingen – særlig de som er rekruttert internt. 

Også hos Floser et al. (2005) har noen av lederne blitt oppmuntret til å søke, 

selv om flere har søkt på eget initiativ. Storvik (2006, s. 250) fant videre at 

andelen ledere er høyere blant de yngre kvinnene enn blant de eldre. Ifølge 

Storvik kan det overordnet sett dreie seg om at det nå er vanligere at kvinner 

også tar lederutdanning og blir ledere.  

 

Alder kan også være en faktor med tanke på ledermotivasjon. En undersøkelse 

blant 4000 unge i Norden viste at mange ønsker å bli sjef i løpet av karrieren 
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(Ledarna, 2012). I Norge sa sju av 10 at de kan tenke seg å bli ledere. Norge 

har videre den høyeste andelen unge kvinner som ønsker å bli ledere; 62 %. 

Bemanningsbyrået Academic Works undersøkelse er besvart av 1153 personer 

i Norge, og den bekrefter at unge er positivt innstilt til å bli ledere; sju av 10 

unge vil takke ja til en sjefsrolle i fremtiden og hele åtte av 10 studenter sier det 

samme (Academic Work, 2019). En undersøkelse gjort av Ipsos MMI viste at 

det blant befolkningen generelt er 14 % som ønsker å bli leder (Ljøterud, 

2012). Tallene blant de unge er langt høyere. 

 

På bibliotekfeltet mener informantene hos Floser et al. (2005, s. 39) at det er i 

ferd med å skje en endring med hensyn til alder, at de yngre her også er mer 

innstilt på å være ledere. Dette mener de henger sammen med at synet på 

ledelse har endret seg, det har blitt mer akseptert å ville bli sjef. Aldstedt og 

Hansson (2017, s. 99) løfter frem at mange av intervjuobjektene har et 

anstrengt forhold til å være en person med makt. Det er lettere å ”se sig själv 

som en person som är positiv til förändring och utveckling, än en som använder 

sitt mandat för att driva igenom förändringar” (Aldstedt og Hansson, 2017, s. 

99). Apelmo (2002, s. 36) mener synet på ledelse varierer med ideologisk 

standpunkt blant sine respondenter, og ikke nødvendigvis er et 

generasjonsspørsmål. 

3.4 Oppsummering av ledermotivasjon i bibliotek 

Gjennomgående er et ønske om forandring, utvikling og mulighet til å påvirke 

bakgrunn for ønsket om å lede. Flere sier også at de liker å planlegge. Enkelte 

har blitt leder fordi de har blitt oppmuntret til det, men svært mange søker på 

eget initiativ. 

 

Å miste fagkunnskap og å stå i en vanskelig dobbeltrolle er grunner for å ikke 

ønske å bli leder. Det har en kostnad å bli leder og enkelte anser den kostnaden 

som for høy; de ønsker ikke å utsette seg for ensomheten, for å miste sin plass i 

flokken eller for å miste sin yrkesidentitet. Økonomi- og personalspørsmål 

ansees av mange som utfordrende, og det etterlyses kompetanse innen dette – 

spesielt innen personalrelaterte spørsmål. Å øke kunnskapen om selve 

ledergjerningen, samt kompetansen til å utføre den, er tiltak flere mener vil 

gjøre at flere søker lederstillinger. 

 

Hos Aldstedt og Hansson (2017) er organisasjonskulturen og et uklart oppdrag 

diskutert som faktorer som kan bidra til at lederstillingene ikke oppleves som 

attraktive.  

 

Mer generelle grunner til å søke eller ikke søke lederstillinger, er om 

lederstatus påvirker egen status og karriere, hvor mye tid en tror det tar, nivået 

på lederlønnen, og om en ønsker makt eller ikke. Kjønn og alder spiller også 

inn. I tillegg ser det ut til at ekstroverte i større grad søker lederstillinger enn 

introverte.  
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4 Metode 

4.1 Valg av forskningsdesign 

I denne oppgaven søker jeg å finne ut hvordan bibliotekutdannede stiller seg til 

å bli og være ledere, herunder deres ledermotivasjon. Problemstillingen kan 

besvares både kvantitativt og kvalitativt. De undersøkelsene vi har sett som 

berører temaet ledermotivasjon innen bibliotek- og informasjonsvitenskap er 

stort sett intervjustudier. Jeg ønsker å utfylle bildet og vil derfor gjennomføre 

en kvantitativ undersøkelse. Studien plasserer seg innen 

bibliotekledelsesforskningen i tradisjonen etter Pors og Johannsen (Johannsen, 

2013; Pors & Johannsen, 2002) og Landøy og Zetterlund (2013). 

 

For best å få et overblikk over hva flest mulig mener, vil jeg gjennomføre en 

spørreundersøkelse. Den viktigste fordelen med survey er at en kan innhente 

mye informasjon fra hver respondent (Selnes, 1999, s. 183). I tillegg kan en 

med et relativt lite utvalg få et ganske presist bilde av en større populasjon. 

Denne studien er en kvantitativ studie, nærmere bestemt en deskriptiv 

tverrsnittstudie, og gir et øyeblikksbilde av tematikken i det gitte utvalget på et 

gitt tidspunkt. 

 

I det videre beskrives utforming av undersøkelsen og hvordan begrepene ble 

operasjonalisert, samt datainnsamling, utvalg, valg av statistisk analysemetode 

og undersøkelsens reliabilitet og validitet. 

4.2 Utforming av undersøkelsen 

Bakgrunn for spørsmålene i undersøkelsen er blant annet Landøy og 

Zetterlunds (2013) og Johannsen og Pors’ (2001) spørreskjema. Disse igjen er 

basert på det danske ledelsesbarometeret (Johannsen & Pors, 2001). Videre har 

vi i kapitlene forut sett hvilke arbeidsoppgaver bibliotekledere ofte har og hva 

som kan motivere til å bli eller ikke bli leder. Dette er den teoretiske 

bakgrunnen for spørsmålene i undersøkelsen. Særlig fokus har ulike 

begrunnelser vi har sett for å bli eller ikke bli leder. 

 

Spørsmålene i undersøkelsen er koblet til teori og tidligere studier, og 

sammenhengene er oppsummert i vedlegg 4. Undersøkelsen består av 

innledende faktaspørsmål hvor det innhentes grunnvariabler som kjønn, alder 

og arbeidserfaring, i tillegg til informasjon om respondenten er leder eller ikke 

og eventuelt om respondenten ønsker å bli leder eller ikke. Deretter kommer en 

seksjon med påstander om ledere og ledelse basert på motivasjonsårsaker. Til 

sist kommer en bolk med spørsmål om lederoppgaver. Spørreskjemaet i sin 

helhet finnes i vedlegg 6. 

4.2 Valg av skala 

For påstandene i spørreskjemaet har jeg valgt å bruke Likert-skala med 5 

punkter. 1 tilsvarer ”Helt uenig” og 5 ”Helt enig”. For spørsmålene om 

tidsbruk på lederoppgaver tilsvarer 1 ”Bruker ingen tid” og 5 ”Bruker mye tid”. 

I tillegg er svaralternativet Vet ikke/Ikke relevant mulig. Disse 

svaralternativene er også brukt av Landøy og Zetterlund. Likert-skalaer er 
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vanlige fordi de er enkle og kraftige (Alreck & Settle, 1995, s. 117). Graderte 

skalaer gjør at en kan svare mer nyansert enn enig/uenig, og slik kan en få mer 

nyansert informasjon om respondentenes meninger. Med punktene 1-5 finnes 

et nøytralt midtpunkt (3), som tilsvarer svaralternativet verken enig eller uenig. 

 

Optimal skalalengde er debattert. Krosnick og Presser (2010, s. 271) har gått 

gjennom flere studier og vurdert skalalengde opp mot reliabilitet (pålitelighet) 

og validitet (gyldighet). De fant at skalaer med 2-3 punkter har lavere 

reliabilitet enn lengre skalaer, og at ved rundt 7 punkter avtar reliabiliteten 

igjen. De så samme mønster for validitet; moderate skalaer gir høyere validitet 

enn korte og spesielt lange skalaer. 

 

Om et nøytralt midtpunkt (verken enig eller uenig) bør være med er også 

debattert (Krosnick & Presser, 2010, s. 271; Selnes, 1999, s. 210). Med et 

midtpunkt er det en fare for at respondentene satisfierer (Krosnick & Presser, 

2010, s. 271); dvs. velger svaralternativet som er ”greit nok”, men ikke 

optimalt. Med alternativet Vet ikke/Ikke relevant, mener jeg sjansen for at 

respondentene krysser 3 fordi de ikke helt vet hva de mener, er redusert. Med 

et nøytralt alternativ får man et inntrykk av hvor mange som ikke har en verken 

negativ eller positiv mening eller holdning, og man unngår at respondentene 

tilfeldig havner på litt uenig eller litt enig og blir tatt til inntekt for en mening 

de kanskje ikke har (Krosnick & Presser, 2010, s. 274). 

4.3 Programvare brukt til utforming og analyse 

Spørreundersøkelsen er laget og gjennomført i Sunet Survey, gjennom 

abonnement ved Högskolan i Borås. Dataene er lastet ned i Excel-format fra 

Sunet, og deretter behandlet og analysert i Microsoft Excel og R Studio. 

4.4 Hva jeg ikke undersøker 

Denne undersøkelsen tar ikke for seg hva god eller effektiv ledelse på 

bibliotekfeltet er. Jeg ser ikke på personlighet eller egenskaper ledere har eller 

bør ha eller hvem som bør bli ledere, ei heller undersøkes ulike lederstiler. 

Respondentenes egenskaper eller personlighet undersøkes ikke. Jeg undersøker 

heller ikke forskjeller mellom ledere på bibliotekfeltet eller ulikheter ved å lede 

ved ulike bibliotek. 

4.5 Utvalget 

Populasjonen er bibliotekutdannede i Norge. Størrelsen på populasjonen er 

ikke kjent. Det er ikke rett frem å finne ut hvor mange som har 

bibliotekutdanning totalt og en umulig oppgave å nå alle. Jeg må derfor finne et 

uttrekk som gir et gyldig (valid) grunnlag for analyse av resultatene, hvor jeg 

blant annet vet hvor stort det totale utvalget er, slik at svarprosent kan 

beregnes. 

 

Et naturlig sted å lete etter bibliotekutdannede er blant de ansatte i 

bibliotekene. I Norge i 2018 jobbet det 2398 personer i folkebibliotekene 

(Bibliotekutvikling, 2019) og 1583 i fag- og forskningsbibliotekene (Statistisk 

sentralbyrå, 2019). Folkebibliotekene rapporterer videre antall ansatte som har 

bibliotekfaglig utdanning. I tillegg er det i norske folkebibliotek et lovpålagt 



 

26 

 

krav om bibliotekutdannet biblioteksjef, som gjør det ekstra aktuelt å 

undersøke hvordan bibliotekutdannede her stiller seg til å bli ledere. 

 

For 2018 er det rapportert 1095 ansatte med bibliotekfaglig utdanning blant de 

2398 ansatte i de 422 norske folkebibliotekene (Bibliotekutvikling, 2019). Kun 

tre små kommuner3 mangler data for dette. 

 

Jeg har gjennom BaseBibliotek4 og folkebibliotekenes hjemmesider samlet inn 

e-postadresser til alle de 422 bibliotekene. Det har ikke vært mulig å samle inn 

e-postadresser til enkeltpersoner. Det finnes ikke informasjon om hvem som 

har bibliotekfaglig utdanning, og en del bibliotek oppgir heller ikke personlige 

adresser til ansatte. Kun der de spesifikt har vært oppgitt som kontaktpunkt for 

biblioteket, har e-posten gått til en personlig adresse. 

4.6 Pretest av undersøkelsen 

For å motvirke feil, uklarheter, vanskelige formuleringer og misforståelser som 

kan føre til målefeil bør spørreskjema alltid pretestes (Selnes, 1999, s. 214). E-

postundersøkelser spesielt bør pretestes, der kan ingen intervjuer rapportere inn 

utfordringer i innhentingen av data. Pretesting kan også være viktig for 

svarprosenten; en kan finne ut om en bør endre utformingen og formulere 

følgebrevet annerledes for eksempel. 

 

Denne undersøkelsen er pretestet av fem personer. Disse har ulik bakgrunn; to 

er ledere i fagbibliotek i dag, en jobber i bibliotek, men er ikke leder, en er 

forsker på et helt annet felt og en er min veileder. 

 

Pretesten avdekket noen uklarheter og skrivefeil, samt hvor lang tid utfylling 

av skjemaet tar (5-7 minutter). Dette er viktig å vite ved utsendelse av 

undersøkelsen. Dersom det tar for lang tid å fylle ut undersøkelsen, vil det 

kunne gå ut over svarprosenten. 

4.7 Utsendelse av undersøkelsen 

Undersøkelsen ble sendt ut torsdag 21. november 2019, og avsluttet torsdag 5. 

desember 2019. Den ble totalt sendt til 532 e-postadresser. Følgebrevet finnes i 

vedlegg 5 og spørreundersøkelsen i vedlegg 6. En påminnelse ble sendt ut 

tirsdag 3. desember, som et bidrag til å øke svarprosenten. 

 

Jeg fikk sju feilmeldinger ved utsendelse, for alle disse var det mulig å finne 

alternative adresser ved hjelp av nettsidene til bibliotekene. Jeg fikk to e-poster 

med spørsmål til undersøkelsen og tre e-poster med oppmuntrende ord og 

kommentarer. Jeg fikk også svar fra to som ikke besvarte undersøkelsen fordi 

de ikke hadde bibliotekutdanning. 

 

 

 
3 Rømskog, Rollag og Torsken. 
4 Nasjonalbibliotekets adressekatalog for norske bibliotek: 

https://www.nb.no/BaseBibliotekSearch 



 

27 

 

4.8 Hypotesetesting – statistisk signifikante 
sammenhenger 

For å besvare problemstillingens spørsmål 2 om hva som motiverer 

bibliotekutdannede til å bli ledere, vil jeg teste om det er statistisk signifikante 

sammenhenger mellom variabler i undersøkelsen. For eksempel om det er 

sammenheng mellom synet på lederlønn og ønsket om å bli leder eller ikke. 

 

Resultater fra spørreundersøkelser fremstilles ofte i krysstabeller (Ringdal, 

2013, s. 324), så også i denne oppgaven. Bivariate krysstabeller kan gi en 

indikasjon på om noen verdikombinasjoner mellom variablene er mer vanlig 

enn andre (Hermansen, 2019). For å angi hvor sterk en eventuell sammenheng 

mellom variabler er, beregner vi korrelasjonsmål (Ringdal, 2013, s. 304).  

 

Kjikvadrattesten5 er mye brukt sammen med krysstabeller for å undersøke om 

det er tilfeldige sammenhenger i utvalget, eller om det også kan være 

korrelasjon mellom variablene på populasjonsnivå (Ringdal, 2013, s. 335). Den 

tester sammenhengen mellom to kategoriske variabler (Hermansen, 2019, s. 

90) og sammenligner den faktiske krysstabellen med en hypotetisk krysstabell 

(forventningstabell) der det ikke er sammenheng mellom variablene. Resultatet 

er en sannsynlighet (p-verdi) for at den faktiske krysstabellen er tilfeldig. 

 

En annen vanlig test for bivariate krysstabeller er Fishers eksakte test, som 

beregner den nøyaktige sannsynligheten for å få akkurat det resultatet vi har 

fått (Hess & Hess, 2017; Lydersen, Fagerland & Laake, 2019a). Fishers 

eksakte test er vanskelig å beregne for hånd, men nå finnes programvare og 

nettressurser som beregner testen raskt og enkelt.  

 

Kjikvadrattesten fungerer best på større utvalg og er ikke anbefalt brukt dersom 

verdien i en av rutene i forventningstabellen er lavere enn 5 (Alreck & Settle, 

1995, s. 290; Lydersen, Fagerland & Laake, 2019b; Ringdal, 2013, s. 335). 

Den vil sannsynligvis gi for liberale resultater ved lave forventede verdier 

(Hess & Hess, 2017), og en kan få type I-feil (forkastningsfeil). I disse 

tilfellene anbefales Fisher-test (Hess & Hess, 2017; Lydersen et al., 2019a). 

Fisher-testen kan dog på sin side, i motsetning til kjikvadrattesten, gi et noe 

konservativt utfall for små utvalg. Sannsynligheten for type I-feil vil da være 

lavere. Fishers eksakte test kan også brukes for større utvalg (opptil 1000 ifølge 

McDonald (2014)), det er derfor utført Fisher-test også der verdiene er store 

nok for kjikvadrattesten. Dersom begge testene gir samme resultat, styrker det 

resultatet. 

 

For å gjennomføre begge testene, formuleres hypoteser på populasjonsnivå: 

nullhypotesen H0 og alternativhypotesen H1. H0 er alltid formulert etter 

følgende mal: ”Det er ingen sammenheng mellom variabel x og variabel y”. 

Alternativhypotesen blir alltid: ”Det er en sammenheng mellom variabel x og 

variabel y.” Dette er en tosidig test hvor vi ikke ser på retningen i en eventuell 

sammenheng mellom variablene. 

 

 
5 Helt spesifikt er det her snakk om ”the chi-square test of independence”. 
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Når hypotesene er formulert settes et signifikansnivå. Det vanligste er 0,05, 

dvs. 5 %, etablert av omtalte Fisher (Hess & Hess, 2017). 0,05 er valgt 

signifikansnivå også i denne oppgaven. Det beregnes så en p-verdi, et mål på 

hvor sannsynlig det er å få samme resultat som i undersøkelsen ved en 

tilfeldighet. Hvis p-verdien er under signifikansnivået, forkastes nullhypotesen. 

Med andre ord: Dersom sannsynligheten for å få det samme resultatet som i 

undersøkelsen ved en tilfeldighet er under 5 %, forkastes nullhypotesen, og 

man sier at det er en statistisk signifikant sammenheng mellom variablene. 

 

Sammenhengen mellom p-verdi, signifikans og om en beholder hypotesen eller 

ikke, oppsummeres i denne tabellen basert på Hornæs (2003): 

 
p-verdi Signifikant 

sammenheng? 

Forkaste eller beholde H0? 

p > 0.10 Ikke signifikant H0 beholdes, dataene gir ikke støtte 

til den alternative hypotesen. 

0.10 < p < 0.05 Svakt signifikant H0 forkastes om signifikansnivået 

velges som 10%, men så høyt 

signifikansnivå brukes sjelden. Kan 

tolkes som "indikasjon på, men ikke 

statistisk bevis for at H1 er sann" 

0.05 < p < 0.01 Signifikant H0 forkastes ved signifikansnivå 

0,05. 

p < 0.01 Meget signifikant H0 forkastes også om vi velger 

signifikansnivå 1%. 
Tabell 4.1: Sammenheng mellom p-verdi, signifikans og om en skal beholde eller forkaste 

nullhypotesen 

 

I korrelasjonstester må en være oppmerksom på type I- og type II-feil: En kan 

forkaste hypoteser som er sanne (type I-feil, forkastningsfeil) eller beholde 

hypoteser som er gale (type II-feil, godtakingsfeil). Det er også viktig å 

presisere at korrelasjonsmål kun forteller om det finnes en sammenheng 

mellom variablene eller ikke. De sier ikke noe om hvilken variabel som 

påvirker eller blir påvirket, ei heller noe om årsakssammenhenger. 

 

Krysstabellene er laget ved å kombinere variabler i R Studio med kommandoen 

table, og eksportere til Excel. Jeg har utført kjikvadrattestene i Excel med 

formelen CHISQ.TEST (Microsoft, 2019). Fishers eksakte test er utført i Excel 

med makroer fra QI Macros (QI Macros, 2019). Denne utfører også 

kjikvadrattest og har blitt brukt for å kvalitetssikre resultatet av testene i Excel. 

Jeg har også kjørt stikkprøver av Fishers eksakte test på nettsiden 

stat.ncsu.edu6, lagd av en professor emeritus ved Arizona State University, for 

å kontrollere utfallet av beregningen fra QI Macros. Alle testene har gitt 

samme resultat. 

4.9 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet og validitet benyttes for å vurdere kvaliteten på operasjonaliserte 

mål (Ringdal, 2013, s. 96). At undersøkelsen er pålitelig (reliabel) er en 

forutsetning for at den er gyldig (valid) (Ringdal, 2013, s. 96; Selnes, 1999, s. 

 
6 Fullstendig URL: https://www4.stat.ncsu.edu/~boos/exact/  
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329). Høy reliabilitet er dog ikke en tilstrekkelig betingelse for validitet; noe 

kan for eksempel måles konsistent for høyt eller lavt. 

 

Reliabilitet brukes om konsistens i målinger, dvs. at gjentatte målinger gir 

samme resultat. Høy reliabilitet betyr få tilfeldige feil i målingene (Alreck & 

Settle, 1995), og den fundamentale testen for reliabilitet er repeterbarhet.  

 

Spørreundersøkelser er basert på selvrapportering. Det er flere utfordringer 

med potensielle målefeil knyttet til selvrapportering. Respondentene kan ønske 

ikke å svare på enkelte spørsmål, eller de forskjønner virkeligheten og over- 

eller underdriver (Selnes, 1999, s. 193). Videre kan det være at respondentene 

ikke tidligere har tenkt gjennom problemstillingene de får seg presentert og 

derfor ikke helt vet hva de mener, eller ikke får uttrykt det de mener. Noen kan 

også være overpositive av høflighet eller svarer det de tror er ”rett svar” 

(Alreck & Settle, 1995, s. 99-101). I denne undersøkelsen er respondentene 

anonyme og kan ikke spores, hvilket en kan tro bidrar til mer ærlige svar.  

 

Videre kan formuleringen av spørsmålene være ledende eller legge opp til å få 

et bestemt utfall (Alreck & Settle, 1995, s. 94-99). Spørsmålene kan være 

uklare og tvetydige og produsere misforståelser. Man kan også kreve for mye 

av respondentene, for eksempel at de skal huske detaljert fra lang tid tilbake. 

Dessuten er ikke virkeligheten like enkel som en survey; påstander, spørsmål 

og svaralternativer kan oppleves for generelle og gjøre spørsmålene vanskelige 

å besvare. Disse faktorene bidrar også til målefeil, og en må tenke grundig 

igjennom disse utfordringene i forbindelse med utformingen av undersøkelsen. 

Flere av spørsmålene er brukt i tidligere undersøkelser, og dermed allerede 

utprøvd på respondenter. Som et tiltak for å motvirke uklarheter og 

misforståelser er det også gjennomført pretest av spørreundersøkelsen. Videre 

er det et åpent fritekstspørsmål sist i undersøkelsen; ”Kommentarer til 

undersøkelsen”, hvor respondentene fritt kan gi tilbakemeldinger på 

undersøkelsen og jeg kan fange opp hva de eventuelt opplevde som 

utfordrende. 

 

Som diskutert over kan valget av måleskala være opphav til feil som påvirker 

reliabilitet og validitet (Krosnick & Presser, 2010). Jeg har valgt fempunkts 

skala, innenfor intervallet hvor validiteten og reliabiliteten er høyest. 

 

Validitet går på om vi måler det vi faktisk ønsker å måle, og om vi kan trekke 

gyldige slutninger basert på resultatene i undersøkelsen (Dahlum, 2018; 

Ringdal, 2013, s. 96-97). Validitet vurderes på en rekke måter og er 

kategorisert i ulike typer (Dahlum, 2018; Ringdal, 2013; Selnes, 1999). Her 

vurderes tre typer særlig relevante for denne undersøkelsen: 1) Begrepsvaliditet 

og innholdsvaliditet, 2) Ytre (ekstern) validitet og 3) Statistisk 

konklusjonsvaliditet. 

 

Begrepsvaliditet er svært grunnleggende og går på om vi måler det vi faktisk 

ønsker å måle (Ringdal, 2013, s. 98). Vil undersøkelsen måle 

bibliotekutdannedes motivasjon for å bli eller ikke bli ledere? ”Vanligvis er 

teoretiske begreper rikere på meningsinnhold enn det som kan fanges opp av 

enkle spørsmål” (Ringdal, 2013, s. 98). Innholdsvaliditeten uttrykker i hvilken 

grad utvalget av spørsmål dekker alle dimensjonene av fenomenet vi ønsker å 

måle, i dette tilfelle ledermotivasjon. Forankringen av spørsmålene i teori og 
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empiri styrker dette og listen ansees tilstrekkelig gitt undersøkelsens rammer, 

men det er viktig å påpeke at det ikke tilbys en uttømmende liste over alle 

faktorer som kan påvirke et så komplekst begrep som ledermotivasjon. 

 

Ytre validitet sier noe om i hvilken grad resultatene fra undersøkelsen kan 

generaliseres og overføres til andre populasjoner og kontekster. Det er her først 

og fremst et spørsmål om hvordan utvalget er fremkommet (Selnes, 1999, s. 

76). Skjevhet i utvalget reduserer den ytre validiteten og små utvalg har større 

sjanse for å skille seg fra den totale populasjonen enn større, og en kan 

vanskelig generalisere funn (Alreck & Settle, 1995, s. 59). Hvordan utvalget er 

fremkommet gjennomgås i avsnitt 4.5. 

 

Svarprosenten er også en utfordring for den ytre validiteten, spesielt for e-

postundersøkelser som sjelden oppnår over 30 %, ofte så lavt som 5-10 % 

(Alreck & Settle, 1995, s. 35). En kan da oppnå for få svar til at funnene kan 

generaliseres. Det er også fare for skjevheter i hvem som svarer, og en må 

vurdere nøye om noen grupper er over- eller underrepresentert i resultatene. 

Det er mange små folkebibliotek med få ansatte i Norge, og måten 

undersøkelsen sendes ut på kan medvirke til skjevhet i hvem som svarer; 

havner e-posten direkte hos biblioteksjefen når man sender til bibliotekets 

adresse? Samtidig er kanskje biblioteksjefen den som har bibliotekutdanning i 

biblioteket, i og med at det er et lovpålagt krav. 

 

Innen bibliotek- og informasjonsvitenskap har jeg ikke funnet studier på 

gjennomsnittlig svarprosent for spørreundersøkelser, men innen 

administrasjon-, ledelse- og organisasjonsfag finnes sammenligninger. Baruch 

og Holtom (2008) fant at svarprosenten i 157 undersøkelser i snitt var 52,7 % i 

2005, med et standardavvik på 21,2. Nulty (2008) sammenlignet papirbaserte 

undersøkelser og online-undersøkelser, og fant at online-undersøkelser har en 

gjennomsnittlig svarprosent på 33 % med et standardavvik på 23. Hiebl og 

Richter (2018, s. 66) fant for perioden 1989-2016 en gjennomsnittlig 

svarprosent på 38, og at den er synkende. De 140 studiene Hiebl og Richter 

undersøkte ligner i populasjonsstørrelse på den vi har her; de har et snitt på 

1078 personer mot 1095 her. Jeg kommer tilbake til svarprosenten i denne 

studien i avsnitt 5.2.1. 

 

Statistisk validitet har å gjøre med om det er statistisk grunnlag for å trekke 

konklusjoner basert på resultatene (Selnes, 1999, s. 76), dvs. om vi treffer 

riktige slutninger om samvariasjon i de statistiske analysene og unngår å gjøre 

type I-feil (forkastningsfeil) eller type II-feil (godtakingsfeil). Metoder for å 

forbedre denne validitetstypen, er å velge riktig analysemetode og å øke antall 

observasjoner (dog vil et svært høyt antall observasjoner kunne gi statistisk 

signifikante utfall selv for svært små effekter). Valg av statistisk 

analysemetode og begrunnelse for valget er gjengitt over, sammen med 

svakheter ved de to valgte testene. 

4.10 Etiske vurderinger 

Respondentene i spørreundersøkelsen er anonyme og ikke mulig å spore; det er 

ikke lagret persondata som IP-adresse, fødselsdato eller lignende. Dette 

håndteres teknisk i Sunet survey. At denne informasjonen ikke innhentes gjør 
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at skriftlig samtykke ikke er nødvendig. Respondentene velger selv om de vil 

svare på undersøkelsen eller ikke når de mottar den.  

 

Følgebrevet til undersøkelsen presenterer kort formålet med undersøkelsen og i 

hvilken sammenheng resultatene skal brukes. Å si for mye om formålet kan 

påvirke svarene, men samtidig må en si nok til at respondentene vet hva de 

bidrar til og kan vurdere om de ønsker å delta eller ikke (Hellevik, 2015).  

  

Jeg som utfører undersøkelsen er ikke anonym, og utdanningsinstitusjon og 

studieprogram jeg er tilknyttet er oppgitt i følgebrevet. Respondentene får også 

oppgitt kontaktinformasjon til meg. Jeg vil videre sende dem masteroppgaven 

når den er ferdig, slik at de kan se hva de har bidratt til. 
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5 Resultater 

I dette kapittelet presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen. Først ser vi på 

den deskriptive statistikken før vi går inn på hypotesetestingen og til sist ser på 

eventuell kompetansebrist og hvordan tidsbruk for de ulike 

oppgavekategoriene scores. 

5.1 Tilrettelegging av dataene 

Datasettet fra undersøkelsen består av 104 variabler. De ulike variablene er kalt 

VAR01, VAR02 osv. i uttrekket fra Sunet survey. Jeg har omdøpt variablene 

slik at de blir lettere å jobbe med i R Studio. De har fått navn som Alder, 

Utdanning, Arbeidserfaring og lignende. 

 

Én respondent hadde oppgitt årstallet vedkommende startet å jobbe i stedet for 

antall år på spørsmålet om arbeidserfaring. Dette ble omregnet til antall år.  

 

Utover dette har jeg ikke gjort noen tilrettelegging av dataene før analysene. 

5.2 Beskrivelse av dataene 

Det kom inn 210 komplette svar på undersøkelsen. Det viste seg å være teknisk 

umulig å få ut data fra Sunet survey om de ufullførte skjemaene, som antall, 

hvor langt de kom i undersøkelsen, om de falt av på et bestemt sted i 

undersøkelsen og lignende. Dette ville kunne kastet lys over resultatene. Kun 

en av de som fullførte har kommentert at undersøkelsen var litt lang. 

5.2.1 Svarprosent 

Svarprosenten beregnes av de 210 fullførte svarene. 

 

 Antall Svarprosent 

Folkebibliotek 422 49,8 % 

Utsendte e-poster 532 39,5 % 

Bibliotekutdannede 1095 19,2 % 
Tabell 5.1: Svarprosent 

 

Undersøkelsen er anonym. Vi kan ikke vite om respondentene fordeler seg 

jevnt på de 422 folkebibliotekene eller om det er mange personer fra ett og 

samme bibliotek og vi derfor mangler svar fra mange andre bibliotek. Siden vi 

ikke vet dette kan vi ikke bruke svarprosenten på 49,8 % for folkebibliotekene. 

Dersom vi regner av hele populasjonen bibliotekutdannede i folkebibliotek er 

det 19,2 % som har svart. Vi kan dog med rimelighet anta at ikke alle de 1095 

har fått e-posten om undersøkelsen og hatt mulighet til å svare. Regnet av 

antall utsendte e-poster er svarprosenten 39, 5%, denne er det mest relevant å 

bruke. Jeg vurderer denne svarprosenten å være god, jamført med 

gjennomsnittlige svarprosenter referert i avsnitt 4.6. Dette bidrar til å styrke 

den ytre validiteten. 

 

 

 



 

33 

 

5.2.2 Alder og kjønn 

Respondentene er i alderen 24 til 67 år og fordeler seg slik:  

Alder Antall Prosent 

21-30 27 12,9 % 

31-40 43 20,5 % 

41-50 64 30,5 % 

51-60 56 26,7 % 

61-70 20 9,5 % 

Totalt 210 100% 

Tabell 5.2: Respondentenes alder 

 

Snittalderen er 45,6 år og medianalderen er 46 år. Den yngste respondenten er 

24 år og de to eldste er 67 år. Det er 37 (17,6 %) menn og 173 (82,4 %) kvinner 

som har besvart undersøkelsen. Bibliotekstatistikken fra Nasjonalbiblioteket 

dekker ikke alder eller kjønn, så vi får ikke sammenlignet med de faktiske 

tallene for folkebibliotekene med tanke på representativitet i utvalget. For 

kjønn så vi dog tidligere, se side 19, at studentene ved OsloMet i hovedsak er 

kvinner (nesten 500 av 700), og at det ved utvalgte UH-bibliotek er 62-72 % 

kvinner blant de ansatte. 

5.2.3 Utdanningsnivå 

Flertallet (69 %) av respondentene har bachelor i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap. 9 % har master i bibliotek- og informasjonsvitenskap 

og 5,2 % har årsstudium. 

 

35 (16,7 %) av respondentene har krysset av for annen utdanning. Disse har 

annen utdanning i tillegg til bibliotekfag; de fleste innen språk, litteratur 

og/eller journalistikk (8 stk.) eller ledelse, administrasjon og økonomi (5 stk.). 

Mange har også nesten fullført bachelor/master eller har gjennomført kortere 

program i bibliotekfag (30 studiepoeng). Fire hadde ettårig utdanning i 

skolebibliotekkunnskap (60 studiepoeng) og tre hadde lærerutdanning i tillegg 

til bibliotekfag.  

5.2.4 Antall ledere og kjønn 

Flertallet, 134 stk. (63,8 %), av de som besvarer undersøkelsen er ledere i dag. 

18 respondenter (8,6 %) har vært ledere tidligere og 58 (27,6 %) har aldri vært 

ledere. Blant de som er ledere er det 19 (14,2 %) menn og 115 (85,8 %) 

kvinner. Av alle deltakerne i undersøkelsen svarer 51,4 % av mennene at de er 

ledere i dag og 66,5% av kvinnene. 

 
Er du leder? Totalt Menn Kvinner 

Ja, jeg er i dag 134 (63,8 %) 19 (51,4 %) 115 (66,5 %) 

Nei, har vært 18 (8,6 %) 4 (10,8 %) 14 (8,1 %) 

Nei 58 (27,6 %) 14 (37,8 %) 44 (25,4 %) 

Totalt 210 (100 %) 37 (100 %) 173 (100 %) 
Tabell 5.3: Lederansvar eller ikke fordelt på kjønn 

5.2.5 Arbeidserfaring 

Gjennomsnittlig arbeidserfaring for de 210 respondentene er 16,3 år og 

medianen er 15 år. Den laveste oppgitte arbeidserfaringen er ett år, den høyeste 

45 år. Fordelingen ser slik ut: 
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Arbeidserfaring Antall Prosent 

0-5 år 41 19,5 % 

6-10 år 37 17,6 % 

11-15 år 29 13,8 % 

16 - 20 33 15,7 % 

21 - 25 28 13,3 % 

26 - 30 23 11,0 % 

Over 30 19 9,0 % 

Totalt 210 100 % 

Tabell 5.4: Arbeidserfaring for alle respondenter 

5.2.6 Ledernes alder, utdanning og arbeidserfaring 

Snittalderen blant lederne er 48,3 år, og hovedandelen av dem er mellom 41 og 

60 år. 

 

Alder Antall Prosent 

21-30 7 5,2 % 

31-40 25 18,7 % 

41-50 42 31,3 % 

51-60 45 33,6 % 

61-70 15 11,2 % 

Totalt 134 100 % 

Tabell 5.5: Alder blant lederne 

 

Lederne har følgende utdanning, en fordeling vi kjenner igjen fra den blant alle 

respondentene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

88

13

25

Årsstudium Bachelor Master Annet

Figur 5.1 Utdanning blant lederne 
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I snitt har lederne 18,6 års arbeidserfaring i bibliotek. Det fordeler seg slik: 

 

 

 

Lavest arbeidserfaring i bibliotek blant lederne er ett år, høyest er 42 år.  

5.2.7 Ønske om å bli leder? 

De 76 som per nå ikke er ledere svarer slik på spørsmålet om de ønsker å bli 

leder (igjen), nå eller i løpet av karrieren: 

 

 
Figur 5.3: Lederønske og kjønn 

 

25 % ønsker å bli ledere. Antallet menn som har besvart dette spørsmålet er 

kun 18, av dem ønsker 50 % å bli ledere. Av de 58 kvinnene er det 17,2 % som 

ønsker å bli ledere. Blant kvinnene er det 55,2 % som svarer nei, blant 

mennene 38,9 %. Det er som allerede påpekt få menn som har besvart dette 

spørsmålet, men vi kan se en antydning til at flere menn ønsker å bli ledere.  

 

50,0 %
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Mann Kvinne Totalt
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Figur 5.2: Arbeidserfaring blant lederne (i antall år) 
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5.2.8 Utdanning og lederønske 

Utdanning kombinert med lederønske gir denne fordelingen: 

 
Figur 5.4: Lederønske og utdanning 

 

Flest (75 %) har bachelorutdanning. Av dem ønsker 15 (26,3 %) å bli ledere, 

27 (47,4 %) ikke. Dette gjenspeiler at 25 % av de totalt 76 ønsker å bli ledere. 

For de andre utdanningsgruppene er det svært få respondenter. 

5.2.9 Alder, arbeidserfaring og lederønske 

Aldersfordelingen kombinert med lederønske ser slik ut: 

 

Alder Ja Nei Vet ikke Totalt 

20 – 30 8 (40,0 %) 8 (40,0 %) 4 (20,0 %) 20 

31 – 40   6 (33,3 %) 8 (44,4 %) 4 (22,2 %) 18 

41 – 50  5 (22,7 %) 10 (45,5 %) 7 (31,8 %) 22 

51 – 60  0 8 (72,7 %) 3 (27,3 %) 11 

61 – 70    0 5 (100,0 %) 0 5 

Totalt 19 (25,0 %) 39 (51,3 %) 18 (23,7 %) N = 76 
Tabell 5.6: Lederønske og alder 

 

Her kan vi se at de som har passert 50 og ikke allerede er ledere, ikke ønsker å 

bli det heller. Blant de yngre er det mer delt. I aldersgruppen 20-30 år ønsker 

40 % å bli ledere, 40 % ikke. Mange som har passert 30-40 år har allerede blitt 

ledere også.  

 

Når det kommer til arbeidserfaring og ønske om å bli leder eller ikke fordeler 

det seg på følgende måte: 
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Figur 5.5: Lederønske og arbeidserfaring 

 

I snitt har de som ønsker å bli ledere 6,9 års arbeidserfaring, de som ikke 

ønsker å bli ledere 14,9 års arbeidserfaring og de som ikke vet 12 års 

arbeidserfaring.  

5.3 Hypotesetesting 

Vi skal nå se på resultatene fra påstandene om ledere og ledelse i 

undersøkelsen og gjøre korrelasjonstester for å se om det er noen variabler vi 

finner statistisk signifikante sammenhenger for. Vi ser først på svarene for de 

som er ledere og de som ikke er ledere, deretter for de som ønsker å bli ledere 

og de som ikke ønsker å bli ledere. 

5.3.1 Administrasjon, ensomhet og stress 

På påstanden ”Ledere bruker for mye tid på administrasjon” er gjennomsnittet 

totalt 3,9, hvor 1 tilsvarer ”Helt uenig” og 5 tilsvarer ”Helt enig”. 13 har svart 

”Vet ikke” og er ekskludert fra analysen. 

 
  Ledere Ikke ledere Totalt 

1 = Helt uenig 6 (4,7 %) 1 (1,5 %) 7 (3,5 %) 

2 17 (13,2 %) 2 (3,0 %) 19 (9,7 %) 

3 33 (25,6 %) 19 (27,9 %) 52 (26,4 %) 

4 43 (33,3 %) 20 (29,4 %) 63 (32,0 %) 

5 = Helt enig 30 (23,2 %) 26 (38,2 %) 56 (28,4 %) 

Totalt 129 (100 %) 68 (100 %) 197 (100 %) 

Tabell 5.7: Krysstabell 1 ”Ledere bruker for mye tid på administrasjon” 

 

Vi ser at det i enkelte ruter av krysstabellen er svært lave verdier. Dette finner 

jeg for mange av variablene. Jeg har derfor valgt å slå sammen svarene i to 

grupper i den videre analysen for å øke de samlede verdiene. 1 og 2 slås 

sammen til ”Uenig” og 4 og 5 til ”Enig”. Jeg har i de statistiske testene utelatt 

3 (”Verken enig eller uenig”) og ”Vet ikke”. 
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Vi får da følgende krysstabell for påstanden ”Ledere bruker for mye tid på 

administrasjon”: 

 
  Ledere Ikke ledere Totalt 

Uenig (1+2) 23 (24 %) 3 (6,1 %) 26 (17,9 %) 

Enig (4+5) 73 (76 %) 46 (93,9 %) 119 (82,1 %) 

Totalt 96 (100 %) 49 (100 %) 145 (100 %) 

Tabell 5.8: Krysstabell 2 ”Ledere bruker for mye tid på administrasjon” 

 

Vi beregner så forventningsverdiene. I forventningstabellene er det ingen 

statistisk sammenheng mellom variablene, dvs. det vil være prosentvis likt 

blant lederne og ikke-lederne hvor mange som er enige og uenige i påstandene. 

Forventede frekvenser beregnes ved å gange kolonnesum med linjesum og dele 

produktet på totalsummen. Dette blir for lederne som er uenige i påstanden 

beregnet slik: (26*96)/145 = 17.2. Vi får følgende forventningstabell: 

 
  Ledere Ikke ledere 

Uenig (1+2) 17,2 8,8 

Enig (4+5) 78,8 40,2 

Tabell 5.9: Forventningstabell 1 ”Ledere bruker for mye tid på administrasjon” 

 

I forventingstabellen er alle verdiene over 5 og vi kan gjennomføre både 

kjikvadrattest og Fishers eksakte test. Nullhypotesen og alternativhypotesen for 

testene blir: 

H0: Det er ingen sammenheng mellom synet på om ledere bruker for 

mye tid på administrasjon eller ikke, og om en er leder eller ikke. 

H1: Det er en sammenheng mellom synet på om ledere bruker for mye 

tid på administrasjon eller ikke, og om en er leder eller ikke. 

 

p-verdien for kjikvadrattesten er 0,008 og for Fisher-testen 0,01. Nullhypotesen 

forkastes i begge testene, det er under 5 % sannsynlighet for å få samme 

resultat ved en tilfeldighet. De som ikke er ledere er mer enig i at ledere bruker 

for mye tid på administrasjon enn de som er ledere. 

 

Vi tester så om det er noen forskjell mellom gruppen som ønsker å bli ledere 

og de som ikke ønsker å bli ledere. ”Vet ikke”-svarene ekskluderes fra 

analysene. 

 
  Ønsker Ønsker ikke Totalt 

Uenig (1+2) 23 (24 %) 3 (6,1 %) 26 (17,9 %) 

Enig (4+5) 73 (76 %) 46 (93,9 %) 119 (82,1 %) 

Totalt 96 (100 %) 49 (100 %) 145 (100 %) 

Tabell 5.10: Krysstabell 3 ”Ledere bruker for mye tid på administrasjon” 

 

Her har vi lave verdier i krysstabellen, og forventningstabellen blir slik: 

 
  Ønsker Ønsker ikke 

Uenig (1+2) 2 1 

Enig (4+5) 8 26 

Tabell 5.11: Forventningstabell 2 ”Ledere bruker for mye tid på administrasjon” 
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Vi utfører kun Fisher-test basert på disse hypotesene: 

H0: Det er ingen sammenheng mellom synet på om ledere bruker for 

mye tid på administrasjon eller ikke, og om en ønsker å bli leder eller 

ikke. 

H1: Det er en sammenheng mellom synet på om ledere bruker for mye 

tid på administrasjon eller ikke, og om en ønsker å bli leder eller ikke. 

 

p-verdien for testen blir 0,17, som ikke viser signifikant sammenheng på det 

gitte signifikansnivået 0,05 og nullhypotesen beholdes; testen viser ingen 

sammenheng mellom variablene. 

 

Jeg har gjort kjikvadrat (2)- og/eller Fisher-tester for mange variabler, og jeg 

vil i det følgende presentere resultatene gruppert i tabeller. Vi vil i tabellene se 

gjennomsnittscoren (snitt) for de som er ledere og gjennomsnittet for de som 

ikke er ledere. 1 er laveste score og tilsvarer ”Helt uenig”, 5 er høyeste score 

og tilsvarer ”Helt enig”. Deretter presenteres p-verdien for kjikvadrat- og/eller 

Fisher-testen for de to gruppene. Så kommer gjennomsnittet for de som ønsker 

å bli ledere og de som ikke ønsker å bli ledere, sammen med p-verdien for 

Fisher-testen utført for disse gruppene. N/A for kjikvadrattesten betyr at en 

eller flere ruter i forventningstabellen har verdi lavere enn 5 og testen derfor 

ikke kunne utføres. 

 
 Snitt 

ledere 

Snitt 

ikke- 

ledere 

p-verdi 

 

2 

p-verdi 

 

Fisher 

Snitt 

ønsker 

å bli 

ledere 

Snitt 

ønsker 

ikke å 

bli 

ledere 

p-verdi 

 

Fisher 

Ledere bruker 

for mye tid på 

administrasjon 

3,6 4,0 0,008 

 

Signifikant  

0,01 

 

Signifikant  

3,5 4,2 0,17 

 

Ikke 

signifikant 

 

Det er ensomt 

å være leder 

3,7 3,6 0,83 

 

Ikke 

signifikant 

0,83 

 

Ikke 

signifikant 

3,2 3,8 0,34 

 

Ikke 

signifikant  

 

Ledere er ofte 

stresset 

3,6 3,8 0,59 

 

Ikke 

signifikant 

 

0,66 

 

Ikke 

signifikant 

3,5 4,0 0,70 

 

Ikke 

signifikant 

Ledere jobber 

mye mer enn 

37,5 timer i 

uka 

4,1 4,1 N/A 

 

1,0 

 

Ikke 

signifikant 

 

3,8 4,2 1,0 

 

Ikke 

signifikant 

Tabell 5.12: Resultater fra statistiske tester 1 

 

Vi finner én statistisk signifikant sammenheng her, som vi alt har sett, for 

påstanden ”Ledere bruker for mye tid på administrasjon”. Sammenhengen er 

signifikant både med kjikvadrat- og Fisher-test når en sammenligner lederne 

med ikke-lederne. Det gir dog ikke signifikant utslag om man sammenligner 

gruppene av de som ønsker og ikke ønsker å bli ledere. 
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5.3.2 Lønn, karriere og status 

 
 Snitt 

ledere 

Snitt 

ikke-

ledere 

p-verdi 

 

2 

p-verdi 

 

Fisher 

Snitt 

ønsker 

å bli 

ledere 

Snitt 

ønsker 

ikke å 

bli 

ledere 

p-verdi 

 

Fisher 

Ledere 

tjener godt 

2,8 3,5 3,67731E-

06 

 

Signifikant 

2,50E-06 

 

 

Signifikant  

3,3 3,6 1,0 

 

Ikke 

signifikant 

Å være 

leder gir 

økt status 

3,7 4,2 0,52 

 

Ikke 

signifikant 

0,62 

 

Ikke 

signifikant 

4,1 4,2 1,0 

 

Ikke 

signifikant 

Å bli leder 

fremmer 

karrieren 

4,3 4,5 N/A 1,0 

 

Ikke 

signifikant 

4,5 4,5 0,34 

 

Ikke 

signifikant 

Ledere 

kan være 

venn med 

kolleger 

3,6 3,7 0,69 

 

Ikke 

signifikant 

0,83 

 

Ikke 

signifikant 

3,7 3,8 1,0 

 

Ikke 

signifikant 

Tabell 5.13: Resultater fra statistiske tester 2 

 

På påstanden ”Ledere tjener godt” er gjennomsnittet 3,2 for alle respondentene, 

nært midtpunktet verken enig eller uenig. Her har vi signifikant utslag mellom 

gruppene ledere og ikke-ledere. p-verdien er svært nær null og nullhypotesen 

forkastes; det er sammenheng mellom synet på lønn og om en er leder eller 

ikke. De som ikke er ledere er mer enig i at ledere tjener godt enn de som er 

ledere.  
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5.3.3 Utviklende, givende og spennende oppgaver 

 
 Snitt 

ledere 

Snitt 

ikke-

ledere 

p-verdi 

 

2 

p-verdi 

 

Fisher 

Snitt 

ønsker 

å bli 

ledere 

Snitt 

ønsker 

ikke å 

bli 

ledere 

p-verdi 

 

Fisher 

Ledere får 

være 

kreative 

4,2 3,9 0,09 

 

Svakt  

signifikant 

 

0,15 

 

Ikke 

signifikant 

 

4,2 3,8 0,40 

 

Ikke 

signifikant 

Ledere har 

givende 

oppgaver 

4,4 3,5 N/A 

 

0,002 

 

Signifikant 

3,9 3,1 0,06 

 

Svakt 

signifikant 

 

Ledere har 

spennende 

utviklings-

oppgaver 

4,5 3,9 N/A 0,03 

 

Signifikant 

4,2 3,6 0,12 

 

Ikke 

signifikant 

 

Det er 

utviklende 

å være 

leder 

4,6 4,2 N/A 

 

1,0 

 

Ikke 

signifikant 

4,2 3,8 0,40 

 

Ikke 

signifikant 

Ledere 

trives i 

jobben sin 

4,0 3,7 N/A 0,21 

 

Ikke 

signifikant 

 

3,8 3,6 1,0 

 

Ikke 

signifikant 

Tabell 5.14: Resultater fra statistiske tester 3 

 

For disse påstandene ser vi jevnt over høy score og enighet, dog er lederne mer 

positive enn ikke-lederne i snitt og de som ønsker å bli ledere mer positive i 

snitt enn de som ikke er ledere. ”Ledere har givende oppgaver” og ”Ledere har 

spennende utviklingsoppgaver” gir signifikant forskjell mellom ledere og ikke-

ledere. På påstanden ”Ledere har givende oppgaver” skiller de som ønsker å bli 

ledere seg svakt signifikant ut. Fisher-testen utført på gruppen som ikke er 

ledere viser ikke ut fra det gitte signifikansnivået 0,05 at det er en signifikant 

forskjell mellom de som ønsker og de som ikke ønsker å bli ledere, men det 

kan være en indikasjon.  
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5.3.4 Bibliotekfaglige oppgaver  

 
 

 

Snitt 

ledere 

Snitt 

ikke- 

ledere 

p-verdi 

 

2 

p-verdi  

 

Fisher 

Snitt 

ønsker 

å bli 

ledere 

Snitt 

ønsker 

ikke å 

bli 

ledere 

p-verdi 

 

Fisher 

Ledere har 

bibliotek-

faglige 

oppgaver 

4,2 3,1 3,489E-11 

 

 

Signifikant 

 

9,44816E-

10 

 

Signifikant 

3,6 2,8 0,07 

 

 

Svakt 

signifikant 

 

Ledere bør ha 

bibliotek-

faglige 

oppgaver 

4,2 4,3 N/A 

 

0,26 

 

Ikke 

signifikant 

 

4,4 4,4 1,0 

 

Ikke 

signifikant 

Tabell 5.15: Resultater fra statistiske tester 4 

 

Fisher-testen utført på gruppen som ikke er ledere viser ikke ut fra det gitte 

signifikansnivået 0,05 at det er en signifikant forskjell mellom de som ønsker 

og de som ikke ønsker å bli ledere, men det kan være en indikasjon.  

5.3.5 Bibliotek og biblioteklederes mandat 

 
 

 

Snitt 

ledere 

Snitt 

ikke- 

ledere 

p-verdi 

 

2 

p-verdi  

 

Fisher 

Snitt 

ønsker 

å bli 

ledere 

Snitt 

ønsker 

ikke å 

bli 

ledere 

p-verdi 

 

Fisher 

Bibliotek 

har klare 

mandat 

4,0 3,7 0,007 

 

Signifikant 

 

0,01 

 

Signifikant 

4,1 3,5 0,02 

 

Signifikant 

Bibliotek-

ledere har 

klare 

mandat 

3,7 3,5 0,22 

 

Ikke 

signifikant 

 

0,26 

 

Ikke 

signifikant 

 

3,7 3,2 0,26 

 

Ikke 

signifikant 

Tabell 5.16: Resultater fra statistiske tester 5 

 

Det scores høyere på at bibliotek har klare mandat enn at bibliotekledere har 

klare mandat. På påstanden ”Bibliotek har klare mandat” finner vi også 

signifikant sammenheng mellom variablene.  
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5.3.6 Makt, konsensus og avgjørelser 

Påstanden ”Ledere er konsensusorienterte” var uklar og vanskelig å forstå, her 

svarte hele 49 stk. ”Vet ikke” (for de andre påstandene ligger dette til 

sammenligning mellom fire og 14 stk.). Denne utelates fra videre analyse. 

 
 Snitt 

ledere 

Snitt 

ikke 

ledere 

p-verdi 

 

2 

p-verdi 

 

Fisher 

Snitt 

ønsker 

å bli 

leder 

Snitt 

ønsker 

ikke å 

bli 

leder  

p-verdi 

 

Fisher 

Ledere har 

et ønske 

om makt 

 

2,6 3,0 0,04 

 

Signifikant 

0,07 

 

Svakt 

signifikant 

 

2,7 3,2 0,30 

 

Ikke 

signifikant 

Ledere 

liker å 

bestemme 

 

3,4 3,8 0,06 

 

Svakt 

signifikant 

 

0,08 

 

Svakt 

signifikant 

 

3,9 3,7 0,40 

 

Ikke 

signifikant 

Ledere tar 

avgjørelser 

i samråd 

med sine 

ansatte 

4,3 3,8 N/A 

 

0,01 

 

Signifikant 

3,8 3,6 1,0 

 

Ikke 

signifikant 

Tabell 5.17: Resultater fra statistiske tester 6 

 

Her kan en se en signifikant sammenheng i forskjellen mellom ledere og ikke-

ledere, men når det gjelder forskjeller mellom de som ønsker å bli ledere og 

ikke, finner vi ikke en signifikant sammenheng.  

5.3.7 Plikt og forventning 

 
 Snitt 

ledere 

Snitt 

ikke 

ledere 

p-verdi 

 

2 

p-verdi 

 

Fisher 

Snitt 

ønsker 

å bli 

leder 

Snitt 

ønsker 

ikke å 

bli 

leder  

p-verdi 

 

Fisher 

Det er 

forventet 

av meg å 

være 

eller bli 

leder. 

2,7 1,9 4,88021E-

05 

 

Signifikant  

 

4,47246E-

05 

 

Signifikant 

2,2 1,5 0,32 

 

Ikke 

signifikant 

Det er en 

plikt som 

får på 

rundgang 

1,4 1,3 N/A 0,43 

 

Ikke 

signifikant 

 

1,3 1,3 1,0 

 

Ikke 

signifikant 

Tabell 5.18: Resultater fra statistiske tester 7 

 

Svært få mener det å være leder er en plikt som går på rundgang; nærmere 87 

% er helt uenig eller uenig i dette. Når det kommer til forventning er bildet noe 

annerledes. Ikke-lederne kjenner mindre på forventning om å være ledere enn 

lederne, og de som ikke ønsker å bli ledere enda mindre enn de som ønsker å 

bli det.  
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5.4 Endre syn og bli leder likevel 

De som ikke ønsker å bli ledere (igjen) ble spurt om noe kunne endre deres syn 

og gjøre at de likevel ønsker å bli ledere. 

 

 
Figur 5.6: Endre syn og bli leder likevel 

 

Det viktigste for flest av respondentene er entydig å beholde bibliotekfaglige 

oppgaver. På andreplass kommer ”Å dele lederrollen med noen” og på delt 

tredjeplass kommer ”Dersom det ikke innebar personalansvar”, ”Dersom det 

ikke innebar økonomiansvar” og ”En god mentor”. 

 

17,5 % krysset også av for ”Annet”. 10 respondenter sa at det ikke var noe som 

ville endre deres syn, én sa det var for sent i karrieren og én at det var for tidlig 

i karrieren. Fire kommenterte at de ikke ønsket all møtevirksomheten som 

følger med lederansvaret, og to av disse kommenterte også at det kunne 

vurderes dersom det hadde vært ”mindre stress” å være leder.  
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5.5 Kompetansebrist 

De som per nå ikke er ledere er spurt om de har behov for mer kompetanse for 

å utføre en lederjobb. De svarer slik: 

 

 
Figur 5.7: Kompetanse som trengs for å utføre en lederjobb 

 

To av de tre tekstsvarene under ”Annet” gikk på at respondentene gjerne skulle 

krysset av for mer enn tre faktorer. En ønsket å krysse av for alle de foreslåtte 

kategoriene og den andre fem kategorier i tillegg til de tre vedkommende 

rangerte øverst. Den tredje skrev at til tross for en mastergrad har 

vedkommende lært lite om personalledelse og konflikthåndtering, noe som 

ansees svært viktig da respondenten opplever at konfliktene har økt. 

5.6 Lederoppgaver 

I kapittel 2 så vi på oppgaver ledere og bibliotekledere har og lagde en 

sammenstilling (se vedlegg 1). De ulike kategoriene er brukt i undersøkelsen, 

og både lederne og de som ikke er ledere har svart på hvor mye tid de bruker 

eller tror ledere bruker på de ulike oppgavekategoriene. 

 

Vi kan se i figur 5.8 under at svarene er ganske samstemte mellom de som er 

ledere og de som ikke er ledere (1 tilsvarer ”Bruker ingen tid på” og 5 tilsvarer 

”Bruker mye tid på”): 

1,8 %

1,8 %

3,5 %

5,3 %

8,8 %

8,8 %

15,8 %

19,3 %

21,1 %

21,1 %
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36,8 %

50,9 %

54,4 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

Kunnskapsledelse
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Figur 5.8: Tidsbruk på lederoppgaver 

 

Det er dog noen avvik det er verdt å merke seg. Økonomi og regnskap kommer 

lenger opp for ikke-lederne (4,2 mot 3,5), det samme gjør 

papirarbeid/administrasjon (4,6 mot 4,1). Det største avviket finner vi når vi ser 

på bibliotekfaglige oppgaver. Lederne scorer dette til 3,8, ikke-lederne til 2,7. 

 

De som per nå ikke er ledere er også spurt om hva de kunne tenke seg å arbeide 

med innen de oppgitte kategoriene, se figur 5.9 under. Her kommer 

bibliotekfaglige oppgaver klart på topp. Papirarbeid/administrasjon, økonomi 

og regnskap, monitorere og kontrollere, konflikthåndtering og disiplinere og 

straffe ligger på bunn: 
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1,5

2

2,5

3

3,5
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4,5

5

Leder Ikke leder
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Figur 5.9: Oppgaver ikke-lederne ønsker å arbeide med 

 

Alle kategoriene av lederoppgaver scores under 4. Hente inn og dele 

informasjon, motivere og støtte, planlegging og koordinering og endring og 

utvikling scorer høyest av disse. 
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6 Diskusjon 

Denne undersøkelsen er ment å bidra med empirisk kunnskap om hvordan 

bibliotekutdannede stiller seg til å bli og være ledere, herunder hva som 

motiverer bibliotekutdannede til å bli eller ikke bli ledere. 

 

Hele 63,4 % av respondentene er ledere, og 8,6 % har vært det. Blant de 76 

som per nå ikke er ledere ønsker 25 % å bli det. Av 210 respondenter er det 

kun 39 (18,6 %) som ikke ønsker å bli ledere. Det er rimelig å anta at de som er 

og ønsker å bli ledere er mest interessert i ledelse, og derfor også mest 

interessert i å besvare denne undersøkelsen, og slik blir overrepresentert. 134 

av respondentene er ledere og 38 ønsker å bli det, til sammen 81,9 %. En kan 

nok forvente at det blant de 885 ansatte med bibliotekutdanning i norske 

folkebibliotek som ikke har besvart undersøkelsen, er mer enn 18,6 % som ikke 

ønsker å bli ledere. I 2012 fant til sammenligning Ipsos MMI at det blant 

befolkningen generelt er 14 % som ønsker å bli ledere (Ljøterud, 2012). Min 

studie kan ikke understøtte at bibliotekutdannede lider av ledervegring. 

 

Vi har sett at kjønn og alder er faktorer som kan påvirke lederønsket. I denne 

undersøkelsen er gjennomsnittslederen i norske folkebibliotek kvinne, 48,6 år 

gammel, med 18,6 års erfaring i bransjen og høyere utdannelse (bachelor). Av 

alle deltakerne i undersøkelsen svarer 66,5% av kvinnene og 51,4 % av 

mennene at de er ledere i dag. Kun 18 menn har besvart spørsmålet om de 

ønsker å bli ledere, av dem ønsker halvparten å bli ledere. Av de 58 kvinnene 

som per nå ikke er ledere, er det 17,2 % som ønsker å bli ledere. Dette er også 

over andelen på 14 % som en undersøkelse fant for befolkningen generelt 

(Ljøterud, 2012). Vi kan vanskelig peke på kjønn som en forklaring på få 

søkere til lederstillinger i biblioteksektoren; vi finner svært mange kvinnelige 

ledere i norske bibliotek og 115 av 134 ledere i denne undersøkelsen er 

kvinner. Vi vet imidlertid at om lag 70 % av bibliotekstudentene ved OsloMet, 

samt blant ansatte ved utvalgte UH-bibliotek, er kvinner. 

 

Resultatene viser videre at ønsket om å bli leder avtar med alder og antall år i 

arbeid – om man ikke allerede har blitt leder. Det er klart flest i alderen 20-30 

år og/eller med 0-5 års arbeidserfaring som ønsker å bli ledere. Dette bekrefter 

andre studiers funn om at yngre er mer positive til å bli ledere, blant annet 

Floser et al. (2005) og Storvik (2006). Generelle undersøkelser blant unge har 

vist at hele 70 % ønsker å bli ledere (Academic Work, 2019; Ledarna, 2012). 

Kanskje er det en ide å gi unge muligheten til å ta lederansvar og få utviklet 

lederkompetanse tidlig. På den annen side, med det betydelige antall små 

folkebibliotek i Norge, vil det trolig være liten gjennomtrekk i lederstillingene, 

hvilket på kort sikt kan vanskeliggjøre dette. 

 

”Jeg er ikke leder, jeg er bibliotekar”, skriver en av respondentene. 

Undersøkelsen viser at det bibliotekfaglige står svært sterkt. Dette bekrefter 

andre undersøkelser (Apelmo, 2002; Bunes & Skybakmoen, 2015; Floser et al., 

2005; Landøy & Zetterlund, 2013). På spørsmål om noe kunne få de som ikke 

ønsker å bli ledere til å endre mening topper ”Dersom jeg beholdt 

bibliotekfaglige oppgaver” lista; hele 40,4 % svarer dette. I Ryan og Decis 

(2000) selvbestemmelsesteori er tilhørighet et sentralt premiss for indre 

motivasjon. En kan oppleve konflikt mellom lederrollen og 
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profesjonsidentiteten (Elstad, 2016, s. 285), og at det å velge lederansvar betyr 

å velge bort profesjonstilhørighet. Yukl (1989, s. 261) fant at motivasjon til å 

lede blant annet bunner i et relativt sett svakere behov for tilhørighet. Det å 

utøve sin profesjon er for mange svært viktig og en del av identiteten de ikke 

vil miste. Som Aldstedt og Hansson (2017, s. 56) skriver; få bibliotekarer har 

“valt yrket för at de tänker sig en framtid som chef”. Samtidig skriver en annen 

respondent at det å bli biblioteksjef ”er en naturlig del av yrket”.  Hva som er 

en del av profesjonen oppleves ulikt. 

 

Resultatene viser ikke signifikant utslag på andre variabler vi kan knytte til 

tilhørighet. På påstandene ”Det er ensomt å være leder” og ”Ledere kan være 

venn med kolleger” finner vi enighet blant respondentene. 60,9 % av alle 

respondentene er enige i at det er ensomt å være leder, 13,3 % er uenige. Svært 

få (3,5 %) oppgir ”Å kunne fortsette å være venner med kolleger” som noe som 

kunne få dem til å endre syn og likevel bli leder. Vi kan se tilbake til forrige 

avsnitt hvor et svakere behov for tilhørighet er løftet frem som bakgrunn for å 

bli leder (Yukl, 1989, s. 261); lederne vet at det kan være ensomt, men velger 

likevel å bli og forbli ledere. Det er andre ting som driver dem, i tillegg til 

kanskje et relativt sett svakere behov for tilhørighet. 

 

Et annet relevant punkt her fra selvbestemmelsesteorien, sammen med 

tilhørighet, er behovet for kompetanse. Det er innen bibliotekfag 

bibliotekutdannede har kompetanse, og med bibliotekfaglige oppgaver man 

opplever mestring. Pors og Johannsen (2002, s. 204-205) finner at jo mer 

kunnskap lederne i deres undersøkelse opplevde å ha om lederverktøy, jo mer 

fornøyde var i de i jobben; ”the perceived competency has a very deep impact 

on the level of job satisfaction”. Ikke bare påvirker kompetanse motivasjon, det 

gjør også at en trives bedre i jobben. Det er ikke vanskelig å argumentere for at 

dersom bibliotekutdannede ble utrustet med noe kompetanse også innen ledelse 

i løpet av utdanningen, kunne flere oppleve kompetansebehovet dekket, være 

mer komfortable med lederoppgaver og ønske å ta på seg lederansvar. Basert 

på hvilken kompetanse respondentene rapporterer å mangle (se figur 5.7, s. 

45), kan det være en god ide å introdusere fag som personalledelse og 

økonomistyring for bibliotekstudenter. Med bakgrunn i at de aller fleste 

biblioteksjefene har bachelorgrad bør dette introduseres på bachelornivå. Dette 

kan bidra til mestringsfølelse i en lederstilling, samt trygghet til å søke 

lederansvar. 

 

Ifølge MTL-teorien er følelse av plikt og forventning en av tre faktorer som 

kan føre til at man tar lederansvar, noe vi så innen akademia og helsevesenet. I 

min undersøkelse er 86,6 % uenig i påstanden ”Å være leder er en plikt som 

går på rundgang”. Det finnes med andre ord ingen oppfatning om at det er en 

plikt å være leder og ønsket om å bli leder stammer neppe fra en 

dugnadstankegang. 53,3 % av respondentene er uenige i påstanden ”Det er 

forventet av meg å være eller bli leder”. Vi finner for denne påstanden den 

største spredningen i svarene i denne undersøkelsen, med et standardavvik på 

1,7. For de fleste påstandene er standardavvikene 0,8-1,2. Blant de som er 

ledere er en av tre (34,3 %) enig i at det er forventet av dem å være ledere, 

blant ikke-lederne er det færre enn en av ti (9,2 %). Lederne kjenner mer på 

forventning enn ikke-lederne, og her finner vi en statistisk signifikant forskjell, 

men det er ikke statistisk signifikant mellom de som ønsker og de som ikke 

ønsker å bli ledere. Det kan tenkes at når en har blitt leder, vil en oppleve en 
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forventning om å fortsette å være det. Kanskje påvirker også det at vi har 

mange små bibliotek hvor den eneste stillingen for bibliotekutdannede er 

biblioteksjef, og en da ikke opplever å ha noe annet valg enn å være 

biblioteksjef. Det er som sagt relativt stor spredning i svarene her, og vi får 

ikke et entydig bilde av utvalgets opplevelse av forventning. Vi kan dog si at 

forventning spiller inn for noen, men kanskje mest etter at en har blitt leder, i 

en opplevelse om forventning om å fortsette som leder. 

 

Videre oppgis ”Dersom jeg ble oppfordret til å bli leder” av kun 6,3 % som en 

mulig grunn til å endre syn og likevel bli leder. Dette kan en se for seg at 

bunner i andre ting enn en opplevelse av ytre press eller forventning. Det kan 

for eksempel gi positiv bekreftelse å bli oppmuntret til å søke, og slik føre til at 

en tror mer på egne evner; en er selv usikker på om en har det som trengs, men 

søker dersom andre har tro på at en kan klare det. Eller, som vi så hos Storvik 

(2006), det kan handle om kjønn; flere kvinner søker dersom de inviteres til 

det. Dog har vi sett at det er svært mange kvinnelige ledere i bibliotekene, og at 

en vanskelig kan peke på kjønn som en faktor her. 

 

Annen ekstern motivasjon enn andres forventning og pliktfølelse kan være for 

eksempel lønn, status og karriere. Dette kan være ulemper eller fordeler en 

kalkulerer med. Testene viser ingen signifikante sammenhenger for noen av 

disse variablene. I snitt svarer alle respondentene 3,0 på påstanden ”Ledere 

tjener godt”. Lederne ligger noe lavere (2,8) enn ikke-lederne (3,5), men 

oppfatningen om lederlønnen gir ikke signifikant utslag på korrelasjonstestene. 

8,8 % svarer at de ville revurdert sitt syn dersom lederlønnen var høyere. Vi 

har sett i andre studier at flere mener lønnen for bibliotekledere er for lav (H. 

Andersson, 2012; Apelmo, 2002; Pors & Johannsen, 2002). Tre av 

respondentene skriver i fritekstsvar at de mener lønnen ikke veier opp for 

ulempene ved å bli leder, som lange arbeidsdager og mye ansvar. 

Biblioteksjefer er ikke på lønnstoppen, og det har vist seg at de i noen tilfeller 

får lavere lønn enn kommunale ledere i tilsvarende stillinger (Kolve, 2008). 

Aldstedt og Hansson (2017, s. 56) fremholder at det å være biblioteksjef ikke 

har samme status som andre kommunale lederstillinger. Dette kan en se for seg 

at bidrar til lavere lønn. En kan også spekulere i om en lavere lønn henger 

sammen med at bibliotekar tradisjonelt er et kvinneyrke, at 

biblioteksjefstillingen i mange små kommuner er deltidsstillinger – og selvsagt 

at det har sammenheng med kommunenes økonomi. På den annen side; er en 

motivert av mer indre styrte faktorer, har ikke lønnen så stor betydning for om 

en søker lederansvar. Det er dog viktig at lønnen oppleves anstendig. En kan 

mene at lønnen burde vært høyere, men likevel bli leder da det er andre ting 

som driver en og oppleves viktigere. 

 

Hvordan ser det ut for de mer indre styrte motivasjonsfaktorene i denne 

undersøkelsen? Vi har sett at motivasjonen for å bli bibliotekleder hos mange 

bunner i et ønske om å påvirke, endre og utvikle (Aldstedt & Hansson, 2017; 

Bergh, 2017a; Floser et al., 2005; Lundberg, 1989) Denne undersøkelsen 

bekrefter dette. Det er jevnt over høy snittscore for påstandene som går på at 

lederne har givende, spennende og utviklende oppgaver. Lederne selv scorer i 

snitt påstandene høyere enn ikke-lederne, og de som ønsker å bli ledere høyere 

enn de som ikke ønsker. Det er svakt signifikant utslag på ”Ledere har givende 

oppgaver” også mellom de som ønsker og ikke ønsker å bli ledere. I 

fritekstsvar trekker de som ønsker å bli ledere spesielt frem at de som ledere 
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kan gjøre en forskjell, drive med utvikling og påvirke bibliotekenes fremtid, 

samt at ledere har spennende arbeidsoppgaver. De sier også at de trives med 

ansvar og ønsker utfordringer. Yukl (1989, s. 261) fant at ledermotivasjon blant 

annet kunne komme fra et behov for å få til noe, et ønske om å bygge opp 

organisasjonen en jobber for og å styrke og støtte andre. Det kan vi kjenne 

igjen her. Det oppleves meningsfullt, givende og spennende å være leder, og en 

mener å kunne bidra enda mer til organisasjonen som leder.  

 

En interessant kommentar i denne sammenheng kommer fra en respondent som 

ikke ønsker å bli leder fordi biblioteket ikke får nok ressurser, og 

vedkommende skriver at da er det ikke mulig å drive biblioteket slik man 

ønsker. Her fører en opplevelse av at det ikke er mulig å påvirke eller få til noe 

til at en ikke blir leder. Respondenten oppgir at vedkommende kan endre syn 

dersom ressurssituasjonen i bibliotekene blir bedre. Flere respondenter har 

kommentert at det er knapphet på ressurser, både tid, penger og personale, i 

bibliotekene og at dette gjør det vanskelig å lede virksomheten. Tre har 

kommentert at stramme budsjett eller budsjettkutt gjør det vanskelig å sitte 

med ansvaret for driften av biblioteket. En har også kommentert at 

konfliktnivået i bibliotekene har økt, fordi ”biblioteket skal drive med ”alt” og 

kjerneoppgavene blir skjøvet til side”. En av lederne fremhever at det er viktig 

at ledelsen i kommunen prioriterer bibliotekene i budsjettene, slik at en faktisk 

har rom til å lede og utvikle. 

 

Yukl (1989) finner at et ønske om makt gir motivasjon til å bli leder. På 

påstanden ”Ledere har et ønske om makt” svarer lederne her i snitt 2,7 og ikke-

lederne 3,0. Det er en signifikant forskjell, lederne scorer signifikant lavere enn 

ikke-lederne. Vi har et standardavvik på 1,5 for svarene på denne påstanden, 

relativt sett ganske høyt. Opplevelsen av og forholdet til makt er ikke utforsket 

videre i denne undersøkelsen, men det er i lys av andre undersøkelser 

interessant at vi finner signifikante sammenhenger og relativt store avvik her. 

Aldstedt og Hansson (2017, s. 57) finner at flere av biblioteksjefene har et 

komplisert forhold til ledelse, styring og makt. Bunes og Skybakmoen fant at 

biblioteklederne de intervjuet i ”begrenset grad er bevisst sin mulighet til å 

bruke makt og innflytelse for å sikre bibliotekets posisjon i en lokal kontekst” 

(Bunes & Skybakmoen, 2015, s. 61). Aldstedt og Hansson (2017, s. 99) skriver 

at flere av deres respondenter har lettere for å se seg selv som en person som er 

positiv til forandring og utvikling, heller enn en som bruker sitt mandat til å 

drive frem endringer. Bevisstgjøring rundt lederansvar er etterlyst i begge disse 

undersøkelsene. Det er viktig at biblioteksjefene ser at makt kan brukes til noe 

positivt for virksomheten de leder. Mye av utfordringen ligger antagelig i selve 

begrepet makt og de paradokser det innebærer: Skal man som leder drive 

gjennom endring, må det utøves makt, men det må også skapes mening for 

medarbeiderne slik at endringer ikke oppfattes som maktmisbruk. Ikke-

ledernes signifikant høyere score enn ledernes på spørsmålet, kan også stamme 

fra en oppfatning om at de som søker lederposisjoner er maktsøkende, og da 

kanskje i negativ forstand, selv om altså ledelse impliserer å måtte utøve makt. 

Enn videre, skal bibliotekets posisjon i kommunen opprettholdes, må 

biblioteksjefen potensielt utøve makt også oppover i organisasjonen.  

 

Et punkt i forlengelsen av synet på makt går på hvordan beslutninger tas. Her 

skiller lederne og ikke-lederne seg signifikant fra hverandre for påstanden 

”Ledere tar avgjørelser i samråd med sine ansatte”. Synet på dette er ikke 
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signifikant for om en ønsker å bli eller ikke bli leder, men forskjellen er 

signifikant mellom lederne og ikke-lederne. Lederne opplever at ja, 

beslutninger tas i samråd med ansatte, mens ansattes opplevelse av å påvirke 

avgjørelser er en annen. Hvordan henger dette sammen? Kan for eksempel de 

som er i mindretall oppleve ikke å bli hørt? Eller blir ikke ansatte tatt med på 

råd? Det kan også tenkes at en del er alene i biblioteket, og derfor rett og slett 

ikke har noen å ta avgjørelsene i samråd med. Dette er et spennende punkt for 

bibliotekledelsesforskningen å se videre på; hvordan tas avgjørelser i 

bibliotekene og hvordan oppleves muligheten til medvirkning? For påstanden 

”Ledere liker å bestemme” scorer ikke-lederne noe høyere enn lederne. Her er 

det mulig å tenke seg at dersom en er uenig i sjefens avgjørelse opplever en at 

sjefen bestemmer.  

 

Når vi ser på hvordan tidsbruk på lederoppgavene scores, finner vi at 

undersøkelsen bekrefter funn hos L. Andersson og Dahlén (2011), Bergh 

(2018) og Lundberg (1989), og viser at enkelte lederoppgaver av mange ikke er 

ønsket eller ansees som spesielt utfordrende. Dette gjelder, ikke overraskende, 

for eksempel mye administrasjon, økonomi- og personalansvar. På påstanden 

”Ledere bruker for mye tid på administrasjon” er det signifikant sammenheng 

når en sammenligner lederne og ikke-lederne. Ikke-lederne er mer enige i at 

ledere bruker for mye tid på administrasjon. Det gir dog ikke signifikant utslag 

på om man ønsker å bli leder eller ikke i denne undersøkelsen. 

 

Lederne oppgir å bruke mest tid på planlegging og koordinering (4,2), 

papirarbeid/administrasjon (4,1), beslutningstagning og problemløsning (4,0), 

endring og utvikling (3,9) og å motivere og støtte (3,9). Rett bak kommer 

bibliotekfaglige oppgaver (3,8). Ikke-lederne rangerer topp fem lederoppgaver 

etter tidsbruk slik: papirarbeid/administrasjon (4,6), planlegging og 

koordinering (4,4), økonomi og regnskap (4,2), beslutningstagning og 

problemløsning (4,1) og endring og utvikling (4,0). Ved sammenligning av 

hvordan de ulike gruppene rangerer tidsbruk på ulike oppgaver for ledere 

finner vi at det er rimelig likt (se figur 5.8, side 43), men gruppene skiller seg 

kraftig fra hverandre på to punkter: Ikke-lederne scorer økonomi og regnskap 

høyere enn lederne (4,2 mot 3,5), og lederne scorer bibliotekfaglige oppgaver 

langt høyere enn ikke-lederne (3,8 mot 2,7). Informantene hos Floser et al. 

(2005, s. 40) fremhevet at de tror flere ikke vet hva det innebærer å være leder 

og derfor ikke søker lederstillinger. Løsningen er å snakke mer om ledelse i 

bibliotekene, mener de. Her kan vi se at ikke-lederne i det store og hele scorer 

tidsbruken for ledere på de ulike oppgavene rimelig likt det lederne selv gjør, 

men på to sentrale punkt skiller de seg fra hverandre; bibliotekfaglige oppgaver 

og økonomi og regnskap. 

 

Når det kommer til i hvor stor grad biblioteksjefene har bibliotekfaglige 

oppgaver, kan vi se på påstanden ”Ledere har bibliotekfaglige oppgaver”. 

Biblioteksjefene selv scorer en god del høyere enn de som ikke er ledere; 4,2 

mot 3,1. Dette er en signifikant forskjell, og det er i tråd med frykten mange 

har om at en mister bibliotekfaglige oppgaver som leder. Her er nok praksis 

svært ulik ved ulike bibliotek, blant annet vil bibliotekstørrelse være 

avgjørende. Ved et stort bibliotek vil nok en leder ha få bibliotekfaglige 

oppgaver, mens ved små bibliotek har en langt mer, slik vi så hos Lundberg 

(1989). Bibliotekstørrelse som faktor er kommentert av 12 respondenter i 

fritekstsvar, og da særlig i forbindelse med bibliotekfaglige oppgaver. Vi ser 
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dog at bibliotekledere i snitt bruker mer tid på bibliotekfaglige oppgaver enn 

ikke-ledere tror; 3,8 mot 2,7. Kanskje vil en som leder beholde mer 

bibliotekfaglige oppgaver enn mange frykter? På påstanden ”Ledere bør ha 

bibliotekfaglige oppgaver” er respondentene svært enige om at det bør de; 

lederne svarer her i snitt 4,2 og ikke-lederne 4,3. Dette henger antagelig 

sammen med den profesjonstilhørighet vi tidligere har diskutert. I tillegg er det 

nok selvsagt for de fleste bibliotek med få ansatte, hvor det verken er rom for 

eller nødvendig med en heltidsleder. 

 

Ser vi på resultatene for hvilke oppgaver de som per nå ikke er ledere ønsker å 

arbeide med, kommer ikke uventet bibliotekfaglige oppgaver på topp (4,5). 

Alle lederoppgavekategoriene scorer under 4, sju av kategoriene under 3. 

Hente inn og dele informasjon (3,8) er nummer to etter bibliotekfaglige 

oppgaver, deretter kommer motivere og støtte (3,6). På bunn finner vi økonomi 

og regnskap (2,3) sammen med konflikthåndtering (1,9) og disiplinering og 

straff (1,5) – ikke overraskende. I fritekstsvarene er det 10 som konkret skriver 

at de ikke ønsker personalansvar og/eller økonomiansvar som forklaring på 

hvorfor de ikke ønsker å bli ledere. Dette ansees spesielt utfordrende, og vi har 

tidligere sett at også lederne fremhever personalmessige spørsmål som særlig 

krevende. Dette er lederoppgaver mange ikke ønsker, og jeg vil peke tilbake til 

avsnittet hvor vi diskuterte kompetansebehov som sentralt for motivasjon 

(Ryan & Deci, 2000) og jobbtilfredshet (Pors & Johannsen, 2002). En 

introduksjon til personalledelse og økonomistyring på bachelornivå er allerede 

anbefalt. Norsk bibliotekforening har sammen med tre norske fagforeninger 

laget en plakat med anbefalinger for biblioteksjefenes ansvarsområde (Norsk 

Bibliotekforening, 2019). Her er de krystallklare på at det skal innebære 

budsjett-, økonomi- og personalansvar. De viser til at et økende antall 

biblioteksjefer opplever å bli vingeklippet. Å styre ressursene selv er sentralt 

som leder, og det er viktig å være seg dette bevisst. Det gir makt og frihet og en 

basis til å foreta de faglige valgene og den faglige utviklingen i 

bibliotektjenesten. 

 

Konteksten en skal lede i er viktig, og et uklart oppdrag og uklart mandat kan 

virke avskrekkende. Det kan gi usikkerhet rundt om virksomheten styres i 

riktig retning og vanskeliggjøre fordeling og omfordeling av ressurser 

(Aldstedt & Hansson, 2017; H. Andersson, 2012). Lederne i denne 

undersøkelsen opplever at bibliotekene har klare mandat. Dette er den eneste 

påstanden hvor vi får signifikant utslag på alle testene; lederne er mer enig i 

påstanden enn ikke-lederne og de som ønsker å bli ledere mer enig enn de som 

ikke ønsker. Bibliotekledernes mandat oppleves mindre klart enn bibliotekenes, 

men her gir ikke testene signifikant utslag. En respondent påpeker at 

Bibliotekloven gir klare mål for bibliotekets virksomhet, og det er ikke 

urimelig å anta at nettopp bibliotekets mandat er noe lederne har tenkt mer på 

enn de som per nå ikke er ledere. Et par av respondentene fremhevet i 

fritekstsvar at det er ”for mye politikk” i rollen som biblioteksjef, og at de 

derfor ikke ønsker å bli det. Biblioteksjefer er involvert i politiske prosesser, og 

innsikt i kommunal saksbehandling er anbefalt for biblioteksjefer av Somby 

(2017). Dette er også del av hvordan beslutninger tas i og for bibliotekene. 

 

En kan tenke seg andre kontekstuelle faktorer som er med på å forklare hvorfor 

det kan være få søkere til lederstillinger i bibliotekene. Villigheten til å flytte 

på seg for å få jobb er lav i Norge; arbeids- og velferdsetaten NAV finner at 5 
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% av arbeidsledige flytter for å komme i arbeid (Andreev & Schou, 2017). De 

færreste flytter langt, stort sett innen eget fylke eller til nabofylket. Mange 

biblioteksjefstillinger befinner seg i små kommuner i grisgrendte strøk. Få 

ønsker å flytte for å få jobb, og det kan være utfordringer med å tiltrekke seg 

fagutdannede ledere til deltidsstillinger i små kommuner (Tinnesand, 2019). 

Netto innflytting mellom kommuner og landsdeler i Norge viser at 

befolkningen øker kraftig i sentrale strøk og går ned i distriktskommunene, en 

utvikling Statistisk sentralbyrå i Norge mener vil fortsette (Leknes, 2018). Det 

kan gjøre det mer utfordrende for de små bibliotekene i distriktene å rekruttere. 

 

Uavhengig av om man er leder eller ikke, mener flertallet (70 % av alle 

respondentene) at bibliotekledere trives i jobben sin. Dette er i tråd med 

tidligere forskning på bibliotekledelse, både Landøy og Zetterlund (2013) og 

Pors og Johannsen (2002) finner det samme. Vi ser ingen signifikant forskjell 

mellom respondentgruppene hva gjelder synet på om ledere trives eller ikke, 

men lederne selv scorer i snitt høyere (4,0) enn de som ikke er ledere (3,7). Alt 

i alt finner vi en positiv innstilling til å bli og være leder, og at lederne trives i 

jobben. 
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7 Sammenfatning 

De to forskningsspørsmålene for denne oppgaven var:  

1. Hvordan stiller bibliotekutdannede seg til å bli og være ledere? 

2. Hva motiverer bibliotekutdannede til å bli eller ikke bli ledere? 

Som svar på det første spørsmålet viser undersøkelsen alt i alt en positiv 

innstilling blant bibliotekutdannede til å bli og være ledere. Totalt er eller 

ønsker 81,9 % av respondentene å bli ledere. Gruppen som ikke ønsker å bli 

ledere er liten og sannsynligvis underrepresentert. Sammenlignet med andre 

studier kan vi ikke si at bibliotekutdannede som gruppe ikke ønsker å påta seg 

lederansvar. Totalt 70 % av respondentene mener også at biblioteksjefer trives i 

jobben sin, som er i tråd med annen forskning innen bibliotekledelse i 

Skandinavia (Landøy & Zetterlund, 2013; Pors & Johannsen, 2002). 

 

Når det gjelder det andre forskningsspørsmålet og hva som motiverer 

bibliotekutdannede til å bli eller ikke bli ledere, finner vi et sammensatt bilde. 

Motivasjon er da også et komplekst begrep. Vi kan dog si at en dominerende 

årsak til at bibliotekutdannede ønsker å bli ledere ligger i et ønske om å påvirke 

og utvikle virksomheten. Jeg finner signifikante forskjeller mellom ledere og 

ikke-ledere når det kommer til påstanden ”Ledere har spennende 

utviklingsoppgaver”, og svakt signifikant utslag mellom de som ønsker å bli og 

de som ikke ønsker å bli ledere for samme påstand. Det er også en svakt 

signifikant forskjell mellom de som ønsker og de som ikke ønsker å bli ledere 

for påstanden ”Ledere har givende oppgaver”. At et ønske om å påvirke 

utviklingen er en dominerende motivasjonsårsak er ikke overraskende, også 

andre har vist at dette ofte er bakgrunn for å bli biblioteksjef (Bergh, 2017a; 

Lundberg, 1989). Videre er utviklingsoppgaver noe bibliotekledere ofte 

prioriterer og finner givende (Aldstedt & Hansson, 2017; Bergh, 2018; 

Johannsen, 2013). I denne studien kommer ”Endring og utvikling” på 

fjerdeplass blant de 13 lederoppgavekategoriene når biblioteklederne angir hva 

de bruker mest tid på.  

 

De som ønsker å bli ledere anser lederoppgavene som spennende og 

utviklende, og oppgir også at de ønsker å ta på seg mer ansvar. Forholdet til 

forventning er som vi har sett uklart, og det kan synes som det mer er en 

forventning om å fortsette å være leder når en først har blitt det, heller enn en 

forventning om å bli leder når en ikke er det, som finnes blant 

bibliotekutdannede. Dette er overraskende gitt MTL-teorien hvor plikt og 

forventning er en av tre typer ledermotivasjon (Chan & Drasgow, 2001). Dog 

fant Badura et al. (2020) at denne komponenten er mer fremtredende i 

kollektivistisk orienterte kulturer. Det er også antydet i deres studie at denne 

komponenten er mindre fremtredende blant kvinner enn menn. 

 

Særlig én grunn peker seg ut for de som ikke ønsker å bli ledere: Frykten for å 

miste bibliotekfaglige oppgaver – og profesjonstilhørigheten. Et perspektiv 

som ikke tidligere har vært utforsket og som vi kan se antydet i denne studien, 

er et mulig, relativt sett lavere behov for tilhørighet blant de som blir og ønsker 

å bli ledere, som funnet hos Yukl (1989). En forklaring kan også være at disse 

lederne ikke opplever en konflikt mellom lederrollen og profesjonsrollen. Vi 

kan se dette i lys av Bunes og Skybakmoen (2015), som mener biblioteksjefer 
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først og fremst ser seg selv som fagledere. Med andre ord, her er det mulig å 

tenke seg at dersom en antar perspektivet som fagleder i biblioteksjefrollen, vil 

en ikke oppleve å miste profesjonstilhørighet, eller bibliotekfaglige oppgaver. 

 

Videre finner vi at fordeler og ulemper veies opp mot hverandre og at en da 

ikke ønsker å bli leder. Dette er i tråd med den tredje komponenten i MTL-

teorien. Om en kalkulerer med fordeler og ulemper, vil en i større grad unngå 

lederansvar. Et ønske om å unngå enkelte oppgaver er en viktig faktor for de 

som ikke ønsker å bli ledere i denne studien; særlig vil man unngå mye 

administrasjon, økonomiansvar, personalansvar og helt spesifikt å håndtere 

konflikter. Andre grunner til å ikke ønske å bli leder er en opplevelse av å ikke 

ha kompetansen som trengs, et ønske om å unngå ansvar, stress og/eller 

arbeidspress, ressurssituasjonen i bibliotekene, en opplevelse av å mangle 

”lederegenskaper” og at lønnen ansees for ikke å veie opp for ulempene. Det er 

også rett og slett slik at mange ikke har interesse for ledelse, og alle skal 

selvsagt heller ikke bli ledere.  

 

Undersøkelsen viser, som ventet, at det bibliotekfaglige og profesjonen står 

svært sterkt. Vi finner dog at det er uenigheter i utvalget om hvor ”naturlig” det 

er for en bibliotekutdannet å bli leder. Det kan som nevnt oppleves å være en 

konflikt mellom det å være leder og det å være bibliotekar, dvs. en konflikt 

mellom lederrollen og profesjonsrollen. Hva dette skyldes, har ikke denne 

studien grunnlag for å svare detaljert på, men det ser ut til i hvert fall å 

involvere en frykt for tap av bibliotekfaglige arbeidsoppgaver. De som er 

ledere har dog i denne undersøkelsen i stor grad bibliotekfaglige oppgaver, og 

det er enighet blant respondentene om at bibliotekledere bør ha det, slik 

forskriften til bibliotekloven sier. Dette er viktig å få kommunisert til 

bibliotekutdannede som frykter å miste de bibliotekfaglige oppgavene som 

biblioteksjef.  

 

Den eneste påstanden med signifikant utslag mellom de som ønsker og de som 

ikke ønsker å bli ledere er for påstanden ”Bibliotek har klare mandat”. Det er 

interessant at lederne selv opplever mandatet klarere enn de som ikke er ledere. 

Dette kan også ha med et mer bevisst forhold til mandatet å gjøre, at 

biblioteksjefene har et mer aktivt forhold til det. Biblioteksjefene Aldstedt og 

Hansson (2017) og den svenske fagforeningen DIK har påpekt at et uklart 

mandat kan være en utfordring for ledere i bibliotekene. I denne studien mener 

67,7 % at mandatet for bibliotekene er klart, og under 10 % er uenig i dette. 

 

Det er interessant å merke seg at det allerede i bibliotekutredningen 

Bibliotekreform 2014 fra 2006 (ABM-utvikling, 2006) var et uttalt behov for 

økt ledelseskompetanse blant bibliotekutdannede i Norge. Det kom en respons 

på dette fra OsloMet i 2012 i form av masterstudiet ”Bibliotek – styring og 

ledelse”, men det finnes fortsatt ingen implementering av ledelsesemner på 

bachelornivå, som er utdanningen flest biblioteksjefer har – ei heller finnes 

spesifikke bibliotekledelsesemner i det nevnte masterstudiet (Landøy, 2016). 

Utdanningene er med på å forme hva bibliotekutdannede opplever at 

profesjonen rommer, og det er i 2020 fortsatt 356 kommuner som skal ha 

bibliotekutdannet leder. Kombinert med at kompetanse, som vi har sett, er 

viktig både for motivasjonen til å bli leder og for jobbtilfredsheten når en har 

blitt leder, er dette et viktig spor å forfølge etter min mening. Jeg har 

argumentert for at bibliotekutdanningene bør tilrettelegge for ledelsesfag på 
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bachelornivå, spesielt innen økonomistyring og personalledelse. Dette vil gi 

kompetanse som etterspørres og bidra til trygghet i en lederrolle. Videre kan en 

for å bygge lederkompetanse gi unge bibliotekutdannede tilbud om å delta på 

lederkurs eller lederutviklingsprogram, samt gi dem sjansen til å ta lederansvar 

og slik bygge opp kompetanse internt. Et annet initiativ i Norge kommer fra 

fagforeningen Bibliotekarforbundet, som i 2019 startet en mentorordning for 

bibliotekledere med fokus på veiledning, støtte, erfarings- og 

kompetansedeling (Rognerød, 2019). Videre kan kommunene inkludere 

biblioteksjefene i lederforumene (dersom de har dette), slik en av mine 

respondenter fremhever at har hjulpet vedkommende mye i rollen som leder. 

 

Når så det er sagt, det nytter lite med kompetanseutvikling dersom eksempelvis 

ressurssituasjonen gjør det lite attraktivt å søke seg til lederstillinger i norske 

folkebibliotek. Vi har sett flere av respondentene peke på brist på ressurser, 

både tid, penger og ansatte, som noe som gjør det utfordrende å lede og som 

bakgrunn for å ikke bli ledere. Dette er viktig å vite om en vil tilrettelegge for 

at flere bibliotekutdannede søker lederansvar, og funnene er i tråd med Porter 

et al. (2016), som har vist at jobbomgivelsene er med på å avgjøre om en 

ønsker å ta på seg lederansvar eller ikke. 

 

Denne studien bidrar på flere områder: Studien er plassert i 

bibliotekledelsesforskningens tradisjon etter Pors og Johannsen og Landøy og 

Zetterlund. Den gir et bilde av hvem biblioteksjefene i Norge i dag er, og hva 

de bruker tiden sin på. Studien er videre et viktig bidrag i utforskningen av hva 

som motiverer eller demotiverer bibliotekutdannede i Norge til å påta seg 

lederansvar. Vi ser at det kan være en konflikt mellom lederrollen og 

profesjonsrollen, som sitatet oppgavens tittel bygger på så tydelig viser; ”jeg er 

bibliotekar, ikke leder”. Videre gir undersøkelsen flere antydninger om hva 

som bør undersøkes videre, om man ønsker å legge bedre til rette for å bli og 

være leder som bibliotekutdannet. 

 

I tillegg til å bidra til den akkumulerte kunnskapsmengden som utgjør den 

akademiske disiplinen og praksisfeltet bibliotek- og informasjonsvitenskap, 

bidrar oppgaven også til det generelle fagområdet ledelse ved å tegne et bilde 

av ledermotivasjon i den gitte konteksten. Et ønske om å bygge opp 

organisasjonen og et behov for å få til noe, sammen med et mulig, relativt sett 

svakere behov for tilhørighet er komponenter funnet av Yukl (1989) som vi 

kjenner igjen her. Vi har videre sett at indre motivasjon er viktig. 

 

Om vi ser resultatene i lys av MTL-teorien og dens tre typer ledermotivasjon, 

er det vanskelig å peke på én dominerende komponent i dette utvalget. Den 

første komponenten i MTL-teorien; man liker å lede andre og ser seg selv som 

leder (affektiv-identitet komponent), er det vanskelig å se spor av. En kan 

kanskje se for seg at det sterke ønsket om å påvirke kan knyttes til denne 

komponenten, men det må undersøkes nærmere. Det gjøres i høy grad 

avveininger mellom fordeler og ulemper ved å bli leder for de som ikke ønsker 

å bli ledere, og vi kan med det muligens anta at de som blir ledere i mindre 

grad kalkulerer og at ikke-kalkulerende komponent med andre ord er 

fremtredende blant de som blir ledere. En følelse av plikt og forventning (den 

sosial-normative komponenten) ser ut til å slå ut først etter at man har blitt 

leder i denne studien, og da kun for noen. 
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Badura et al.’s (2020) metaanalyse av MTL-teorien viser at affektiv-identitet 

komponent er sterkere knyttet til individualisme enn kollektivisme, mens de to 

andre komponentene sterkere kan knyttes til en kollektiv kultur. Videre antydet 

Badura et al. (2020) sin studie at affektiv-identitet og sosial-normativ 

komponent kan være mer fremtredende blant menn, mens den ikke-

kalkulerende komponenten kan være mer fremtredende blant kvinner (Shen & 

Joseph, 2020). Med bakgrunn i dette trekker forventningene om hvilke MTL-

typer som er fremtredende i denne studien i ulike retninger. Med en 

individualistisk kultur vil en forvente at affektiv-identitet komponent scores 

høyt, men i en kvinnedominert kontekst vil en forvente at denne scorer lavere. 

Komponent 2, den sosial-normative komponenten, er mer knyttet til 

kollektivisme og menn, og vi kan i denne sammenheng si at den innfrir 

forventningene ved å score lavt. Den ikke-kalkulerende komponenten er mest 

knyttet til kollektivistiske kulturer på den ene side, og kvinner på den andre – 

og trekker derfor også i ulike retninger i denne konteksten. Vi finner videre et 

viktig spor etter blant annet Porter et al. (2016): Studien antyder klart at 

kontekstuelle forhold på arbeidsplassen påvirker ledermotivasjonen.  

 

Ideen til oppgaven ble ansporet av en oppfatning om at bibliotekutdannede har 

ledervegring. Jeg var nysgjerrig på om det virkelig er slik. Vi kan med 

bakgrunn i denne undersøkelsen ikke si at det er belegg for at 

bibliotekutdannede som gruppe lider av ledervegring. Begrepet ledervegring er 

negativt ladet, og jeg foreslår at vi begraver det først som sist. La oss heller 

fokusere på hvor godt bibliotekledere i Norge trives og ikke minst hvordan vi 

kan gi dem kompetansen, støtten, bevisstheten, ressursene og vilkårene de 

trenger for å utføre jobben.  
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8 Refleksjoner, kritikk og videre forskning 

Å operasjonalisere begreper som ledelse og motivasjon til spørsmål i et skjema 

er utfordrende. ”Det er vanskelig å være generell om hva ledelse er” skriver en 

respondent i fritekstsvar. Sju til har kommentert at det var vanskelig å besvare 

påstandene på generell basis; ”ingen ledere er like”. Dette ligger i 

spørreundersøkelsers natur, de er en skisse over virkeligheten. Denne oppgaven 

gir ingen uttømmende liste over hva eller hvordan ledere er, ei heller over 

mulige grunner til å ønske å bli eller ikke bli leder. Noen aspekter mangler, for 

eksempel har vi ikke sett på personlighet og egenskaper. Jeg vil dog si at 

undersøkelsen dekker et tilstrekkelig antall faktorer forankret i teori og 

tidligere studier til å kunne belyse problemstillingen. Enkelte konsepter er det 

nok bedre å undersøke videre i intervjuer, slik som forholdet til makt. 

 

En av påstandene, ”Ledere er konsensusorienterte”, hadde svært mange ”Vet 

ikke”-svar og ble utelatt fra analysene; hele 49 stk. svarte ”Vet ikke”. De andre 

påstandene hadde kun fra fire til 14 ”Vet ikke”-svar (dvs. fra 1,9-6 % av 

respondentene totalt svarte ”Vet ikke”), noe som kan tolkes som at påstandene 

for øvrig var relativt greie å besvare. Disse er derfor ikke hensyntatt i analysen.  

 

Konteksten en skal lede i er ikke berørt i særlig grad her; vi har sett på 

opplevelsen av mandatet for bibliotek og bibliotekledere, men faktorer som 

bibliotekstørrelse og ressurssituasjon er ikke med. 12 av respondentene har 

kommentert i fritekstfelt at størrelsen på biblioteket har mye å si for lederens 

hverdag, særlig med tanke på bibliotekfaglige oppgaver. Bibliotekstørrelse 

burde nok vært inkludert i undersøkelsen. Dette kan være et utgangspunkt for 

en mer detaljert studie av kontekstuelle faktorer som påvirker bibliotekledelse, 

som vil være et viktig bidrag til enda bedre forståelse av bibliotekledelse. Det 

er ikke urimelig å tro at noen kan ønske å lede et lite bibliotek, men ikke et 

stort – og omvendt. Vi har også sett at kontekstuelle faktorer påvirker 

ledermotivasjon. 

 

I andre fritekstsvar fremhever flere respondenter situasjonen en skal være leder 

i som viktig; har biblioteket tilstrekkelig med ressurser? Opplever man å ha 

mulighet til å påvirke? Hvordan er den kommunale ledelsens innstilling til 

biblioteket? Vi har sett fra plakaten utarbeidet at bibliotekorganisasjonene at 

noen ledere i norske folkebibliotek opplever å miste oppgaver og ansvar, eller 

bli tillagt oppgaver og ansvar langt utenfor deres område. Dette er viktige 

problemstillinger for videre forskning: Hvordan er situasjonen for norske 

biblioteksjefer i dag? Hvordan ser konteksten ut med tanke på ressurser, 

oppdrag, ansvar og muligheter? Hva påvirker hvordan de opplever muligheten 

til å være ledere?  

 

Noen av lederne i studien har kommentert at de savnet spørsmål om hvilken 

kompetanse de har hatt behov for som ledere, og hvor de har innhentet 

kompetanse til å mestre ledergjerningen. Dette ville nok gitt enda bedre innspill 

til hva for eksempel bibliotekutdanningene bør implementere med tanke på å gi 

bibliotekutdannede det de behøver for å være forberedt på lederansvar. Med 

bakgrunn i hvor viktig kompetanse er for indre motivasjon og jobbtilfredshet er 

dette et spor som bør følges opp i videre arbeid med tanke på utviklingen av 

profesjonen og bibliotekledelse i Norge. 
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Jeg ser også et spor for videre forskning innen ledelse og ledermotivasjon på et 

kvinnedominert felt i skandinavisk kontekst. Resultatene sier noe om hvordan 

typene i MTL-teorien kan komme ut i en slik kontekst. Dette ville det være 

spennende å studere nærmere, da sammen med de kontekstuelle forholdene 

som MTL ikke inkluderer, og som vi har klare antydninger om at påvirker 

ledermotivasjonen i dette utvalget, og derfor er sentrale for et komplett bilde av 

ledermotivasjon i vår sektor. 

 

Til sist vil jeg kommentere at jeg fikk en overveldende respons på 

undersøkelsen i form av kommentarer i undersøkelsens fritekstfelt og e-poster. 

Totalt har om lag 50 av respondentene (nesten 25 %) frivillig gitt 

tilbakemeldinger. Inntrykket fra mengden og innholdet sier meg at det er mer 

enn velkomment med flere studier på bibliotekledelse i Norge.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Sammenstilling av lederoppgaver, -
roller og -aktiviteter 

Johannsen& 

Pors, Landøy& 

Zetterlund 

Johannsen& 

Pors, 

Landøy& 

Zetterlund Mintzberg 

Luthans& 

Lockwood Yukl 

Administrasjon, 

Driftsledelse 

Målstyrer, 

dirigent og 

resultatskaper 

Ressursstyrer 

(Beslutnings-

messig) 

Planlegging og 

koordinering Oppgaveorientert 

Strategisk ledelse 

Strateg og 

visjonsskaper 

Entreprenør 

(Beslutnings-

messig)   Forandringsorientert 

Administrasjon, 

Driftsledelse Formidler 

Informasjonssp

reder 

(Informasjons-

messig) 

Utveksle 

rutine-

informasjon Relasjonsorientert 

Kvalitetsledelse, 

Utviklingsledelse 

Kvalitets-

utvikler 

Entreprenør 

(Beslutnings-

messig) 

Opplæring og 

utvikling, 

Beslutningstag

ning/Problem-

løsing  Forandringsorientert 

Administrasjon, 

Driftsledelse 

Administrator

, kontrollør 

og regelsetter 

Ressursstyrer, 

Problemløser 

(Beslutnings-

messige) 

Monitorere og 

kontrollere, 

Papirarbeid Oppgaveorientert 

Administrasjon, 

Driftsledelse Problemløser 

Problemløser 

(Beslutnings-

messig) 

Beslutningstag

ning/Problemlø

sing Oppgaveorientert 

Personalledelse Konfliktløser 

Problemløser 

(Beslutnings-

messig) 

Konflikthåndte

ring, 

Disiplinere/Stra

ffe Relasjonsorientert 

  

Verdiskaper 

og 

kulturbærer 

Gallionsfigur 

(Mellommenne

skelig), 

Talsperson 

(Informasjons-

messig)     

Administrasjon, 

Personalledelse Koordinator 

Leder 

(Mellom-

menneskelig) 

Planlegging og 

koordinering, 

Ansettelser Oppgaveorientert 
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Medarbeider-

utvikling, 

Personalledelse Coach 

Leder 

(Mellom-

menneskelig) 

Motivere og 

støtte Relasjonsorientert 

Endringsledelse, 

Utviklingsledelse 

Endrings-

agent, 

idegenerator 

og innovatør 

Entreprenør 

(Beslutnings-

messig)  Forandringsorientert 

  Ambassadør 

Gallionsfigur 

(Mellom-

menneskelig), 

Talsperson 

(Informasjons-

messig) 

Kontakt med 

eksterne, 

Sosialisering/ 

Lobbyvirksom

het  Relasjonsorientert 

  

Nettverks-

bygger 

Kontaktledd 

(Mellom-

menneskelig) 

Kontakt med 

eksterne, 

Sosialisering/ 

Lobbyvirksom

het Relasjonsorientert 

  

Spesialist og 

faglig ekspert 

(herunder 

bibliotekfag)       

Administrasjon, 

Driftsledelse 

Økonom og 

ressursstyrer 

Ressursstyrer 

(Beslutnings-

messig) 

Papirarbeid, 

Planlegging og 

koordinering Oppgaveorientert 

  

Beslutnings-

tager 

Entreprenør, 

Problemløser, 

Ressursstyrer, 

Forhandler 

(Beslutnings-

messige) 

Beslutnings-

tagning/Proble

mløsing  Oppgaveorientert 
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Vedlegg 2: Andel kvinner ved 
bibliotekutdanningen ved OsloMet  

 

Studieprogram 
2018  

Studenter 

totalt  
Archivistics, Library and Information Science, 

Exchange Programme  5  

Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap  325  
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, enkeltemner 

master  10  
Erfaringsbasert masterstudium i bibliotek - styring og 

ledelse  10  

Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap  30  
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - 

deltid  40  
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap  20  
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - 

nettstudium  95  
Sum  535  
  
 

Studieprogram 
2018  

Studenter 

kvinner  
Archivistics, Library and Information Science, 

Exchange Programme  5  

Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap  215  
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, enkeltemner 

master  5  
Erfaringsbasert masterstudium i bibliotek - styring og 

ledelse  5  

Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap  25  
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - 

deltid  30  
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap  15  
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - 

nettstudium  70  
Sum  370  
  

Prosentandel kvinner = 370/535 = 69,2 %  

 

Tallene er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) fra Norsk 

senter for dataforskning (NSD) på nettsiden https://dbh.nsd.uib.no/. Rapporten brukt 

er Registrerte studenter under kategorien Statistikk, og tallene er hentet ut 20. 

desember 2019.  

https://dbh.nsd.uib.no/
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Vedlegg 3: Ansatte ved utvalgte universitets- og 
høgskolebibliotek  

 

Enhet  

2018  2019  

Årsverk 

kvinner  

Års-

verk 

menn  

Årsverk 

kvinner 

(%)  

Års-

verk 

menn 

(%)  

Årsverk 

kvinner  

Års-

verk 

menn  

Årsverk 

kvinner 

(%)  

Års-

verk 

menn 

(%)  

Universitetsbiblioteket i 

Oslo  123,05  51,7  70,41  29,59  118,05  50,2  70,16  29,84  

Universitetsbiblioteket i 

Bergen  67,22  40,2  62,58  37,42  69,32  38,58  64,24  35,76  

NTNU 

Universitetsbiblioteket  95,9  33  74,4  25,6  94  35,1  72,81  27,19  

Universitetsbiblioteket 

UiT - Norges arktiske 

Universitet 71,62  38  65,33  34,67  75,92  34,7  68,63  31,37  

Universitetsbiblioteket  

OsloMet  56,55  23,6  70,56  29,44  52,7  23,2  69,43  30,57  

  

Tallene er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) fra Norsk 

senter for dataforskning (NSD) på nettsiden https://dbh.nsd.uib.no/. Rapporten brukt 

er Årsverk tilsatt under kategorien Statistikk, og tallene er hentet ut 11. november 

2019 og 5. januar 2020. 

  

https://dbh.nsd.uib.no/
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Vedlegg 4: Motivasjonsteori og tidligere studier 
koblet til spørsmålene i undersøkelsen  

 

Årsaker som 

motiverer/demotiverer  Spørsmål i undersøkelsen  Eksempler  Referanser  

1. MTL-teori: Man liker 

å lede andre (affektiv-

identitet 

komponent): Ønsker 

makt, liker å lede og 

bestemme, er 

ikke konsensusorientert/ 

konfliktsky  

3.1 Ledere har et ønske om 

makt, 3.1 Ledere liker å 

bestemme, Ledere tar 

avgjørelser i samråd med sine 

ansatte, 2.5 Å dele lederrollen 

med noen, 3.1 Ledere er 

konsensusorienterte  
   

Chan 

og Drasgow (2001)  

2. MTL-teori: Man føler 

en plikt eller forventning 

om å påta seg 

lederoppgaver (sosial-

normativ komponent)  

2.5 Dersom jeg ble oppfordret 

til å bli leder, 3.2 Å være leder 

er en plikt som går på 

rundgang, 3.2 Det er forventet 

av meg å være eller bli leder  
Akademia, 

helsevesenet  

Chan 

og Drasgow (2001), 

Elstad (2016), Larsen 

(2002), Preston og Price 

(2012), Skorge og Svante

sen (2016)  

3. Man foretar ikke en 

avveining mellom 

kostnadene og fordelene 

ved å være leder og 

unngår derfor sjeldnere 

lederoppgaver (ikke-

kalkulerende 

komponent)  2.5, 3.1, 3.3 og 3.4      

Chan 

og Drasgow (2001)  

Fordeler/ulemper en kan kalkulere med:  

   

   

Å bli leder fører (ikke) til 

økt status  3.1 Å være leder gir økt status  

Helsevesenet, 

bibliotek  

Aldstedt og Hansson 

(2017), Elstad (2016)  

Å bli leder fremmer (ikke) 

karrieren  

3.1 Å bli leder fremmer 

karrieren  

Kunstmuseer, 

helsevesenet 

Elstad (2016), Strøm-

Olsen (2013)  

Lønn  

2.5 Dersom lederlønnen var 

høyere, 3.3 Ledere tjener godt  

Bibliotek, 

skoleverket  

L. Andersson 

og Dahlén (2011), 

Korsmo (2018)  

Mister faglig 

identitet (profesjonstilhørig

het)  

2.5 Dersom jeg beholdt 

bibliotekfaglige oppgaver, 3.4 

Ledere bør ha bibliotekfaglige 

oppgaver, Ledere har 

bibliotekfaglige oppgaver  

Bibliotek, 

skoleverket  

Apelmo (2002), Floser et 

al. (2005), Korsmo 

(2018)  

Å være leder er for 

tidkrevende  

3.3 Ledere jobber mye mer 

enn 37,5 timer i uka  

Bibliotek, 

skoleverket  

L. Andersson 

og Dahlén (2011), 

Korsmo (2018)  

Enkelte lederoppgaver en 

ikke ønsker, for eksempel 

økonomiansvar, 

personalansvar, for mange 

administrative oppgaver  

2.5 Dersom det ikke innebar 

økonomiansvar, Dersom det 

ikke innebar personalansvar. 

3.4 Ledere har givende 

oppgaver, Spørsmål 4.1 og 

4.2.  Bibliotek  

Bergh (2018), L. 

Andersson 

og Dahlén (2011)  

Frykt for å miste 

vennskapelig forhold til 

kolleger  

2.5 Å kunne fortsette å være 

venn med kolleger, 3.1 Ledere 

kan være venn med kolleger  Bibliotek  Apelmo (2002)  

Frykter å stå alene, være 

ensom  

2.5 Å dele lederrollen med 

noen, 3.3 Det er ensomt å 

være leder  Bibliotek  

Aldstedt og Hansson 

(2017), Apelmo (2002)  
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4. Ønske om å påvirke, 

endre, utvikle  

 3.4 Ledere har givende 

oppgaver, Ledere har 

spennende 

utviklingsoppgaver, 4.1, 4.2 

Endring og utvikling  

Akademia, 

bibliotek 

Aldstedt og Hansson 

(2017), Bergh (2017a, 

2017b, 2018), Floser et 

al. (2005), Lundberg 

(1989), Preston og Price 

(2012), Skorge og Svante

sen (2016)  

5. Mandatet oppleves 

uklart og det gir 

usikkerhet 

om lederansvaret  

3.4 Bibliotek har klare 

mandat, Bibliotekledere har 

klare mandat  Bibliotek  

Aldstedt og Hansson 

(2017), H. Andersson, 

2012  

6. Kompetansebrist  2.5, 2.6   

Kunstmuseer, 

bibliotek  

H. Andersson (2012), 

Bunes 

og Skybakmoen (2015), 

Floser et al. (2005), 

Lundberg (1989), 

Johannsen og Pors 

(2001), Strøm-Olsen 

(2013)  

7. Kjønn  1.2 Kjønn  

Offentlig 

sektor  Storvik (2006)  

8. Alder  1.1 Alder  

Bibliotek, 

generelle 

undersøkelser 

blant unge  

Academic Work (2019), 

Apelmo (2002), Ledarna 

(2012)  

9. Personlighet/ 

egenskaper  

3.1 Ledere er spesielt 

utadvendte     
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Vedlegg 5: Følgebrev  

 

Hei! 
 

Jeg undersøker bibliotekutdannedes forhold til å bli og være ledere i min 

masteroppgave ved Högskolan i Borås.  
 

Spørreundersøkelsen gjennomføres i norske folkebibliotek. Jeg har høstet e-

postadresser fra Nasjonalbibliotekets BaseBibliotek og bibliotekenes nettsider. 

Send gjerne videre til kolleger med bibliotekutdanning. 

 

Vil du hjelpe meg? Det vil ta deg ca. 5 minutter å gjennomføre undersøkelsen. 

Undersøkelsen avsluttes 5. desember 2019.  

 

Lenke til spørreundersøkelsen: https://sunet.artologik.net/hb/Survey/919  

 

Jeg takker så mye for hjelpen og tiden dere avser til undersøkelsen!  

 

Högskolan i Borås følger personvernforordningene (GDPR). Høgskolen 

anvender verktøyet Sunet Survey. IP-adresser eller e-postadresser lagres ikke, 

og dere respondenter er helt anonyme og kan ikke spores.  
 

Har du kommentarer eller spørsmål, bare svar på denne e-posten! 

 

  

Beste hilsen,  

Marit T. Balstad  
  



 

74 

 

Vedlegg 6: Spørreskjemaet 

Side 1. Alle spørsmål besvart av alle respondentene. 

 

Denne spørreundersøkelsen er del av min masteroppgave hvor jeg ser på 

bibliotekutdannedes forhold til å bli og være ledere. 

 

Med leder menes i denne sammenheng en som har økonomi- og/eller 

personalansvar. 

 

Undersøkelsen tar ca. 5 minutter å besvare. IP- og e-postadresser blir ikke 

registrert. Tusen takk for din tid! 
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Side 2. Besvart av de som per nå ikke er ledere. 

 
 

Side 3. Besvart av de som per nå ikke er ledere. 
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Side 4. Alle spørsmål besvart av alle respondentene. 
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Side 5, versjon 1. Besvart av de som per nå ikke er ledere. 
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Side 5, versjon 2. Besvart av de som per nå er ledere. 

 
 

Side 6. Besvart av alle respondentene. 

 
 

 

 

 

 

 


