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1. Inledning  

Forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap betonar vikten av bra bibliotekschefer 

och ledare för att biblioteken ska fortsätta vara framgångsrika och behålla sin plats i samhället 

(Glogoff 2010, Haycock 2011, Riggs 2001). Samtidigt påpekar tidigare forskning bristen på 

just forskning om bibliotekschefer. I Sverige idag anses det svårt att rekrytera 

folkbibliotekschefer. En förklaring som ges till detta brukar vara att få bibliotekarier har valt 

yrket för att de ser sig själva som blivande chefer (Hansson & Aldstedt 2017:56). För många 

utomstående uppfattas biblioteken fortfarande “bara” tillhöra bibliotekarierna vilket leder till 

att potentiella sökande utifrån uppfattar biblioteksvärlden som sluten och expertorienterad 

(Ibid. 2017:56), trots att ett bibliotekschefsuppdrag inte skiljer sig nämnvärt från andra 

chefsuppdrag (Ibid. 2017:19). I Danmark blev läget så pass kritiskt att man år 2000 avskaffade 

den lag som innebar att alla folkbibliotekschefer skulle ha en bibliotekariebakgrund (Johanssen 

2013:85). I Sverige har det aldrig funnits en sådan lag men många gånger ställer arbetsgivare i 

Sverige krav på att den sökande ska ha en utbildning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap (Hansson & Aldstedt 2017:56). Det var först på sjuttiotalet som 

befattningen bibliotekschef började dyka upp i texter istället för överbibliotekarie, 

centralbibliotekarie och stadsbibliotekarie (Apelmo 2002:5). Den skandinaviska 

forskningslitteraturen om ledarskap och bibliotek är väldigt liten trots att styrning av bibliotek 

länge har setts som ett eget område inom yrkesutövningen (Landøy & Zetterlund 2013:93). Kan 

befattningen bibliotekschef ses som en egen del av bibliotekarieprofessionen? 

 

Ett vanligt sätt att undersöka professionsutvecklingen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap är att använda sig av platsannonser och innehållsanalys av dessa 

(Appelgate 2010:163). Fokus har då varit på bibliotekariebefattningen men få undersökningar 

har gjorts som analyserar administrativa positioner (Maciel, Kaspar & vanDuinkerken 

2018:26). Detta väckte en nyfikenhet att titta närmare på bibliotekschefer och platsannonser. 

Eftersom fältet av biblioteks- och informationsvetenskapsstudier fortsätter att snabbt förändras 

är det viktigt att förstå vilka kraven på bibliotekschefer är idag (Chow & Rich 2013). Tidigare 

forskningen påpekar att det finns en kunskapslucka, speciellt inom Sverige när det gäller 

ledarpositioner inom bibliotekssektorn, vilka kunskaper förväntas bibliotekschefer besitta? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det finns en gemensam kärna för chefskap inom 

bibliotekarieprofessionen och att identifiera vad den i sådana fall består av. För att få svar på 

detta ställs frågorna:  

• Vilka yrkestitlar finns för olika chefspositioner inom biblioteken? 

• Vilken utbildning ska en bibliotekschef ha? 

• Vilka tidigare erfarenheter efterfrågas för en bibliotekschef? 

• Vilka personliga egenskaper efterfrågas för en bibliotekschef? 

• Vilka är de främsta arbetsuppgifterna för en bibliotekschef?  

• Skiljer sig utbildningskrav, tidigare erfarenheter, personliga egenskaper och 

arbetsuppgifter mellan olika typer av bibliotek? 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs relevant tidigare forskning om chefskap, ledarskap och bibliotek, 

platsannonsen och biblioteken, bibliotekschefen och platsannonsen, relevanta studentuppsatser, 

vad är en platsannons samt platsannonsen som datamaterial. 

 

 

2.1 Chefskap, ledarskap och biblioteken  

Det har under årens gång uppstått en rad olika ledarskapsteorier, Hernon och Pors (2013) 

nämner inte mindre än fjorton stycken samt påpekar att det ur dessa även utvecklats fler. Trots 

att de benämns som olika teorier ska de inte ses som helt avgränsade från varandra, många 

teorier har påverkat sina efterföljare samt delar ibland vissa gemensamma nämnare medan de 

skiljer sig markant på andra. Det som framför allt skiljer olika teorier ifrån varandra är att de 

erbjuder olika sätt att närma sig ledarskapsbegreppet samt ger unika perspektiv på specifika 

situationer (Hernon & Pors 2013:15). Den internationella forskningslitteraturen om ledarskap 

inom biblioteks och informationscentrum i Europa är begränsad både i antal och bredd. 

Anledningarna till detta är många. För det första finns det över 50 olika nationer i Europa och 

i princip varje nation har sitt eget huvudspråk. Av dessa nationer är 27 medlemmar i EU vilket 

påverkar utbildningssystemet, traditionellt sett har olika länders biblioteksutbildningar varit av 

starkt skiftande form, i och med Bolognaprocessen är tanken att utbildningarna ska vara mer 

lika men nationella variationer förekommer ändå. I alla länder ligger inte heller 

biblioteksutbildning på en universitetsnivå. I de flesta europeiska länder är det dessutom stor 

skillnad mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek, där folkbiblioteken ofta är mindre och 

sämre finansierade än akademiska bibliotek som sitter ihop med universitet eller andra högre 

institutioner. Att sammanfatta biblioteksledarskap i Europa är därför i princip omöjligt, hänsyn 

måste tas till språk, kultur, förvaltningstraditioner och kontexten för biblioteks- och 

informationsvetenskap, vilka alla varierar kraftigt (Pors 2013:53f). 

 

Som tidigare skrivits är den skandinaviska forskningslitteraturen om ledarskap och bibliotek 

väldigt liten trots att styrningen av bibliotek länge har setts som ett eget område inom 

yrkesutövningen (Landøy & Zetterlund 2013:93). När det gäller Skandinavien och ledarskap 

inom biblioteket finns det en prioritet på processer och interaktion, biblioteksledaren ägnar sin 

tid till interna samarbeten, att skapa kontakter och att upprätthålla goda relationer inom 
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organisationen. Det är en hög nivå på processer som rör de sociala aspekterna av styrningen 

som “öppen dörr för personalen”, “ förmåga att kommunicera” och “vänskaplig atmosfär”. De 

skandinaviska biblioteksledarna influeras starkt av de normer och värderingar som genereras 

inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Det finns ett professionstänk och ett internt 

fokus. Frågor som rör professionens utveckling rankas högt över medel inom Skandinavien 

jämfört med andra europeiska länder. Kontakter inom verksamheten och med användarna anses 

väldigt viktigt. Hur involverade biblioteksledarna är i politiska, ideologiska och demokratiska 

kontexter av organisationen varierar mellan de skandinaviska länderna och också mellan 

bibliotekstyper (Landøy & Zetterlund 2013:107). 

 

Chefskap och ledarskap används många gånger synonymt med varandra men det kan vara bra 

att skilja de två olika begreppen åt. Kort beskrivet består chefskap av fyra processer, planering, 

budgetering, organisering och kontrollering, medan ledarskap handlar om att skapa visioner 

och motivera personal och intressenter för att uppnå visionen. Ledarskap innebär att förse 

personalen med en meningsfull känsla, skapa en miljö som präglas av förtroende och 

uppriktighet samt att främja hoppet (Henricks & Henricks-Lepp 2014:279f). De danska 

biblioteksforskarna Peter Hernon och Niels Ole Pors (2013:3) talar dessutom om ett 

chefsledarskap, vilket är en kombination av chefskap och ledarskap. Denna typ av ledarskap 

innebär att visionen för verksamhetens utveckling börjar hos chefen alternativt ledningsgruppen 

och sedan är det chefens uppgift som ledare för organisationen att coacha medarbetarna till att 

uppnå visionen.  

 

Bibliotekens chefer handskas med frågor som rör förändringen av bibliotekens roll och 

uppdrag, budgetnedskärningar, samlingar från tryckt till mer digitalt, syftet med det fysiska 

biblioteksrummet, skiftning i referensarbetet från fysiskt till digitalt samt utveckling av 

personalpositioner. Hernon och Pors menar vidare att frågor som kommer behöva hanteras de 

kommande åren rör bland annat nya serviceroller som exempelvis vetenskaplig publicering i 

form av open access, organisatorisk smidighet - klara av att förändra sig snabbt med olika 

skiftningar, samarbeten över olika institutioner, personalstöd i förändringsarbete och ta ansvar 

för sitt uppdrag. Att hantera alla dessa frågor kräver ett chefsledarskap, det vill säga, en chef 

som också är en ledare (Hernon & Pors 2013:5). Även andra forskare påpekar att oavsett 

bibliotekets storlek är bibliotekschefen en ledare eftersom bibliotekschefens uppgifter är lika 

varierande som kreativa (Parker et al. 2017:445f). 
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Abigail Phillips ställer sig frågan vad som menas med begreppet biblioteksledarskap i sin 

forskningsöversikt från 2014. Phillips menar att eftersom ledarskap i sig är svårt att definiera, 

har konsekvensen blivit att det är ännu svårare att förstå vad som menas med 

biblioteksledarskap. Både chefskap och ledarskap behövs för att ett bibliotek ska överleva och 

växa (Phillips 2014:337). Då biblioteken genomgår stora förändringar behöver 

biblioteksledaren däremot andra styrkor och talanger än vad som generellt brukar 

sammankopplas med traditionellt ledarskap (Shoaf 2004 refererad i Phillips 2014:338). Phillips 

skriver vidare att olika egenskaper krävs för olika professioner och biblioteksledarens specifika 

egenskaper har blivit identifierade i ett flertal artiklar som har diskuterat ledarskap inom 

bibliotek. De fem viktigaste personliga egenskaperna för biblioteksledare är innovation, 

kreativitet, fantasi, vision och engagemang. Enligt Phillips avspeglar dessa egenskaper 

bibliotekets natur som människo- och tjänsteorienterad. När det kommer till vilka färdigheter 

en biblioteksledare ska besitta och hur biblioteksledaren ska uppnå dessa färdigheter nämner 

Phillips kurser inom masterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap, livserfarenhet, 

jobberfarenhet och en kombination av dessa saker (Phillips 2014:338).  

 

 

2.2 Platsannonsen och biblioteken 

Att använda sig av platsannonser för att undersöka bibliotekarieyrket är inget ovanligt eller nytt, 

de första studierna kom redan på 1950-talet (Beile & Adams 2000:336). Jeonghyun Kim och 

Putthachat Angnakoon (2016) identifierar fem olika teman inom forskningen för platsannonser 

och biblioteks- och informationsvetenskap. Det första temat använder platsannonser för att 

undersöka huruvida yrket har förändrats över tid i frågan om vilka kvalifikationer som förväntas 

av bibliotekariekåren. I det andra temat har platsannonser använts som datamaterial i studier 

för att undersöka en specifik bibliotekstyp, till exempel akademiska bibliotek, för att se hur 

jobbmarknaden ser ut. I det tredje temat har platsannonser använts för att visa olika funktioner 

av biblioteksverksamheten som till exempel katalogisering. Det fjärde temat använder 

platsannonser för att identifiera krav på nya utvecklingsområden och positioner exempelvis 

elektroniska bibliotekarier. Det sista temat är studier som inriktar sig på särskilda färdigheter 

och andra krav som anses höra ihop med bibliotekarieprofessionen. Färdigheter som handlar 

om teknologi, utländska språk, olika typer av management och ledarskap. I de allra flesta 

undersökningarna av platsannonserna har innehållsanalys använts för att bearbeta 

datamaterialet. Trots att det inte finns någon enhetlig överenskommelse i litteraturen om vilka 



6 
 

egenskaper och kompetenser som krävs av bibliotekarier som yrkeskår, visar gemensamma 

teman i dessa olika typer av undersökningar av platsannonser att bibliotekarieyrket har 

förändrats drastiskt sen 90-talets slut på grund av den teknologiska utvecklingen och att oavsett 

vilken typ av bibliotek det rör sig om förväntas idag bibliotekspersonal kunna utföra och hantera 

uppgifter och ansvarsområden med stor variation och komplexitet (Kim & Angnakoon 

2016:328). 

 

 

2.3 Bibliotekschefen och platsannonsen 

När det kommer till platsannonser och bibliotekschefer specifikt kan nämnas till att börja med 

John Cullens undersökning av platsannonser från olika typer av bibliotek i Irland som samlades 

in under tolv månader 2001. Platsannonserna verkade söka efter chefspositioner på grunder av 

bevis på professionsutveckling snarare än bevis på chefsutveckling (Cullen 2004:138). I två 

andra undersökningar av Peter Hernon och Nancy Rossiter (2006) och Patricia Promís (2008) 

undersöks platsannonser och bibliotekschefer utifrån Daniel Golemans begrepp emotionell 

intelligens (EI). Den första undersökningen samlade in platsannonserna mellan åren 2000–2004 

som publicerats i tidskriften College & Research Libraries News i USA för positionen som 

bibliotekschef inom något typ av forskningsbibliotek eller när ledarskap nämndes. Författarna 

identifierade till att börja med de viktigaste ledarskapsegenskaperna med utgångspunkt från det 

teoretiska ramverket EI. De fem viktigaste egenskaperna enligt författarna är; självkännedom, 

självreglering, motivation, empati och social kompetens. Vidare fann de att platsannonserna 

inte matchade dessa ledarskapsegenskaper (Hernon & Rossiter 2006:272). Författarna påpekar 

att kommande forskning skulle kunna titta på andra typer av ledarskap än emotionell intelligens, 

för att jämföra egenskaper mellan olika ledarskapsteorier och hitta gemensamma drag (Ibid. 

2006:274). Den andra undersökningen av Promís, samlade in platsannonserna mellan åren 

2005–2006 som publicerats i samma tidskrift som nämnts ovan, men för fem olika 

jobbkategorier: chef, chefsassistent, avdelningschef, erfaren bibliotekarie samt nyutexaminerad 

bibliotekarie. Promís beskriver emotionell intelligens som soft skills och hennes studie kommer 

fram till att en stor procent av platsannonserna inte är designade för att attrahera emotionellt 

intelligenta personer utan att biblioteken snarare sökte efter personer med hard skills och 

erfarenhet inom bibliotekarieyrket (Promís 2008:30). I ytterligare en undersökning med 

nordamerikansk utgångspunkt undersöks platsannonser för folkbibliotekschefer mellan åren 

2000–2011 i två tidningar, Library Journal och American Libraries, samt online källan 
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JobLIST av American Library Association. Där var forskarnas ramverk baserat på egenskaper 

och aktiviteter definierad av de två kategorierna chefskap och ledarskap. De kom fram till att 

det fanns ett större fokus på chefs- än ledarskapsegenskaper och att platsannonserna helt 

utelämnande viktiga kunskaper som rör pengainsamling, politisk kunnighet och att ha en vision 

att kunna placera folkbiblioteket som en värdefull resurs för intressenter (Henricks & Henricks-

Lepp 2014:277).  

 

Avslutningsvis kan ytterligare en artikel nämnas, där författarna undersöker platsannonser för 

åren 2014 och 2015 av akademiska bibliotekschefer i USA utifrån ramverket serviceledarskap. 

För att samla in sin data använde de sig av en webbsökning för att hitta platsannonser för 

akademiska bibliotekschefer på verkställande nivå. Webbsökningen var baserad på fem olika 

yrkestitlar: dekan, direktör samt chef för universitet- eller högskolebibliotek. De olika kraven, 

erfarenheterna och arbetsuppgifterna som beskrev vad positionen var ansvarig för blev sen 

anvisade till de relevanta serviceledarskapsattributen. Sådant som inte uppenbart passade in i 

servicemodellen, som till exempel traditionella bibliotekarie uppgifter markerades som “inte 

serviceledarskap” och analyserades separat (Maciel, Kaspar & vanDuinkerken 2018:26f). 

Studien kom fram till att det fortfarande är ett stort fokus på traditionella biblioteksuppgifter 

och verkställande chefsuppgifter medan serviceledarskap inte representerades i den 

utsträckning författarna förväntade sig (Ibid. 2018:51).  

 

Gemensamt för dessa studier av platsannonser och bibliotekschefer är att alla forskarna finner 

en brist på ledarskap hos bibliotekschefer. Samtliga studier har dock ett smalt fokus då de endast 

tittar på en specifik typ av ledarskap som exempelvis EI eller serviceledarskap. Hernon och 

Pors (2013:21) understryker vikten av den kulturella dimensionen då förväntningarna på ledare 

och ledarskap varierar beroende på i vilket land studien har utförts, vilket det inte tas hänsyn 

till i dessa studier. Just USA brukar användas som exempel på ett land som tenderar att 

romantisera ledarskap (Hernon & Pors 2013:15).  

 

 

2.4 Relevanta studentuppsatser  

Studentuppsatser inom bibliotek- och informationsvetenskap i Sverige har tidigare valt att titta 

på platsannonser för bibliotekarieyrket men ingen verkar ha undersökt platsannonser för 

bibliotekschefer. Däremot har några studenter valt ämnet bibliotekschefer, bland dessa kan 
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nämnas Maria Apelmos (2002) magisteruppsats Både chef och bibliotekarie: om chefsrollen på 

folkbibliotek. Fokus i uppsatsen är på de svårigheter den dubbla rollen som många 

folkbibliotekschefer har som både chef och bibliotekarie. Uppsatsen är intressant då den ger en 

kort historisk beskrivning över bibliotekschefens utveckling. Som tidigare nämnts var det först 

på sjuttiotalet som befattningen bibliotekschef dök upp i texter istället för överbibliotekarie, 

centralbibliotekarie och stadsbibliotekarie (Apelmo 2002:5). Maria Apelmo gör bland annat en 

bakgrundsundersökning där det visar sig att 83% av folkbibliotekscheferna även arbetar i den 

operativa verksamheten (Ibid. 2002:23). Vidare gör Apelmo sju kvalitativa intervjuer med 

bibliotekschefer och hon finner att problematiken mellan de dubbla rollerna, bibliotekarie och 

bibliotekschef, leder till att chefsrollens arbetsuppgifter blir lidande. Informanterna har fullt upp 

med personalfrågor och den dagliga verksamheten och av den anledningen missar 

bibliotekscheferna att göra långsiktigt planeringsarbete som skulle gynna bibliotekens 

utveckling. Alla bibliotekschefer påpekar dock betydelsen av att en bibliotekschef ska ha en 

bibliotekariebakgrund, de tror att utan en erfaren chef skulle biblioteket förlora all sin auktoritet 

och inte bli prioriterade av kommunen (Ibid. 2002:46). 

 

I magisteruppsatsen Ledarskap på bibliotek: en studie av tre högskole- och universitetsbibliotek 

skriven av Lena Floser, Helene Gebele och Maria Ljung (2005) behandlas också ämnet 

ledarskap och chefskap. Uppsatsen tar upp frågor som handlar om vem som vill bli chef och 

varför genom att intervjua nio bibliotekschefer på olika nivåer om deras uppfattning av 

ledarskap på universitets- och högskolebibliotek. Författarna av uppsatsen kommer fram till att 

det finns olika anledningar till varför vissa väljer att bli chef samt olika motiv till att vilja vara 

ledare. Men på det stora hela uttrycker deras informanter att det saknas diskussioner om 

ledarskap på biblioteken och betydelsen av ledarskap. Deras informanter uttrycker en oro över 

att de tappar sin yrkesidentitet när de blir chefer och får andra arbetsuppgifter (Floser, Gebele 

& Ljung 2005:82ff). Resultaten i dessa två uppsatser gjorde att det kändes relevant att inte bara 

undersöka tidigare erfarenheter och personliga egenskaper utan också vilka arbetsuppgifter som 

beskrivs i platsannonserna för bibliotekschefer. 

 

 

2.5 Vad är en platsannons? 

Det finns egentligen inga bestämda regler för vad en platsannons ska innehålla, syftet med 

platsannonsen är att lämpliga kandidater ska bli intresserade av tjänsten och se den bland alla 
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andra platsannonser (Granberg 2011:417). För många organisationer är dessutom 

platsannonsen ett bra tillfälle att göra reklam för sig, både för jobbsökande, konkurrenter, 

kunder och andra som kan vara intresserade av organisationen (Lindmark & Önnevik 2011:88). 

Generellt är kunskapen att utforma bra platsannonser ganska dålig, speciellt när det kommer till 

offentliga sektorn (Granberg 2011:418). Som utgångspunkt för platsannonsen kan 

organisationen använda sig av en arbetsbeskrivning eller en befattningsbeskrivning där följande 

punkter kan finnas med: yrkestitel, avdelning eller arbetsområde, ansvarsområde, befogenheter, 

kompetensprofil, arbetsmiljö samt rättigheter och skyldigheter. Med befattningsbeskrivningen 

som startpunkt skapar organisationen en uppfattning om vilken person som krävs för tjänsten. 

När befattningsbeskrivningen är klar skapas en kravprofil som beskriver vad som krävs för 

tjänstens arbetsuppgifter (Lindmark & Önnevik 2011:82f). 

 

Gunilla Andersson, Nils Hallén och Patrick J. Smith (2016) liknar kravprofilen med ett träd. 

Rötterna är utbildning, det kan vara universitets- och högskoleutbildningar men även kortare 

specifika kurser. Även om utbildningen i sig inte är en garanti för att den nyanställda kommer 

att göra sina kommande arbetsuppgifter på ett bra sätt, kan utbildningen ses som basen till 

trädets stam. Det är genom utbildningar eller kurser som den nyanställda har tillägnat sig sina 

kunskaper. Ibland kan utbildning vara ett villkor för att få en tjänst. Kunskaper som den 

nyanställda har kan ses som stammen på trädet. Till kunskaper räknas som tidigare skrivits 

utbildning och kurser likväl som erfarenheter som den nyanställda kan ha fått från tidigare 

arbeten. Författarna påpekar: “det är inte är nödvändigt med erfarenheter inom ett område för 

att kunna nå en viss kunskapsnivå” (Andersson, Hallén & Smith 2016:79). Erfarenheter ses då 

som trädets grenar. Kunskaper blir till kompetenser genom att den nyanställda har praktiserat 

sina kunskaper och det gör hen med hjälp av att inhämta sig erfarenheter inom området. 

Kompetenser blir då frukten på trädet. Kompetenser symboliserar vad den nyanställda gör inte 

vad hen är. Andersson, Hallén och Smith (2016:79) definierar kompetens: “Färdigheter eller 

egenskaper man använder för att uppnå det som krävs i en given situation”.  

 

Malin Lindelöw Danielsson (2003:62ff) beskriver också hur en bra kravprofil ska se ut, förutom 

utbildning, erfarenhet och kunskap så lägger hon till ytterligare några aspekter som 

färdighetskrav, personlighetskrav, utvecklingspotential samt medicinska och andra krav. 

Färdighetskrav skulle kunna liknas vid kompetenser då det handlar om generella färdigheter 

som analytisk förmåga, arbeta med siffror eller att göra muntliga presentationer. Medan hon ser 

personlighetskrav som ett tillägg till färdigheterna eftersom det inte bara handlar om vad den 
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nyanställda ska göra, utan också på vilket sätt hen ska göra det på. Här är det viktigt att ha i 

åtanke den sociala dimensionerna som finns på arbetsplatsen och hon menar att en person 

kommer att agera på sitt bästa sätt i en miljö där hen trivs. Utvecklingspotential handlar om 

vilken potential en person har att utvecklas, inte bara befintliga kunskaper och färdigheter, 

eftersom vi lever i en tid med snabba förändringar. Detta ställer krav på att en person ska vara 

flexibel och anpassningsbar. Den sista aspekten, medicinska och andra krav handlar om att den 

nyanställda kanske bara ska vara allmänt frisk för att klara av arbetsuppgiften men innefattar 

också attitydfrågor eller att det kan vara relevant med att ta vissa upplysningar på personer som 

ska hantera pengar eller ha uppdrag med ansvar. 

 

När kravprofilen utformas är det nödvändigt att fundera på vilka kriterier som är nödvändiga 

och vilka som är önskvärda för att göra ett bra jobb. Fler kriterier som är nödvändiga kommer 

göra det lättare att gallra bland ansökningarna samtidigt som det också minskar antalet sökande 

som uppfyller kraven (Andersson, Hallén & Smith 2016:81).  Nästa steg är att informera om 

den lediga tjänsten. Det finns många olika sätt för en organisation att komma i kontakt med 

lämpliga kandidater så som annonsering i dagspress eller fackpress, Arbetsförmedlingen, 

headhunting, annonsering på internet och intranät (Lindmark & Önnevik 2011:87f). Väljer 

organisationen att göra en platsannons ska den utformas utifrån befattningsbeskrivningen och 

kravprofilen (Lindelöw Danielsson 2003:42). Anders Lindmark och Thomas Önnevik 

(2011:88f) har skapat en checklista för utformningen av en platsannons: 

 

Beskrivning av arbetet      - Organisationens storlek och marknadsposition 

- Titel och bransch      - Image och profilering 

- Arbetsuppgifter, ansvarsområden och avdelning   - Personalidén 

- Arbetets karaktär och innehåll     - Orten och miljön 

- Löner och anställningsvillkor     Ansökningsförförande 

- Personalförmåner      - Kontaktform (telefon, brev, e-post) 

- Utvecklingsmöjligheter      - Kontaktpersoner och fackliga företrädare 

Beskrivning av den som söks     - Sista ansökningsdag 

- Bakgrund och utbildning      - Tillträdesdag 

- Kvalifikationer och erfarenheter     - Begäran om referenser och löneanspråk 

- Personliga egenskaper      Avsändare 

- Ålder och kön (endast om det är nödvändigt)   - Post- och besöksadress 

Beskrivning av organisationen     - Telefon, fax, e-postadress, hemsida 

- Affärsidé eller verksamhetsidé     - Organisationens logotyp och varumärke 

- Beskrivning av organisationens verksamhet    

 

Internet är idag den stora informationskällan för lediga jobb, Arbetsförmedlingen precis som 

alla stora bemanningsföretag finns där (Granberg 2011:422).  
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2.6 Platsannonsen som datamaterial  

Cullen (2004:138) hävdar att platsannonser rakt på sak uttrycker arbetsgivarens önskade och 

nödvändiga krav på sökande kandidater. Rekryteringsannonsering är hur arbetsmarknaden 

kommunicerar sina behov till individer som vill engagera sig med detta. Kim och Angnakoon 

(2016:333) å andra sidan påpekar att tolkning av platsannonsforskning ska göras med 

aktsamhet, då de menar att platsannonserna inte är en spegling av verkligheten då innehållet 

inte är en uttömmande lista på alla möjliga ansvarsområden och arbetsuppgifter som tjänsten 

kan komma att innebära i det dagliga arbetet. Vidare behöver inte platsannonser reflektera det 

aktuella anställningsbeslutet utan platsannonser reflekterar snarare den ideala kandidaten för 

vad arbetsgivaren söker. Avslutningsvis är det viktigt att tänka på hur en går tillväga i 

insamlandet av platsannonserna. En studie av Rachel Applegate (2010:165) visar att av arton 

platsannonsundersökningar motiverade majoriteten sitt urval av data med att replikera tidigare 

studier eller lättillgänglig åtkomst, till exempel använde forskarna tidskrifter framför 

onlineannonser utan att ta hänsyn till förändrade publiceringsmönster eller reflektion kring vad 

urvalet representerar för population i stort. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras uppsatsens två teoretiska utgångspunkter, profession samt 

ledarskapsbeteende. 

 

 

3.1 Profession 

Den tidigare forskningen som har gjorts om profession har haft svårt att ge en enkel och tydlig 

definition över begreppet, då de olika definitionerna dessutom har varit en spegelbild av sin 

egen tid, gör att tidigare definitioner inte är hållbara i dag. Tidigare fanns det en stark betoning 

på utbildning och profession. En högre formell utbildning vid ett universitet med ett 

examensbevis kunde då tolkas som en inträdesbiljett till det professionella yrkeslivet (Brante 

2009:16f). Idag menar Thomas Brante att själva utbildningen har förlorat lite av sin betydelse 

och han definierar profession:  

 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av 

samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmåga att utföra handlingar 

som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten (Brante 2009:28).  

 

Vidare ska en profession inte tolkas som ett yrke, utan snarare ska det tolkas som ett sätt att 

kontrollera ett yrke då en profession vill ha kunskaps- och yrkesmonopol (Brante 2009:21). 

Professionsforskningen brukar vidare göra skillnad på klassiska professioner som till exempel 

läkare, arkitekt, ingenjör och veterinär och semi-professioner som socialarbetare, sjuksköterska 

och lärare (Ibid 2009:15). Bibliotekarieyrket brukar definieras som en semi-profession av olika 

anledningar. Brante själv menar att det är en semi-profession eftersom yrket är kopplat till 

välfärdsstaten, den expanderade kraftigt efter kriget och ingår i universitetsvärlden genom 

biblioteksvetenskap (Ibid 2009:30). Pamela Schultz Nybacka (2013:10) menar att 

bibliotekarien saknar just monopol på sin kunskap till skillnad från advokater och läkare  och 

av den anledningen är en semi-profession. Eva Schwarz (2016:73) argumenterar för att 

bibliotekarie är en semi-profession på grund av sitt svårfångade uppdrag. 

 

John Krejsler (2005) skriver i sin artikel “Professions and their identities: how to explore 

professional development among (semi-professions)” att en profession är karakteriserad av sex 

punkter: 
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• Dess kunskap och praktik är baserad på en systematisk teori. 

• Den professionella har auktoritet på så sätt att hen vet bäst inom sitt område. 

• Den professionella utövar både formell och informell kontroll över utvecklingen av 

kunskap inom fältet och utbildningen av kommande professionella. 

• Den professionella är guidad av etiska koder som reglerar relationer mellan kollegor 

och kunder. 

• Dess medlemmar förstår sig själva inom en förståelig professionell kultur av 

gemensamma normer, symboler och språk. 

Han lägger också till att professionen är karakteriserad av ställningsegenskaper som personligt 

åtagande, en önskan om att utöva professionella uppgifter så bra som möjligt, att inte vara 

motiverad framförallt av pengar och att känna en tillhörighet med sina kollegor. Detta leder till 

en gemensam identitet som utvecklas och upprätthålls av formella och informella föreningar 

samt en önskan och begäran för professionell autonomi (Krejsler 2005:342). Idag måste 

professionella besitta fler personliga kompetenser utöver akademisk och ämnesrelaterad 

kunskap och färdigheter på grund av samhällets utveckling, då den har lett till en ökad delning 

mellan arbetskraft och specialisering av kunskaper, färdigheter och övningar (Ibid. 2005:347f). 

 

 

3.2. Ledarskapsbeteende 

I artikeln “Effective Leadership Behavior: What we Know and What Questions Need More 

Attention” av Gary Yukl (2012) skriver författaren att kärnan av ledarskap inom organisationer 

är att påverka och att underlätta både individuella samt kollektiva arbeten för att nå upp till 

gemensamma mål. En ledare kan förbättra prestationsförmågan för ett arbetslag eller en 

organisation genom att påverka de processer som bestämmer prestationsförmåga. Ett viktigt 

mål inom ledarskapsforskningen har varit att identifiera aspekter av beteende som förklarar 

ledarens inflytande (Yukl 2012:66). Yukls syfte med artikeln är att granska vad forskningen om 

effektivt ledarskapsbeteende under ett halvt sekel har kommit fram till. För att kunna göra detta 

var han först tvungen att skapa en beteendetaxonomi, då resultaten från ett stort antal studier 

med många olika sätt att klassificera och mäta ledarskapsbeteende annars var svår analyserad 

(Ibid. 2012:66f). Yukls hierarkiska klassificering för ledarskapsbeteende består av fyra olika 

kategorier som kännetecknas av olika beteende.  
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Uppgiftsorienterad 

Det främsta målet med uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende är att se till att människor, 

utrustning eller andra resurser som en organisation använder nyttjas på ett effektivt sätt så att 

organisationen uppnår sina mål (Yulk 2012:68). Detta beteende innebär att fatta beslut om mål 

och prioriteringar, organisera arbetet, tilldela ansvar, planera aktiviteter och sen fördela resurser 

bland de olika aktiviteterna. Nyckelordet är planering. Ledaren använder förtydligande för att 

se till att alla vet vad och hur saker ska göras och vad som är det förväntade resultatet. Ledaren 

använder vidare övervakning för att bedöma att alla gör sina tilldelade uppgifter, att arbetet 

fortskrider som planerat och att uppgifter utförs korrekt. Till sist, ledaren använder sig av 

problemlösning för att hantera problem och hitta lösningar (Ibid. 2012:69f).       

 

Relationsorienterade 

Det främsta målet med relationsorienterat ledarskapsbeteende är att öka kvaliteten på mänskliga 

resurser och relationer (Yulk 2012:68). Ledaren arbetar för att förbättra de anställdas 

kompetenser, relationen mellan ledaren och personalen, identifiering med arbetslaget eller 

organisationen och ett starkt engagemang för uppdraget. Ledaren använder sitt stöd för att visa 

positiv hänsyn, bygga relationer och hjälpa personal att hantera stressiga och svåra situationer. 

Vidare använder ledaren utveckling för att öka kompetensen och förtroende hos personal och 

att underlätta deras karriärsutveckling. Ledaren använder beröm och andra former av 

erkännande för att visa uppskattning till andra för en effektiv prestationsförmåga, betydande 

insatser och viktiga bidrag till arbetslaget eller organisationen.  Avslutningsvis är också ledaren 

bemyndigande vilket betyder att ledaren låter personalen ha en viss självständighet och bjuder 

in dom att vara delaktiga vid beslut (Ibid. 2012:71f). 

 

Förändringsorienterad 

Det främsta målet med förändringsorienterat ledarskapsbeteende är ökad innovation, det 

kollektiva lärandet och anpassning till den externa miljön (Yulk 2012:68). Motstånd mot 

förändring är vanligt i organisationer. Det är lättare för en ledare att genomföra innovativa 

förändringar när denne kan uttrycka dåliga förhållanden som ett tillfälle för förändring till det 

bättre och inte som ett hot. För att lyckas med detta måste ledaren kunna förespråka förändring 

så att personalen har den nödvändiga information som behövs för att nå dit.  Ett effektivt sätt 

för ledaren att uppnå engagemang för nya strategier och initiativ är att formulera tydliga och 

tilltalande visioner. En vision kommer att vara mer motiverande och inspirerande om den är 

relevant för organisationens andra värderingar och ideal och kan uttryckas med ett färgstarkt 
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och känslomässigt språk. Ledaren ska också kunna uppmuntra nytänkande hos personalen för 

att kunna lösa problem. Avslutningsvis underlättar ledaren ett kollektivt lärande genom att låta 

personalen upptäcka eller tillägna sig ny kunskap (Ibid. 2012:72ff). 

 

Externt orienterad 

Det främsta målet med externt orienterat ledarskapsbeteende är att erhålla nödvändig 

information och resurser för att på bästa sätt kunna promota och försvara arbetsgruppen eller 

organisationens intressen (Yulk 2012:68). Förutom att påverka interna händelser i 

organisationen kan ledaren underlätta prestationsförmåga med beteende som ger relevant 

information om externa händelser. Nyckelord är nätverkande för att skapa goda relationer, 

omvärldsbevakande för att kunna inhämta ny och relevant information och 

avslutningsvis representation av organisationen vid till exempel förhandlingar eller erhålla 

kunskap (Ibid. 2012:74f).  

  

Tabell 1. Hierarkisk klassificering av ledarskapsbeteende (Yukl 2012:68). 

Uppgiftsorienterad • Förtydligande 

• Planerande 

• Övervakande 

• Problemlösande 

Relationsorienterad • Stöttande 

• Utvecklande 

• Erkännande 

• Bemyndigande  

Förändringsorienterad • Förespråkande av förändring 

• Föreställande av förändring 

• Uppmuntrande till innovation 

• Underlättande till kollektivt lärande 

Externt orienterad • Nätverkande 

• Omvärldsbevakande 

• Representerande 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras kvantitativ innehållsanalys som metod, datainsamling och urval, 

kodningsschema och kodning, begränsningar med metoden och studien samt forskningsetik. 

 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen bygger på fyra grundbegrepp: objektivitet, systematik, 

kvantitet och manifest innehåll (Nilsson 2010:122). Poängen med att göra en kvantitativ 

innehållsanalys av ett datamaterial är att minimera subjektiv tolkning och genom tydligt 

formulerade beskrivningar av urvalskriterier och kodningsanvisningar görs också studien 

transparent och öppen för vetenskaplig kritik (Ibid. 2010:127). Den kvantitativa 

innehållsanalysen ska vara oberoende av forskaren och studien replikerbar, vilket den blir 

genom det väl definierade undersökningsobjektet och analysschemat. Datamaterialet fixeras på 

förhand genom tydliga urvalskriterier och variablerna i analysschemat beskrivs kvantitativt, det 

vill säga i termer av frekvens eller omfång vilket gör det möjligt att mäta det relevanta innehållet 

på ett tillförlitligt sätt och att fastställa statistiska sammanband. Metodens fokus på manifest 

innehåll gör att analysen begränsas till sådant som står svart på vitt och på så sätt minimeras 

möjlighet till subjektiv tolkning och tolkning av underliggande eller dolda budskap (Ibid. 

2010:122). Att göra en kvantitativ innehållsanalys innebär att välja ut enskilda aspekter och 

mäta dem var för sig. Det är också möjligt att undersöka förekomsten av ett visst 

innehållselement i relation till ett annat. Den kvantitativa innehållsanalysen används för att 

exponera generella mönster som är representativa för datamaterialet som helhet. Detta betyder 

att den kvantitativa innehållsanalysen som metod innebär en förenkling och det är det som är 

själva poängen. Förenklingen ställer krav på det teoretiska ramverket då det är det som är 

förutsättningen för en meningsfull analys. Förutom det teoretiska ramverket är det 

forskningsfrågan som helt avgör mätningens relevans och de slutsatser som dras utifrån 

mätningens resultat (Ibid. 2010:124f). 

 

Den kvantitativa innehållsanalysens sex steg 

Det första steget för att göra en kvantitativ innehållsanalys är identifiera ett forskningsproblem. 

Det andra steget är att definiera urvalet och det är forskningsproblemet som avgör vilka medier 

som används i analysen. Målet är att ge en så representativ bild som möjligt av problemområdet 

som ska belysas. I urvalet måste hänsyn tas till budget och tidsram. När studien är av jämförande 
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karaktär får det konsekvenser på urvalets bredd. Det kan handla om olika medietyper eller 

samma typ av media men som skiljer sig åt på relevanta punkter, till exempel 

arbetsorganisation. Handlar det om mer övergripande samhällsnivå kan det vara rimligt att välja 

de största och mest användbara medierna eller de mest normgivande medierna. Det kan också 

vara en specifik medieprodukt eller miljö där mediet agerar som är av intresse. Det är viktigt 

att tänka på att det är skillnad på internetinnehåll och mer traditionella källor. Internetinnehåll 

saknar exempelvis fasta ramar när det gäller tid och rum, det kan vara svårt att samla in material 

i efterhand då det inte är självklart att innehåll på internet finns kvar på samma sätt som i tryckta 

medier. Digitala arkiv kan vara en lämplig källa för datainsamling av internetinnehåll, dock 

måste hänsyn tas till att det kan finnas systematiska bortfall. Hur allvarligt bortfallet är beror på 

forskningsfrågan. Förutom materialtyp och hur materialet ska samlas in, ingår det också i 

definitionen av urvalet att definiera vilka kriterier som innehållet ska uppfylla för att räknas 

som användbart material (Nilsson 2010:129ff). 

 

Det tredje steget i genomförandet av en kvantitativ innehållsanalys är att göra om 

frågeställningarna till mätbara variabler och variabelvärden. Detta steg är helt avgörande när 

den kvantitativa innehållsanalysen används som metod. Om det inte finns konkreta frågor att 

rikta till innehållet faller hela analysen. Det krävs både variabler som kan generera intressanta 

resultat och variabler som gör det möjligt att identifiera materialet, det vill säga 

identifikationsvariabler som gör varje analysenhet unik (Nilsson 2010:135f). Det fjärde steget 

är att konstruera ett kodningsschema. Först bestäms vilka aspekter av innehållet som ska 

undersökas och sedan ordnas variablerna i en struktur som på bästa sätt underlättar kodningen. 

Hur schemat utformas finns det inga givna regler för, ett allmänt tips är däremot att göra det 

möjligt att identifiera varje analysenhet genom exempelvis ett identifikationsnummer. Schemat 

bör utformas så det passar studiens syfte exempelvis genom att gruppera variabler utifrån 

frågeställningarna (Ibid. 2010:144f). 

 

Det femte steget är själva kodningsarbetet och det inleds med att testa kodningsschemat och 

kodningsblanketten för att kontrollera att varje variabel och dess möjliga variabelvärden 

fungerar. Testkodningen hjälper en att märka om variabelvärdena är för specifika eller 

summerande. Att använda sig av få väldefinierade kategorier direkt från start eller prioritera 

nyanseringsmöjligheter i kodningsarbetet och sedan slå ihop variabelvärden till färre mer 

analytiskt fruktbara kategorier i bearbetningsskedet är en smakfråga. Om det saknas kunskap 

om materialet är det generellt lämpligt att lägga extra tid på testkodning. Mindre kodningsfel är 
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normalt när ett stort material kodas. Systematiska fel är de som är allvarliga och många, dessa 

fel skadar reliabiliteten. Med systematiska fel menas exempelvis sådant som uppkommer på 

grund av konsekvent feltolkade kodanvisningar. Efter avslutad kodning bör man göra ett test 

som ger ett mått på hur god reliabiliteten varit. Om reliabiliteten befinns vara låg för någon eller 

några variabler har man i princip tre alternativ: koda om materialet beträffande den/de variabler 

det gäller; exkludera variablerna helt ur analysen eller modifiera kodningsschemat så att felet 

elimineras, exempelvis genom att slå samman två kategorier som det har varit svårt att skilja 

mellan. Det sista steget är att validera och analysera data. När all kodning är genomförd ska alla 

data matas in i datorn (instansning) och sedan ska ett statistikprogram användas för att analysera 

datamaterialet. Oavsett analysmetod är det lämpligt att först inkludera en ren beskrivning av 

resultaten, det vill säga en enkel redovisning av det generella utfallet på undersökningens 

primära variabler, i tabellform (Nilsson 2010:148ff). Den kvantitativa innehållsanalysen kan 

sammanfattas: 

 

Innehållsanalysens värde som metod är i mångt och mycket en fråga om hantverkskunnande parat 

med kreativitet. Det gäller i valet av rimliga och effektiva vägar att samla in sitt material; en 

välgrundad operationalisering av frågeställningarna till fungerande, relevanta och intressanta 

variabler och variabelvärden; en effektiv och tillförlitlig kodning; riktiga och belysande analyser – 

och inte minst den slutgiltiga framställningen av resultaten. (Nilsson 2010:149) 

 

 

4.2 Datainsamling och urval 

Den här uppsatsen är intresserad av en medieprodukt, platsannonsen. Då internet idag är den 

stora informationskällan för lediga jobb (Granberg 2011:422) kändes valet av en online-källa 

som det mest logiska. Vidare hade det mest optimala varit att använda den svenska 

Arbetsförmedlingens publiceringskanal för platsannonser Platsbanken. Däremot innehåller 

Platsbanken bara aktiva platsannonser och saknar ett arkiv över inte längre aktuella 

platsannonser. För att få ett större datamaterial att analysera föll därför valet på Jobbsafari som 

har ett arkiv som sträcker sig tillbaka till 2007 och täcker flera olika publiceringskanaler för 

platsannonser i Sverige, bland annat Platsbanken. Enligt informationen på Jobbsafaris startsida 

erbjuder hemsidan den mest kompletta listan över lediga jobb i Sverige då den har en sökrobot 

som varje natt skannar ett stort antal jobbsidor (Jobbsafari 2018). Valet av publiceringskanal 

innebär att studien är replikerbar då arkivet är öppet för alla med tillgång till en dator och 

internetuppkoppling samt denna studies urvalskriterier. 

http://www.jobbsafari.se/
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Jobbsafaris sökfunktion på nyckelord är undermålig, en sökning på “Bibliotekschef” ger 

sökträffar där ordet förekommer i alla platsannonser och det går inte att söka i enbart rubrik. 

Genom att avgränsa sökningen med hjälp av Jobbsafaris egen kategori “Bibliotek” gavs mera 

enhetliga träffar. Materialet samlades manuellt genom att söka platsannonser vars titel innehöll 

orden chef, ledare eller andra ord som tyder på ett större ansvar som till exempel 

förstebibliotekarie eller överbibliotekarie. Anledningen till att detta gjordes var att en tidigare 

undersökning identifierat arton olika titlar för folkbibliotekschefer (Lundberg Rodin & Michnik 

2016:57).  Platsannonser som hade rubriker som bara bibliotekarie eller exempelvis 

projektledare uteslöts helt då de inte var relevanta för syftet. Jobbsafari som källa för 

datainsamlingen innebar att ett urvalskriterium för land, Sverige, behövdes då även norska 

platsannonser kom med i träfflistan. 

 

Platsannonserna som var av intresse kopierades och klistrades in i ett Google-dokument. I 

efterhand gick dokumentet igenom och städades på information som inte var relevant för syftet, 

som exempelvis kontaktinformation och natur- och kommunbeskrivningar. Därefter skrevs alla 

platsannonserna ut och sorterades in i årtal och de tre kategorierna: folkbibliotek, universitets- 

och högskolebibliotek samt övriga bibliotek. Varje platsannons fick ett identifikationsnummer 

och under den här fasen städades eventuella dubbletter bort. Datamaterialet samlades in av båda 

författarna och vid flera tillfällen eftersom 2018 inte var slut vid insamlingens början. Året 2017 

hade ett visst bortfall på platsannonser mellan april och augusti, ett mail skickades till Jobbsafari 

(se bilaga 1.) för att få en förklaring på detta men inget svar gavs på varför. Datamaterialet från 

2017 ansågs trots det så pass stort att det gick att analysera, då antalet platsannonser var nästan 

lika omfattande som 2018 (se tabell 2.). Totalt samlades platsannonser in för åren 2007 till 

2018. På grund av tidsramen för uppsatsarbetet behövdes en begränsning av det insamlade 

datamaterialet göras. Beslutet togs att koda och analysera 2016–2018. Dessa år består 

sammanlagt av 162 platsannonser vilket illustreras i tabell 2. Hundra platsannonser brukar ses 

som ett acceptabelt minimum för datamaterialets storlek för platsannonsforskning inom 

biblioteks- och informationsvetenskap (Harper 2012:35), därför valdes en treårsperiod ut. En 

annan anledning till att just tre år valdes var att det finns en poäng med att datamaterialet täcker 

ett helt år, på så vis tas det hänsyn till säsongstrender när det gäller rekrytering inom olika 

bibliotekssektorer (Kennan et.al 2006:185). Bortfallet över sommaren 2017 motiverade 

författarna att också ta med platsannonserna för 2016.  
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Tabell 2. Fördelning platsannonser per år 

Årtal Antal Platsannonser 

2016 63 

2017 48 

2018 51 

Totalsumma 162 

 

 

4.3 Kodningsschema och kodning 

Grunden för kodningsschemat är uppsatsens sex frågeställningar. De fungerade som 

övergripande kategorier: titel, utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper och 

arbetsuppgifter. Då uppsatsens syfte även var att undersöka skillnader mellan olika 

bibliotekstyper består kodningsschemat också av kategorin bibliotekstyp för att kunna göra en 

jämförande analys. För kategorin personliga egenskaper användes tidigare forskning som 

Hendricks och Hendricks-Lepp (2014) för att identifiera variabler av intresse. De insamlade 

åren 2007 till 2012 användes för att testkoda kodningsschemat. Efter att detta hade gjorts 

reviderades kodningsschemat ytterligare, exempelvis tillkom nya variabler och andra variabler 

slogs ihop. Testkodningen utfördes med stor noggrannhet, båda författarna kodade samma 

material för att testa reliabiliteten. Åren 2016 till 2018 delades upp mellan författarna och 

kodades enligt kodningsschemat (se bilaga 2). Författarna fick varsitt kodar ID för att i 

efterhand kunna identifiera vem som gjort vad.  Alla kategorier hade en kod för övrigt, det vill 

säga innehåll som inte passade in i någon av variablerna. Efter avslutad kodning gicks dessa 

resultat igenom för att upptäcka eventuella systematiska fel. Som exempel kan ges 

arbetsuppgiften ”företrädande” som författarna misstänkte att de missat. Vid en närmare 

genomgång visade sig att arbetsuppgiften förekom i färre än 7% av platsannonserna.  Efter 

avslutad kodning matades kodningsresultatet in i Microsoft Excel 2013 för analys. 

 

 

4.4 Begränsningar 

Den kvantitativa innehållsanalysen brukar kritiseras för att vara begränsande då den inte tar 

hänsyn till kontext genom att ställa frågor med mätbara svar. Nilsson (2010:124) svarar på 

denna kritik med att enskilda metoder inte kan förväntas undersöka allt utifrån alla perspektiv, 

olika angreppsvinklar kompletterar varandra och detta kan ske antingen inom en och samma 
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undersökning eller inte. Den generella bilden fördjupas genom fallstudier. Då det knappt finns 

någon forskning om bibliotekschefer i Sverige ansåg författarna att det var rimligt att börja med 

en generaliserande studie vars syfte var att undersöka om det finns en gemensam chefskärna 

inom bibliotekarieprofessionen. En fördjupande studie ansågs vara svår att genomföra när 

forskningsområdet är relativt outforskat i Sverige. 

 

En annan problematik med metoden som brukar pekas ut är relevansen i forskarens 

kategoriseringar och tolkningar. Då handlar det om analysschemat och kodningsanvisningarna 

i relation till “den vanlige läsaren”. Det vill säga, skillnaden mellan den som tar del av innehållet 

i sin vardag kontra den betydelse som innehållet tillskrivs i forskarens miljö (Nilsson 2010:126). 

Författarna menar att platsannonser till formen är ett så pass standardiserat medium att 

läsningen och tolkningen av innehållet i platsannonserna inte nödvändigtvis skiljer sig speciellt 

mycket rent kontextuellt mellan författarna och en arbetssökande. Huruvida en person uppfattar 

sig passa in på beskrivningen är en subjektiv tolkning men innehållets innebörd förändras inte 

nämnvärt om författarna läser den i rollen av en arbetssökande kontra uppsatsskrivande student. 

 

Kritik mot kvantitativ innehållsanalys kontrasteras ofta i debatten mot kvalitativa metoder. 

Nilsson (2010:127) menar att problematiken med relevans inte är unik för den kvantitativa 

metoden utan alla typer av innehållsanalys står och faller med relevansen av den vetenskapliga 

tolkningen. Oavsett metod innebär resultatet av undersökningen att ett material har valts ut, 

bearbetats och tolkats utifrån principer och definitioner som forskaren valt, dessa behöver inte 

vara relevanta för den tänkta mottagaren av informationen i det undersökta mediet. 

 

För att öka reliabiliteten för en kvantitativ innehållsanalys rekommenderas att fler än en person 

kodar datamaterialet och sen utförs ett interkodarreliabilitetstest vars syfte är att redogöra för 

huruvida datamaterialet kodats på samma sätt (Nilsson 2010:147). Den ursprungliga planen var 

att all data skulle kodas av båda författarna, på grund av tidsramen visade det sig att ett val 

behövde göras mellan att båda skulle koda ett mindre datamaterial eller att behålla 

datamaterialets omfattning men koda hälften vardera. Valet föll på att behålla all data då det 

ansågs vara mer relevant för syftet samt att en noga testkodning hade genomförts där det visade 

sig att författarna kodade samma material i princip likadant.  

 

En begränsning i resultatet av den jämförande analysen av olika bibliotekstyper visade sig vara 

det ojämnt fördelade antalet platsannonser mellan de olika bibliotekstyperna vilket illustreras i 
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tabell 3. Majoriteten av platsannonserna kom från folkbibliotek och universitets- och 

högskolebibliotek, medan resterande platsannonser utgjordes av ett flertal olika bibliotekstyper 

med ett fåtal platsannonser för varje. Därför kan inga generella slutsatser dras för dessa 

bibliotekstyper.  

 

Tabell 3. Antal platsannonser för bibliotekstyp. 

Bibliotekstyp Antal platsannonser 

Folk- och skolbibliotek 2 

Folkbibliotek 123 

Kungliga Biblioteket 2 

Sjukhusbibliotek  4 

Specialbibliotek  3 

Universitet- och högskolebibliotek 28 

Totalsumma 162 

 

 

4.5 Forskningsetik  

Forskningsetik handlar i stora drag om relationen mellan forskning och etik, om krav på hur 

forskningen bör genomföras på ett etiskt försvarbart sätt. Forskningsetik aktualiseras och 

diskuteras när studieobjektet är människor och djur. Etiska riktlinjer handlar i dessa fall om hur 

de medverkande ska skyddas från potentiell skada (Vetenskapsrådet 2017:12). Dataunderlaget 

för denna studie är platsannonser. Det handlar varken om människor eller djur så rent 

forskningsetiskt finns inga problem med studien, platsannonser är dessutom offentliga 

handlingar och syftet med studien är inte att undersöka en viss arbetsgivares krav. Inga specifika 

bibliotek identifieras vid analysen med undantag för Kungliga Biblioteket. Ray Harper 

(2012:41) påpekar att platsannonser många gånger innehåller namn och kontaktinformation dit 

arbetssökande kan vända sig. Av den anledningen raderades all sådan information från 

datamaterialet innan den skrevs ut. Genom att använda Jobbsafari och beskriva hur studien har 

gått tillväga är det möjligt för andra att använda samma material för att replikera studien, vilket 

är ett fint exempel på god forskningssed. Enligt god forskningssed kommer allt datamaterial 

raderas efter uppsatsens avslutande.  
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5. Resultat och Analys 

I detta kapitel redogörs och analyseras resultatet av undersökningen. Kapitlet är indelat efter 

uppsatsens frågeställningar.  

 

 

5.1 Titlar 

Tjugoen olika titlar återfanns bland benämningarna för de utannonserade positionerna i 

platsannonserna. Bibliotekschef var överlägset den mest förekommande titeln med 81 gånger, 

vilket utgör 50% av platsannonserna som illustreras i diagram 1. Drygt en fjärdedel av 

diagrammet består av enhetschef, avdelningschef och biträdande bibliotekschef. Som 

diagrammet illustrerar förekommer många titlar endast en eller två gånger.  

 

  

Diagram 1. Titlar och dess antal. 

 

En anledning till att det finns många olika chefstitlar inom bibliotekssektorn kan bero på 

exempelvis folkbibliotekens olika placeringar inom olika kommunala förvaltningar (Lundberg 
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Rodin & Michnik 2016:3), vilket skulle kunna förklara titlar som kultur och bibliotekschef och 

kulturskole- och bibliotekschef. Moderorganisationens struktur påverkar hur många 

chefsnivåer det finns inom en organisation därav titlar som sektionschef, avdelningschef och 

enhetschef. En skillnad som har funnits i platsannonserna är att titeln biträdande chef skiljer sig 

från chefspositionen genom att den biträdande chefen sällan har ett helhetsansvar utan ska stötta 

chefen i framförallt personalfrågor enligt platsannonsernas arbetsbeskrivningar. Att en 

organisation har en biträdande chef tyder också på en större och mer formell organisation, 

exempelvis var det vanligt att de biträdande positionerna återfanns inom universitet- och 

högskolebiblioteken. Slutligen skulle en förklaring till att det finns så många olika titlar kunna 

vara att det sällan talas om en gemensam chefskärna inom bibliotekssektorn. 

 

 

5.2 Utbildning 

Diagram 2. illustrerar den efterfrågade utbildningen i platsannonserna. I 66% procent av 

platsannonserna efterfrågades biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning eller annan 

utbildning som arbetsgivaren bedömde som likvärdig, vad en likvärdig utbildning skulle kunna 

bestå av specificerades aldrig i platsannonserna. De övriga 34% av platsannonserna krävde 

också en akademisk utbildning, bland dessa varierade däremot den efterfrågade inriktningen 

med allt från pedagogik till humaniora och samhällsvetenskap. Gemensamt för alla 

platsannonser var att en akademisk utbildning var ett krav.  Resultatet stämmer in med det 

Hansson och Aldstedt (2017:56) beskriver, att många gånger ställer arbetsgivaren ett krav att 

den ansökande ska ha en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning. Utifrån de 

professions definitioner som både Brante (2009) och Krejsler (2005) gör skulle resultatet kunna 

tolkas som att en specifik utbildning som biblioteks- och informationsvetenskap har betydelse 

för bibliotekschefen men att den idag inte är helt avgörande. Vilket i sin tur skulle kunna 

förklara att det i så många som 34% av alla platsannonser efterfrågas andra typer av 

utbildningsinriktningar.   
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Diagram 2. Utbildning. 

  

Något som inte illustreras i diagram 2. är att ledarskapsutbildning efterfrågades i 10% av 

platsannonserna, utöver en akademisk utbildning. I samtliga fall uttrycktes det i form av en 

önskan, inte ett krav. Ledarskapsutbildning efterfrågades framförallt i platsannonser för 

folkbibliotek. Som illustreras av diagram 3. är skillnaden mellan folkbibliotek och universitets- 

och högskolebibliotek att det i den senast nämnda bibliotekstypen efterfrågades examen med 

annan inriktning än biblioteks- och informationsvetenskap i 54% av platsannonserna. Detta 

skulle kunna tolkas som att för en folkbibliotekschef är en examen i biblioteks- och 

informationsvetenskap av större vikt. Resultatet stämmer överens med Lundberg Rodin och 

Michniks (2016:56) enkätresultat där 69% av folkbibliotekscheferna svarat att de har en examen 

i biblioteks- och informationsvetenskap och 48% universitets- och högskolebibliotekscheferna 

uppgav att de har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap.   

 

 

Diagram 3. Utbildning olika bibliotek. 
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5.3 Tidigare erfarenhet 

Diagram 4. visar det samlade resultatet för de variabler av tidigare erfarenheter som förekom i 

mer än 25% av platsannonserna. Den tidigare erfarenhet som efterfrågades flest gånger var 

ledarskapserfarenhet, både som önskvärd och som krav, med 54%, tätt följd av chefsarbete med 

53%. Erfarenhet av biblioteksarbete 38% samt projekt-, förändrings- och utvecklingsarbete 

30% efterfrågades också i hög utsträckning i platsannonserna. 

 

 

Diagram 4. Tidigare erfarenhet.  

 

Krejsler (2005) betonar vikten av ämnesrelaterad kunskap och färdigheter för den 

professionella vilket det också tydligt går att se i efterfrågan av tidigare erfarenheter i 

platsannonserna. För att klara av jobbet som bibliotekschef ska den sökande ha specifika 

erfarenheter som rör just bibliotek och chefskap. Genom att ledarskap inte specificeras i 

platsannonserna utan mest nämns i svepande drag är det resultatet svårt att tolka mer än att det 

ges stor betydelse. Värt att poängtera är att lika stor vikt läggs vid de två begreppen chefsarbete 

och ledarskap vilket skulle kunna tyda på ett chefsledarskap som Hernon och Pors (2013:5) 

uttrycker att bibliotekens ledarskap bör präglas av. Ytterligare en intressant poäng att notera är 

att detta skiljer sig från Henricks och Henricks-Lepps (2014) platsannonsundersökning för 

bibliotekschefer i USA där chefsegenskaper efterfrågades i mycket högre utsträckning än 

ledarskapsegenskaper.  

 

Då projekt-, förändrings- och utvecklingsarbete efterfrågas i 30% av alla platsannonser kan det 

tolkas som att bibliotekscheferna delvis ska vara förändringsorienterade i sitt 
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ledarskapsbeteende, vars syfte är att öka innovation, det kollektiva lärandet och anpassning till 

den externa miljön (Yulk 2012:68). Tidigare erfarenhet av projekt-, förändrings- och 

utvecklingsarbete förekom i mer eller mindre samma utsträckning mellan de olika 

bibliotekstyperna. När det gäller skillnader mellan olika bibliotekstyper och efterfrågan av 

tidigare erfarenheter skiljer sig platsannonserna för folkbiblioteken och universitets- och 

högskolebiblioteken åt när det gäller tidigare erfarenhet av biblioteksarbete som i större 

utsträckning efterfrågas inom folkbiblioteken, vilket illustreras i diagram 5. 

 

 

Diagram 5. Tidigare erfarenhet av biblioteksarbete olika bibliotek.  

 

Det finns också en skillnad när det kommer till kravbilden av tidigare erfarenhet av ledarskap 

mellan de två olika bibliotekstyperna folkbibliotek och universitets- och högskolebibliotek. 

Kravet på tidigare erfarenhet av ledarskap är större inom universitets- och högskolebibliotek än 

folkbibliotek, vilket illustreras av diagram 6.  

 

   

Diagram 6. Tidigare erfarenhet av ledarskapserfarenhet olika bibliotek.   
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En annan skillnad av tidigare erfarenhet mellan de två bibliotekstyperna var att chefskap eller 

arbetsledande befattning efterfrågades i närmare 49% av alla platsannonser för folkbibliotek 

och 36% för universitet- och högskolebibliotek vilket illustreras av diagram 7.  

 

 

Diagram 7. Tidigare erfarenhet av chefskap eller arbetsledande befattning olika bibliotek. 

 

 

5.4 Personliga egenskaper 

Diagram 8. sammanfattar det samlade resultatet över alla personliga egenskaper som nämndes 

i fler än 25% av platsannonserna. Den egenskap som efterfrågades flest gånger var 

kommunikativ med 68%. Egenskaper som också nämndes i fler än hälften av alla platsannonser 

var samarbetsförmåga och nätverkande, 55%, samt personalengagemang och förmåga att 

coacha, 51%. Strax därefter kom utvecklingsorienterad på 46 %. 

 

 

 Diagram 8. Personliga egenskaper.   
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Ses det till de personliga egenskaperna som efterfrågades i mer än 25% i platsannonserna går 

det att urskilja alla Yukls (2012:68) fyra hierarkiska ledarskapsbeteenden:  

 

• Uppgiftsorienterad handlar om att vara förtydligande, planerande, övervakande och 

problemlösande i sitt ledarskapsbeteende, vilket passar ihop med de personliga 

egenskaperna tydlighet 27%, strukturerad och organiserad 28%, intresse av och kunskap 

om biblioteksfrågor 30% samt resultat och målinriktad 33%.  

• Relationsorienterad handlar om att vara stöttande, utvecklande, erkännande och 

bemyndigande i sitt ledarskapsbeteende, vilket passar ihop med de personliga 

egenskaperna personalengagemang och förmåga att coacha 51%, relationsskapande 

29%, engagerad 27%, och lyhörd 27%.  

• Förändringsorienterad handlar om att vara förespråkande av förändring, föreställande 

av förändring, uppmuntrande till innovation och underlättande till kollektivt lärande i 

sitt ledarskapsbeteende, vilket passar ihop med de personliga egenskaperna 

utvecklingsorienterad 46%, kommunikativ 68%, idérik, initiativtagande och kreativ 

27%.  

• Externt orienterad handlar om att vara nätverkande, omvärldsbevakande och 

representerande i sitt ledarskapsbeteende, vilket passar ihop med de personliga 

egenskaperna samarbetsförmåga och nätverkande 55%, relationsskapande 29% och 

service och kundfokuserad 33%.  

 

Ett resultat som utmärkte sig i jämförelse med den tidigare studien gjord av Maciel, Kaspar 

och vanDuinkerken (2018) var den personliga egenskapen lyhörd. I de nordamerikanska 

platsannonserna för akademiska bibliotekschefer nämns lyhördhet endast en gång, vilket 

forskarna såg som en stor brist då egenskapen att kunna lyssna förbättrar kommunikationen 

och överföringen av information (Maciel, Kaspar & vanDuinkerken 2018:35). I den här 

platsannonsundersökningen nämndes den personliga egenskapen lyhördhet i hela 27% av 

alla platsannonser, jämnt fördelat över alla bibliotekstyper. Precis som under rubriken 

tidigare erfarenheter efterfrågades ledarskap under rubriken personliga egenskaper men då 

i form av begreppet ledare utan att det, liksom tidigare, inte specificeras närmare. Det kan 

ses som ett exempel på svårigheten med att ge begreppet en enhetlig definition men också 

vilken vikt begreppet faktiskt har (Hernon & Pors 2013:3). 
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När det kommer till skillnader mellan olika personliga egenskaper kan nämnas att i 

platsannonserna för universitets- och högskolebibliotek efterfrågades kommunikativ förmåga 

med 89% kontra 63% i platsannonserna för folkbiblioteken vilket illustreras i diagram 9. Även 

personalengagemang och coachning efterfrågades i 71% av platsannonserna för universitets- 

och högskolebibliotek jämfört med folkbibliotekens 48% vilket illustreras i diagram 10. Enligt 

Promís (2008:28) så använder universitets- och högskolebibliotek arbetslag för att uppnå 

projekt det skulle kunna vara en förklaring till att de två egenskaperna kommunikation och 

personalengagemang samt coaching efterfrågades i större utsträckning i platsannonser för 

universitets- och högskolebibliotek.  

 

 

Diagram 9. Personlig egenskap kommunikativ olika bibliotek.  

 

 

Diagram 10. Personlig egenskap personalengagemang och coaching olika bibliotek.  
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5.5 Arbetsuppgifter och ansvar 

Diagram 11. illustrerar det samlade resultatet över alla arbetsuppgifter och ansvar som beskrevs 

i över 25% av platsannonserna. Den arbetsuppgift som nämndes flest gånger var 

verksamhetsutveckling med 75%, följt av helhetsansvar 68% och medverkande i ledningsgrupp 

eller styrelsegrupp med 64%.  

 

 

Diagram 11. Arbetsuppgifter och ansvar. 

 

Biblioteksverksamheten brukar beskrivas som en verksamhet i ständig förändring (Svensk 

Biblioteksförening 2016). Utifrån Yukls (2012) hierarkiska klassificering kan 

verksamhetsutveckling som arbetsuppgift tolkas tillhöra kategorin förändringsorienterat 

ledarskapsbeteende. Helhetsansvar å andra sidan går att tolka som ett mer uppgiftsorienterat 

ledarskapsbeteende. Arbetsuppgiften som medlem i en ledningsgrupp och/eller en 

styrelsegrupp kan innebära både ett externt orienterat och uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende 

beroende på gruppens övergripande syfte och arbete. 

 

När det kommer till skillnader mellan bibliotekstyper och arbetsuppgifter så finns det inga 

större variationer förutom arbetsuppgifterna biblioteksarbete och helhetsansvar. 

Biblioteksarbete som en arbetsuppgift för bibliotekschefen förekommer i få platsannonser för 

universitets- och högskolebibliotek endast 14% medan det i platsannonserna för folkbibliotek 

förekom i 37 %, vilket illustreras i diagram 12. Detta stämmer överens med Maria Apelmos 

(2002:23) resultat. Helhetsansvar är betydligt vanligare inom folkbiblioteken, 77%, jämfört 

med universitet- och högskolebiblioteken 29%, vilket illustreras i diagram 13. 
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Diagram 12. Biblioteksarbete skillnader olika bibliotek. 

 

  

Diagram 13. Helhetsansvar skillnader olika bibliotek. 
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6. Slutsats – Den gemensamma kärnan 

I det här avslutande kapitlet ges svar på uppsatsens frågeställningar och en slutsats presenteras.  

 

Vilka yrkestitlar finns för olika chefspositioner inom biblioteken? 

I studiens datamaterial återfinns tjugoen olika titlar för chefspositioner inom bibliotekssektorn, 

vilket delvis beror på bibliotekens organisatoriska placering och struktur (Lundberg Rodin & 

Michnik 2016:3). Den vanligaste titeln är bibliotekschef, följt av enhetschef och 

avdelningschef. Många titlar som exempelvis överbibliotekarie eller förstebibliotekarie 

används få gånger.  

 

Vilken utbildning ska en bibliotekschef ha? 

En bibliotekschef ska ha en akademisk examen och den mest efterfrågade inriktningen bland 

alla platsannonser är biblioteks- och informationsvetenskap. Detta stämmer in med det Hansson 

och Aldstedt (2017:56) beskriver, att många gånger ställer arbetsgivaren kravet att den 

ansökande ska ha en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning. Universitets- och 

högskolebiblioteken utmärker sig med att ha en större efterfrågan av andra inriktningar.  

 

Vilka tidigare erfarenheter efterfrågas för en bibliotekschef? 

De två mest efterfrågade tidigare erfarenheterna som söks hos bibliotekschefer är ledarskap och 

chefskap. Att det i de svenska platsannonserna läggs lika stor vikt vid chefskap som ledarskap 

gör att resultatet skiljer sig från platsannonsundersökningar gjorda i USA där resultatet pekat 

på att det är mer chefsegenskaper och chefserfarenhet som efterfrågas jämfört med ledarskap 

(Henricks & Henricks-Lepps 2014). 

 

Vilka personliga egenskaper efterfrågas för en bibliotekschef? 

Tre egenskaper efterfrågades i mer än hälften av alla platsannonser: kommunikativ förmåga, 

samarbetsförmåga och nätverkande samt personalengagemang och förmåga att coacha.  Vilket 

kan kopplas samman med de tre ledarskapsbeteendena förändringsorienterad, externt orienterad 

och relationsorienterad av Yulk (2012). 

 

Vilka är de främsta arbetsuppgifterna för en bibliotekschef? 

Verksamhetsutveckling, helhetsansvar och medlem i ledningsgrupp och/eller styrelsegrupp var 

de arbetsuppgifter som beskrevs i flest av platsannonserna. De olika arbetsuppgifterna kan 
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kopplas ihop med olika typer av ledarskapsbeteenden (Yulk 2012). Verksamhetsutveckling 

kräver ett förändringsorienterat ledarskap medan helhetsansvar är mer uppgiftsorienterat. Att 

vara medlem i en ledningsgrupp och/eller styrelsegrupp kan innebära både ett uppgiftsorienterat 

ledarskap och ett externt orienterat ledarskap, det beror på gruppens syfte. 

 

Skiljer sig utbildningskrav, tidigare erfarenheter, personliga egenskaper och arbetsuppgifter 

mellan olika typer av bibliotek? 

Det finns vissa skillnader mellan bibliotekschefer för folkbiblioteken och universitet- och 

högskolebiblioteken. Folkbibliotekschefen ska i högre utsträckning besitta en biblioteks- och 

informationsvetenskaplig utbildning, samt ha tidigare erfarenhet av biblioteksarbete. 

Bibliotekschefen för universitet- och högskolebibliotek kan ha en mer varierad 

utbildningsbakgrund däremot ställs det ett högre krav på tidigare erfarenhet av ledarskap. De 

två personliga egenskaperna kommunikativ förmåga samt personalengagemang och coachning 

efterfrågades i större utsträckning för bibliotekschefer för universitets- och högskolebibliotek. 

När det kommer till arbetsuppgifterna har bibliotekscheferna för folkbiblioteken oftare ett 

helhetsansvar och deltar i större utsträckning i det dagliga biblioteksarbetet än 

bibliotekscheferna för universitets- och högskolebibliotek. 

 

Den gemensamma kärnan  

Uppsatsens syfte var att undersöka huruvida det finns en gemensam kärna för chefskap inom 

bibliotekarieprofessionen och att identifiera vad den i sådana fall består av. En svårighet med 

denna uppsats har varit att veta var gränsen ska dras för hur ofta en tidigare erfarenhet eller 

personlig egenskap ska nämnas för att räknas till kärnan. Trots den svårigheten går det ändå att 

urskilja en gemensam kärna för chefskap inom bibliotekarieprofessionen, det vill säga de 

variabler som förekom i mer än 50% av alla platsannonser, vilket illustreras av diagram 14. 

Denna kärna består till att börja med av ett krav på akademisk examen. Tidigare erfarenhet som 

efterfrågas i platsannonserna handlar om ledarskap i olika former samt mer traditionella 

chefsarbeten. Personliga egenskaper som värdesätts är kommunikativ förmåga, 

samarbetsförmåga och nätverkande samt personalengagemang och coachning. Arbetsuppgifter 

och ansvar utgörs av verksamhetsutveckling, ett helhetsansvar samt deltagande i ledningsgrupp 

och/eller styrelsegrupp. En bibliotekschef måste besitta alla fyra av Yukls (2012) 

ledarskapsbeteenden för att klara av sin yrkesroll såsom den beskrivs i platsannonserna. 

Kommunikativ förmåga och verksamhetsutveckling går att koppla till förändringsorienterat 

ledarskapsbeteende. Samarbetsförmåga och nätverkande hör ihop med det externt orienterade 
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ledarskapsbeteendet. Personalengagemang och förmåga att coacha är starkt förknippat 

med relationsorienterat ledarskapsbeteende medan helhetsansvaret innebär ett mer 

uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende. Deltagandet i ledningsgruppen eller styrelsegruppen är, 

som tidigare nämnt, en arbetsuppgift som kan kopplas till olika typer av ledarskapsbeteenden 

beroende på gruppens syfte.  

 

  Diagram 14. Den gemensamma kärnan  
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7. Avslutande tankar och vidare forskning 
 

Författarna till denna uppsats blev nyfikna på fenomenet bibliotekschefer eftersom att en 

generell uppfattning verkar vara att det anses svårt att rekrytera bibliotekschefer, speciellt till 

folkbiblioteken. Bibliotekschefer är ett yrke som det påstås väldigt mycket om, men som det i 

Sverige har forskats lite på. Ett sätt att ta reda på mer om bibliotekschefer och deras 

kompetenser, personliga egenskaper och arbetsuppgifter var att göra en kvantitativ 

innehållsanalys av platsannonser för just bibliotekschefer. På så vis har denna studie bidragit 

till att skapa en generell bild över det som kan sägas vara kärnan för bibliotekschefer oavsett 

bibliotekstyp. 

 

Utifrån uppsatsens resultat bör naturligtvis vidare forskning göras, gärna med andra metoder 

och perspektiv för att få en mer heltäckande bild av bibliotekschefens roll i Sverige. Ett förslag 

vore att gå vidare med slutsatsen från denna uppsats och undersöka huruvida verksamma 

bibliotekschefer känner igen sig i den bild som ges av yrket i platsannonserna samt studera om 

de olika ledarskapsbeteendena är synliga i praktiken och i sådana fall hur de påverkar det 

dagliga arbetet, yrkesrollen och rekrytering av nya bibliotekschefer. Det vore intressant med 

vidare studier som har en jämförande ansats där hänsyn tas till både bibliotekstyp och chefsnivå 

eftersom det kan finnas nyanser som inte kommit fram i denna studie av mer generaliserande 

karaktär.  

 

Avslutningsvis, i jämförandet av resultatet i denna uppsats och tidigare 

platsannonsundersökningar gjorda i framför allt USA tycks det finnas en viss skillnad i 

innehållet i de svenska platsannonserna för bibliotekschefer och de nordamerikanska, av den 

anledningen vore det intressant med mera svensk forskning om bibliotekschefer då det verkar 

finnas en vis kulturell skillnad mellan Sverige och USA.  
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Bilaga 1.  
 

Hej! 

 

Våra namn är Hedvig Morin och Ina Björndotter och vi skriver en magisteruppsats inom Bibliotek och 

Informationsvetenskap vid Umeå Universitet. Vi har använt oss av ert arkiv för att leta platsannonser 

för bibliotekschefer. 

 

Vi har samlat material från 2007-2018. Under 2017 märkte vi ett stort bortfall av många 

platsannonser, mellan april och september vilket inte fanns jämförelsevis med 2016 eller 2018. Finns 

det någon förklaring till detta? 

 

Sen undrar vi generellt hur täckande är ert arkiv? 

 

Vänliga Hälsningar Hedvig Morin och Ina Björndotter 

  



 

Bilaga 2. 
 

Kodbok för kärnan i biblioteksledarpositioner  
 

Analysenhet: Varje individuell platsannons vars (1) titel innehåller ordet chef, eller (2) ord 

som indikerar på en position vars ansvar innebär liknande ansvar och uppgifter som en chefs, 

exempelvis verksamhetsansvarig bibliotekarie, eller (3) annan titel som tyder på någon form 

av ledarposition exempelvis överbibliotekarie. 

 

 

Identifikationskoder 

 

Platsannons ID: Fyll i ID numret för den annons som kodas (finns på varje annons) 

Kodar ID: Namn på den som kodat arket  

Datum för kodning: år.månad.dag  

 

 

 

Typ av bibliotek  

1. Folkbibliotek 

2. Universitet och högskolebibliotek 

3. Specialbibliotek 

4. Sjukhusbibliotek 

5. Kungliga Biblioteket 

50. Övriga bibliotek 

 

Positionsbenämning  

1. Bibliotekschef 

2. Avdelningschef 

3. Enhetschef 

4. Kultur och bibliotekschef 

5. Förste bibliotekarie  

6. Överbibliotekarie  

7. Verksamhetsansvarig bibliotekarie 

8. Platsansvarig bibliotekarie 

9. Bibliotekarie med chefsansvar  

10. Biblioteksansvarig 

50. Övrig 

 

Tilläggskod 

B. Börja koden med ett B om positionen benämns som biträdande (exempelvis B1 för 

biträdande bibliotekschef) 

 

 

  



 

 

Utbildning  

1. Biblioteks- och informationsvetenskap 

2. Ledarskap  

50. Övrig relevant akademisk utbildning 

 

 

Tidigare erfarenhet 

1. Arbete inom offentligt styrd verksamhet alternativt politiskt styrd organisation 

2. Arbete inom universitets och högskolesektorn  

3. Arbetsledande befattning 

4. Biblioteksarbete 

5. Chefsarbete 

6. Ekonomi 

7. Förhandling 

8. Kvalitetsutveckling 

9. Ledarskap 

10. Pedagogiskt arbete 

11. Personalansvar 

12. Projekt-, utveckling- och förändringsarbete 

13. Strategisk planering 

14. Verksamhetsansvar 

50. Övrigt  

100. Innehåll saknas 

 

Tilläggskod (Skrivs innan sifferkod) 

K. Krav (Sådant som beskrivs under “krav”, eller i meningar som “du har” eller “det är 

självklart att”) 

 

Allt som inte kodas som K tolkas som meritererande/önskvärt i och med syftet med en 

platsannons är att beskriva och komma åt idealkandidaten för positionen. 
 

  

 

  



 

Beskrivning av ansvar och uppgifter 

1. Arbetsmiljö 

2. Biblioteksarbete 

3. Ekonomi/Budget 

4. Förändringsarbete 

5. Helhetsansvar (Verksamhet, Ekonomi/Budget och Personal) 

6. Kommunikation 

7. Konflikthantering 

8. Kulturverksamhet/kulturutveckling 

9. Leda/Ledare 

10. Ledningsgrupp/samordningsgrupp/styrgrupp 

11. Marknadsföring 

12. Måluppsättning 

13. Omvärldsbevakning 

14. Personal 

15. Representation 

16. Samarbete 

17. Samverkan 

18. Schemaläggning 

19. Strategisk planering 

20. Uppföljning och utvärdering 

21. Verksamhetsutveckling 

22. Visionsuppsättning 

50. Övriga ansvar och uppgifter 

 

Tilläggskod (Skrivs innan sifferkod) 

K. Krav (Sådant som beskrivs under “krav”, eller i meningar som “du har” eller “det är 

självklart att”) 

 

Allt som inte kodas som K tolkas som meritererande/önskvärt i och med syftet med en 

platsannons är att beskriva och komma åt idealkandidaten för positionen. 

 

  

 



 

Personliga egenskaper   

1. Analytisk 

2. Beslutsfattande 

3. Delegering och uppföljning 

4. Digitalt kunnig och IT-kunskaper 

5. Diplomatisk 

6. Drivande 

7. Effektivitet 

8. Engagerad/engagemang 

9. Erfaren (bredd) 

10. Fantasifull  

11. Flexibel och anpassningsbar 

12. Förhandlingsförmåga 

13. Förstående och Medkännande 

(empatisk)  

14. Förtroende och tillit 

15. Gillar utmaningar 

16. Helhetssyn 

17. Idéer, initiativ och kreativitet 

18. Inspirerande och motiverande  

19. Integritet och etisk medvetenhet 

20. Intressefrågor 

a. Bibliotek och BIV 

b. Digital delaktighet  

c. Forskning och vetenskaplig 

kommunikation 

d. Kultur 

e. Litteratur och läsfrämjande 
f. Nya/Digitala medier 

g. Samhället 

h. Sociala medier 

i. Utbildning 

j. Utveckling 

k. Utvärdering 

l. Webb 

m. Övrigt 

21. Kommunikativ/Kommunicera 

22. Konflikthantering 

23. Kontaktnät 

24. Leda/Ledare 

25. Lyhörd/Förmåga att lyssna 

26. Nyfiken 

27. Nytänkande och Innovativ 

28. Omvärldsbevakande/orienterad 

29. Optimistiskt och Positiv 

30. Pedagogisk  

31. Personalengagemang och coaching 

(Termer som inspirera, utveckla 

och motivera i samband med 

personal) 

32. Prestigelös 

33. Regional förankring 

34. Relationsskapande 

35. Respekt 

36. Resultat och målinriktad 

37. Samarbete och Nätverkande 

38. Serviceinriktad och kundorienterad 

39. Självinsikt/självkännedom 

40. Självständig  

41. Stimulera 

42. Strategisk 

43. Strukturerad och Organiserad 

44. Trygg 

45. Tydlig 

46. Utvecklingsorienterad 

47. Utåtriktad 

48. Visionär och proaktiv 

49. Öppen och Inkluderande (både mot 

låntagare och personal) 

50. Övrig 

100. Innehåll saknas

 

 

Tilläggskod (Skrivs innan sifferkod) 

K. Krav (Sådant som beskrivs under “krav”, eller i meningar som “du har” eller “det är 

självklart att”) 

 

Allt som inte kodas som K tolkas som meritererande/önskvärt i och med syftet med en 

platsannons är att beskriva och komma åt idealkandidaten för positionen. 

 

 

  

 

 



 

Kodformulär för kärnan i biblioteksledarpositioner 

 

Platsannons ID:    Kodar ID:   Datum för kodning:  

 

 
Typ av bibliotek  

Utbildning   

Ansvar och uppgifter  

Typ av bibliotek  

Utbildning   

Ansvar och uppgifter  

 

 

 
 


