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Abstract 
 

This master thesis in Library and information science, explores who four women 

succeeded in advancing at Lund’s city library year 1929-1960.   

Through library records and newspaper articles, women's external factors 

are exposed and explained what institutions are crucial for these women to advance in 

their profession. The internal factors are highlighted through newspaper articles written 

by and about these women to show perceptions about a female library manager. Together, 

these two perspectives will respond to why these women managed to advance in the 

library profession.    

 

The thesis shows that perceptions of female gender and the role of leadership are crucial 

for women to succeed in achieving a leading position in the library profession. This means 

that influential institutions such as family, university, workplace, and society must see 

female gender as a natural part of the leadership position. But this is not enough, 

according to this thesis women must apprehend themselves as suitable managers. This 

means that when female gender clearly matches the executive role, the number of women 

in leading positions will increase. 

 

Nyckelord 
 

Kvinnliga bibliotekschefer, bibliotekshistoria, Lunds stadsbibliotek, kvinnohistoria, 

socialpsykologi.  

 

Tack 
 

Ett stort tack till min handledare Lars Seldén som med stort engagemang väglett mig i 

mitt arbete! Jag vill även rikta ett tack till mina programkamrater som alla varit ett stort 

stöd under uppsatsarbetet.  
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Inledning  
 

Det finns en frånvaro av forskning som behandlar kvinnliga bibliotekarier i ledande 

ställning i vår yrkeshistoria i Sverige. Därmed finns även en frånvaro av berättelser kring 

deras utbildning, hur de kom in i yrket, under vilka villkor de arbetade och hur dessa 

individers bakgrunder kan ha påverkat kvinnornas avvikande positioner i samhället. 

Dessa kvinnor kommer att lyftas fram med hjälp av biblioteksmatriklar som beskrivs i 

Svensk biblioteksforskning och innehåller ett gediget biografiskt material som inrymmer 

information om de anställda inom biblioteksväsendet i Sverige; deras geografiska och 

sociala härkomst, utbildning, rekrytering, karriär, uppdrag, giftermål, antal barn samt 

publicerade verk som alstrats av Sveriges bibliotekarier. Biblioteksmatriklarna kommer 

även att stärkas med material skrivet om och av dessa kvinnor för att synliggöra 

allmänhetens uppfattning om dessa kvinnliga bibliotekschefer.   

 

Detta arbete kommer att synliggöra fyra kvinnor som alla nått chefspositioner vid Lunds 

stadsbibliotek mellan 1929 och 1960. Kvinnorna är alla födda mellan 1886 och 1923 och 

tillsammans kommer dessa analyspersoner att lyfta fram synliga variabler som påverkat 

kvinnornas avancemang inom bibliotekarieyrket.  

 

Genom biblioteksmatriklar som publicerades 1932,1949, 1955 och 1967 har cirka 400 av 

cirka 1800 bibliotekarier valts ut för egenskapen att inneha någon form av ledande 

befattning: 255 män och 143 kvinnor. Det betyder att 36% av kvinnorna har någon form 

av ledande befattning. På folkbibliotek är relationen annorlunda: av 251 bibliotekarier är 

127 män och 124 kvinnor, det vill säga 49% av alla ledande befattningar på Sveriges 

folkbibliotek under den undersökta perioden är kvinnor (Seldén 2006)!  

 

Dessa siffror är en positiv nyhet i en tid då manliga chefer var en norm lika mycket som 

en självklarhet i det svenska samhället. Som biblioteksmatriklarna antyder är inte kvinnor 

främmande för ledande befattningar inom bibliotekarieyrket. Kvinnor finns! Dessa siffror 

skiljer sig emellertid från Lunds stadsbibliotek som inte har sett en man som chef sedan 

Robert Hansson som arbetade som bibliotekarie på Lunds stadsbibliotek från 1881 till 

1927. Lunds stadsbibliotek är därmed unikt i Sverige och i biblioteksvärlden med sin 

långa historia av kvinnliga chefer. Lunds stadsbibliotek går därmed emot den 

samhälleliga uppfattningen att män är mer lämpade som ledarfigurer än kvinnor. Detta på 

grund av att det är just kvinnor som har stått vid rodret under en sådan lång tidsperiod vid 

Lunds stadsbibliotek.  

 

Ur ett historiskt perspektiv är det inte endast bibliotekarieyrket som har varit en bra 

plattform för kvinnor som vill komma ut i arbetslivet.  Industrialiseringen som tog sin 

början under första hälften av 1800-talet innebar att kvinnor, beroende på samhällsklass, 

fick möjlighet till egen försörjning och ett fåtal fick även tillgång till utbildning. 

Utbildningen innebar bättre arbeten som ibland till och med innebar att arbeta jämsides 

med män. Kvinnor kunde exempelvis bli folkskollärare, kontorister, telegrafister, 

mejerister, gravörer och sättare på tryckerier (Wikander 2011).  
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Dessa så kallade undantagsarbeten som män inte befattade sig med gav stora möjligheter 

för kvinnor att komma ut i arbetslivet och så småningom även nå ledande positioner inom 

just dessa yrken.      

 

Trots att Sverige är ett av Europas mest jämställda länder, enligt European Institute for 

Gender Equality, så återstår fortfarande en tydlig ojämlikhet mellan kvinnor och män i 

den svenska yrkeshierarkin gällande arbetsroller. En av de mer framträdande 

ojämlikheterna är könsklyftan i sannolikheten att nå en ledande arbetsposition. Kvinnor 

är underrepresenterade gällande ledande befattningar och har sällan underställd personal 

(Henrekson 2004; Hultin 1998; Mueller, Kuruvilla & Iverson 1994) trots att det har varit 

ett politiskt mål att kvinnor ska nå ledande positioner på arbetsmarknaden i samma 

utsträckning som män (Näringsdepartementet 2003).   

 

De kvinnor som ska analyseras i denna undersökning levde alla och var verksamma under 

både första- och andra världskriget samt efterkrigstiden. Vilka variabler som kan ha 

påverkat kvinnornas möjligheter att göra karriär trots det patriarkala samhällets 

uppbyggnad av och för manliga chefspositioner kommer att synliggöras och vad som gör 

just dessa kvinnor avvikande i det svenska samhället. Dessa kvinnor kan svara på frågan 

vilka faktorer som underlättade denna så kallade avvikelse för just vissa kvinnor.  
 

En jämn fördelning mellan könen på chefspositioner är viktigt, inte enbart för att dessa 

positioner är förknippade med prestige, makt, självständighet och status utan även för att 

denna könsskillnad bidrar till lönegapet mellan kvinnor och män, eller snarare lönegapet 

mellan män och kvinnor (Halaby & Weaklim 1993; McGuire & Reskin 1993).  

 

Könsskillnaden i ledande ställning speglar sig inte enbart i könens olika möjligheter på 

arbetsmarknaden, utan den kan även vara en direkt orsak till den ojämlikhet som råder 

mellan kvinnor och män i yrkesprofessionerna i samhället. Om procenten kvinnor ökar 

inom högt uppsatta positioner i en organisation kan det direkt påverka rekryteringen, 

vilket skulle kunna bidra till en ökad andel av kvinnor och förbättra kvinnornas 

möjligheter till karriärsavancemang (Wright 1995).  

 

En annan orsak till att sträva efter en jämn fördelning mellan könen inom 

arbetsmarknaden är att om kvinnor avstår från att anstränga sig från att nå chefspositioner, 

eller om de blir helt utestängda från dessa positioner, blir samhället i stort lidande på 

grund av den kompetensförlust det innebär.  

 

Sverige har kommit långt historiskt gällande jämställdhet och kvinnliga rättigheter: 

kvinnors arvsrätt (1845), tillgång till högre utbildning (1870) och rösträtt (1919). Trotts 

dessa viktiga årtal har fortfarande få kvinnor ledande positioner på arbetsmarknaden i det 

Sverige som analyspersonerna var verksamma i. 
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Det är möjligt att folkbiblioteken var ett område som gjorde det möjligt för kvinnor att 

avancera och nå mer ledande positioner på ett sätt som andra branscher inte möjliggjorde. 

Det finns många exempel på kvinnor som har nått positioner som 

centralbibliotekarie/länsbibliotekarie eller som stadsbibliotekarie även vid större städer. 

Listan är stor. Exempel på centralbibliotekarier/länsbibliotekarier är Olga Bardh som var 

verksam i Luleå 1931, Ingrid Rosendahl vid Eskilstuna 1931–1932 samt Gävle 1940–

1960. Vi måste även nämna Greta Hillbom som var verksam i Karlskrona 1951, Brita von 

Zweiigbergk som var verksam i Kalmar 1945 och Ellen Dahlgren som arbetade i 

Härnösand 1947. Antalet kvinnliga stadsbibliotekarier som var verksamma under den 

valda undersökningsperioden mellan 1929 och1960 skulle bli överväldigande att nämna 

i denna undersökning. Vissa av dessa kvinnor var emellertid Bejve verksam i Laholm 

1938, Berg verksam i Orskarshamn 1948 och Hagander i Ystad 1936. Ytterligare icke 

nämnda stadsbibliotekarier kan finnas i Bilaga A Kvinnliga stadsbibliotekarier i Sverige 

1929–1960.     

 

Det är emellertid klart att de villkor som skapar möjligheter för kvinnor att göra karriär 

inom sitt yrke utgörs av en kombination av flera olika faktorer. Insikten om könssystemets 

betydelse i varje aspekt av livet, inte minst inom arbetslivet, har öppnat ett helt nytt 

forskningsområde. Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att undersöka ett yrke som 

historiskt underlättat för kvinnor att komma ut i arbetslivet och följa de kvinnor som gått 

emot normen och avancerat i ett samhälle dominerat av manliga chefer.  

 

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra kvinnliga bibliotekarier som alla vid något 

tillfälle i sin karriär blivit anställda som bibliotekschefer vid Lunds stadsbibliotek. Med 

utgångspunkt i biblioteksmatriklar och ett urval artiklar skrivna av och om kvinnorna 

själva ska en granskning ske av vägen till en chefsposition vid Lunds stadsbibliotek. 

Syftet är inte att ge en allmän bild över vilka faktorer som underlättar för den generella 

kvinnan att nå en ledande arbetsposition. Istället ska relevanta fallstudier undersöka 

samband mellan de undersökta kvinnorna. Syftet är att synliggöra kvinnor som arbetat på 

Lunds stadsbibliotek mellan 1929 och 1960 och som gått mot normen och lyckats 

avancera i ett samhälle som är underrepresenterat av kvinnliga chefer.   Arbetet ska 

synliggöra den relativa påverkan av både psykologiska (interna) och sociologiska 

(externa) variabler på kvinnor som trotts dessa faktorer lyckats avancera som 

bibliotekschefer. Denna undersökning kommer därför att granska fyra utvalda kvinnors 

förutsättningar för att skapa karriär ur ett socialpsykologiskt perspektiv med fokus på 

person- och situationscentrerade variabler med en hermeneutisk metodologi.  

 

I denna undersökning kommer fyra kvinnor att fungera som ett nav i uppsatsen. Lisa Rolf 

(1886–1932) blev den första kvinnliga stadsbibliotekarien i Lund 1929. Elsa Ulfsparre 

(1905–1959) blev stadsbibliotekarie 1932; Elisabeth Ingvar (1923–2013) blev 

stadsbibliotekarie 1951; och Kerstin Osborne (1911–2011) blev stadsbibliotekarie 1960 

för att tidigare ha varit bibliotekskonsulent vid Skolöverstyrelsen och rektor för den 

dåvarande bibliotekarieutbildningen 1948–1960.   
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Anledningen till att valet föll på just dessa kvinnor kommer att behandlas mer 

genomgående under avsnittet avgränsningar. Redan här kan emellertid nämnas att det 

främst berodde på tillgång till material om dessa kvinnor och deras position som 

bibliotekschefer vid Lunds stadsbibliotek.  

 

Frågeställningar 
 

Frågeställningarna är utgångspunkten för urvalet av de biblioteksmatriklar och artiklar 

som är navet i denna undersökning. Frågeställningarna har även anpassats i förhållande 

till den teoribildning uppsatsen stödjer sig på.  

 

- Vilka externa faktorer underlättade för de undersökta kvinnornas möjligheter att 

nå chefspositioner? 

 

- Vilka interna faktorer kan urskiljas som nödvändiga för att de undersökta 

kvinnorna ska få modet och möjligheten att nå högre arbetsposition i ett 

samhälle där kvinnor är i minoritet? 

 

Avgränsningar 
 

De kvinnor som är med i denna undersökning arbetade alla vid Lunds stadsbibliotek med 

en ledande arbetsposition. De kvinnor som valts ut med hjälp av biblioteksmatriklar och 

artiklar skrivna av och om dessa kvinnor har alla titeln stadsbibliotekarie som innebär att 

vara chef för ett stadsbibliotek. Assistenter och assistentbibliotekarier utesluts därmed ur 

undersökningen på grund av att dessa arbetspositioner inte innehar några ledande 

arbetsuppgifter.  

 

Universitetsbibliotek är även uteslutna i denna undersökning. Orsaken till detta är 

uppsatsens fokus på folkbibliotek. Det är just folkbiblioteken som innehaft flest kvinnliga 

bibliotekarier historiskt och som därmed är en bra utgångspunkt i denna undersökning.    

 

Det skedde stora sociala och politiska förändringar i Sverige under det 1930-tal som Lisa 

Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabeth Ingvar fick uppleva. Arbetarrörelsen 

och facken stärkte sina positioner, kvinnor krävde rösträtt och inflyttningen till städerna 

ökade. Kvinnor började även bli synliga på arbetsmarknaden med arbeten som tidigare 

endast varit reserverade för män.  

 

Folkbiblioteken grundades och utvecklades även under denna period. De första kurserna 

för bibliotekspersonal hölls anordnade av Valfrid Palmgren som sägs vara grundaren till 

de moderna folkbiblioteken i Sverige (Lundgren, Myrstener & Wallin 2015). Trotts 30-

talets positiva förändringar för kvinnorna i Sverige börjar hemmafruarnas epok vid mitten 

av 30-talet, kulminerar på 50-talet, och går mot sitt slut under 60-talet. Även fast 30-talet 

innebar större möjligheter för kvinnor hade 40-talet fokus på kärnfamiljen. 
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40-talets idé om grannskapsplanering bygger på bostadsområdet med kärnfamiljen som 

bas i staden och samhället. I bostadsområdet ska olika kollektiva anläggningar finnas som 

stöd för kärnfamiljen. I kärnfamiljen tänktes en hemmafru, men en engagerad sådan 

(Franzen, Mats & Sandstedt, Eva 1982).  

Den samhälleliga strukturen med kvinnan i hemmet var inget som stoppade dessa 

kvinnor, vilken är en av orsakerna till varför denna tidsperiod är intressant för just denna 

undersökning.   

 

Denna undersökningen har valt att fokusera på kvinnliga bibliotekarier i ledande 

arbetspositioner vid Lunds stadsbibliotek. Män är därmed uteslutna ur denna studie av 

två uppenbara anledningar. För det första finns det endast en manlig bibliotekarie i Lunds 

stadsbiblioteks historia som haft en ledande position; för det andra innebär män som 

analyspersoner fokus på män, vilket denna undersökning vill undvika. Genom att utesluta 

män ur denna undersökning blir Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabeth 

Ingvar synliga i ett samhälle som domineras av manliga chefer. Kvinnorna ska vara i 

fokus och inte de män som nått ledande positioner i biblioteksvärldens historia eller den 

enda man som innehaft titeln vid Lunds stadsbibliotek. 

 

Orsaken till varför Lunds stadsbibliotek valdes till denna undersökning beror framförallt 

att stadsbiblioteket inte har sett en man som chef sedan Robert Hansson som arbetade 

som bibliotekarie på Lunds stadsbibliotek från 1881 till 1927. Lunds stadsbibliotek är 

därmed unikt i Sverige och i biblioteksvärlden med sin långa historia av kvinnliga chefer.  

 

Trotts att denna undersökning avslutar med bibliotekschefen Elisabet Ingvar så har Lunds 

stadsbibliotek fortfarande, i skrivande stund, inte sett någon man som chef! Lunds 

stadsbibliotek går därmed emot den samhälleliga uppfattningen att män är mer lämpade 

som ledarfigurer än kvinnor. Detta på grund av att det är just kvinnor som har stått vid 

rodret under en sådan lång tidperiod och styrt Lunds stadsbibliotek mot sin starka position 

i dagens samhälle.  

 

Disposition 

Arbetet börjar med ”1 Inledning” som introducerar undersökningen samtidigt som 

kapitlet problematiserar bristen av kvinnliga chefer. Studiens syfte och frågeställningar 

lyfts även fram för att kapitlet ska avslutas med en överblick av vad ämnet ska behandla, 

och framförallt inte behandla i form av avgränsningar.   

Kapitlet ”2 Bakgrund” kommer att fokusera på Lunds stadsbiblioteks framfart och 

motgångar i historien tillsammans med kvinnors historia mellan 1900 och 1930, den 

arbetande kvinnan, kvinnans kamp för utbildning och giftermål i Sverige. I ”3 Tidigare 

forskning” kommer istället forskning som är relevant till undersökningen att presenteras 

och i ”4 Teorier om orsaker till kvinnors underrepresentation i ledande positioner” 

kommer, som titeln avslöjar, att presentera den teori som använts för denna undersökning. 

I ”5 Metod” beskrivs metoden som kommer att användas i denna undersökning i form av 

tolkning och förståelse av den skrivna texten, material och tillvägagångssätt och att 

avsluta med en djupdykning i de biblioteksmatriklar som är navet i denna undersökning.  



  
 

6 

I kapitlet ”6 Kvinnor som avancerat vid Lunds stadsbibliotek” kommer de kvinnliga 

bibliotekscheferna verksamma i Lund att presenteras för att slutligen analyseras i ”7 

Orsaker till kvinnornas framgång”.  

Undersökningen kommer därefter att på att koncist sätt förklarar varför just dessa kvinnor 

lyckats att avancera i ett patriarkalt Sverige i ”8 Slutsats” för att senare avslutas med ”9 

Avslutande diskussion” som reflekterar kring resultatet och forskningsområdet.  

 

Bakgrund 
I detta kapitel kommer den historia som präglat Lunds stadsbibliotek att lyftas fram 

tillsammans med de förhållanden som påverkat eller direkt präglat de undersökta 

kvinnorna i sin strävan efter att avancera inom den svenska biblioteksvärlden. Här ligger 

fokus på viktiga idéer och tankemönster som påverkat synen på kvinnans möjlighet till 

medborgarskap, arbete och utbildning.   

 

Lunds stadsbibliotek 
 

Under årskiftet 1964/65 firade Lunds stadsbibliotek 100-årsjubileum i samband med att 

Lunds stadsbibliotek grundades vid årsskiftet 1864/65 då kyrkostämman tillsatte en 

direktion bestående av professorerna C. W. Blomstrand och N. Tengberg samt 

målarmästaren J. Olsson, biblioteksamanuensen E. Palm och pastorn C. F. Collin. 

Biblioteket, som öppnade upp sin verksamhet för allmänheten i januari 1865, bestod till 

en början endast av en samling böcker donerade som gåvor i en mycket anspråkslös 

omfattning. Bibliotekets samling förvarades i pastorsexpeditionens lokaler fram till 1870 

för att senare flyttas till Södra skolans, numera Vårfruskolans, vind. Vissa skulle med 

säkerhet ifrågasätta om denna samling av gåvoböcker kunde betraktas som ett bibliotek, 

framförallt när det inte fanns en ansvarig bibliotekarie, men verksamheten ansågs 

emellertid som ett bibliotek med förklaringen att styrelsens ledamöter var ansvariga för 

utlåningsverksamheten. Biblioteket var även helt hänvisat till gåvor och låntagaravgifter. 

Situationen förbättrades emellertid 1881 då böckerna flyttades ned från vinden till en av 

skolans salar och årliga anslag började betalas ut från stadsfullmäktige.  

Styrelseprotokollet från 1881 är undertecknat av folkskolläraren Robert Hansson, som 

fram till 1927 kommer att ses och verka som Lunds stadsbibliotekarie. Hansson utsågs 

formellt till bibliotekarie 1894 med ett årsarvode på 100 kronor. 1901 övertogs 

kyrkostämmans uppdrag att ge bidrag till biblioteket av stadsfullmäktige som fick det nya 

ekonomiska ansvaret för biblioteket. Bidrag hade också lämnats av Sparbanken i Lund.  

Biblioteket flyttades senare till det nybyggda församlingshemmet där biblioteket fick ett 

eget rum, men lyckades ej få tillgång till det särskilda läsrum som styrelsen ansökte om 

att få förfoga över. Redogörelse för verksamheten lämnades in för första gången 1904, 

sedan professor Evert Wrangel utsetts till styrelsens ordförande, en post som han hade 

fram till 1927. Från 1903 rapporterades 9 227 boklån på biblioteket och sju år senare hade 

utlåningen ökat till över 14 000 lån för att sedan åter sjunka till 9 300 1913. Från och med 

det följande året fick biblioteket för första gången 1914 stadsanslag till ett belopp på 400 

kronor i form av bundna böcker. 
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I staden fanns sedan 1892 ytterligare ett bibliotek, Lunds arbetarbibliotek, och 1919 

väcktes en motion i stadsfullmäktige om anslag för detta bibliotek. Drätselkammaren 

föreslog då att de båda bibliotekens verksamheter i någon form borde samordnas. En 

kommitté utsattes för att utreda bibliotekens möjligheter för eventuella samarbeten och 

1920 föreslogs att de båda biblioteken skulle slås samman.  

Ägaren till Lunds arbetarbibliotek var Arbetarkommunen, som inte hade några 

invändningar mot att överlämna sitt bibliotek till Lunds stad under förutsättning att 

biblioteket hölls öppet minst fem kvällar i veckan, och att bokbeståndet uppställdes på 

öppna hyllor.  

 

Problemet med en bra lokal löstes 1920 när Lund köpte lokalen mitt emot domkyrkan 

som tidigare använts som stadshus. Kommitténs förslag att biblioteket skulle placeras i 

det tidigare stadshuset godkändes i juni 1927 och som skulle innebära stora förändringar 

för det allt växande biblioteket. Biblioteket flyttades från församlingshemmet till 

stadsbyggnaden och tjänsten som stadsbibliotekarie utannonserades med en lön på 3 200 

kronor om året med ett kompetenskrav som innebar krav på akademisk examen eller 

motsvarande samt praktisk biblioteksutbildning.  

 

Den tidigare bibliotekarien Robert Hansson, som kan säga vara bibliotekets skapare, 

lämnade sin befattning vid 80 års ålder. Det är först här vid Robert Hanssons avgång som 

våra kvinnliga bibliotekschefer blir synliga i Lunds stadsbiblioteks historia. Till 

stadsbibliotekarie utsågs Lisa Rolf som under en kort tid samordnade bibliotekets 9 700 

band och Arbetarbibliotekets efter gallring av cirka 4 500 band. Nyinköp och gåvor ökade 

bokbeståndet, som vid årsskiftet uppgick till ungefär 16 000 volymer. Rolf började att 

modernisera kortkatalogen, skapade utrymme för ett läsrum och en särskild plats för barn 

på biblioteket.  

 

Den 2 januari 1928 öppnade biblioteket för allmänheten. Utlåningen ökade tillsammans 

med besöksfrekvensen som ett resultat av den nya omorganiseringen. Redan samma 

månad överlämnade Lokala bildningsutskottet av ABF större delen av sitt bibliotek såsom 

disposition till stadsbiblioteket, vars bokbestånd därmed fick en välkommen förstärkning 

av framförallt samhällsvetenskaplig och politisk litteratur. Lisa Rolf var endast verksam 

till våren 1931 på grund av ohälsa, som inom ett år tog hennes liv.    

 

Lisa Rolf efterträddes av biblioteksassistenten Elsa Gröné, gift Ulfsparre. Under 

Ulfsparres ledning ökade lånesiffrorna från 84 300 lån år 1931 till 221 000 lån år 1959. 

Personalen utökades och omfattade1960 sex bibliotekarier, fem kontorsanställda och en 

arkivarbetare. Bokbeståndet från 1931 tredubblades och uppgick 1960 till 64 400 verk.  

 

I väntan på lokalfrågans lösning sökte Elsa Ulfsparre andra vägar för att förse lundaborna 

med böcker. Efter en studieresa i Amerika tog Ulfsparre fram ett förslag om bokbussar i 

stadens ytterområden.  Förslaget var troligen alltför nytänkande och istället startades 

barn- och ungdomsfilialer i Palettskolan, Lerbäckskolan och Lovisaskolan, samtidigt som 

det skedde utlåning i en hobbylokal på Lagerbrings väg.  
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Ytterligare en underavdelning hade biblioteket ansvar för, nämligen St. Råby sockens 

bibliotek, ett verk av folkskolläraren Lars Paulsson, vilket genom 

kommunsammanslagningen 1952 kommit att tillhöra Lunds stadsbibliotek (Osborne 

1965).  

 

Kerstin Osborne anställdes som stadsbibliotekarie 1960 med uppdraget att skapa ett 

modernt bibliotek i Lund. Först 1968 kunde det första spadtaget tas för bygget av det nya 

stadsbiblioteket. När Kerstin Osborne kom till Lund hade hon bakom sig flera år hos 

Bibliotekskonsulenterna i Stockholm, där en av hennes uppgifter var att resa runt och 

inspektera stora och små bibliotek. De sista tolv åren var hon rektor för biblioteksskolan 

och lärde då känna den nya generationen bibliotekarier (André, Ingvar, Persson & Sjögren 

2011). Elisabet Ingvar blev bibliotekschef i Lunds kommun 1976–1988. Under Elisabet 

Ingvar rustades biblioteken på landsbygden upp och nya filialer inne i Lund tillkom 

(Osborne 1965). 

 

Kvinnors historia i Sverige under 1900–1930 
 

För att få en uppfattning över den situation som analyspersonerna fick uppleva behövs en 

historisk kontext. Det moderna bibliotekarieyrket växte inte fram i Sverige som en rak 

tidslinje med en början och ett slut. Snarare kan bibliotekets historia ses som ett pussel 

med bitar som ständigt förändras och byter skepnad. Under 1900 fram till 1930-talet 

inträffade viktiga händelser i Sverige och internationellt som påverkade 

samhällsutvecklingen och inte minst bibliotekens syn på kvinnor i arbetslivet. 

 

Sent 1800-tal ersätts med första och andra världskriget som gav nya möjligheter för 

kvinnor att arbeta och som nu blivit ersättare för män som fått ikläda sig krigsuniform. 

Kvinnors kamp för rösträtt var ett faktum samtidigt som arbetares fackliga kamp och 

folkbildning skedde som på olika sätt även det kommer att påverka kvinnor på 

arbetsmarknaden. 

 

I detta avsnitt kommer fokus att riktas mot kvinnors väg till utbildning och arbete för 

kvinnor i Sverige som främst priviligierades av medelklassen. Det är viktigt att lyfta fram 

att kvinnor alltid arbetat, men att det arbete som kvinnor åstadkommit inte sågs som yrken 

utan något som förväntades av kvinnor att utföra som obetald arbetskraft.        

 

Den arbetande kvinnan  
 

Ulla Wikander (2011) framställer hur kvinnors arbete inte blir synligt i historiskt material 

i ”Kvinnor i arbete” i antologin Kvinnohistoria i Sverige. Orsaken till detta är främst att 

det endast är det betalda arbetet som registreras som yrkesarbete. För att synliggöra detta 

problem har Wikander valt att dela in kvinnors arbete i tre kategorier. 

 

För det första har kvinnor alltid arbetat inom hushållet. Lönen gavs inte i form av pengar 

utan belönades genom att få tillhöra en familj och därmed även få en bostad, mat och 

säkerhet. Med giftermålet fick kvinnor även möjlighet att få kärlek och ett meningsfullt 

liv. Kvinnorna fick vad som behövdes för att leva.    



  
 

9 

För det andra har kvinnor haft frivilligarbete för samhällets behövande. Kvinnorna hjälpte 

fattiga och sjuka som hade svårt att klara sig i samhällets hårda konkurrens. Dessa 

välgörenhetsföreningar som kvinnor från medel- och överklassen var medlemmar i 

samlade in pengar och fördelade dem mellan de som ansågs värda att få stöd. Staten hade 

krav på att alla samhällsmedborgare skulle ha försörjning i form av ett betalt arbete eller 

genom att tillhöra en familj, något som majoriteten av Sveriges kvinnor strävade efter.  

De som inte tillhörde någon familj eller arbete sattes på arbetsinrättning som innebar att 

de fick arbeta mot mat och tillfällig bostad. Arbetsinrättning var inget val, utan en form 

av tvångsarbete. En annan typ av behövandearbete var att grannar hjälpte varandra, med 

exempelvis barnpassning, tvätt och matlagning.  Allt detta kvinnoarbete utfördes ideellt, 

utan betalning. Denna typ av arbete utförs än idag främst av kvinnor som genom 

föreningar som Röda Korset och andra, arbetar utan betalning. Denna typ av arbete har 

gett kvinnor erfarenhet och lärdom, men utan betalning i form av lön.      

 

För det tredje har kvinnor betalt arbete som anställda eller entreprenörer med arbete som 

värderats i pengar. Detta är dock den enda av de tre arbetsformerna som har titeln 

”arbete”. Det betyder att ett arbete innebär en arbetsform som ger lön i form av pengar. 

Det betyder även att titeln arbetslös är reserverad för de personer som inte får pengar för 

sitt arbete, det vill säga de kvinnor som är ockuperade med arbete i den första och andra 

kategorin.  

 

De kvinnor som lönearbetade fick en inkomst, men den var inte jämförbar med sina 

manliga kollegor. Kvinnor har alltid fått tampas med fördomar över vad som är ett 

lämpligt och framförallt olämpligt kvinnoyrke:  

 

Anledningarna till att kvinnor arbetat, för pengar eller annan belöning, har varit 

många. Alltid har kvinnor behandlats utifrån förutfattade meningar om vad deras 

biologi har för betydelse för arbetet. Kvinnor har ofta fått hålla till godo med sämre 

arbetsvillkor än män, inte för att de av naturen är mer tåliga eller fingerfärdiga utan 

för att de inte haft många alternativ att välja bland. Somliga kvinnor har opponerat 

sig, andra har fogat sig i genusarbetsdelningen. Det finns kvinnor som funnit sitt 

livsinnehåll i obetalt arbete, vilket gjort dem ekonomiskt beroende. Och så fanns alla 

kvinnor som behövt och lyckats tjäna sitt uppehälle på arbetsmarknaden. Med både 

styrka och uppfinningsrikedom har kvinnor trots motstånd lyckats erövra nya 

arbetsfält för att uppnå större ekonomisk självständighet (Wikander 2011, 70). 

 

Att kvinnor fick lägre löner än männen gällde inte endast vid mer praktiska yrken som 

tvätterier och industrier, utan även vid tjänstemannayrken. Skälet till varför kvinnornas 

löner accepterades att vara lägre än männens var främst på grund av kvinnornas brist på 

utbildning. Detta var emellertid endast en undanflykt eftersom det inte ofta ställdes krav 

på utbildning under tidigt 1900-tal. Därmed var det egentliga skälet för lägre löner att de 

just var kvinnor. Få ifrågasatte detta argument. En av anledningarna till att alltfler kvinnor 

anställdes var att stat och privata företag tjänade pengar på att kunna anställda kunnig 

personal till ett lågt pris (Florin 1992).   Detta gällde även anställningen av kvinnor vid 

Sveriges bibliotek.   
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Bibliotekarieyrket var från början uppbyggt av frivilligt arbete och de kvinnor som 

anställdes förväntades att ha en annan inkomst vid sidan av bibliotekarieyrket samtidigt 

som de förväntades att vara hängivna till sitt obetalda yrke. Denna tankegång förekom 

vid Stockholms barn och ungdomsbibliotek (SBUB). I biografin om Valfrid Palmgren 

framkommer att det att hon ställde höga krav på de anställda och att deras obetalda arbete 

vid SBUB skulle prioriteras före deras arbeten som var inkomstbringande (Lundgren, 

Myrstener & Wallin 2015). Kvinnornas vilja att arbeta skulle därför vara ett kall snarare 

än viljan att tjäna egna pengar. Det var först 1874 som kvinnor fick bestämma över sin 

egen inkomst och först 1920 som gifta kvinnor blev myndiga i Sverige.  De kvinnor som 

haft familjer med privilegiet att ha råd med utbildning till sina döttrar sågs lärarinneyrket 

eller sjuksköterskeyrket som bra alternativ. Andra arbeten som var accepterade var 

sekreterare, affärsbiträden och liknande. De kvinnor som däremot ville behålla sitt yrke 

fick i många fall att avstå från att gifta sig (Ahlberg et al 2004).   

 

Det var främst kvinnor som tillhörde medel- och överklassen som inte förväntades att 

arbeta efter att de hade gift sig. För majoriteten som tillhörde arbetarklassen fanns 

emellertid inte något annat val än att arbeta för att ekonomin skulle gå runt. Dessa kvinnor 

hade i majoritet inte råd med utbildning och fick istället säga ja till slitsamma och 

underbetalda arbeten. Giftermål var för dessa kvinnor en nödvändighet för att överleva. 

De skulle aldrig klara sig ensamma om de inte ville vara en belastning för sin familj 

(Hedenborg & Wikander 2003). 

 
Kvinnornas kamp för utbildning 
 

Vid sekelskiftet var argumenten mot högre utbildning för kvinnor enligt Florin (2011) att 

de var sköra och svaga i sin natur. På 1920-talet hävdades istället att kvinnor inte var 

tillräckligt auktoritära och disciplinära för att kunna genomföra en högre utbildning och 

att rekryteras till chefspositioner. Nedvärderingen av kvinnors förmågor fortsatte långt 

fram i historien. När jämställdhetsdebatten startade på 1970-talet började det synliga 

motståndet mot kvinnor att luckras upp. Trotts detta finns det fortfarande svårigheter för 

kvinnor att göra karriär inom den akademiska banan. Orsaken till detta är vissa 

institutionella särdrag och värderingar som avstannat i sin utveckling. Ett sådant särdrag 

som kan urskiljas är att högre utbildning förknippas med manlig identitet och inte i lika 

hög utsträckning med kvinnlig identitet. Universiteten har blivit en plats för män trotts att 

tusentals kvinnor numera befinner sig på universiteten. Män som grupp har svårt att 

släppa kontrollen över de institutioner där den vetenskapliga kunskapen finns och 

produceras. Orsaken till detta är oviljan att dela med sig av den makt som vetenskapen 

ger.  

 

Flera avhandlingar har gjorts kring den akademiska kulturen i Sverige och om de 

orättvisor som kvinnor fick uppleva inom akademin. Tord Rönnholm (1999) har i sin 

avhandling Kunskapens kvinnor: sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga 

universitetsvärlden valt att synliggöra den kulturkrock som skapades mellan män och 

kvinnor när kvinnor blev accepterade inom akademin.  
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Dessa första kvinnor hade förmågan att gå över gränser och utmanade den manliga 

maktkartellen som rådde i Sverige. Resultatet blev att kvinnor fick egna festformer, 

matlag, studietraditioner och organisationer.  Efter en tid började uppdelningen mellan 

kvinnor och män att luckras upp med öppna arenor där män och kvinnor kunde träffas 

under mer naturliga former. Rönnholm (1999) hävdar att denna sammanblandning gjorde 

livet lättare för kvinnorna samtidigt som friktionen mellan könen minskade.  

 

De kvinnor som valde att vandra på den akademiska stegen och tog doktorsgraden 

skildras av Hanna Markusson Winkvist (2003) i boken Som isolerade öar: de 

lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft. Om de första 

kvinnorna som klev in i akademins värld möttes med svårigheter var det inget mot vad 

de första kvinnorna som disputerade fick mötas av. Mellan 1870 och 1949 disputerade 

104 kvinnor i Sverige och av dem var det endast en av dessa kvinnor som lyckades att bli 

professor. Markusson beskriver att dessa högt bildade kvinnor hamnade i en mycket 

besvärlig ställning. I den akademiska världen ansågs de inte som riktiga kvinnor samtidigt 

som de inte hade några manliga egenskaper. I boken får vi följa 104 kvinnor och deras 

sociala bakgrund, nätverk och vad det blev av dessa kvinnor.  Det är en deprimerande 

historia om hur kvinnor på olika sätt försökt få tjänster vid universiteten utan framgång. 

Resultatet blev att kvinnorna istället fick söka arbete inom andra yrken.     

I den sista delen av avhandlingen beskrivs bilden av den kvinnliga akademikern som en 

avvikelse, en isolerad ö, som är begåvad men ändå inte vacker. Kvinnornas könsidentitet 

ifrågasattes och de betraktades som könlösa och var tvungna att förhålla sig till denna 

ytterst förnedrande anklagelse.   

 

Lina Carls undersöker även hon synen på kön på våra svenska universitet, fast i en senare 

period, 1930-1970, i sin avhandling Våp eller nucka?: kvinnors högre studier och 

genusdiskursen 1930-1970. Det är lätt att önska att uttrycket ”allt blir bättre med tiden” 

är ett uttryck som alltid är gällande bara man är envis nog och orkar vänta ut det 

patriarkala samhället. Tyvärr kan inte vår historia garantera att så alltid är fallet. Vi vill 

önska att när pionjäråren var förbi att allt fler kvinnor skulle söka till akademin, men 

strukturerna är svårföränderliga.  Carls har valt att behandla hur kvinnliga 

universitetsstudenter beskrevs i den samhällsdebatt som rådde och i de lokala 

diskussionerna vid universitetsorterna. Ända fram till 1970-talet var det svårt att förena 

kvinnlighet med rollen som student, ett begrepp som alltid förknippats med manlighet. 

Dessa kvinnor som utmanade denna uppfattning sågs, som Carls uttrycker det, våp eller 

nuckor.   

 

Män vill inte släppa ifrån sig makten över vetenskapen. Men om det är något som vi har 

lärt oss från historien är det att om en struktur inte är bruten kommer liknande problem 

att hända i framtiden. Det betyder att ytterligare motstånd väntas mot den föråldrade 

ideologin inom en snar framtid. Det är omöjligt för den vetenskapliga strukturen som 

fastnat i en historisk loop att monopoliseras i ett samhälle med demokratiska strukturer. 

Det öppna samhället kommer att ge de kvinnliga akademikerna en chans. För kvinnor 

kommer inte att acceptera sitt öde som avvikande och fula nuckor. Som framgått är 

historien fylld av kvinnlig motståndshistoria som protesterar mot orättfärdiga system. 



  
 

12 

Florin (2011) hävdar att de kvinnliga akademikerna har skapat sina egna offentligheter 

vid universiteten i form av högre seminarier, konferenser, tidskrifter, teoriområden och 

centrumbildningar. Genusvetenskapen har tagit form och fältet inbegriper nu en mängd 

olika teoretiska perspektiv: genus, maskulinitetsforskning, postkolonialism, queer, hbt et 

cetera. Flera doktorsavhandlingar med genusperspektiv har skrivits i Sverige. Något har 

hänt, även om det med nuvarande takt kommer att dröja ytterligare ett par sekel innan de 

kvinnliga professorerna blir lika många som de manliga.  

 
Giftermålets bojor 
 

Bibliotekarieyrket, tillsammans med lärarinneyrket och sjuksköterskeyrket är yrken som 

främst ska ses som ett kall hos den arbetande. Dessa kvinnor förväntades att vara ogifta, 

bo nära sin arbetsplats och arbeta hårt utan att få samma inkomst som sina manliga 

kollegor. När samhället förvandlades till tätort och städernas befolkning växte 

förändrades även uppfattningen över hur en familj förväntades att se ut (Atlestam, 

Stenberg, Nilsson & Pedersen 2003). De borgerliga familjernas uppbyggnad med 

mamma-pappa-barn blev en idealbild. Att välja bort äktenskap var att stå utanför normen 

under det tidiga 1900-talet.  

 

Elsa Ulfsparre, Elisabeth Ingvar och Kerstin Osborne valde alla att gifta sig. Det var 

endast Lisa Rolf som ställde sig utanför ramen och förblev ogift. Det synliggör det faktum 

att dessa kvinnor lever i en tid där giftermål var en norm och något som förväntades av 

det kvinnliga könet. Endast Lisa Rolf valde ett yrke och ett liv som erbjöd en mer 

självständig, om än ibland svårare, vardag. Alla undersökta kvinnor tillhörde en 

samhällsklass där de ekonomiska förutsättningarna var givande och gjorde att de 

egentligen inte hade behov av att gifta sig av rent ekonomiska skäl. För mer ingående 

beskrivningar av undersökningspersonernas biografier läs kapitlet ”Kvinnor som 

avancerat vid Lunds stadsbibliotek”.   

 

Kvinnorörelsen under det tidiga 1900-talet som kämpade för att ge kvinnan 

medborgerliga rättigheter fick betydelse för hur synen på äktenskapet succesivt 

förändrades. Ett av kraven som rörelsen ställde handlade om att kvinnan skulle ha en 

möjlighet att lämna sin make. Att skiljas hade teoretiskt varit möjligt, men det var 

komplicerat och ovanligt. Ofta var någondera av parterna tvungna att lämna hemmet för 

att bevisa att det rådde osämja mellan dem. 1915 gjordes en förändring i lagstiftningen 

som gjorde det möjligt att hänvisa till att det skett en bottenlös och varaktig oenighet i 

äktenskapet. Lagändringen resulterade i att antalet upplösta äktenskap ökade.  

 

1920 avskaffades morgongåvan som varit lagstadgat och som varit en ekonomisk 

försäkring till kvinnan. Detta var året innan en gift kvinna förklarades som myndig och 

ett år före kvinnan fick sin rösträtt. När det nya seklet tog vid hade kvinnan börjat synas 

på arbetsmarknaden. Under 1920-talet formades ett nytt kvinnoideal som bröt mot den 

pryda och påbyltande kvinnan under 1800-talet. Korta kjolar och shinglat hår var 

modernt, samtidigt som det var fullt accepterat för unga kvinnor att vara på lokal och 

dansa till jazzorkestrar eller gå på bio och låta sig inspireras av en amerikansk kärleksfilm.  
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Men när smekmånadens tid var över vidtog äktenskapets vardag som överensstämde 

mycket med 1800-talets uppbyggnad. Könsuppdelningen är fortfarande densamma med 

normen att det är maken som går till arbetet med hemlagad lunch medan frun stannar 

hemma och sköter hem och barn som aldrig hört talas om dagis (Söderqvist & Erling 

2008).   

 

En författare som tände gnistan till förändring av den konservativa kvinnorollen var Eva 

Moberg med sin essä Kvinnans villkorliga frigivning som publicerades 1961. Hennes 

kollega Barbro Backberger var även hon en förkämpe och gav 1966 ut boken Det 

förkrympta kvinnoidealet där hon exempelvis ifrågasatte veckopressens förhärligande av 

äktenskapet. Hon beskrev äktenskapet som en bur dit man så snabbt som möjligt bör släpa 

mannen.  

 

1971 avskaffades lagen om sambeskattning, något som gjorde det svårt att rättfärdiga 

hemmafruns existens med ekonomiska argument (Söderqvist & Erling 2008). Trenden 

har återigen vänt och giftermål ses som något som är helt accepterat med påkostade 

bröllop. Själva äktenskapet kan förstås se olika ut beroende på hur jämställdhetsmedvetna 

de samboende individerna är i sitt äktenskap. Äktenskapen är i stor utsträckning än idag 

könsstereotypiska med kvinnan ansvarig för hem och familj med mannen som har mer 

möjligheter att vistas utanför familjelivets väggar (Statistiska centralbyrån 2016).     

 

Tidigare forskning 
 

Denna översikt tar upp relevant forskning som ur olika perspektiv behandlar ämnen av 

vikt för denna uppsats. Tematiskt är den uppdelad i allmän forskning om biblioteks- och 

bibliotekariehistoria under tidigt 1900-tal, samt forskning om kvinnor i chefspositioner.  

 

Biblioteks- och bibliotekariehistoria tidigt 1900-tal  
 

I Sverige har flera studier gjorts kring folkbibliotekets historia och framväxt. Forskare 

inom biblioteksvetenskap har intresserat sig för sekelskiftet och den senare tiden. 

 

Svensk biblioteksförening har gett ut en bok som gör en sammanfattning av föreningens 

100-åriga historia. Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn, Svensk 

biblioteksförening 1915–2015 redogör för föreningens historia och de människor som på 

olika sätt var kopplade till den tiden och biblioteken. I boken finns flera viktiga personer 

nämnda som var verksamma bibliotekarier under just denna undersöknings tidsintervall, 

1929–1960.  

 

En annan aspekt som varit föremål för intresse i forskning om folkbibliotek är de 

påverkningar Sveriges folkbibliotek fått från de anglosaxiska biblioteken. Magnus 

Torstensson (1996) har i sin avhandling Att analysera genombrottet för de moderna 

folkbiblioteksidéerna valt att jämföra Sverige och USA med fokus på de moderna 

folkbibliotekens framväxt genom förhållandet mellan enskilda aktörer, strukturella 

möjligheter och statlig påverkan.  
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Britt Marie Häggström, Irma Ridbäck och Anders Schmidt (2008) har i Bibliotekarie: 70 

år av facklig kamp valt att lyfta fram fackföreningens historia inom bibliotekarieyrket 

som startade den 21 augusti 1938 och om medlemmarnas kamp för bättre löner och 

anställningsförhållanden. Boken börjar med en mening som får uppta hela förstasidan: 

”Genom vissa strategiska bidragsmodeller klarade staten balansakten att styra utan att 

styra, och därmed prägla utvecklingen” (8). Det är denna önskan om förändring som 

startade en process med 1952 års storkommunreform genom att minska antalet kommuner 

från 2281 till 816. Resultatet blev mindre stat och mera kommun. Trotts denna positiva 

inledning avslutas boken med att målet fortfarande inte är nått. Medarbetare möter 

fortfarande allt för ofta en chef som saknar mandat att lägga förslag om löner. Förslaget 

som tas fram är att arbetsgivarens utbildning och rekrytering av chefer ska rätta till detta 

problem inom en snar framtid för att lönebildningen ska fungera (2008, 142).   

 

Jan Ristarp och Lars G. Andersson (2001) har i Mitt i byn! : om det moderna 

folkbibliotekets utveckling  även de valt att synliggöra den snabba biblioteksutvecklingen 

i Sverige.  Det lyfts fram att biblioteket är så mycket mer är ett medel för personer med 

låg utbildning och inkomst att höja sin bildnings- och kunskapsnivå. Biblioteket har även 

blivit informationsförmedlande institution av främst samhällsfrågor. Folkbiblioteken har 

dessutom fått en viktig social roll som en kravlös mötesplats för alla samhällsmedborgare. 

Ur detta historiska perspektiv har biblioteket som demokratins stöttepelare stärkts. Från 

ett folkbibliotek med ett kunskapsbildande uppdrag till ett folkbibliotek som även ger 

information om viktiga samhällsfrågor och gemenskap till medborgarna.  

 

Anders Frenander (2012) har i antologin Styra eller stödja: svensk folkbibliotekspolitik 

under hundra år skrivit kapitlet ”Statens förhållande till folkbiblioteken 1912–2012” som 

på ett mycket ingående sätt behandlar de politiska milstolpar som folkbiblioteken 

genomgått i Sverige mellan 1912 och 2012. Utvecklingen tyder på att staten åter vill ta 

befälet och styra biblioteken mer homogent. Idag är folkbiblioteken enhetliga med ett 

nationellt system av gratis tillgängliga bibliotek för allmänheten. Detta påstående stärkt 

av Kungliga Bibliotekets samordningsuppdrag. Ett uppdrag som är första steget till en 

nationell bibliotekspolitik (87–88). 

 

Det finns även forskning som behandlar specifika svenska bibliotek under tidigt 1900-tal, 

främst mot biblioteken i Stockholm. Inga av dessa bibliotek är emellertid Lunds 

stadsbibliotek.  

I avhandlingen På väg mot ett stadsbibliotek: folkbiblioteksväsendets framväxt i 

Stockholm t o m 1927 skriver Mats Myrstener (1998) om hur de folkliga biblioteken såg 

ut i Stockholm under sekelskiftet. Han analyserar sedan Stockholms stadsbiblioteks 

grundande 1927 och därigenom vilken funktion folkbiblioteket spelade i en svensk 

storstad.  

Lilli Samuelsson och Malin Jönsson (1996) har även de valt att vända blicken mot 

Stockholm, men då istället mot Stockholms barn- och ungdomsbibliotek i sin 

magisteruppsat Den som vinner barnen, honom tillhör framtiden - Valfrid Palmgren och 

Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1911–1927.  Undersökningens tidsperiod 
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sträcker sig precis innan denna undersöknings tidsperiod börjar. Syftet med uppsatsen var 

att visa hur verksamheten vid Stockholms barn- och ungdomsbibliotek fungerade och vad 

som möjliggjorde grundandet av biblioteket. Samuelsson och Jönsson fokuserar på 

Stockholms barnbibliotek istället för Lunds stadsbibliotek och har heller inte, precis som 

Myrstener (1998), ett riktat fokus på yrkesliv eller kvinnors avancemang inom 

bibliotekarieyrket.  

 

Kvinnor i chefspositioner 
 

Undersökningar som behandlar kvinnliga bibliotekarier som nått chefspositioner är få, 

framförallt forskare som valt att använda biblioteksmatriklar som undersökningsmaterial.  

Lars Seldén (2006) är emellertid ett undantag. Studien ”Bibliotekarier i ledande ställning 

under de första två tredjedelarna av nittonhundratalet med uppmärksamhet riktad på 

kvinnliga befattningshavare” har som avsikt att numeriskt överblicka tillgänglig data om 

bibliotekarier i ledande ställning och därigenom skaffa underlag för problematiseringar 

och frågeställningar för kommande undersökning genom fyra matriklar utgivna 1932, 

1949, 1955 och 1967. Resultatet synliggör att äktenskap och kvinnligt ledarskap var en 

möjlig kombination för mer än hälften av de undersökta personerna verksamma mellan 

1932 och 1967.  

Kvinnligt ledarskap och föräldraskap var emellertid en svårare kombination för kvinnliga 

bibliotekarier i ledande arbetsposition, men inte ett oövervinnerligt hinder. De tjugo 

procent av kvinnorna som genomförde sina karriärer i kombination med äktenskap och 

barn, i en del fall ett flertal barn, visar att patriarkatet inte var oförstörbart, åtminstone 

inte i en del avseenden. Det är detta resultat som intresserar mig, att kvinnor trotts 

samhällets patriarkala struktur ändå lyckats nå chefsposition trotts problematiska 

variabler som barn och äktenskap. Studien är en stark inspiration till just denna 

undersökning som ska behandla kvinnliga bibliotekarier i Lund som nått chefspositioner 

mellan 1929 och 1960.  

 

En annan undersökning som Seldén (2007) gjort ”Utbildningsvanor och 

rekryteringspraktik i en kvinnoprofession enligt biblioteksmatriklar 1932–1966” 

behandlar bibliotekariers utbildningsvanor och bibliotekens rekryteringspraktik. 

Utbildningsvanorna står individerna för medan institutionerna står för 

rekryteringspraktiken. Om man utifrån ett mycket stort material kan se hur dessa båda 

matchade varandra och hur de varierade över tid, så erbjuds ett underlag att resonera över 

och dra slutsatser om synen på vilken utbildning som behövdes, synen på vilka 

sammansättningar av kunskaper som var gångbara och synen på vilken kompetens som 

premierades vid rekryteringar. Detta är ett mycket intressant och viktigt närmande som 

synliggör vikten av utbildning och rekryteringssedvänjor som påverkande faktorer av 

kvinnors möjligheter att göra chefskarriär inom yrket.   

 

Marija Hane och Mauritza Rhodén (2008) behandlar i sin magisteruppsats Kvinnlig chef 

på en kvinnodominerad arbetsplats –   En studie med genusperspektiv av folkbibliotek det 

ointresse som finns i biblioteksvärlden att bli chefer.  
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Det faktum att bibliotekarieyrket är ett kvinnodominerande yrke ställer frågor varför 

kvinnor inte vill ta sig an en ledande arbetsposition. Folkbiblioteket är en platt 

organisation med medarbetare som har inflytande över sitt eget arbete med fokus på 

delaktighet. Påverkar det faktum att folkbiblioteken är en kvinnodominerad arbetsplats 

och en platt organisation viljan att bli chef? Om detta stämmer, varför är det så? Utifrån 

dessa frågeställningar undersöks vad bibliotekschefer anser om ledarskap på folkbibliotek 

och hur bibliotekarierna resonerar kring detta tema.  Denna magisteruppsats 

överensstämmer mycket med denna undersökning, men istället för att endast analysera 

inre faktorer kommer denna undersökning även att lägga fokus på externa påverkande 

faktorer.  

 

Även Johanna Ljunggrens (2016) masteruppsatts Inte enbart av kärlek till böcker: Tre 

kvinnliga bibliotekariers yrkesliv i Sverige 1900–1930 Greta Linder, Hildur Lundberg 

och Maria Larsen har varit givande för denna undersökning. Ljunggren (2016) lyfter fram 

tre kvinnliga bibliotekarier som var verksamma under tidigt 1930-tal. Med hjälp av dessa 

kvinnor ska samband mellan skapande av genus och bibliotekarieyrket undersökas. Fokus 

ligger på bibliotekariernas egen syn på yrket och hur de förhöll sig till rådande normer 

kring vad en kvinna kunde göra och vad kvinnlighet ansågs vara. Detta är en väldigt 

intressant och givande uppsats som synliggör kvinnors egen syn på kvinnor i 

bibliotekarieyrket. Ljunggrens (2016) masteruppsats har varit en stor inspiration till 

denna undersökning. En stor avvikelse mellan denna undersökning och Ljunggrens 

(2016) är att hon hävdar att biblioteket och biblioteksvärlden på många sätt försvårat för 

kvinnliga arbetare inom yrket. Denna undersökning hävdar det motsatta. Att 

biblioteksvärlden möjliggjort för just kvinnor att komma ut i arbetet och avancera i ett 

patriarkalt samhälle.    

 

Anita Du Rietz (2013) har i Kvinnors entreprenörskap: under 400 år skildrat kvinnors 

företagande från 1600-talets Sverige och fyrahundra år framåt. I sin bok framhävs kvinnor 

och entreprenörskap i historien. Du Rietz menar att kvinnor tidigt intog rollen som 

entreprenörer och bidrog till företagandets revolution vid 1850-talet. På 1930-talet 

minskade antalet företagare i Sverige och efter 1950 minskade antalet kvinnliga 

entreprenörer ytterligare för att istället bli anställda. Denna bok ger en ny bild av kvinnor 

som haft rösträtt, ärvt och drivit företag långt tillbaka i tiden. Denna bok använder därmed 

andra historiska glasögon gällande kvinnligt entreprenörskap och understryker att 

kvinnor historiskt haft företag, men att kvinnors företagande fallit markant sedan 1930-

talet! 

 

Magnus Bygren och Michael Gähler (2007) har i uppdrag av Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) offentliggjort sin rapport Kvinnors 

underrepresentation på chefspositioner – en familjeangelägenhet?. Rapporten 

undersöker om representationen av kvinnor på chefspositioner i Sverige förändrats under 

perioden 1968–2000 och i vilken utsträckning familjefaktorer kan kopplas till kvinnors 

underrepresentation på dessa positioner. Undersökningen finner att andelen kvinnor bland 

chefer ökat under perioden, men att denna andel under hela perioden inte uppgått till 

andelen män på chefspositioner. 
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Män som bor ihop med en partner är, framförallt tidigare under perioden, 

överrepresenterade på chefspositioner. Föräldraskap verkar vara en annan bidragande 

orsak till kvinnors underrepresentation på chefspositioner. Men detsamma kan inte sägas 

om män. När män blir föräldrar ökar istället deras chanser att bli chefer. Rapporten 

undersöker problemsamlingar kring kvinnors underrepresentation på chefspositioner. 

Hur har gapet mellan män och kvinnor utvecklats över tid? Vilken betydelse har 

familjeförhållanden för kvinnors underrepresentation på chefspositioner? Dessa 

frågeställningar är viktiga att ställa även i denna undersökning. Framförallt kring kvinnors 

familjeförhållanden. Finns det exempelvis skillnader mellan Lisa Rolfs (1886–1932) och 

Elisabet Ingvars (1923–2013) möjligheter att kombinera arbete med familjelivet? Har 

förutsättningarna förändrats mellan den äldsta och den yngsta analyspersonen? 

 

Sophia Ivarsson (2001) belyser i sin doktorsavhandling Kvinnors karriärväg mot 

chefskap – om könsrelaterade mönster i karriärutvecklingsprocessen könsrelaterade 

hinder och möjligheter att göra chefskarriär utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Även om de faktorer som hindrar kvinnor från att nå chefspositioner inom arbetslivet idag 

har blivit betydligt färre, är svenskt arbetsliv fortfarande starkt könssegregerat. Den 

forskning som bedrivits inom området har funnit faktorer som bidrar till denna 

könssegregering. Ivarssons (2001) modell som predicerar karriäravancemang för kvinnor 

inkluderar både interna (personlighetsrelaterade) faktorer och externa (sociala och 

strukturellt relaterade) faktorer. Doktorsavhandlingen synliggör det ömsesidiga 

inflytandet av både interna och externa faktorer på kvinnors karriärutveckling mot 

chefskap. Detta perspektiv att lyfta fram orsaken till varför kvinnor underrepresenterar 

chefspositioner är ett mycket viktigt perspektiv. Samhällsstrukturen är en viktig variabel, 

men det finns inre orsaker som också påverkar denna underrepresentation även i vårt 

samhälle med inre funderingar över kvinnors förmåga för att leda andra.  

Ivarsson problematiserar kvinnans roll idag, vilket är en spännande kontrast mot Seldéns 

(2006; 2007) undersökningar som fokuserar på dåtidens Sverige, men som tillsammans 

sammansvetsar denna undersökning. Ivarssons (2001) teori har även använts i detta arbete 

för att synliggöra varför just vissa kvinnor lyckats avancera i ett mansdominerat samhälle. 
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Teorier om orsaker till kvinnors underrepresentation i 

ledande positioner 
 

Att veta vilka faktorer som skapar bra förutsättningar för att nå en ledande arbetsposition 

är viktigt för jämställdheten. Billing och Alvesson (1989) har identifierat fyra sätt att se 

på kvinnor och ledarskap: 

 

1. Lika möjligheter – Kvinnor och män uppfattas inte som olika gällande 

personlighet och förmåga, men kvinnor som grupp är diskriminerad när 

det gäller möjlighet att bli tilldelad en ledande arbetsposition. 

Genussystemet gynnar därmed män som vill nå chefspositioner och inte 

kvinnor. Detta få konsekvenser för kvinnors möjligheter att befordras 

och rekryteras till chefer. För att uppnå jämställdhet krävs att sociala 

institutioner som familj, skola och organisationer blir mer jämlika.  Ett 

förslag är att kvinnor bör utbilda sig ur sin underordnade position. 

Undersökningar lyfter emellertid fram att svaret inte är så enkelt. Samma 

utbildningsgrund mellan könen garanterar inte att kvinnor och män har 

samma karriärsutveckling, männen är fortfarande gynnade. De villkor 

som skiljer kvinnors och mäns framgång i arbetslivet är med andra ord 

inte så lätta att komma åt och ändra. Skälet till att intressera sig för ämnet 

baseras i regel på moraliska och rättvisegrundade värderingar.  

 

2. Meritokratiskt perspektiv – Konsekvenserna av att det rekryteras ett 

begränsat antal kvinnor till chefspositioner är att organisationers 

kompetens påverkas. Organisationer bör därmed fokusera på 

kvalifikationer och personliga meriter och bortse ifrån kön, klass och 

etnisk tillhörighet vid en rekrytering. Det betyder att organisationer 

gynnas av att erkänna kvinnors kompetens.  

 

3. Kvinnor kan bidra med speciell kunskap – de två första perspektiven 

förutsätter att kvinnor och män är relativt lika varandra. Detta 

perspektiv betonar istället de olikheter som finns mellan könen. Genom 

skillnader i socialisering har en olikhet uppstått gällande erfarenheter, 

egenskaper och värderingar. Det betyder att kvinnor kan påverka 

chefspositionerna till att inneha fler egenskaper som anses som 

kvinnliga. Chefspositionen skulle med dessa egenskaper i större 

utsträckning bli mer samarbetsorienterad och mindre hierarkisk. Om 

fler kvinnor blir chefer skulle det kunna ske nödvändiga förändringar 

av den manliga ledarskapspraxis som existerar. Därmed ska kvinnor 

inte konkurrera med män på männens villkor utan istället på kvinnornas 

egna villkor.  
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4. De alternativa värdenas ståndpunkt –  detta perspektiv liknar det 

föregående perspektivet genom att lyfta fram de skillnader som finns 

mellan könen. Denna skillnad har skapat en konflikt gällande 

värderingar. Kvinnor har blivit socialiserade till att värdera den privata 

sfären medan män är socialiserade till att värdera den officiella sfären. 

Det betyder att kvinnor kommer in i en chefsposition med värderingar 

som är i konflikt med de värderingar som anses som nödvändiga för en 

chefsposition, värderingar som är av manlig karaktär. Frånvaron av 

kvinnor i ledande positioner kan då ses som ett resultat av brist på 

motivation att göra chefskarriär. Enligt detta och det förra perspektivet 

är det nödvändigt med genomgripande förändringar av organisationer 

för att göra dem mer tillmötesgående gällande kvinnor i 

chefsbefattningar. 

 

De ideologiska perspektiv som presenterats här kan delas in i två olika kategorier, 

personcentrerade (interna) och situationscentrerade (externa) perspektiv. Det 

personcentrerade perspektivet representeras av de två sista ideologiska perspektiven där 

skillnader i personlighetsegenskaper gällande könsroll, värderingar och beteenden förs 

fram som förklarande variabler.  Det personcentrerade perspektivet innefattar personers 

värderingar över vilka egenskaper som innefattar ledarskap. Dessa värderingar är 

relaterade till uppsatsens analyspersoner. Både analyspersonernas egna uppfattningar av 

sig själva som ledare och även allmänhetens uppfattningar om dessa kvinnliga ledare.  

Det situationscentrerade perspektivet representeras av de två första ideologiska 

perspektiven där skillnader i strukturella förhållanden gällande sociala och 

organisatoriska strukturer förs fram som förklarande variabler. Båda perspektiven 

förklarar varför kvinnor är underrepresenterade i samhället.  

 

I denna undersökning kommer inflytandet av både personcentrerade och 

situationscentrerade variabler att undersökas på kvinnors väg mot ledarskap.  

 

Sophia Ivarsson (2001) har i sin avhandling valt att göra en uppdelning mellan 

psykologiska och sociologiska teorier för att synliggöra dessa två perspektiv som 

tillsammans kan förklara orsaken till varför kvinnor är underrepresenterade i samhället 

gällande ledande arbetspositioner. Delkapitlen nedan är en uppdelning som Ivarsson 

(2001) själv skapat och som på ett mycket enkelt sätt synliggör den socialpsykologiska 

teorin som detta arbete använder sig av för att förstå varför kvinnor inte i lika stor 

utsträckning som män innehar en ledande arbetsposition inom organisationer. 
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Psykologiska teorier 
 

Psykologisk forskning har valt att fokusera på personligheten som en förklarande variabel 

till varför inte kvinnor i lika hög utsträckning som män har ledande arbetspositioner i vårt 

samhälle. Ivarsson (2001) hävdar att tidigare uppfattningar om biologiska egenskaper 

gällande kön har förändrats. Könsbundna egenskaper måste ifrågasättas och ses istället 

idag som en biprodukt av den samhällsorganisation som ordnar kvinnor och män i olika 

könsroller. Forskningen har därmed skiftat från att fokusera på biologiska skillnader till 

att undersöka de sociokulturella skillnaderna mellan könen. Det har bland annat 

förekommit diskussioner kring fostring av könshierarkier. Om kvinnor ses som de 

primära vårdgivarna i hemmet är detta en funktion som även bör uppfyllas i den officiella 

arbetsmarknaden.  Den aktuella utvecklingen inom social- och ekonomisk politik visa 

den dynamik som bidrar till att reproducera könshierarkier och upprätthålla traditionell 

arbetsfördelning i funktionen av vård. 

 

 Kvinnor och män blir könssocialiserade in i vissa könsroller som samhället och 

arbetsplatsen förväntar sig av arbetarna. Den kvinnliga könssocialiseringen karaktäriseras 

av omsorg, omvårdnad, empati och emotionellt stöd medan män karaktäriseras av 

aggressivitet och dominans, egenskaper som är mer lämpade för chefspositioner enligt 

den samhällsordning som finns idag (Chodorow 1978; Rich 1977). Resultatet av den 

kvinnliga könsidentiteten leder till att vissa kvinnor undviker framgång. Den inre 

psykologiska reaktionen skapas när den dominerande samhällsstereotypen gällande kön 

ser kompetens, oberoende och konkurrens oförenliga med kvinnlighet. Den förväntade 

framgången i prestationsrelaterade situationer kommer följas av negativa konsekvenser 

som väcker rädsla för framgång i både prestations- och ambitionsnivåer.  

Därmed kan kvinnliga egenskaper anses som hotande av kvinnor själva på grund av den 

isolering som tävling och konkurrens kan resultera i. Detta fenomen har av vissa forskare 

kallat för ”kvinnors rädsla för framgång” och som kommit fram till att kvinnor var mindre 

motiverade än män att göra chefskarriär (Horner, 1972).  

 

Framgångsrika chefer uppfattas ha egenskaper, attityder och temperament som oftare 

tillskrivs män i allmänhet än för kvinnor i allmänhet. Det betyder att egenskaper och 

beteenden som associeras med chefskap mer sammanfaller med de karaktärsdrag som 

förknippas med manlighet och män. Det betyder att uttrycket ”Think manager-think 

male” stämmer bra överens med den schablonsbild som finns över chefsyrket och dess 

önskade kompetens- och egenskapsområden (Schein, 1975; Schein m fl, 1996). Den 

starka relationen mellan chef och manligt genus kan leda till en disharmoni mellan 

chefsrollen och kvinnligt genus på grund av att de flesta organisationer är dominerade 

och skapade av och för män. Det betyder att chefskapet passar mer för män än kvinnor. 

Detta blir mer tydligt på chefsnivå när traditionellt kvinnliga egenskaper skiljer sig från 

de egenskaper som uppfattas som chefsmässiga, det vill säga de traditionellt manliga.  

Detta är en av orsakerna till varför kvinnor är underrepresenterade i chefsvärlden. 

Kvinnor känner inte i samma utsträckning som män att de passar för en ledande ställning 

samtidigt som organisationer upplever att kvinnor är opassande för en ledande arbetsroll 

(Ivarsson 2001).  
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Kvinnor blir värderade efter en norm som finns i samhället och som förklarar hur en 

kvinna i arbetslivet bör vara och framförallt vad de ska göra. Det innebär att kvinnor helst 

ska arbeta med någon form av omsorg, barn, skola eller med andra så kallade ”mjuka” 

yrken. Kvinnan bör även vara kvinnlig i sitt privatliv, vilket innebär att ha barn, baka och 

ha ansvar för trevnaden i hemmet. Kvinnor bör därmed inte ha som mål att göra karriär 

och om de ändå avancerar inom sitt yrke blir kraven stora på en tydligt markerad 

kvinnlighet med högklackade skor, eleganta kläder och ett lysande leende. Uppfattningen 

kring hur kvinnor bör bete sig på arbetsplatsen tycks sätta gränser för privatlivet och 

motsatsen. Normerna kring hur en kvinna bör vara och se ut finns överallt (Wikander 

2011). 

 

Det personcentrerade perspektivet förutsäger att så länge det finns en upplevd skillnad 

mellan kvinnligt genus och chefsgenus kommer relativt få kvinnor att rekryteras till 

chefspositioner. Personcentrerad teori anser att den bristande analogin mellan 

kvinnorollen och chefsrollen skapar en förmån för manliga chefer som i sin tur minskar 

chansen för en kvinna att bli vald till chef. Den upplevda disharmonin kan upptäckas på 

både individ och organisationsnivå. På individnivå kan konsekvenserna bli att kvinnor 

inte väljer att konkurrera om chefsbefattningar på grund av att de inte vill ta sig an en roll 

vars kriterier inte överensstämmer med kvinnorollen, det vill säga deras genus. På 

organisationsnivå innebär det vid rekrytering att män väljs före kvinnor eftersom kvinnor 

inte uppfyller de kriterier som finns för en chefsroll.  Denna snäva kvinnoroll måste börja 

luckras och lyfta fram relationella förmågor som särskilt viktiga i chefskapet. Detta kan i 

längden uppmuntra fler kvinnor till att vilja avancera till en mer ledande arbetsposition 

samtidigt som rekryteringen till dessa befattningar ser mer positivt på så kallade 

”kvinnliga” egenskaper (Ivarsson 2001).  

 

Sociologiska teorier 
 

Sociologisk forskning har valt att fokusera på den sociala omgivningen som är relaterad 

till kön. Inom denna teori är det vissa sociala omständigheter som påverkar kvinnors 

underrepresentation i samhället gällande chefspositioner.  

Exempelvis arbetar 38 procent av kvinnorna och 8 procent av männen med 

hemmavarande barn deltid i dagens Sverige. De tre främsta orsakerna till varför kvinnor 

deltidsarbetar är att lämpligt heltidsarbete saknas, vård av barn och vill inte ha 

heltidsarbete. Topp tre bland männen skiljer sig något från kvinnorna med att lämpligt 

heltidsarbete saknas, studier och egen/nedsatt arbetsförmåga (SCB 2016). Att kvinnor 

arbetar betydligt mer deltid än män är negativ för kvinnors möjligheter till befordring 

(Dæhlen 2007).  

 

Humankapital-teorin anser att utbildning och arbetserfarenhet påverkar chansen att 

befordras positivt. Ivarsson (2001) hävdar att då kvinnor i allmänhet har det största 

ansvaret för hem och barnomsorg investerar kvinnor inte lika mycket i utbildning som 

män gör, vilket påvisas i SCBs statistik. Det betyder att kvinnor inte har ett lika stort 

humankapital som män.  
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Detta påstående ha visat sig stämma särskilt för män som ökat sitt humankapital. Orsaken 

återfinns i homosocialitetsteorin (Kanter 1977) som förklarar fenomenet att lika söker 

lika, det vill säga att chefer attraheras av de som liknar dem själva. En manlig rekryterare 

tenderar därmed att anlita en annan man till chefspositionen än en kvinna. Därmed blir 

det problematiskt för kvinnor som befinner sig i en minoritetsgrupp. Konflikter uppstår 

med den manliga chefsvärlden med argumenten ”kvinnor är mindre produktiva” och 

”kvinnor är hemma mer på grund av barnafödande”. Om det inte vore tillräckligt med att 

hantera misstro och diskriminering kommer kvinnan i en konflikt mellan arbets- och 

familjebelastning. 

 

Det situationscentrerade perspektivet anser därmed att familje- och organisationsfaktorer 

samverkar på ett sätt som diskriminerar kvinnor i karriärutvecklingsprocessen. Enligt 

sociologisk teori beror könsskillnaden inom ledande arbetspositioner på strukturer inom 

familjen och organisationen som gör det svårare för kvinnor att göra chefskarriär. Trots 

sociala och politiska förändringar för att förbättra kvinnors möjligheter till 

chefsbefattningar är det fortfarande kvinnor som tar huvudansvaret för hem och barn 

inom familjen. Kvinnor ägnar mer tid än män åt obetalda arbetssysslor i hemmet (SCB 

2016) vilket kan leda till ökad stress som försvårar möjligheterna för befordran.  Kvinnor 

måste även i högre utsträckning än män bemöta könsstereotypiska föreställningar som 

leder till färre befordringsmöjligheter (Ivarsson 2001).   

 

Socialpsykologiska teorier 
 

Forskning kring kvinnor och ledarskap har utvecklats från ett personcentrerat perspektiv 

till ett situationscentrerat perspektiv som sedan sammanslagits till ett kombinerat 

perspektiv. Modern ledarskapsforskning bör därmed ta hänsyn till interaktionen mellan 

individuella (interna) och situationella (externa) influenser på mänskligt beteende.  

Variabler som inkluderar i beräkningarna är personlighetsaspekter, familjefaktorer, 

könsideologier och organisationsstrukturer (rekryteringspraxis, utbildningsmöjligheter) 

(Ivarsson 2001).  

 

Det finns inte många studier idag som undersöker hur interaktionen mellan person- och 

situationscentrerade (interna och externa) variabler påverkar kvinnors 

chefskarriärsutveckling. Ellen A. Fagenson (1993) är emellertid ett undantag. Genom sin 

artikel ”Diversity in Management: Introduction and the Importance of Women in 

Management” i antologin Women in Management: Trends, Issues, and Challanges in 

Managerial Diversity problematiseras uppdelningen mellan de båda perspektiven och 

varför de bör analyseras tillsammans. 

 

 

 

 

 

 



  
 

23 

Det personcentrerade perspektivet hävdar att kön påverkar män och kvinnors beteende, 

attityder, egenskaper och uppmuntran till jämförelser mellan kvinnor och män. När 

könsskillnader upptäcks är det främst olikheter i kvinnor och mäns biologiska arv 

och/eller deras socialisationsmönster som lyfts fram som förklarande faktorer. Det 

personcentrerade perspektivet har påvisat sig vara användbart i att analysera kvinnors 

erfarenheter, ageranden och påverkan av organisationer, men perspektivet har kritiserats 

för att ignorera sociala variabler i organisationer som kan instrumentera kvinnor och mäns 

tendenser/rörelser, beteenden och attityder.  

 

Enligt det socialcentrerade perspektivet är kvinnor och mäns uppfattningar, tro och 

beteenden en funktion av olika organisationsstrukturer. Det är få kvinnor som har en 

ledande position inom organisationer och får nöja sig med arbeten med få möjligheter 

med liten makt att påverka organisationen jämfört med deras manliga kollegor. Enligt 

detta perspektiv är varje iakttagen skillnad i beteende, attityder och egenskaper hos 

kvinnor och män strukturella och situationella faktorer.  

 

Detta kombinerade perspektiv med utgångspunkt på kvinnor som avancerat trots 

samhällets patriarkala chefsuppfattning är utgångspunkten i denna undersökning.  

 

Figur 1 nedan demonstrerar det socialpsykologiska perspektivets uppfattning kring 

orsaken till varför kvinnor historiskt och även idag är en minoritetsgrupp i chefsvärlden. 

Därmed förklarar modellen även de faktorer som möjliggör för kvinnor att nå en ledande 

arbetsposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En socialpsykologisk modell över faktorer som bidrar till kvinnors 

underrepresentation på chefspositioner (Ivarsson 2001, 10).  
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Metod 
 

Detta kapitel kommer att lyfta fram den metod som använts för att synliggöra varför just 

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar lyckats avancera till 

bibliotekschefer i ett patriarkalt samhälle. Därefter kommer en problematisering av den 

valda metoden för att senare avslutas med en beskrivning av de biblioteksmatriklar som 

använts i denna undersökning.  

 

Tolkning och förståelse av den skrivna texten 

Eftersom undersökningen behandlar ett historiskt material är det viktigt att ha en 

förståelse över hur historia skrivs och tolkas. Verkligheten kan i varje given situation 

tolkas utifrån ett flertal olika perspektiv. Detta perspektiv skiljer sig mellan varje tolkande 

individ som utifrån sitt unika objektiv ser sanningen olika (Vikström 2005; From & 

Holmgren 2000). Detta hermeneutistiska antagande synliggörs brilliant i Lewis Carolls 

Through the Looking Glass: 

 

'When I use a word,' Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, 'it means 

just what I choose it to mean — neither more nor less.' 

'The question is,' said Alice, 'whether you can make words mean so many 

different things.' 

'The question is,' said Humpty Dumpty, 'which is to be master — that's all.' 

(Caroll 1962: 75) 

 

Det grekiska ordet hermeneuein översätts i allmänhet till ”att tolka”. En annan förklaring 

av termen är att hermeneutik går tillbaka på Hermes, de grekiska gudarnas sändebud, 

vilket pekar ut att hermeneutiken har en budbärande funktion (From & Holmgren 2000).  

Därmed är grunden i begreppet kartlagt eftersom dagens hermeneutik innefattar något 

som är grundläggande för den mänskliga naturen, nämligen att tolka och förstå.  

 

En av hermeneutikens epistemologiska utgångspunkter är att verkligheten alltid ses och 

studeras utifrån olika infallsvinklar och att det därför är omöjligt att vara oberoende i 

förhållande till sig själv när man studerar den. Hur vi tolkar och förstår betingas 

följaktligen alltid av att vi är historiska varelser (Gadamer 1980). Det innebär i sin tur att 

en text som har för avsikt att förmedla kunskap inte har någon rätt att påstå sig beskriva 

sanningen. Den som frågar efter sanningen om en text syftar i allmänhet på textens 

innehåll som kan inrymma något sant eller något falskt. Men vilken typ av relation till 

sanningen litterära texter har är upp till läsaren att avgöra. Erling Bjurström (2012) 

beskriver den hermeneutiska cirkeln som något som vi alla sitter fast i och som lyfter 

fram att tolkningar av texter genererar ny förståelse, nya insikter och nya kunskaper. Det 

betyder att bortom denna cirkel finns varken förståelse eller mening. Den hermeneutiska 

cirkeln är därmed en förutsättning för självreflektion.   

 

 

 

https://www.bing.com/search?q=hermeneutistiska&FORM=AWRE
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Hermeneutiken, eller tolkningsläran, används i denna undersökning för att analysera 

biblioteksmatriklarna och de artiklar skrivna av och om Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin 

Osborne och Elisabet Ingvar. Grunden inom denna typ av tolkning är att materialet inte 

ses som färdigt utan som något föränderligt, det vill säga att det skrivna ordet skapas på 

nytt av varje person som läser det. Att använda hermeneutik innebär i denna uppsats att 

medvetet lyfta fram vissa aspekter av en texts innehåll utan att för den delen läsa in en 

handling som inte existerar.  

Det material som finns gällande kvinnor som nått chefskap inom bibliotekarieyrket har 

varit tillgängliga länge. Det som står skrivet är redan sagt.  

Det som ska undersökas är teman, sammanband och tidigare förbisedda skeenden som 

kan förklara varför just dessa kvinnor lyckats att avancera till bibliotekschefer vid Lunds 

stadsbibliotek.  

 

De kvinnliga bibliotekarierna som ska sättas under lupp i denna uppsats ska analyseras 

utifrån kvinnornas historiska sammanhang med medvetenhet kring vilka normer och 

strukturer som påverkade den tidens idéer. Historia skrivs emellertid alltid efteråt och det 

”nu” som ska försöka skildras blir reflekterat genom den spegel som existerar i ett 

”efteråt”.  

 

Hermeneutiken betonar just det föränderliga i tolkningsprocessen och att ingenting 

förvrängs så länge forskaren är tydlig med sina intentioner och understryker att den 

subjektiva tolkningsramen är en av många metoder. Forskning kan i sig, ur 

socialkonstruktivistisk synvinkel, aldrig vara objektiv. Särskilt inte när det handlar om 

människor och människors handlingar.  

Denna problematik har Ian Cornelius (1996) i Meaning and Method in Information 

Studies synliggjort. Cornelius (1996) placerar hermeneutiken i en modern kontext genom 

att hävda att individer är oförutsägbara.  Det betyder att hermeneutiken undersöker alla 

situationer med tanke på det sammanhang där de förekommer med en öppenhet för att 

flera olika tolkningar av samma situation förekommer. Med detta i fokus kan flera 

tolkningar göras av samma observation, vilken kan skapa problem. För hur tillförlitlig är 

en tolkning om flera olika tolkningar kan göras av samma observation? Iulian Vamanu 

(2013) följer samma resonemang i ”Hermeneutics: a sketch of a metatheoretical 

framework for library and information science research” genom att påstå att forskaren 

inom informationsvetenskap bör vara medveten om att hens intresse och tillvägagångssätt 

för ett objekt påverkas av fördomar kring detta objekt.  Det är därmed en utopi att påstå 

att tolkaren kan bli av med sina fördomar för att uppnå någon form av självsynlighet, de 

kommer alltid finnas och påverka objektet. Om det finns en metodisk dimension för 

förståelse, kan den bara referera till forskarens förmåga att så tydlig som möjligt 

synliggöra de fördomar som blockerar forskarens tillgång till ämnet. Sådana fördomar 

kan härröra från forskarens etnokulturella bakgrund eller disciplinära bakgrund. För att 

stärka sin hermeneutiska undersökning ges förslag om att upprepa sin studie av samma 

fenomen eftersom det kan ge nya insikter om undersökningsobjektet.   
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Hermeneutiken som lyfts fram av Ian Cornelius (1996) och Iulian Vamanu (2013) 

synliggör problemet med hermeneutik som metod. Det betyder att resultatet av denna 

undersökning påverkas av de fördomar som alltid kommer att vara närvarande vid en 

undersökning. Detta konstaterande är inget som denna undersökning förnekar eller 

motsäger. Det måste emellertid understrykas att olika tolkningsmöjligheter inte 

automatiskt innebär att en specifik tolkning är mer korrekt och sann än någon av de andra 

tolkningsmöjligheterna. En tolkning kan däremot anses som mer trovärdig än andra 

tolkningar genom att stödjas av tidigare studier och undersökningar som kan bekräfta och 

stärka tolkningens trovärdighet. Det är just detta som denna undersökning har eftersträvat 

genom att kopplas till olika studier som ur olika infallsvinklar gör denna undersökning 

trovärdig.  

 

Material och tillvägagångssätt  
 

Valet av metod är anpassad med hänsyn till det material och de teorier som denna 

undersökning grundar sig på. Undersökningen är en fallstudie av fyra kvinnliga 

bibliotekschefer arbetandes vid Lunds stadsbibliotek. Texter analyseras skrivna av och 

om de utvalda kvinnliga bibliotekscheferna samt biblioteksmatriklar som tillsammans ska 

svara på undersökningens frågeställningar. Dessa källor stärks av tidigare forskning kring 

Lunds stadsbibliotek och svensk kvinnohistoria. Tolkningen av materialet följer en 

hermeneutisk idétradition vilket presenterades i föregående metodavsnitt och specificeras 

ytterligare i slutet av detta delkapitel. 

 

För att hitta tidigare forskning som behandlar kvinnligt ledarskap användes främst 

databaserna DiVa, LISA, LISTA och Projekt Runeberg.  Analyspersonerna valdes för att 

alla var verksamma vid Lunds stadsbibliotek och att de alla nått en ledande arbetsposition. 

Urvalet är centrerat kring Lund, men då Lund var en viktig plats för utvecklingen av 

bibliotekarieyrket är det relevant.   

 

Sökord och sökfraser som användes var bland annat ”kvinnligt ledarskap”, ”kvinnor 

ledarskap historia”, ”kvinnohistoria Sverige”, ”kvinnliga bibliotekarier historia” och 

”bibliotekarier historia”. Sökordens engelska motsvarigheter valdes att uteslutas på grund 

av undersökningens svenska förhållanden. Forskning kring kvinnors allmänna 

yrkeshistoria och situation i Sverige under svensk historia under den valda tidsperioden 

samt allmän folkbibliotekshistoria var även en del av syftet med sökningen. Efter en 

tydligare överblick av den tidiga forskningen var det lättare att formulera mer tydliga 

forskningsfrågor. 
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I sökprocessens första skede användes biblioteksmatriklar gällande bibliotekarier 

verksamma 1932, 1949, 1955 och 1967 för att kartlägga passande kvinnliga 

analyspersoner som nått en ledande position vid Lunds stadsbibliotek. Lisa Rolf (1886–

1932), Elsa Ulfsparre (1905–1959), Kerstin Osborne (1911–2011) och Elisabeth Ingvar 

(1923–2013) valdes som passande kandidater för denna undersökning. Därefter 

kartlagdes den information som kunde utvinnas från matriklarna gällande framförallt 

kvinnornas föräldrar samt kvinnornas egen utbildning, framtida make och 

arbetslivserfarenheter. Det som lyfts fram är därmed de externa faktorer som påverkat de 

kvinnliga bibliotekscheferna.      

 

Därefter söktes ytterligare material skrivet av och om Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin 

Osborne och Elisabet Ingvar via främst databasen Projekt Runeberg för att synliggöra hur 

dessa kvinnor uppfattades av det samtida samhället och av sig själva med hjälp av artiklar. 

Främst var det lokala tidningar som publicerade artiklar om dessa kvinnor i samband med 

Lunds stadsbibliotek och Biblioteksbladet som publicerade artiklar som kvinnorna själva 

skrivit samt nyheter om förändringar på biblioteket.  

 

De kvinnor som är med i denna undersökning har inte undersökts tidigare gällande varför 

just dessa kvinnor lyckats att bli bibliotekschefer vid Lunds stadsbibliotek. Det är därmed 

av yttersta vikt att lyfta fram de originaltexter skrivna av och om dessa kvinnor för att få 

en uppfattning över hur de själva och samhället uppfattade kvinnor som bibliotekschefer. 

Genom dessa artiklar, som ger en glimt av kvinnornas och samhällets uppfattning om 

kvinnliga bibliotekschefer, kommer kvinnornas interna faktorer att synliggöras.  

 

De interna och externa faktorerna som synliggörs i denna undersökning kommer att 

analyseras i förhållande till denna undersöknings frågeställningar. Utifrån en 

hermeneutisk tolkningsram kommer element i textmaterialet som är av särskild vikt att 

lyftas fram för att kunna ge denna undersökning ett fulländat resultat.   

Nedan kommer en beskrivning av de biblioteksmatriklar som använts i denna 

undersökning för att underlätta förståelsen över undersökningens främsta analysmaterial. 

 

Biblioteksmatriklar  
 

Biblioteksmatriklarna lyfter fram de anställda inom bibliotekarieväsendet i Sverige. De 

anställdas karriärer synliggörs samtidigt som matriklarna är användbara för att kontrollera 

vissa samband kronologiskt mellan deltagarna i matriklarna.  

Sveriges allmänna biblioteksförening anges som huvudman och förlag till 

biblioteksmatriklarna som sammanfattar biografier av personal inom biblioteksväsendet 

1932 och 1949, medan Bibliotekstjänst är förlag åt matriklarna som behandlar 

bibliotekspersonal verksam 1955 och 1966.   

 

Biblioteksmatrikeln över 1932 upptar Sveriges större offentliga bibliotek och anställd 

personal. Av pensionerad personal finns endast de presenterade som är från de största 

vetenskapliga biblioteken. Uppgifterna som biografiartiklarna grundar sig på är 

frågeformulär som är utsända till vederbörande personer. I vissa fall har frågeformulären 

kompletterats ur andra källor.  
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Tillfälliga eller kortare förordnanden eller tjänsteledighet finns inte representerat i denna 

matrikel. En korrekturavdelning har granskat de uppgifter som inkommit av 

frågeformulären och andra källor (Norlind 1932).    

 

Biblioteksmatrikeln över 1949 behandlar i första hand verksam bibliotekspersonal med 

heltidsanställning vid landets bibliotek i slutet av 1948. Utöver detta inkluderas även 

personal som har utbildning vid biblioteksskola och dessutom cheferna för de bibliotek 

där sådan personal är anställd, samt föreståndarna för de viktigaste specialbiblioteken. 

Personal som har gått i pension är inkluderade som arbetet heltid, och av de avlidna, de 

som gått bort under matrikelns utarbetning. Matrikeln består av 755 biografiska artiklar 

och kortfattade upplysning om 183 bibliotek. Uppgifterna som matriklarna grundar sig 

på är främst från de berörda själva, som i stor utsträckning fått kompletteras. I de fall där 

svar ej inkommit har artiklar och andra uppgifter fått komplettera dessa utskickade frågor 

(Fires 1949). 

 

Biblioteksmatrikeln över 1955 av Svensk biblioteksmatrikel upptar liksom 1949 års 

upplaga i första hand bibliotekspersonal med heltidsanställning vid landets bibliotek. 

Därefter har personal valts ut, oavsett tjänstgöringens omfattning, personal som 

genomgått Skolöverstyrelsens bibliotekarieskola eller med jämförbar utbildning. Av 

pensionerade har medtagits tjänstemän samt av övrig personal de beträffande vilka 

väsentliga tillägg varit att göra till föregående upplaga biografiska eller bibliografiska 

uppgifter. Om dem som avlidit under tiden för matrikelns utarbetande har biografiska 

uppgifter lämnats; de i föregående matrikel medtagna, vilkas frånfälle skett under åran 

1949–1955. I matrikeln lämnas uppgifter om 652 bibliotek och 984 bibliografiska artiklar 

om bibliotekspersonal. Matrikelns uppställning är i stort sätt densamma som föregående 

upplaga. Biblioteksartiklarnas uppgifter om personal avser i allmänhet förhållandena den 

1 januari 1955. I de fall då en vid årsskiftet markant tjänst under år 1955 blivit besatt har, 

där varit möjligt, namnet på den nyutnämnde tjänstemannen införts med angivande av 

datum för tillträde.  

 

 

Vid chefstjänster som vid matriklarnas utarbetande bytt innehavare har den nyutnämnde 

tjänstemannen upptagits inom parantes efter den som vid årsskiftet 1954/1955 innehade 

platsen. I de biografiska artiklarna däremot har viktigare förändringar och tillägg införts 

fram till april innevarande år. Matrikeluppgifterna grundar sig i huvudsak på av de 

vederbörande själva lämnade upplysningar, vilka insamlats dels genom frågeformulär, 

dels genom utklipp ur föregående matrikel, som utsänts för korrigering och 

komplettering. Även biblioteksartiklarna har i korrektur granskats av vederbörande 

bibliotekschefer. Viss personal har vägrat att lämna några upplysningar till 

biblioteksartiklarnas personalförteckning (Fries & Lövgren 1956).      
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I biblioteksmatrikeln över 1966 finns uppgifter om 905 bibliotek och 1274 biografiska 

artiklar. Urvalsprincipen i denna matrikel i biografidelen är att bibliotekspersonalen är 

anställd vid ett svenskt folkbibliotek med heltidsanställning. Personal inräknas även som 

genomgått Skolöverstyrelsens biblioteksskola eller jämförlig utbildning. Ett mindre antal 

personer i matriklarna har valt att inte lämna in några biografiska upplysningar. När det 

varit möjligt har biografiska uppgifter givits om personer som avlidit under den tid som 

matrikeln utarbetats som återfinns i en särskild förteckning. De biografiska uppgifterna 

och biblioteksartiklarna grundar sig på de personer som uppgifterna berör samt 

bibliotekschefens lämnade upplysningar som insamlats dels genom frågeformulär, dels 

genom urklipp ur 1955 års matrikel, som utsänts för korrigering och komplettering (Fries, 

Wortzelius & Persson 1967).        

 

När det gäller frågan om varför 1966 års upplaga blev den sista är det bekant att Sveriges 

allmänna biblioteksförening gjorde flera omorganisationer i slutet på 1960-talet i form av 

rationaliseringar. Föreningens tidskrift Biblioteksbladet lade ner den omfattande 

recensionsverksamheten och redaktionen fick flytta från bibliotekskonsulenterna på 

Skolöverstyrelsen. Redaktören för 1949 års upplaga upplevde redan då ett visst motstånd 

mot att lämna uppgifter. Det går att föreställa sig att arbetet med biografierna började bli 

övermäktig allt eftersom kadern av bibliotekarier växte. Det går att spekulera i om 

karaktären på de uppgifter som ingick i biografierna blev otidsenliga och började 

upplevas som lika patriarkaliska som de var och integritetskänsligt närgångna mot 

privatlivet. 

 

I denna undersökning kommer biblioteksmatriklarna att vara navet i denna studie och som 

tillsammans med artiklar skrivna av och om dessa avancerade kvinnor vid Lunds 

stadsbibliotek. Matriklarna synliggör kvinnornas externa faktorer: var och när 

bibliotekspersonalen föddes, föräldrarnas yrkestitlar, utbildning, antal födda barn, 

nuvarande yrkestitel och arbetsplats samt tidigare yrkestitlar och arbetsplatser. Artiklarna 

skrivna av och om dessa kvinnor ska istället synliggöra de interna faktorerna kring hur 

kvinnor i chefspositioner uppfattades, både av sig själva och allmänheten.  

 

Kvinnor som avancerat vid Lunds stadsbibliotek 
 

I detta kapitel kommer Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar att 

lyftas fram med hjälp av biblioteksmatriklar och material skrivet av och om dessa 

kvinnor. Vi kommer därmed att få lära känna dessa kvinnor på djupet och följa deras resa 

från familjeförhållanden, utbildning, yrkeskarriär till de avslutar sina karriärer som 

bibliotekschefer vid Lunds stadsbibliotek. 

 

I början av 1900-talet hade allt fler unga kvinnor tagit studentexamen, och av dessa 

kvinnor började fler fortsätta med akademiska studier. Under 1900-talets första decennier 

började även många folkhögskolor grundas samtidigt som bibliotek moderniserades. Här 

öppnades en arbetsmarknad för välutbildade kvinnor.  
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En stor andel av de nya professionella bibliotekarierna var kvinnor och flera av dem fick 

ledande befattningar. Den första stadsbibliotekarien i Lund, Lisa Rolf, tillhörde denna 

pionjärgeneration som sedan överlämnade ansvaret till sina kvinnliga efterföljare Elsa 

Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar. Alla dessa kvinnor har alla satt sin prägel 

på Lunds stadsbibliotek som inte haft en manlig chef sedan Lisa Rolf tog över ansvaret 

1927. I detta kapitel kommer dessa kvinnor att hamna i fokus och bli sedda utifrån både 

andras och sina egna perspektiv. Först kommer en beskrivning av de titlar som dessa 

kvinnor kommer att inneha under sina respektive karriärer.  

 

Varje analyspersons biografi kommer att sammanfattas i en tabell som senare kommer att 

kompletteras av en djupare beskrivning över bibliotekschefernas liv.  Materialet är hämtat 

från biblioteksmatriklar som behandlar åren 1932, 1949, 1955 och 1966 samt material 

som utfyller dessa biblioteksmatriklar med ytterligare information som kan hjälpa till för 

att synliggöra kvinnornas historia.  

 

Därefter kommer ett avsnitt som bemöter det som har skrivits om och av dessa 

analyspersoner i media. På detta sätt kommer externa och interna faktorer att synliggöras 

om de utvalda kvinnliga bibliotekscheferna vid Lunds stadsbibliotek.  

Kvinnorna kommer att presenteras i den ordningsföljd som de anställdes som 

bibliotekschefer vid Lunds stadsbibliotek med Lisa Rolf som den första normbrytande 

kvinnan vid stadsbiblioteket för att avslutas med Elisabet Ingvar som istället stärker 

kvinnans plats som chef över den idag historiskt kvinnodominerandeledande positionen 

vid Lunds stadsbibliotek.  

 

Förklaring av de undersökta kvinnornas titlar 

De fyra undersökta kvinnliga bibliotekscheferna har alla innehaft en titel som synliggjort 

kvinnornas ledande positioner vid Lunds stadsbibliotek. 

Denna titel är stadsbibliotekarie som innebär att de alla har haft en chefsposition vid 

Lunds stadsbibliotek. Andra titlar som förekommit genom kvinnornas karriärer är 

biblioteksassistent och andrebibliotekarie. Biblioteksassistenter har ingen ledande 

position, utan ska som titeln antyder, assistera bibliotekarien. Andrebibliotekarier står i 

rang över biblioteksassistenter med vissa ledande uppdrag. Dessa titlar är viktiga att 

känna igen för att riktigt förstå kvinnornas yrkeskarriärer inom bibliotekarieyrket.    
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Lisa Rolf 
 

 
 

Sammanfattning av Lisa Rolfs biografi 

 

Vem är Lisa Rolf? Lisa Rolf föddes den 1 december i Stockholm 1886. Hennes far Ludvig 

Peterson (1853–1931) var en framgångsrik stockholmsarkitekt som bland annat har ritat 

Veterinärinstitutet i Kräftriket, Strandhotell, flera bostadshus på Östermalm samt 

Konstnärshuset.   Lisa Rolfs mor hette Anna Möller (1864–1934), var byggmästardotter 

och syster till arkitekten Carl Oscar Möller (1857–1933) som under många är var 

medarbetare till Lisa Rolfs far. Bland hans verk återfinns Johannes kyrka i Stockholm. 

Lisa Rolf hade två syskon. Systern Carina (1892–1969) utbildade sig till 

skolkökslärarinna och hennes äldre bror, Bruno (1885–1934), blev förste statsmeteorolog 

och ledde under många år de geofysiska arbetena vid Abisko naturvetenskapliga station i 

Vassiiaure (André 2012; Kjellgren 1935; Norlind 1932; Fries 1949; Fries & Lövgren 

1956; Fries, Wortzelius & Persson 1967).  

 

Lisa Rolf tog studenten vid den privata skolan Lyceum för flickor i Stockholm 1905. En 

av skolans mest kända elever var Selma Lagerlöf som gick på skolan ett år innan hon 

fortsatte till Lärarinneseminariet. Lisa Rolf blev inskriven vid Uppsala universitet 1906 

och tillhörde Stockholm nation.  I maj 1910 blev Lisa Rolf fil.kand. med ämnena teoretisk 

filosofi, religionshistoria och konsthistoria. Lisa Rolf kompletterade 1914 sin examen 

med betyg i grekiska. Lisa Rolf ville fortsätta sina studier och för att försörja sig från 

1910 till 1921 tog hon lärarjobb på diverse folkhögskolor, bland annat Jakobsberg och 

Hampnäs. Under perioden skrev hon även några recensioner i kvinnotidskrifterna Hertha 

och Tidevarvet och fungerade som bildredaktör för Emilia Fogelklou som 1916 

publicerade Ur fromhetslivets svensk-historia i två delar. Fogelklou skriver ett 

erkännande på titelbladets baksida: ”Det för ett medeltidsarbete så väsentliga 

illustrationsurvalet är här till större delen ombesörjt av Fil. kand. Fröken Lisa Rolf, som 

också svarat för texten under bilderna samt även eljest med råd och dåd bistått förf”.      

Planerna på högre studier, att ta en fil. lic. överger Lisa Rolf inte. Hon är inskriven 

omväxlande i Uppsala, Stockholm och Lund. 1919 finns hon i Lund och går på högre 
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religionshistoriska seminariet. I maj 1922 godkänns hennes lic.avhandling Den grekiska 

väderleksmagien, och ungefär samtidigt tenterar hon i grekisk-romersk religionshistoria.  

Hon fortsätter sina studier under många år, även sedan hon blivit stadsbibliotekarie. 1927 

tenterar hon i Stockholm i religionshistoria. Sin fil.licexamen tar hon ut först 1928 vid 

Stockholms högskola. 1921 lämnar Lisa Rolf Lund, men återfinns som lärare på en 

sommarkurs på Hvilans folkhögskola, där hennes syster Carina samtidigt tillträdde en 

tjänst som hushållslärare. På Hvilan får Lisa Rolf ta hand om biblioteket, och hon får 

också delta i en veckolång kurs i biblioteksskötsel.  

 

Hon skriver in sig vid Lunds universitet 1923, men samma år får hon anställning som 

extra biträde vid Helsingborgs stadsbibliotek. Hon kommer att stanna i Helsingborg till 

20 september 1925. Lisa Rolf tjänstgjorde vid Helsingborgs stadsbibliotek 1 november 

1923 – 20 september 1925, cirka sju timmar dagligen. Hennes huvudsakliga 

sysselsättning var bokurval och ämneskatalogisering. Under sitt sista år i Helsingborg blir 

Lisa Rolf också anställd av det lilla biblioteket i Råå (utanför Helsingborg).  Hon arbetade 

endast fyra månader där, innan hon återvände till Lund. Lisa Rolf blev stadsbibliotekarie 

i Lund 1 september 1927 (André 2012; Norlind 1932; Fries 1949; Fries & Lövgren 1956; 

Fries, Wortzelius & Persson 1967). 

 
Lisa Rolf i media 
 

Lisa Rolf medverkade den 15–30 juni 1929 vid den internationella bibliotekskongressen 

i Rom. Initiativet till kongressen togs av den Internationella kommittén för 

biblioteksväsen och bibliografi som bildades vid biblioteksmötet i Edinburgh den 30 

september 1927. Vid kongressen var 25 länder representerade med ungefär 1300 anmälda 

deltagare. De svenska officiella deltagarna var, förutom Lisa Rolf, även riksbibliotekarien 

Collijn, överbibliotekarien A. Grape, förste bibliotekarien A. Nelson, 

överbibliotekarierna E. Ljunggren och S. Hallberg, stadsbibliotekarien Stina Callmer, 

biblioteksassistenten Elisabeth Berggren, docenten A. Schück och arkivarien E. Nygren. 

Bibliotekskongressen ansågs som en kongress som endast de mer välsedda inom 

biblioteksvärlden blev inbjudna till (Hjelmqvist 1929).  

 

Biblioteksbladet har i samband med Lisa Rolfs död 1932 skrivit en hyllning till den första 

kvinnliga stadsbibliotekarien vid Lunds stadsbibliotek i avsnittet ”Lisa Rolf” som väljer 

att lyfta fram Lisa Rolf som person och hennes karriär. Tidningen konstaterar att Lisa 

Rolf fördes över till biblioteksbanan relativt sent, men att hon i gengäld kom till sitt arbete 

med ovanligt starka förutsättningar. Paralleller leder läsningen till Lisa Rolfs tid som 

lärare vid folkhögskolor. Dessa skolor som hon arbetade vid ska, enligt tidningen, vittna 

om ”hennes stora förmåga att vinna sina elevers förtroende” och det ska just ha varit under 

denna tid som hennes intresse för folkbildning ska ha växt. Det hävdas att Lisa Rolf 

bestämde sig för att byta yrke när hon tjänstgjorde vid Helsingborgs stadsbibliotek mellan 

1923 och 1925. Därefter blev hon en av studenterna vid den första bibliotekariekursen 

som ägde rum i Sverige.  
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Lisa Rolf ska redan vid studietiden stått ut från mängden:  

 

Alla voro ense om att man i henne hade att räkna med en verklig kraft, av 

vilken man kunde vänta en betydande insats. Den tillit man sålunda hyste 

byggde icke endast på hennes gedigna bildning och stora kunskaper – hon 

hade en vidsträckt beläsenhet långt framför sitt egentliga fack, 

religionshistorien – utan framför allt på hennes personliga egenskaper: hennes 

klokhet, hennes förmåga av organisation och av samarbete med olika slags 

människor samt hennes levande intresse för bildningsarbetet i samhällets alla 

lager (1932, 16). 

 

Hennes otroliga fallenhet för bibliotekarieyrket anser tidningen är orsaken till varför Lisa 

Rolf fick göra en självständig uppgift tidigare än de flesta andra av sina studentkamrater. 

Efter några månaders tjänstgöring i Stockholms nyinrättade stadsbibliotek erhölls hon 

platsen som stadsbibliotekarie i Lund. Denna plats verkade hon till dess sjukdomen bröt 

hennes krafter och hon inte kunde fullfölja sitt arbete.  

 

Hyllningarna till Lisa Rolf fortsätter i detta relativt korta avsnitt tillägnat den bortgångna 

stadsbibliotekarien: 

 

Den fullständiga omorganisationen av detta bibliotek är helt hennes verk. Det 

gällde ej blott en förnyelse av bokbeståndet, utan det gällde att över huvud 

taget göra biblioteket skickat att möta en ny tid med ökade krav. Det var en 

uppgift som passade förträffligt med för Lisa Rolf, och styrelse, personal och 

publik ha varit eniga i sin uppskattning av hennes arbete. Som ett yttre bevis 

på det förtroende man hyste för henne och hennes ledning av biblioteket kan 

man peka på den ovanligt stors tillströmningen av elever, som där önskade 

förbereda sig för biblioteksbanan. Att Lisa Rolf å sin sida fann en djup 

tillfredsställelse i denna verksamhet, det stod klart icke blott för dem, som 

stodo henne nära i det dagliga arbetet, utan för alla dem, som under dessa år 

kommo i kontakt med henne.  

 Ännu mång uppgifter syntes vänta Lisa Rolf i hennes gärning. Hennes 

bortgång är en kännbar förlust för den unga svenska folkbiblioteksrörelsen, 

där man länge skall minnas hennes självständiga, helgjutna och varmhjärtade 

personlighet (1932, 16).     

 

Även 2012 skrevs en artikel i Gamla Lund Nytt om den mycket hyllade Lisa Rolf som 

endast var stadsbibliotekarie vid Lunds stadsbibliotek i fyra år. Wickström hävdar i ”Lisa 

Rolf - Lunds första stadsbibliotekarie” att Rolf var mycket rikt begåvad och en av de 

första kvinnorna som skaffade sig en omfattande akademisk utbildning med 

konstaterandet att Lisa Rolf förtjänar att bli lyft från glömskan.  

Wickström väljer även att i artikeln synliggöra biblioteksstyrelsens resonemang av att just 

anställa en kvinnlig stadsbibliotekarie: "Det är väl sannolikt att en manlig bibliotekarie 

med den föreslagna kompetensen knappast kan påräknas, men kommittén är däremot 

övertygad om att en fullt lämplig kvinnlig bibliotekarie med erforderlig kompetens skall 

kunna erhållas för den tilltänkta lönen" (2012).     
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Elsa Ulfsparre nämner Lisa Rolf i en artikel som hon publicerade i Biblioteksbladet 1932 

om Lunds stadsbiblioteks historia:  

 

Man hade lyckan att som bibliotekarie förvärva fil. lic. Lisa Rolf. – Hon 

åstadkom på endast några månader en fullständig omorganisation av de 

sammanslagna biblioteken. Hon genomgick själv hela bokbeståndet, c:a 

10,000 band från gamla stadsbiblioteket och 6,500 band från 

arbetarbiblioteket, och utrangerade förslitna böcker. Hon kompletterade och 

katalogiserade boksamlingen endast med hjälp av elever. Hon bistod med 

praktiska råd vid inredningen av de nya lokalerna. Personligen övervakade 

hon flyttningen och uppsättningen av böckerna i utlåningsavdelning och 

magasin och den 2 januari 1928 öppnade hon det nya biblioteket (1932, 270). 

 

Ingrid André (2012), som i många år också var bibliotekarie vid Lunds stadsbibliotek, har 

skrivit den innehållsrika lilla boken Lisa Rolf- Lunds första stadsbibliotekarie.  Lisa Rolfs 

liv kan i Andrés bok sammanfattas på olika sätt. En inblick i bland annat Lisa Rolfs 

dagböcker får vi följa Lisa Rolfs tankar och funderingar över att vara student, 

stadsbibliotekarie och kvinna. Sett utifrån var hon framgångsrik. Hon kom från en 

välbärgad familj som samtyckte och hade inkomsten att förse henne och hennes syskon 

med utbildning. Hon var en av de första kvinnliga studenterna i Uppsala och genomförde 

sina studier mycket framgångsrikt enligt André. Det var först flera år senare som hon 

hittade till biblioteksvärlden, blev en av pionjärerna, och uppskattades för sin kompetens 

som tog henne enda till Lunds stadsbibliotek som stadsbibliotekarie. Hon blev därmed en 

”framgångsrik och uppskattad” yrkeskvinna.    

Detta är den yttre sidan av Lisa Rolfs karriär, men på Lisa Rolfs tid var det svårt för de 

kvinnliga pionjärerna att ta sig fram i samhället. Patriarkatet gjorde allt i sin makt för att 

hålla kvinnor som Lisa Rolf tillbaka i samhället. Om en kvinna gifte sig var karriären som 

kvinnan kämpat för att bygga upp över. Det är mot denna bakgrund som Ellen Keys 

(1888; 1896) särartsfeminism och Weiningers (1906) kvinnosyn var viktiga inslag i den 

debatt som föregick om hur kärlek och karriär kunde förenas för kvinnor.   

 

Ingrid André (2012) fortsätter sitt resonemang med att lyfta fram att Lisa Rolf, precis som 

många andra kvinnliga akademiker, hade svårt att hitta ett arbete som motsvarade hennes 

kvalifikationer.  Genom dagböcker, brev och anteckningar synliggörs Lisa Rolfs liv full 

av tvivel om den egna dugligheten. Dagböckerna, som av Rolf själv kallade för 

”domböcker”, skrevs för första gången under det första nyåret 1916 och för sista gången 

augusti 1930.   André nämner att hon hösten 1916 blir förälskad och skriver i sin dagbok: 

”Lyckan hägrar för mig. En människa har genom sitt blotta väsen fått solen att dansa för 

mig” och beskriver hänfört mannen hon mött i dagboken som förblir anonym.  Läs Bilaga 

B ”Min barndom och ungdom är bakom mig” för att ta del av en typisk anteckning från 

11 april 1920, då hon var 34 år gammal.  
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Dagboksanteckningen lyfter fram de val som Lisa Rolf var tvungen att ta i sin ”ungdom”, 

som hon själv beskriver det. Hur hon ansåg att vägen på förhand redan var utstakad, med 

där hon egentligen stod vid en skiljeväg.  Dagboksanteckningen kommer att synliggöra 

de innersta tankar som Lisa Rolf delgav sin dagbok. Ur hennes skrivande kommer en 

uppfattning av hur Lisa Rolf kände gällande utbildning, sin framtid, men framförallt sin 

barndom och sitt förflutna.  

 

Lisa Rolf drabbades någon gång under sin akademiska karriär av akademiskt bedrägeri. I 

ett brev till sin vän Bettan skildrar Rolf hur hårt det kan vara: 

 

Jag önskar jag vore en stor diktare. Ty sannerligen, något extraordinärt 

behövdes för att få något ut av min nuv. situation. Hvart jag skall här och 

tentera härnäst, låter jag t.v. vara. Hufvudsaken är ju att jag först läser in något. 

Egentligen är ju det hela så likgiltigt, godkänd skall jag väl åtminstone kunna 

bli på hvilketdera hållet som. Den skada B. gjort mig sitter mycket djupare. 

Jag använder då och då ett par nattimmar på att komplettera en afskrift af min 

afhandling, som min fader gjorde åt mig i fjol. När jag åter är uppe i den, 

känner jag att jag en gång i mitt lif har lefvat, att jag en gång har känt lyckan, 

att ha spelat med lifvet med mitt själfförtroende – mitt själfförtroende trots allt 

– till insats och att jag den gången inte förlorade. Men att det är denna samma 

insats B. mitt för min näsa stoppat i sin ficka. Och att ingen makt i världen kan 

öfvertyga honom om att han spelat falskt. Det vore ju ingen fara, om jag själf 

vore af den kaliber att jag vore lika tvärsäker på att saken bara kan ses från en 

sida. Det är där det ligger. Känner jag mig inte stark nog att sätta hårdt mot 

hårdt  - och den här miljön är minsann inte ägnad att ge mig illusionen af mitt 

existensberättigande: att jag öfverhufvud är här och inte tar en termin i Lund 

på skuld är ju redan det en half kapitulation – så ser jag mig nödsakad att välja 

Uppsala, fast det annars syns mig som en feghet (André 2012 40). 

 

Kampen mot förtvivlan fortsätter livet ut för Lisa Rolf. Den sista anteckningen i hennes 

dagböcker är från den 19 augusti 1930, då hon är stadsbibliotekarie i Lund. Hon beskriver 

en bjudning där hon plötsligt träffat en bekant från sin tid i Uppsala. Lisa Rolf skriver att 

mötet ”rev itu den slöja som skiljer det förflutna från nuet” och fortsätter: 

 

Min själ då, full av självsäkerhet utåt, men inåt en enda svidande förtvivlan. 

Min kamp den tiden att medelst en livsåskådning komma till rätta med 

tillvaron, min självtillit som blev till mos var gång en ”livsåskådning” krasats 

sönder, men som ständigt byggde nya dylika. Jag ville ha talat med er om 

detta. Om mina spekulationer, som till sist fingo ett fäste i Kierkegaards 

Sygdommen till Döden.  

Om de följande årens planlösa sökande efter verkligheten. Min nedgångstid. 

Arbetandet uppåt för fäste i yttre tillvaron. Nuvarande läge, utan annat fäste 

än arbetet och den tillfälliga skenbara arbetsdugligheten. Fruktan för katastrof, 

när denna ger med sig. Längtan efter något att verkligen leva på. 

Uppgångstidens upplevelser av Beethovens sista pianosonat, det spontana, 

som bar när krafterna uttömts (André 2012, 41). 
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Lisa Rolfs samtida hade stor respekt för hennes insatser. Professor Pelle Holm, 

biblioteksstyrelsens ordförande, skrev i Lunds Dagblad: ”Med mycket omfattande 

kunskaper förenade hon en ovanlig organisationstalang, och snabbt och friktionsfritt 

lyckades hon genomföra omorganisationen, och skapa ett bibliotek, som fullt motsvarade 

den nya tidens krav. Men hon var inte bara en boksynt bibliotekstjänsteman och en 

dugande chef, utan hon var också en vänlig och hjälpsam rådgivare åt den boklånande 

allmänheten och hon lyckades mycket snart göra biblioteket till en verkligt populär 

institution”. 

 

En bild av personen Lisa Rolf glimtar även till i ännu en notis om hennes bortgång i 

tidskriften Tidevarvet, en notis vars skribent är okänd.  

Personligen var hon en av ”de stora tysta människorna”, just den sorten som Carlyle 

apostroferade i en prosahymn. Mitt i ordflödenas och reklamens tid hade hon verkligen 

råd till att vara en av dem. 

 

Emilia Fogelklou formulerade också sin bild av vännen i en dikt, som hon skickade till 

familjen efter Lisa Rolfs död: 

 

Till Lisa 

Från allt som är rent och slutet och allt som tidigt blev brutet och sluppit att 

vissna ner – Från allt som är djupt och förteget, som aldrig tog andras för 

eget och ej syntes likt något mer – Från allt vad i fröjd man fått skåda i själar 

och skogar – att båda en Skönhet oändlig, som ger – Från allt som spörjer 

och anar och i djupet begrundande spanar och ordlöst trängtar och ber – 

Från allt som i stillhet kan lida och törnenas slingor så svida, att andra blott 

rosorna ser - där strömmar en vind, när du svinner och Evigheten dig vinner 

och hemlighetsfullt mot oss ler (Norén 2012, 43).  
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Elsa Ulfsparre 
 

 
 

Sammanfattning av Elsa Ulfsparres biografi 

 

Vem var Elsa Ulfsparre? Elsa Ulfsparre föddes i Malmö den 4 juli 1905. Hennes föräldrar 

var överläkaren Otto Gröné och Ida Sjöstedt.  

Otto Gröné var son till lantbrukarna Ola Nilsson och Karna Mårtensson. Otto Gröné 

föddes i Grönby, Malmö, 1872. Studerade i Lund 1892; med kandidatexamen 1898 och 

licentiatexamen 1901. Underläkare vid barnbördsavdelningen 1907, lasarettsläkare och 

överläkare vid barnbördsavdelningen 1909–1937, styrelseman vid Malmö allmänna 

sjukhus 1917–1930, stadsfullmäktige i Malmö 1919–1934 och dess ordförande 1929–

1934. Otto Gröné skrev ett 20-tal uppsatser, bland annat ”Om havandeskap och 

förlossning vid organiska hjärtfel” och ”Om den så kallade havandeskapsnjuren”. Ida 

Sjöstedt var dotter till statsvetaren Frans Sjöstedt och Rosalie Bergenstjerna (Vem är det 

1940; Hilderbrand 1911; Grill (red.) 1967–1968; Norlind 1932; Fries 1949; Fries & 

Lövgren 1956; Fries, Wortzelius & Persson 1967).   

 

Elsa Ulfsparre tog sin studentexamen i Lund 1924, filosofie kandidatexamen 1927 och 

medverkade vid en bibliotekskurs i Stockholm 1928. Elsa Ulfsparre blev assistent vid 

Lunds stadsbibliotek 1929–1932 och slutligen stadsbibliotekarie i Lund sedan 1932 

(Harnesk 1948). Elsa Ulfsparre gifte sig 1957 med direktören Sigge Ulfsparre som föddes 

i Malmö 1897 av godsägaren Sigge Ulfsparre och Ingeborg Iacobæus. Sigge Ulfsparre 

tog sin studentexamen i Lund 1916, sin filosofie kandidatexamen 1921 och blev 

verkställande direktör vid Wemmenhög-Skytts AB 1926. Sigge Ulfsparres stora intressen 

på fritiden var golf och fiske. 
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Elsa Ulfsparre var även delaktig vid ett flertal studieresor. Tyskland 1921, 1922 och 1929; 

Schweiz 1923, 1939 och 1947; Frankrike1924-1925, 1933 och 1939; England 1926; 

Österrike 1931; Danmark 1935; Italien 1937; Belgien och Holland 1938 (Davidsson 

1966; Norlind 1932; Fries 1949; Fries & Lövgren 1956; Fries, Wortzelius & Persson 

1967).  

 

Elsa Ulfsparre i media 
 

I Biblioteksbladet publicerad 1927 fanns en notis i tidningen med titeln ”Bibliotekskursen 

våren 1928” som anordnades av Kungliga skolöverstyrelsen våren 1928 med 46 sökande, 

varav 28 deltagare antagits. Fil. kand. Elsa Ulfsparre var en av de utvalda till kursen.  

Kursen började den 9 januari för att senare preliminärt avslutas den 9 juni. Schemat var 

fullspäckat för deltagarna som hade föreläsningar som hölls måndagar, onsdagar, 

torsdagar och fredagar klockan 9–12 samt tisdagar klockan 9–11 och 14–16 som var 

förelagda till skolöverstyrelsens föreläsningssal, en lokal som hålls tillgänglig bestämda 

tider på dagen för arbete på egen hand. Lördagarna tillägnades åt demonstrationer, 

skrivningar och så vidare. Detta var en kurs där personer fick göra en intresseanmälan för 

att delta, men där inte alla sökande blev godkända för att delta i kursen. Elsa Ulfsparre 

blev emellertid godkänd för att bli deltagare till denna bibliotekskurs.   

 

Elsa Ulfsparre (1934) skrev i Biblioteksbladet ”Samarbete mellan folkskolor och 

stadsbibliotek: Ett försök i Lund, som slagit väl ut” för att lyfta fram det, enligt henne 

själv, lyckade samarbetet mellan folkskolor och stadsbiblioteket i Lund.  

1930 anhöll styrelsen för Lunds folkskolors bibliotek att få deponera sin boksamling till 

Lunds stadsbiblioteks ungdomsavdelning. Boksamlingen vad dels en uppsättning böcker 

som varit tilldelade Lunds folkskolor som användes som referensbibliotek. Dels fanns ett 

så kallat centralbibliotek på en av folkskolorna, men det hölls öppet för samtliga barn i 

folk- och fortsättningsskola endast en halvtimma per vecka vilket resulterade i att 

biblioteken utnyttjades ytterst lite. Klassbiblioteken behövde en grundlig genomgång och 

uppdatering med modernare facklitteratur. Efter inventering och revision sände såväl 

folkskolan som fortsättningsskolan sina böcker till stadsbiblioteket. Det var omkring 

1200 band som stadsbiblioteket fick mottaga. Organisationen av förflyttningen var 

Ulfsparre extra nöjd med: ”Böckerna hade tidigare utlånats efter Newark system, så att 

fickor, bokkort, och datumlappar funnos. De kunde därför genast sätta upp i hyllorna på 

ungdomsavdelningen (1934, 279)”.  

 

Tillströmningen till stadsbibliotekets ungdomsavdelning ökade till den grad att barnen 

blev uppdelade i grupper efter ålder och skolklass. Varje grupp hade lov att låna böcker 

två gånger i veckan. Det som fanns kvar av de gamla klassbiblioteken skulle gallras ut 

eller förenas med stadsbibliotekets nya samling efterhand som nya klassbibliotek 

införskaffades. Bokurvalet till skolornas nya boksamlingar valdes av lärarna vid skolorna 

i samråd med stadsbibliotekarien. Böckerna accessioneras och stämplas på 

stadsbiblioteket för att senare sickas ut till skolorna. 
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Klasserna får omkring 40 band vardera som sköts av klassföreståndaren. Böckerna är 

tänkta att användas i skolornas lärorum eller lånas hem över en kortare tid för 

uppsatsskrivning eller annan typ av hemarbete.  

 

Arrangemanget har under de år det haft bestånd varit till allmän belåtenhet. 

Folkskolorna har haft omedelbar tillgång till den litteratur som varit av 

betydelse för undervisningen, men har sluppit allt besvär med nyanskaffning, 

inbindning och accessionering o dyl. och det har visat sig fördelaktigt att som 

skett koncentrera utlåningen av annan barn- och ungdomslitteratur till 

stadsbibliotekets ungdomsavdelning, vars möjligheter att komma i kontakt 

med barnen betydligt ökar (Ulfsparre 1934, 280). 

 

Elsa Ulfsparre (1937) har även skrivit artikeln ”Lund stadsbiblioteks ungdomsavdelning” 

i Biblioteksbladet som behandlar invigningen den 1 september 1936 av den utvidgade 

ungdomsavdelningen på Lunds stadsbiblioteket. Det är andra gången sedan 1932 som 

ungdomsavdelningen flyttats. Tidigare flyttades ungdomsavdelning från 

bibliotekspersonalens nuvarande arbetsrum till ett studierum, och nu har barnen fått en 

avskild läsrumsavdelning med anslutning till ett utlåningsrum. Utlåningsavdelningen har 

bokhyllor runt väggarna och fristående låga bokhyllor öppna åt två håll och med breda 

skivor över översta hyllan. Dessa låga hyllor anser Ulfsparre är lagom att stå och läsa vid. 

Lösningen är tagen från Stockholms ungdomsavdelning, som precis som Lunds 

ungdomsavdelning, saknar bord och stolar i anslutning till utlåningsrummet. I läsrummet 

finns emellertid sittplatser och en småbarnsvrå med väggfasta bänkar, barnkammartavlor 

och en hylla för bilderböcker.  

 

Även fast Ulfsparre med mycket energi och positivism lyfter fram den nya 

ungdomsavdelningen är hon inte rädd för att även vara kritisk: ”Lund stadsbiblioteks 

ungdomsavdelning har fått ljusa och trevliga lokaler, men de har redan visat sig dåligt 

rymma vinterkvällarnas stora tillströmning av besökare (1937, 145).”  

 

Elsa Ulfsparre har fått en utnämning som endast nämns följande i Biblioteksbladet: ”Vid 

Lunds stadsbibliotek till stadsbibliotekarie fil. mag. Elsa Gröné, förutvarande, assistent 

vid samma bibliotek (1932, 66).” 

 

Elsa Ulfsparre har även valt att skriva om Lunds stadsbiblioteks historia som börjar med 

beslutet att inrätta ett stadsbibliotek i Lund 1864. Pengar och böcker till stadsbiblioteket 

insamlades av personer som var intresserade av ett stadsbibliotek och när en styrelse blev 

tillsatt av kyrkostämman kunde biblioteket följande år börja sin verksamhet. Under de 

första fem åren inhystes biblioteket i ett litet rum i pastorsexpeditionen och saknade alla 

medel till sitt underhåll utöver vad som tillkom i form av gåvor till biblioteket. 1870 

hamnade bibliotekets boksamling till en vind på en av stadens folkskolor. Efter tio år 

flyttades samlingen ned från vinden till en skolsal.  
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Samtidigt samma år beslutade stadsfullmäktige och kyrkostämman att stadsbiblioteket 

skulle få årliga anslag vilket gjorde att biblioteket växte från 500 band till 1000 band på 

endast fem år samtidigt som antalet användare ökade från 20 till 200 personer. 1901 blev 

förhållandena ännu bättre då kyrkostämman avslog biblioteksstyrelsens anhållan om 

anslag.  

Istället åtog sig stadsfullmäktige att finansiera bibliotekets underhåll och upplät 

omedelbart en ny lokal i församlingshemmet. För första gången var biblioteket i en lokal 

som var disponerat för ändamålet.  När antalet användare ökade så ökade även återigen 

klagan på brist på utrymme. År 1919 kom ett förslag att stadsbiblioteket skulle sättas 

samman med arbetarbiblioteket som inrättades 1892 som ägdes av Lunds 

arbetarkommun. 1927 beslöts att öppna ett nytt bibliotek med en ny bibliotekarie den 2 

januari 1928. Det nya biblioteket blev centralt benäget mitt emot domkyrkan och kunde 

med lämplig inredning ordnas upp till ett modernt stadsbibliotek med särskilt läsrum och 

öppna hyllor. En del av den nya lokalen ansågs överflödig för tillfället och hyrdes istället 

ut till studiecirkelrum till lokala utbildningsutskottet. Källaren användes som magasin och 

det nuvarande arbetsrummet som barnbibliotek. Lisa Rolf blev den nya bibliotekarien 

över stadsbiblioteket som Ulfsparre anser att ”Man hade lyckan att som bibliotekarie i det 

nya biblioteket förvärva fil. lic. Lisa Rolf (1932, 270)”. Ulfsparre reflekterar kring 

framtida förändringar i biblioteket genom: ”Det nya barnbiblioteket saknar tyvärr avskilt 

läsrum. Detta kan möjligen så småningom inredas i ett av magasinrummen. Men 

personalen är ännu för liten för att någon på expeditionstid skall kunna avvaras till 

övervakningen. Alltså får barnen nöja sig med de sittplatser som finns i 

utlåningsavdelningen (1932, 271)”. Ulfsparre reflekterar även över vuxenavdelningen: 

”De vuxnas avdelning har visat sig i allo tillfredsställande. Visserligen är läsrummet skilt 

från entrén endast genom en disk, vilket kanske kan verka störande på studierna, men å 

andra sidan underlättar det betydligt övervakningen och sparar personal. De som sköta 

expeditionen kunna samtidigt stå till tjänst i läsesalen (1932, 271–271)”.   

 

Ulfsparre väljer även att synliggöra den ökade frekvensen på biblioteket gällande besök, 

läsesalsbesök, låntagare och hemlån. ”Det märktes från början, att biblioteket hade en 

mission att fylla. Den starka ökningen av boklån redan första året (dubbelt mot båda 

bibliotekens sammanlagda utlåning förut) torde väl till en del ha berott på det centrala 

läget. Men den år från år växande frekvensen visar, att många av stadens invånare förut 

ej fått sin läslust tillfredsställd. (1932, 272)”.  

 

Ulfsparre fortsätter sin redogörelse över bibliotekets förändringar över tid för att slutligen 

avsluta artikeln med en allmän slutsats över Lunds stadsbiblioteks historia: 

 

På det hela taget kan man nog säga, att Lunds stadsbibliotek har tillräckliga 

lokaler för att taga emot det stora besökarantalet, men att anslagen fastslå 

dåligt att ersätta böcker med samma snabbhet, som de slitas ut, då de äro 

utsatta för flitig utlåning som här. Även nyinköp måste ju göras, för att 

biblioteket skall kunna följa med sin tid, och då bli ersättningsköpen i någon 

mån lidande (1932, 272) 
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Kerstin Osborne 
 

 

 
 

Sammanfattning av Kerstin Osbornes biografi 

 

Vem var Kerstin Osborne? Kerstin Osborne föddes i Landskrona den 6 september 1911 

av borgmästaren August Munck af Rosenschöld och Elisabeth von Sydow.  

Kerstin Osborne tog sin studentexamen 1930 och sin filosofie magisterexamen i Lund 

1937. Osborne arbetade som biblioteksassistent i Katrineholm 1938 och som 

biblioteksassistent i Karlstad 1939–1941. Därefter arbetade Kerstin Osborne vid 

Göteborgs stadsbibliotek 1941–1944 och senare som andrebibliotekarie vid Göteborgs 

stadsbibliotek 1944–1947. Ett år senare fick hon anställning som bibliotekskonsulent vid 

Skolöverstyrelsen 1948–1960 och därefter som stadsbibliotekarie i Lund 1960–1976. 

Mellan 1948 och 1960 arbetade hon även som rektor för skolöverstyrelsens 

biblioteksskola i Stockholm 1948–1960. Slutligen blev Kerstin Osborne bibliotekschef 

1960 vid Lunds stadsbibliotek.   

Kerstin Osborne träffade 1953 den engelske bibliotekarien Edgar Osborne 1957 på en 

konferens i Tylösand och de gifte sig 1957.   

 

Kerstin Osborne medverkade även vid ett antal studieresor. Osborne besökte Danmark 

1937, USA 1946 (med tjänstgöring vid Rockford Public Library mars till september); 

England 1952 och 1954; Finland 1953 och slutligen även Norge och Kanada med 

ospecificerade datum (Norlind 1932; Fries 1949; Fries & Lövgren 1956; Fries, Wortzelius 

& Persson 1967). 
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Kerstin Osborne i media 
 

Kerstin Osborne anställdes som stadsbibliotekarie 1960 med uppdraget att skapa ett 

modernt bibliotek i Lund. Detta blev en kamp som hon fick utkämpa i tio år; alla höll med 

om att Lund behövde ett nytt stadsbibliotek, men alla föreslagna tomter avvisades. Först 

1968 togs det första spadtaget som skulle lägga grunden till dagens stadsbibliotek. Ett 

citat från Sydsvenskan (2011) sammanfattar Osbornes upplevelser kring bygget av det 

nya stadsbiblioteket ”ingen har sagt att det ska vara lätt”. När Osborne blev anställd vid 

Lunds stadsbibliotek hade hon bakom sig flera år hos Bibliotekskonsulenterna i 

Stockholm, där en av hennes huvuduppgifter var att inspektera bibliotek i Sverige. De 

sista tolv åren var hon rektor för biblioteksskolan där hon fick möjlighet att lära känna 

den nya generationen bibliotekarier. Tidningen fortsätter sina hyllningar:  

 

Hon hade också ett stort internationellt nätverk i USA, England och Norden, 

då framför allt Danmark. Det är nog ingen slump att det nya stadsbiblioteket 

fick en dansk arkitekt. Vi, hennes medarbetare, kallade henne alltid ”Chefen”. 

Inte för att hon skrämde någon, men det fanns en kunskap hos henne som 

förmedlade respekt och auktoritet, något som hon utnyttjade när hon försökte 

övertyga makthavarna. Samtidigt var hon vänlig och inkännande. Typiskt var 

hennes genuina människointresse. Hon småpratade gärna med var och en och 

förmedlade kärlek till yrket och till biblioteket. Efter det att hon gått i pension 

behöll hon kontakten med biblioteket, hennes skötebarn. Vid en personalfest 

för tre år sedan var hon med och höll tal om bibliotekets tillkomst. Hon var då 

97 år gammal. I en intervju tillfrågades hon en gång om vad hon var mest stolt 

över i sitt yrkesliv. Hon svarade tillkomsten av det nya biblioteket och särskilt 

de 16 nya tjänsterna som inrättades samtidigt. Med biblioteksbygget och med 

de nya tjänsterna fick Lunds stadsbibliotek en grund att stå på, som gjorde det 

till en förebild i biblioteksvärlden. Kerstin Osborne var en imponerande och 

intagande människa. Hon ägde den library spirit som karaktäriserade den krets 

av pionjärer som byggde upp svenskt folkbiblioteksväsen i mitten av 1900-

talet och som hon tillhörde. För Kerstin Osborne handlade det om kärlek till 

medmänniskor, till kunskap och kvalitet, till bildning och utbildning. 

Biblioteken hade en självklar roll i samhällsbygget. Hennes öppna och varma 

personlighet gjorde henne högt uppskattad långt utanför bibliotekskretsen. 

Hon blev en välkänd lundaprofil, hon bidrog till att göra Lund till Lund. Vi 

arbetskamrater har ett ljust och levande minne av Kerstin Osborne (André, 

Ingvar, Petersson & Sjögren 2011). 
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Jenny Leonardz och Agneta Ullenius (2004) publicerade ”Världens första atlas en 

lundensisk dröm” i Svenska dagbladet som väljer att synliggöra för sina läsare att världens 

första moderna atlas nu kan visas upp för allmänheten. Atlasen representerar hela världen 

och trycktes i Antwerpen 1574 i folioformat. Den första upplagan utgavs 1570 och 

omfattar 70 kartor. Kartorna var en gåva från Kerstin Osborne och hennes man Edgar 

Osborne som var bibliotekarie och boksamlare och atlasen var hans gåva till hustrun 

1958. Han skänkte också en samling äldre barnböcker till stadsbiblioteket i Toronto och 

en samling manuskript till universitetsbiblioteket i Calgary.  

Universitetsbiblioteket har på sin hemsida gjort ett stort antal äldre handskrifter 

tillgängliga, sådana som tillhör kulturarvet och ska bevaras för all framtid.  

 

Kulturportal Lund har med hjälp av förre bibliotekarien vid Lunds stadsbibliotek Ingrid 

André publicerat två artiklar om denna proaktiva dam. Publiceringsdatumen är okända 

men är med säkerhet skrivna efter Kerstin Osbornes död 2011. ”Kerstins bok” är den 

första artikeln som beskriver att det inne i Löwegrenska trädgården, mitt emot 

stadsbibliotekets västra gavel, växer en bok som planterades 2011 som en gåva från släkt 

och vänner till Kerstin Osborne efter hennes 100-årsdag. Tyvärr dog Osborne några dagar 

före sin födelsedag så istället för en present blev trädet en minnesgåva. Osborne var 

mycket intresserad av natur och växtlighet och donerade själv pengar till Tunaparken när 

flera av parkens träd skadats i en storm. Därmed blev valet av en bok som gåva till 

Osborne självklar, framförallt när trädet planterades precis utanför hennes livsverk, Lunds 

stadsbibliotek. ”Vem var hon, Kerstin Osborne? Hon var Lunds stadsbibliotekarie 1960–

1976. Stadsbiblioteket vid S:t Petri kyrkogatan är i stort sett hennes verk. Hennes 

förutseende gjorde att biblioteket idag fortfarande känns modernt och fräscht”. Den andre 

artikeln ”Osborne, Kerstin (1911–2011), stadsbibliotekarie” är till minne av Kerstin 

Osborne som främst behandlar uppbyggnaden av Lunds nya och moderna stadsbibliotek 

med rubriker som ”Föregångare vad gäller svensk biblioteksutveckling” och ”Kunskap 

och kvalitet”. Det skrivs följande: 

 

När Kerstin Osborne kom till Lund hade hon bakom sig flera år inom 

biblioteksvärlden. 1938 genomgick hon den tidens bibliotekarieutbildning. 

Hon skrev 1944 den första förslaget för standard för svenska folkbibliotek. 

Kort efter kriget gjorde hon en halvårslång resa till USA, det land som ansågs 

vara föregångare vad gäller biblioteksutveckling. Hon kom hem med många 

idéer om hur folkbiblioteken skulle moderniseras. Hon anställdes 1948 som 

extra bibliotekskonsulent vid Skolöverstyrelsen med uppdrag utveckla kurser 

för heltidsanställda bibliotekarier, något som blev Skolöverstyrelsens 

biblioteksskola, föregångaren till dagens Bibliotekshögskola i Borås. Som 

rektor lärde hon känna och kunde inspirera generationer av bibliotekarier 

(2011).   

 

André fortsätter med sitt hyllningstal: ”Kerstin Osborne tillhörde den krets av pionjärer 

och idealister som byggde upp svenskt biblioteksväsen i mitten av 1900-talet. Biblioteken 

skulle med kunskap och kvalitet bidra till bildning och utbildning och därmed en självklar 

del i samhällsbygget”.  
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Det har skrivits ett minnestal efter Kerstin Osbornes död av Sara Jonasson som är 

Osbornes guddotter. I minnestalet benämns Osborne som ”Tetta” och inleder sitt tal 

följande: ”Många av oss som sitter här idag känner Tetta, som på flera sätt blev 

Sundöregrenens Grand Old Lady. Hon hade inga egna barn, men räckte till för oss alla.  

 

Hela släkten var hennes närmaste familj (2015, 1)”. Några personliga minnen nämns även 

i minnestalet:  

 

Vid mitt dop 1966 blev hon min gudmor, ett uppdrag som hon genast tog på 

stort allvar. Inte i någon religiös bemärkelse direkt, utan snarare som ”a fairy 

godmother”. Den jul då jag var 13 och Tetta 68 uppfyllde hon min hetaste 

önskan: en Salomonryggsäck! Lyckan var fullständig både på vägen till och 

från skolan.  Men hon kunde vara sträng också och rättade gärna mig och mina 

systrar när hon tyckte att vi inte talade ordentligt. Min syster Marie blev 

särskilt uppretad när Tetta kallade henne Majie, eftersom hon ännu inte kunde 

säga R. ”Tetta kan knappt och hållet pjata jent. Hon säjer ju Majie”, sa hon 

irriterat till våra föräldrar (2015, 1). 

 

En rolig anekdot som nämns i talet är att när Johansson var liten var ”Tetta” jättegammal, 

men ju äldre Johansson blev ju yngre blev Osborne. Hon beskrivs som en härlig människa 

som var lång, stilig, kraftfull, generös, omtänksam, rolig, nyfiken och alltid intresserad 

av samtiden. Hon ska ha varit den första som köpte en CD-spelare, men den sista som 

skaffade en frys. Hon ska, enligt minnestalet, ha rådfrågat Johansson om hon kunde 

rekommendera någon modern skrift om hur man fryser in. Orsaken till detta var att den 

enda skrift som hon hittade var publicerad någon gång under 50-talet (2015, 2).  

Minnestalet avslutas med: 

 

Två dagar före sin 100-årsdag somnade Tetta stillsamt in, som den sista i sin 

stora syskonskara. För många av oss var det en epok som gick i graven, men 

också en personlig förlust. För mig blev Lund lite tomt och platt utan Tetta 

och jag saknar henne lite hela tiden (2015, 3). 
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Elisabet Ingvar 
 

 
 

Sammanfattning av Elisabet Ingvars biografi 

 

Vem är Elisabet Ingvar? Elisabet Ingvar föddes i Lund den 4 juni 1923. Fadern är 

häradshövdingen Knut Ulfsparre och modern är Aimée de Maré.  

Elisabet Ingvar tog studenten på Katedralskolan i Lund under andra världskriget. Redan 

under skoltiden träffades Elisabet Ulfsparre och David H. Ingvar. De gifte sig 1946. Då 

hade Elisabet tagit en filosofie kandidatexamen i moderna språk och bibliotekarieexamen 

vid Bibliotekshögskolan i Stockholm. David H. Ingvars medicinska forskning förde 

honom till Kanada och Egypten. David H. Ingvar ägnade sig åt klinisk hjärnforskning om 

stroke, epilepsi, skallskador och demens. Han var också intresserad av medvetande, sömn, 

minne, språk och vilja och skrev ett antal böcker om dessa ämnen, med titlar som 

exempelvis Att åldras (1974), Att minnas (1975), Att vilja (1976) och Det medvetna 

företaget (1985). Dessutom var han aktiv i radio, TV och dagspress. Tio hjärnor blev 

således hans sista bok.  

 

Elisabet, som hade anställning vid Malmö stadsbibliotek, följde med sin make under hans 

arbetsresor utomlands. I början av 1950-talet anställdes Elisabet vid Lunds stadsbibliotek, 

där hon blev kvar till sin pensionering 1988. Hela tiden arbetade hon fulltid trots att hon 

födde fyra barn. 1976 efterträdde Elisabet Kerstin Osborne som stadsbibliotekarie i Lund 

och Elisabet var då biträdande bibliotekschef och den som stod för den löpande 

verksamheten och mycket av den professionella utvecklingen. 

Parallellt med uppgiften som inköpsbibliotekarie var hon handledare för blivande 

bibliotekarier.  

 

Under sin yrkesverksamma tid engagerade sig Elisabet i utvecklingsfrågor i Sveriges 

allmänna biblioteksförening, fackliga frågor i svenska folkbibliotekarieförbundet. Hon 

var länge ledamot av Bibliotekstjänsts styrelse och hon verkade i Sveriges Radios 

styrelse. Elisabet Ingvar var bibliotekschef i Lunds kommun 1976–1988.  

Efter kommunsammanläggningen 1974 fick biblioteket ett antal före detta 

kommunbibliotek att ta hand om och utveckla. Under Elisabet Ingvar rustades 

byabiblioteken upp och nya filialer inne i Lund tillkom. 
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Elisabet Ingvar medverkade under sin karriär på två studieresor, den första studieresan 

var till Danmark 1947 och den andra var till USA 1952. Elisabet var även tjänstledig 

december 1951 till mars 1953 för tjänstgöring vid Mc Gili University library i Montreal, 

Kanada (Norlind 1932; Fries 1949; Fries & Lövgren 1956; Fries, Wortzelius & Persson 

1967).  

 

Elisabet Ingvar i media 
 

”Bibliotekschef insåg tidigt vikten av datorisering” publicerades 12 maj 2013 av 

Sydsvenskan som upplyser sina läsare om att förra bibliotekschefen i Lund Elisabeth 

Ingvar har avlidit.  Ingvar anställdes vid Lunds stadsbibliotek i början av 1950-talet där 

hon blev kvar till pensioneringen 1988. Under hela sin anställning arbetade hon heltid 

trots att hon under sin anställningstid födde fyra barn. 1976 blev Ingvar stadsbibliotekarie, 

vilket sågs som en självklarhet.  En av orsakerna till att Ingvar var ett ”självklart val” 

enligt Sydsvenskan var att Ingvar under hela 1960-talet var engagerad i planering och 

byggandet av det nuvarande stadsbiblioteket. Elisabet var då biträdande bibliotekschef 

och den som stod för den löpande verksamheten och mycket av den professionella 

utvecklingen. Ingvars starka sidor nämns i artikeln:  

 

Elisabets starka sida var litteraturen, bokkännedomen, överblick och kunskap 

om förlagsvärlden, både vad gällde europeiska, nordiska och svenska 

språkområden. Bokbeståndet på Lunds stadsbibliotek har troligen varken förr 

eller senare varit så rikt och allsidigt. Parallellt med uppgiften som 

inköpsbibliotekarie var hon handledare för blivande bibliotekarier. Många 

elever kan vittna om hennes engagerade handledarskap (Sydsvenskan 12 maj 

2013).  

 

Sjuttiotalet med sin antiauktoritära tidsanda satte många chefer på prov, så även Elisabet, 

men hon klarade sin uppgift med ”saklighet, humor och intelligens” enligt tidningen. 

Efter kommunsammanläggningen 1974 fick biblioteket ett antal före detta 

kommunbibliotek att ta hand om och utveckla. Under Elisabet Ingvar rustades 

byabiblioteken upp och nya filialer inne i Lund tillkom. 

Elisabets stora insats enligt Sydsvenskan var att hon tidigt förstod hur väl datoriseringen 

skulle kunna utnyttjas för biblioteksutveckling och utveckling av metoder och rutiner, det 

första datasystemet installerades redan på tidigt 1980-tal. 

Artikeln avslutas med ännu ett hyllningstal om denna djupt engagerade kvinna: 

 

Många vackra ord kan sägas om Elisabet, till sin person var hon blygsam. Men 

hon var vänlig, glad, hjälpsam och frikostig. Vi minns de glada 

biblioteksfesterna i hennes hem på Villa Sunna. Elisabet var en ovanlig 

människa, så ovanlig att man om henne kan citera Frans G Bengtssons ord: 

´slutligen är några födda lyckliga och de finna alltid vad de önska´ 

(Sydsvenskan 12 maj 2013).     
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”Biblioteket slutar låna till industrier” var en rubrik som prydde Skånska dagbladets 

nyhetsflöde 1 juni 1980. Stadsbiblioteket i Lund har etablerat utlåningsmöjligheter på sex 

stora industrier i Lund. Två industrier står på tur inför 1980 och sedan är det ”stopp” som 

notisen abrupt påpekar. Inledningen fortsätter med ett uttalande från Ingvar som 

konstaterar följande: ”Nu ska vi göra en utvärdering” och ”Det är viktigt att stanna till 

och se över verksamheten innan den vuxit ut för mycket”. Från och med nästa år är det 

slut på stadsbidragen till stadsbibliotekets arbetsplatsutlåning. Projektet ska fram till nästa 

år ha kostat staten 250 000 kronor under en treårsperiod, och etablerat sig på åtta 

arbetsplatser. Ingvar fortsätter sitt resonemang med ”Och hittills har det gått mycket bra, 

säger Elisabeth Ingvar. Nu ska vi titta noggrannare på det här försöket, och bl a göra en 

enkätundersökning”. Det var 1977 som Lunds stadsbibliotek började med projektet att 

låna ut böcker på arbetsplatser. Första industrin var Gambro, därefter Tetra pak 1978, 

Åkerlund & Rausing 1979 och Alfa Lava 1980. På dessa industrier går det att låna böcker 

i lunchrummet. Två industrier står på tur, men vilka det blev var vid denna tid hemligt: 

”Det kommer att bli företag utanför Lunds tätort, säger Elisabeth Ingvar. Men några namn 

vill jag inte nämna idag”. Notisen uttrycker stolt: ”Pionjärer på området var Malmö redan 

i slutet på 60-talet. Sedan har flera kommuner i landet tagit efter- och 1977 även Lund”. 

Avsikten bakom projektet beskrivs även i notisen att det är att försöka locka 

biblioteksovana personer till stadsbiblioteket genom att öka attraktiviteten för 

biblioteken. Att industriarbetarna enkelt kan låna hem en bok på sin arbetsplats bygger 

på förtroendebasis. Bibliotekarie finns på plats en gång i veckan för att ta emot 

beställningar på böcker som arbetarna är intresserade av att låna. Men kan låna hem 

böcker utan att behöva komma i kontakt med en bibliotekarie, och det är här förtroendet 

för användarna blir synligt. De sätter endast upp en lapp i hyllan som berättar att de lånat 

hem en specifik bok.  

 

Skånska dagbladet har även dem valt att publicera en artikel med Elisabeth Ingvar. 

Artikeln ”Lång kamp för att få nytt bibliotek” lyfter fram Lunds stadsbiblioteks långa 

utveckling gällande flyttande och ombyggande av lokal. Ingvar var med under hela 

processen då hon var bibliotekschef mellan 1979 och 1988, men hon började arbeta på 

stadsbiblioteket redan 1951. Egentligen började diskussionerna kring behovet av ett 

modernt stadsbibliotek redan på 30-talet, och på 50-talet var trångboddheten en akut 

problem. 1960 börjades det att utredas om ett nybygge vid Petriplatsen. Men det visade 

sig ta tio år innan biblioteket stod klart. Orsaken var bland annat protester mot att bebygga 

det historiskt intressanta området, som vissa grupper ville bevara. Efter många turer 

kunde politikerna fatta ett beslut 1966. Bygget påbörjades 1968 och stod klart 1970. 

Elisabeth Ingvar uttrycker sig följande gällande det nya och moderna stadsbiblioteket 

”Det var en stor glädje när det öppnade. Det var ett öppnare bibliotek som passade den 

nya tiden”. 

 

 

 

 

 



  
 

48 

Orsaker till kvinnornas framgång 
 

Här kommer resultatet att analyseras för att se om det finns några synliga bakomliggande 

orsaker till varför just dessa kvinnor lyckats avancera i ett patriarkaliskt Sverige 1929–

1960.  De interna och externa strukturernas påverkan kommer att synliggöras nedan för 

att lyfta fram de faktorer som varit bidragande till de kvinnliga bibliotekschefernas 

framgång.  

 

Den externa strukturens påverkan 
 

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar har alla lyckats avancera 

i ett samhälle som på många sätt motsatt sig yrkesverksamma kvinnor och framförallt 

kvinnliga chefer. Kvinnorna har alla lyckats sätta sig emot samhällsstrukturen som 

ständigt påminner bibliotekarierna om sin unika position i samhället. Trotts samhällets 

brist på kvinnliga chefer är en kvinnlig bibliotekschef inte en ovanlig position för kvinnor 

inom biblioteksvärlden, en värld som möjliggjort för just dessa kvinnor att arbeta och 

befordras till högre positioner.  

 

Familjefaktorer och organisationsfaktorer samverkar på ett sätt som diskriminerar och 

försvårar kvinnors möjligheter att nå en ledande arbetsposition i det svenska samhället.  

Dessa två faktorer skapar problem för många kvinnor, samtidigt som vissa kvinnor 

gynnats av dessa faktorer för att nå en ledande arbetsposition. Familjen kan, likaså 

kvinnornas arbetsplatser, främja just kvinnor i arbetslivet. Denna upptäckt återfinns även 

i Seldéns (2006) undersökning som synliggör att äktenskap och kvinnligt ledarskap var 

en möjlig kombination för mer än hälften av de kvinnliga bibliotekarierna som var 

verksamma mellan 1932 och 1967.  

 

Dessa unika omständigheter hade Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet 

Ingvar som alla valde bibliotekarieyrket. Kvinnorna kom alla från privilegierade familjer 

och de valde alla ett yrke som traditionellt gynnat kvinnor att komma ut i arbetslivet och 

därmed även att klättra på karriärstegen.   

Dessa två faktorer, familj och organisation, har upptäckts som avgörande eller förödande 

för kvinnor som vill komma utanför hemmets väggar och börja arbeta under 

analyspersonernas samtid. Dessa två faktorer har flera underfaktorer som tillsammans har 

gynnat just bibliotekscheferna att uppnå sina unika positioner i samhället. 

 

De avgörande familjefaktorer som upptäckts hos Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin 

Osborne och Elisabet Ingvar är att alla tillhörde familjer med hög inkomst. Lisa Rolfs far 

Ludvig Peterson var en framgångsrik stockholmsarkitekt och Lisa Rolfs mor Anna Möller 

var byggmästardotter. Samma mönster återfinns hos Elsa Ulfsparre vars far var 

överläkaren och forskaren Otto H. Gröné och Elsa Ulfsparres mor var 

stadsveterinärsdottern Ida Sjöstedt. Elisabet Ingvars far var häradshövdingen Knut 

Ulfsparre och modern Aimée de Maré dotter till häradshövdingen Gustav de Maré och 

frihandlaren Annie Stael von Holstein.  Slutligen var Kerstin Osbornes far borgmästaren 

August Munck af Rosenschöld och modern Elisabeth von Sydow. Alla analyspersonerna 

kom från familjer med en bra inkomst och social status med starkt inflytande i samhället.  
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Fädernas yrken avslöjar även att de alla hade någon form av akademisk bakgrund, en 

bakgrund som deras döttrar senare övertog. Denna upptäckt synliggör att familjens 

akademiska tillhörighet har påverkar döttrarnas val och möjligheter att börja en 

akademisk utbildning. I Bilaga A Kvinnliga stadsbibliotekarier i Sverige 1929–1960 

synliggörs tydligt att den akademiska examen har varit eftersträvad av kvinnor som 

innehaft en ledande position på stadsbiblioteken i Sverige mellan 1929 och 1960.  
Inte nog med fädernas akademiska bakgrunder hade kvinnornas makar, förutom Lisa Rolf 

som förblev ogift, även de akademisk bakgrund med bra betalda arbeten. Vikten av 

utbildning är tydlig i denna undersökning, vilket även understryks i andra liknande 

undersökningar gällande yrke och karriärsavancemang. Lars Seldén (2007) har 

exempelvis synliggjort detta fenomen genom att problematisera utbildningsvanor och den 

rekryteringspraktik som försiggår inom bibliotekarieyrket.   
 

Ulfsparre gifte sig med direktören Sigge Ulfsparre, Kerstin Osborne med bibliotekarien 

Edgar Osborne och Elisabet Ingvar gifte sig slutligen med doktorn och forskaren David 

H. Ingvar. Det betyder att utbildning återigen är en avgörande faktor för kvinnornas 

framgång. Familjernas akademiska utbildning är avgörande samtidigt som deras framtida 

makar även dem måste vara, eller ha varit, inom den akademiska världen för kvinnornas 

möjligheter till utbildning och slutligen att starta en yrkeskarriär ska vara möjlig. Pengar, 

utbildning och social tillhörighet går hand i hand. 

 

Alla bibliotekscheferna valde att gifta sig förutom Lisa Rolf. Det kan inte bekräftas att 

Lisa Rolf gjorde ett aktivt val gällande att inte gifta sig, men det resulterade i att hon fullt 

ut kunde investera i sin utbildning och yrkeskarriär.  

 

Av dessa fyra kvinnor var det endast Elisabet Ingvar som fick barn av de fyra undersökta 

kvinnorna, och hon fick fyra stycken. Att inte skaffa barn resulterade i att kvinnorna 

kunde satsa mer på sina yrkeskarriärer. Trotts detta valde Elisabet Ingvar att skaffa barn. 

Hennes beslut att skaffa barn försvårade emellertid inte hennes karriär eftersom hon 

fortsatte att arbeta heltid. Hennes egen inkomst tillsammans med hennes make gjorde att 

de ekonomiskt hade råd att hyra in någon annan att ta hand om barnen när de själva, det 

vill säga Elisabet Ingvar, arbetade på Lunds stadsbibliotek. Det betyder att deras 

ekonomiska förhållanden kompenserade de investeringar som annars förväntades av 

modern att ta, det vill säga att vara hemma med sina barn och ta hand om hushållet.  

Magnus Bygren och Michael Gähler (2007) synliggör detta problem genom att lyfta fram 

att män som är samboende med barn har betydligt större chanser att bli chefer än kvinnor 

med samma utgångspunkt.  

 

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar var alla ambitiösa och 

nådde alla en högre titel än deras utbildning erbjöd. Det betyder att det ointresse som finns 

hos kvinnor att nå en ledande position inom biblioteksvärlden inte återfinns i denna 

undersökning, en upptäckt som hittas i Marija Hanes och Mauritza Rhodéns (2008) 

magisteruppsats.  
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De organisationsfaktorer som upptäckts som avgörande för Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, 

Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar är främst de universitet som dessa kvinnor fått sin 

utbildning från samt biblioteket som verksamhet. Dessa institutioner har skapat 

möjligheter för kvinnor att komma ut i arbetslivet och bestämma över sin egen framtid. 

Helt plötsligt får dessa kvinnor som genomfört akademisk utbildning och kommit ut i 

arbetslivet ett handlingsutrymme som möjliggör för dem att bestämma över sin egen 

ekonomi utan att behöva be om sin makes pengar. Universiteten gav kvinnorna de redskap 

som behövdes för att söka arbete som bibliotekarier. Lisa Rolfs, Elsa Ulfsparres, Kerstin 

Osbornes och Elisabet Ingvars utbildning var gedigen och sträckte sig väl över de krav 

som ställdes för bibliotekarier under kvinnornas samtid. Denna utbildning gjorde dessa 

kvinnor eftertraktade på arbetsmarknaden.  

 

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar arbetade som 

biblioteksassistenter vid olika bibliotek under flera år innan de slutligen hamnade vid 

Lunds stadsbibliotek. Det betyder att biblioteksvärlden försåg dessa kvinnor med mycket 

arbetslivserfarenhet som också är en av orsakerna till deras chefspositioner. Alla 

kvinnorna har tidigare alla arbetat som biblioteksassistenter och därifrån vandrat uppåt 

och efter en relativt lång yrkeskarriär nått chefsposition. Ingen gick från sin 

biblioteksutbildning till att bli bibliotekschef. Alla var tvungna att klättra på karriärstegen. 

Alla. Detta påvisar att Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar alla 

investerat i sina yrkeskarriärer och sin utbildning, något som går emot normen att kvinnor 

har största ansvaret för hem och familj. 

 

En manlig rekryterare tenderar att anlita en annan man till chefspositionen än en kvinna. 

Detta konstaterande motsätter exempelvis valet av Lisa Rolf som bibliotekschef. Så vad 

var den egentliga orsaken till varför Lisa Rolf blev rekryterad som bibliotekschef? Det 

handlar bland annat om kostnader. Ur ett penningperspektiv blir kvinnan den ultimata 

kandidaten och inte mannen, detta konstaterade stärks av resonemanget bakom Lisa Rolfs 

anställning som stadsbibliotekarie i Lund: "Det är väl sannolikt att en manlig bibliotekarie 

med den föreslagna kompetensen knappast kan påräknas, men kommittén är däremot 

övertygad om att en fullt lämplig kvinnlig bibliotekarie med erforderlig kompetens skall 

kunna erhållas för den tilltänkta lönen (Wickström 2012)." Detta är ett mycket intressant 

konstaterande från kommittén som bestämde att anställa Lisa Rolf, den första kvinnliga 

bibliotekschefen vid Lunds stadsbibliotek. Framförallt när resonemanget börjar med att 

nämna att en manlig bibliotekarie är utesluten på grund av att lönekostnaderna skulle bli 

för höga. Att omnämna en man i resonemanget stärker den externa strukturens 

uppfattning att chefsroller är i symbios med män och inte kvinnor. Detta konstaterande 

stärks ytterligare av att kommittén yttrar att ”de är övertygade om att en fullt lämplig 

kvinnlig bibliotekarie med erforderlig kompetens skall kunna erhållas för den tilltänkta 

lönen”. Synonymer till ordvalet ”erforderlig” är nödvändig, behövlig, som fordras, som 

krävs, av behovet påkallad; ord som alla syftar på att en kvinna med den nödvändiga 

kompetensen kan godtas som en ersättning för en manlig chef.  
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En av anledningarna till att alltfler kvinnor anställdes inom arbetaryrken var att staten 

tjänade pengar på att kunna anställda kunnig personal till ett lågt pris. Pengar är därmed 

den sanna anledningen, vilket är väl synligt i kommitténs argument. Denna anledning 

gällde även anställningen av kvinnor vid bibliotek i Sverige och troligen även vid 

anställningen av Lisa Rolf vid Lunds stadsbibliotek.  

Trotts att detta var en av orsakerna till Lisa Rolfs anställning skapades möjligheter för 

framtida kvinnor att överta Lisa Rolfs plats som bibliotekschef vid Lunds stadsbibliotek. 

Från att kvinnor var avvikande som bibliotekschefer blir dessa kvinnor efter varje 

anställning alltmer accepterade och normaliserade som kvinnliga chefer både i 

biblioteksvärlden och i samhället. Det betyder att argumenten ”kvinnor är mindre 

produktiva” och ”kvinnor är hemma mer på grund av barnafödande” har bortsetts på 

grund av de pengar som staten kommer att tjäna på en kvinnlig bibliotekarie. Detta, 

tillsammans med deras akademiska utbildning och arbetslivserfarenhet, gör kvinnor ännu 

mer eftertraktade i biblioteksvärlden.  Detta var inget som hölls hemligt för allmänheten, 

utan det var något som var väl synligt och accepterat i det samhälle som Lisa Rolf växte 

upp och var verksam i. Män tjänar mer pengar än kvinnor. Punkt. 

 

Detta konstaterar att Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar har 

ett relativt starkt humankapital i jämförelse med andra kvinnor från sin samtid. Resultatet 

blir att just dessa kvinnor får unika möjligheter som inte var möjliga för alla kvinnor i det 

svenska samhället och i Lund. 

 

Trotts könsskillnader inom framförallt familjen och samhället som gör det svårare för 

kvinnor att nå chefspositioner har dessa kvinnor lyckats. Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, 

Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar har därmed lyckats att finna en balans mellan arbete 

och familj, något som kvinnor även i dagens samhälle har svårt att finna. En balans som 

syftar på att kvinnorna inte behövde välja mellan arbete och familj.  

 

Bibliotekarieyrket gav många kvinnor möjligheten att arbeta i ett samhälle som annars 

såg kvinnor som hemmafruar eller industriarbetare på väverier. Biblioteksvärlden blev 

därmed ett kryphål för dessa kvinnor att göra karriärer i ett samhälle som förknippade 

ledarskap med män.  

 

Kvinnor har än idag, trotts att hemmafrutiden är förbi, fortfarande obetalda arbetssysslor 

i hemmet vilket kan leda till ökad stress och försvåra möjligheterna att satsa fullt ut på 

sin yrkeskarriär (SCB 2016).  
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Den interna strukturens påverkan  
 

Så länge det finns en upplevd skillnad mellan kvinnligt genus och chefsrollen kommer 

relativt få kvinnor att rekryteras till chefspositioner inom olika arbetsplatser.  

Trotts att Lunds stadsbibliotek, tillsammans med biblioteksvärlden, normaliserat 

kvinnliga chefer inom bibliotekarieyrket har inte kvinnliga chefer automatiskt blivit 

normaliserade i samhället. Utanför biblioteksvärlden är kvinnliga chefer unika i ett 

samhälle som domineras av manliga chefer.  

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar har alla lyckats att bli 

accepterade trotts sitt avvikande kön. Orsaken är att kvinnor som bibliotekschefer inte är 

något avvikande, men kvinnliga chefer inom andra yrken är däremot något avvikande i 

det samhälle som de undersökta kvinnliga bibliotekscheferna var verksamma i.     

 

Kvinnor fostras in i en roll som karaktäriseras av omsorg, omvårdnad och emotionellt 

stöd, egenskaper som förknippas med det kvinnliga könet. Dessa egenskaper är något som 

synliggörs i Sydsvenskan gällande Elisabet Ingvars karaktär:  

 

Många vackra ord kan sägas om Elisabet, till sin person var hon blygsam. Men 

hon var vänlig, glad, hjälpsam och frikostig. Vi minns de glada 

biblioteksfesterna i hennes hem på Villa Sunna. Elisabet var en ovanlig 

människa, så ovanlig att man om henne kan citera Frans G Bengtssons ord 

`slutligen är några födda lyckliga och de finna alltid vad de önska` (André, 

Ingrid & Sjögreen, Beata 2013). 

 

Att Elisabet Ingvar beskrivs som ”vänlig, glad, hjälpsam och frikostig” synliggör att hon 

är en kvinna som med sina kvinnliga karaktärsdrag styrt bibliotekets verksamhet. Hon har 

därmed med omsorg för biblioteket, likt en moder som vördar över sitt barn, utvecklat 

dess verksamhet. 

 

Dessa så kallade kvinnliga karaktärsdrag återfinns även hos Kerstin Osborne i samband 

med hennes död:  

 

Typiskt var hennes genuina människointresse. Hon småpratade gärna med var 

och en och förmedlade kärlek till yrket och biblioteket. Efter det att hon gått i 

pension behöll hin kontakten med biblioteket, hennes skötebarn. Hennes 

öppna och varma personlighet gjorde henne högt uppskattad långt utanför 

bibliotekskretsen. Hon blev en välkänd lundaprofil, hon bidrog till att göra 

Lund till Lund (André, Ingvar, Petersson & Sjögren 2011). 
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Användningen av ordet ”skötebarn” synliggör tydligt återigen symbolismen av en 

vördande moder. Orsaken till att tidningarna väljer att symbolisera kvinnornas 

arbetsplatser med skötebarn är för att kvinnans karaktärsdrag måste synliggöras. Därmed 

måste dessa egenskaper även vara en del av kvinnans sätt att leda. Det vill säga som en 

hemmafru som med all sin energi lägger sitt liv åt sina barn och sin man, men som i dessa 

fall valt att lägga det på Lunds stadsbibliotek. Beskrivningar som ”hennes öppna och 

varma personlighet” stärker bibliotekschefens kvinnlighet. Dessa egenskaper skulle inte 

nämnas om dessa kvinnor istället var män. Dessa är inte manliga karaktärsdrag och 

därmed inget som förknippas med män och deras typ av ledande som föreställs med 

dominans och aggressivitet. 

 

Trotts bristen av egenskaper som förknippas med traditionellt manligt ledarskap uppfattas 

inte kvinnliga egenskaper som ett hinder eller en nackdel för att vara bibliotekschef.  

Detta konstaterande innebär att biblioteksvärldens krav på en bibliotekschef skiljer sig 

från en chef inom andra yrkesområden. Det betyder emellertid inte att så kallade manliga 

karaktärsdrag inte eftersöks, utan synliggör endast att kvinnornas mer kvinnliga 

karaktärsdrag är något som lyfts fram som fördelaktiga för deras yrkesposition. Rollen 

som bibliotekschef förknippas med ett kvinnligt genus både i biblioteksvärlden och i 

samhället. Att vara bibliotekschef vid Lunds stadsbibliotek förknippas därmed med en 

kvinnlig chef. Detta konstaterande överensstämmer inte med Ljunggren (2016) som 

istället anser att kvinnligt genus är i konflikt med chefsrollen gällande tre kvinnliga 

bibliotekarier som var verksamma under tidigt 1930-tal. Detta är intressant och kan bero 

på ett flertal olika anledningar. Ljunggren (2016) följer tre kvinnor som var verksamma 

inom biblioteksvärlden under tidigt 1900-tal. Detta skiljer sig från denna undersökning 

som istället följer kvinnor som alla var verksamma bibliotekschefer vid Lunds 

stadsbibliotek med ett betydligt längre tidsintervall, 1929–1960.  

 

I biblioteksvärlden är Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar en 

normalitet, framförallt vid Lunds stadsbibliotek där ingen man har varit bibliotekschef 

sedan Lisa Rolf. Kvinnorna är i sitt egenskrivna material positiva och framtidsseende med 

reflektioner kring hur verksamheten kan utvecklas och förbättras: 

 

På det hela taget kan man nog säga, att Lunds stadsbibliotek har tillräckliga 

lokaler för att taga emot det stora besökarantalet, men att anslagen fastslå 

dåligt att ersätta böcker med samma snabbhet, som de slitas ut, då de äro 

utsatta för flitig utlåning som här. Även nyinköp måste ju göras, för att 

biblioteket skall kunna följa med sin tid, och då bli ersättningsköpen i någon 

mån lidande (Ulfsparre 1932, 272) 

 

Den bibliotekschef som hade svårast för sin roll som bibliotekschef och som kvinna var 

Lisa Rolf, den första kvinnliga bibliotekschefen vid Lunds stadsbibliotek. Lisa Rolf var 

början på en ny tradition med kvinnliga bibliotekschefer i ett samhälle där kvinnliga 

bibliotekschefer fortfarande var ovanliga. Lisa Rolf hamnar därmed i en tvär kontrast 

mellan sin roll som kvinna och sin roll som chef i sin vardag.   
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När Lisa Rolf befinner sig på Lunds stadsbibliotek är hon unik som kvinnlig chef 

samtidigt som när hon stänger bibliotekets dörrar för att ta sig ut i samhällets mer 

patriarkala samhällsstruktur blir hon ännu mer unik och avvikande. Denna kontrast 

orsakar en stor osäkerhet över Lisa Rolfs duglighet både som chef och som kvinna. Denna 

osäkerhet uppfångas i Lisa Rolfs dagbok:    

 

Min själ då, full av självsäkerhet utåt, men inåt en enda svidande förtvivlan. 

Min kamp den tiden att medelst en livsåskådning komma till rätta med 

tillvaron, min självtillit som blev till mos var gång en ”livsåskådning” krasats 

sönder, men som ständigt byggde nya dylika. Jag ville ha talat med er om 

detta. Om mina spekulationer, som till sist fingo ett fäste i Kierkegaards 

Sygdommen till Döden.  

Om de följande årens planlösa sökande efter verkligheten. Min nedgångstid. 

Arbetandet uppåt för fäste i yttre tillvaron. Nuvarande läge, utan annat fäste 

än arbetet och den tillfälliga skenbara arbetsdugligheten. Fruktan för katastrof, 

när denna ger med sig. Längtan efter något att verkligen leva på. 

Uppgångstidens upplevelser av Beethovens sista pianosonat, det spontana, 

som bar när krafterna uttömts (André 2012, 41). 

 

Vid ett annat tillfälle skriver Lisa Rolf följande:  

 

Jag ville ha talat med er om detta. Om mina spekulationer, som till sist fingo 

ett fäste i Kierkegaards Sygdommen till Döden.  

Om de följande årens planlösa sökande efter verkligheten. Min nedgångstid. 

Arbetandet uppåt för fäste i yttre tillvaron. Nuvarande läge, utan annat fäste 

än arbetet och den tillfälliga skenbara arbetsdugligheten. Fruktan för katastrof, 

när denna ger med sig. Längtan efter något att verkligen leva på. 

Uppgångstidens upplevelser av Beethovens sista pianosonat, det spontana, 

som bar när krafterna uttömts (André 2012, 41). 

 

Hennes roll som chef tycks överskugga hennes roll som kvinna utanför arbetet. Rollen 

som kvinna uppfylls inte då hon har övertagit en chefsroll som egentligen är reserverad 

för manliga aspiranter. Det är tydligt att Lisa Rolf är den första kvinnliga 

stadsbibliotekarien vid Lunds stadsbibliotek, då inga sådana funderingar återfanns hos 

Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar. Efter varje kvinnlig bibliotekschef 

sammanfaller chefsrollen och kvinnligt genus alltmer med varandra och kontrasten 

mellan kvinnligt genus och chefsroll minskar.   

 

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar har alla som normbrytare 

gjort det enklare för kvinnor att bli bibliotekschefer i ett samhälle som överskuggas av 

manliga chefer.  Ju fler kvinnor som intar ledande positioner i samhället ju mindre 

kommer den upplevda skillnaden mellan kvinnligt genus och chefsrollen att vara hos 

kvinnorna själva och i samhället i stort. Detta kommer att gynna framtida kvinnor som 

vill bli chefer tills chefsrollen helt neutraliserats till att både gälla kvinnor och män.  
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Konklusion  
I detta kapitel kommer de kvinnliga bibliotekschefernas gemensamma faktorer att 

synliggöras och diskuteras för att ange orsaken till varför just dessa kvinnor lyckats att 

avancera i ett samhälle där kvinnliga chefer var i minoritet. 

 

Denna undersökning visar tydligt att vissa kvinnor har lättare att komma ut i yrkeslivet 

och avancera än andra kvinnor i Sverige mellan 1929 och 1960.  

Samtidigt som familj och make måste stötta kvinnorna i sina yrkesval, måste även 

samhället och arbetsplatsen acceptera kvinnliga chefer. Detta är inte lätt för en kvinna att 

övervinna i det svenska samhället under den tidsperiod som denna undersökning sträcker 

sig mellan.  

 

Bibliotekarieyrket som normbrytande institution för kvinnliga arbetare och chefer är inte 

ett fenomen utan en självklarhet. Bibliotekarieyrket dominerades redan under Lisa Rolfs 

tid av kvinnliga bibliotekarier som befordrats från biblioteksassistent för att slutligen bli 

bibliotekschefer i det svenska samhället. Lisa Rolf var den första kvinnliga 

bibliotekschefen vid Lunds stadsbibliotek, men inte den första kvinnliga bibliotekschefen 

i landet. Trotts detta var Lisa Rolf unik i Lund och vid Lunds stadsbibliotek. Det som 

måste klargöras är att förutsättningarna för Lisa Rolf var svårare än för exempelvis 

Elisabet Ingvar som var den senast rekryterade kvinnan som blivit bibliotekschef vid 

Lunds stadsbibliotek i denna undersökning och som därmed är den fjärde kvinnliga 

chefen i en rad av tidigare kvinnor som innehaft samma titel.     

 

De externa och interna faktorer som underlättade för Lisa Rolfs, Elsa Ulfsparres, Kerstin 

Osbornes och Elisabet Ingvars möjligheter att nå chefspositioner var framförallt 

familjefaktorer och organisationsfaktorer tillsammans med de uppfattningar som finns 

angående kvinnliga bibliotekschefer. För andra kvinnor i det patriarkala samhället 

samverkade dessa faktorer på ett sätt som istället diskriminerade och försvårade kvinnors 

möjligheter att komma ut i arbetslivet eller att nå ledande arbetspositioner. De externa 

faktorerna är i växelverkan med de interna faktorerna som tillsammans avgör hur väl 

bemötta kvinnliga arbetare och kvinnliga chefer blir i samhället och av arbetsplatsen.  

 

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar har gynnats av familjen 

som kan, likaså kvinnornas lärosäten och arbetsplatser, främja just kvinnor i arbetslivet 

under rätt omständigheter. Familjen måste ha förståelse och vilja att uppmuntra kvinnorna 

att nå en högre utbildning, samtidigt som de måste ha de resurser som krävs för att 

kvinnorna ekonomiskt ska ha råd att satsa på en akademisk utbildning.  

 

Efter avklarad utbildning måste dessa kvinnor få möjligheter att bli anställda med den 

yrkestitel som utbildningen givit för att därefter få en möjlighet att avancera inom sitt 

yrke. För att detta ska bli möjligt krävs att familjen, lärosätet, yrkesplatsen och samhället 

ser kvinnor som lämpliga arbetare och chefer, vilket i sin tur eftersträvar att kvinnligt 

genus överensstämmer med rollen som arbetare och chef i alla de led som kvinnan måste 

genomgå för att ha modet och möjligheten att nå en ledande position inom ett visst yrke.  
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För att dessa instanser ska acceptera kvinnliga chefer inom bibliotekarieyrket måste 

kvinnor ses som en normalitet i ledande positioner med uppfattningen att en kvinnlig chef 

inte är något ovanligt och som inte kommer att kompromissa kvalitén på arbetet. Det 

krävs därmed inre faktorer som påverkar de externa faktorerna att acceptera kvinnliga 

chefer. Det betyder att kvinnor behöver ses som lämpade att inneha ledande positioner i 

samhället, allt från kvinnans egen familj, omgivning, media och arbetsplats. Detta kräver 

att fler kvinnor blir synliga på arbetsplatserna.  

 

Det är inte ett under att biblioteken var bland de första yrkesplatser i Sverige som började 

anställa kvinnliga chefer. Bibliotekarieyrket var och är fortfarande ett kvinnodominerat 

yrke som under en lång tidsperiod sett kvinnor som en del av sitt arbetslag. Därmed blir 

övergången från bibliotekarie till bibliotekschef inte ett stort steg i jämförelse med en 

arbetsplats där inga kvinnor varit synliga bland dess så kallade fotsoldater. Kvinnor blir 

därmed i benämningen avvikande och sätts därmed inte i relation till arbetsplatsen varken 

som arbetare eller chef. Ett kvinnodominerat yrke har lättare att anställa en kvinnlig chef 

än ett mansdominerat yrke på grund av att kvinnor redan tidigare haft kvinnliga arbetare.    

 

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar har alla valt ett 

kvinnodominerat yrke som allmänheten ofta förknippar med kvinnliga bibliotekarier. Det 

betyder att övergången från bibliotekarie till bibliotekschef blir naturlig både för 

allmänheten och kvinnorna själva på grund av att yrket förknippas med kvinnor. 

Yrkesrollen förbinds därmed med ett kvinnligt genus, snarare än av ett manligt, på grund 

av yrkets dominans av kvinnliga bibliotekarier.  

 

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar kommer alla från familjer 

som inte hämmat deras vilja att studera utan istället uppmuntrat dem till att utbilda sig 

och nå sina positioner som bibliotekschefer samtidigt som tidningar, framförallt lokala, 

hyllat dessa kvinnor för deras förmågor att driva biblioteket framåt. Inget negativt kunde 

utläsas i de artiklar som omnämnt de undersökta bibliotekscheferna. Inga!  

 

Med stöd från både familj, arbetsplats och tidningar är det lättare för dessa kvinnor att tro 

på sig själva och veta att de är lämpade för att vara chefer vid Lunds stadsbibliotek. Stöd 

och förtroende från omgivningen är avgörande för att fler kvinnor ska lyckas och vilja ta 

steget mot en mer ledande position inom ett yrke. Familjen valde även att satsa på 

kvinnornas utbildning och deras makar accepterade deras ledande positioner samtidigt 

som kvinnorna valde ett yrke som förknippades med kvinnor. Detta resulterade i ett 

handlingsutrymme som underlättade för dessa kvinnor att satsa på sina respektive 

karriärer och avancera i ett samhälle som inte förenade ledarskap med kvinnor.        

 

Kvinnligt genus måste sättas i relation till chefsrollen så att kvinnor ses som kapabla att 

leda en organisation eller ett företag.  

Biblioteksvärlden har lyckats med denna bedrift och kvinnor sågs under 1929 och 1960 

som en naturlig del av biblioteket som biblioteksassistenter, bibliotekarier och 

bibliotekschefer.  
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Bibliotekschefernas syn på kvinnorollen skapades dels av hur kvinnorna själva såg på sin 

yrkesidentitet och på sin kvinnlighet och dels av hur normen för yrket och kvinnligt genus 

såg ut i de sociala rum som kvinnorna rörde sig inom. Det handlar därmed om hur väl 

kvinnligt genus överensstämmer med rollen som bibliotekschef. Hur förväntas kategorin 

kvinna verka och vara som bibliotekschef? 

 

Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar bröt mot den samhälleliga 

normen över hur en kvinna mellan 1929 och 1960 bör vara, samtidigt som de även 

upprätthöll vissa normer gällde kvinnor under den undersökta perioden. Det betyder att 

det inte är bra att alltid bryta mot normer, framförallt inte om individen redan befinner 

sig i underläge genom att vara kvinna.   

 

Bibliotekscheferna bröt exempelvis inte mot normen genom att arbeta. Kvinnor har alltid 

arbetat, både med och utan lön. Lisa Rolf bröt heller inte mot normen genom att förbli 

ogift, då det var många kvinnor som förblev ogifta i Sverige under 1920-talet. Att aktivt 

välja att inte gifta sig och skaffa barn var länge en förutsättning för kvinnor att få arbeta.   

Detta motto gällde emellertid inte Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar 

som alla valde att gifta sig, men det var endast en av dessa kvinnor som valde att skaffa 

barn. Ur detta facit kan ett resonemang dras till att kvinnorna valde att satsa på sina 

karriärer istället för en traditionell familj med mamma, pappa och barn. Giftermål var en 

sak, men att skaffa barn var en annan.   

 

De kvinnliga bibliotekscheferna bröt däremot mot normen för vilken typ av 

handlingsutrymme kvinnor vanligtvis hade mellan 1929 och 1960. Lisa Rolf, Elsa 

Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar hade en egen inkomst som gjorde dessa 

kvinnor oberoende av någon annans inkomst. Istället för att be om en utökad 

hushållskassa kunde dessa kvinnor själva bestämma över sin tillvaro.   

 

Under sin anställning som chefer över Lunds stadsbibliotek agerade kvinnorna inom de 

områden som ansågs lämpade för just kvinnor. På detta sätt kommer samhället att 

acceptera dem trotts kvinnornas chefsroller. Detta synliggjordes tydligt i tidningarna där 

deras kvinnliga karaktärsdrag tydligt blev synliga för allmänheten att ta del av. 

Bibliotekscheferna är kvinnor, men det är också detta genus som definierar chefsrollen 

över Lunds stadsbibliotek.   

 

Genom denna undersökning kan normbrytande kvinnor som Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, 

Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar synliggöras i ett lika normbrytande yrke. Kvinnorna 

tillhörde kategorin kvinna samtidigt som de innehade titeln bibliotekschef. Det betyder 

att bibliotekarieyrket skapat en yrkesroll där normen för kvinnlighet kunnat ifrågasättas 

och förändras. Dessa kvinnor har därmed skapat möjligheter för framtida kvinnor att 

avancera inom bibliotekarieyrket och i det svenska samhället.  

 

Den normbrytande biblioteksvärlden är en viktig del av vår historia för att skapa en 

förståelse för vad som var orsaken till varför just vissa kvinnor kom ut i yrkeslivet och 

nådde positioner som tidigare endast var reserverade för män.   
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Det behövs emellertid mer forskning kring hur kvinnliga bibliotekarier påverkades av sin 

samtid under tidigt 1900-tal. Hur skapas normbrytare? Kvinnorna lyckades att bli chefer 

i ett samhälle som hade manliga chefer som en självklarhet och norm. Inte nog med att 

de lyckades bli bibliotekschefer, de lyckades även att få samhället på sin sida. Detta är 

mycket uppseendeväckande på grund av att chefsrollen och kvinnligt genus inte var i 

relation med varandra och som därmed borde skapa en negativ reaktion hos samhället. 

Det är viktigt med ytterligare forskning för att ytterligare förklara hur biblioteksvärlden 

tillsammans med Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar lyckades 

ändra trenden med ett homogent samhälle med manliga chefer.  
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Sammanfattning 
 

Denna masteruppsats undersöker fyra kvinnor som alla nått chefspositioner vid Lunds 

stadsbibliotek mellan 1929 och 1960.  Syftet med denna uppsats är att undersöka varför 

just Lisa Rolf, Elsa Ulfsparre, Kerstin Osborne och Elisabet Ingvar lyckats avancera till 

bibliotekschefer vid Lunds stadsbibliotek i ett patriarkalt Sverige. Genom matriklar och 

tidningsartiklar synliggörs kvinnornas externa faktorer, medan de interna faktorerna lyfts 

fram genom de texter som skrivits av och om dessa kvinnor. En socialpsykologisk teori 

har därmed använts för att svara på undersökningens frågeställningar gällande varför just 

dessa kvinnor lyckats avancera i en värld där kvinnor är i en minoritet: 

 

- Vilka externa faktorer underlättade för de undersökta kvinnornas möjligheter att 

nå chefspositioner? 

 

- Vilka interna faktorer kan urskiljas som nödvändiga för att de undersökta 

kvinnorna ska få modet och möjligheten att nå högre arbetsposition i ett 

samhälle där kvinnor är i minoritet? 

 

Resultatet av denna undersökning synliggör att bibliotekarieyrket gav kvinnor möjlighet 

att arbeta i ett samhälle som inte ansåg att kvinnor skulle arbeta vara utanför hemmen. 

Biblioteksvärlden blev därmed ett kryphål för dessa kvinnor att göra karriär.  

 

Ju fler kvinnor som når ledande positioner i samhället ju mindre kommer den upplevda 

skillnaden mellan kvinnligt genus och chefsrollen att vara hos kvinnorna själva och i 

samhället.  

 

Konklusionen visar tydligt att vissa kvinnor har lättare att komma ut i yrkeslivet och 

avancera än andra kvinnor i Sverige mellan 1929 och 1960. Samtidigt som familj och 

make måste stötta kvinnorna i sina yrkesval, måste även samhället och arbetsplatsen 

acceptera kvinnliga chefer.  

 

Undersökningen synliggör därmed att uppfattningar kring kvinnligt genus och 

chefsrollen är avgörande för att kvinnor ska lyckas nå en ledande position i samhället. 

Det betyder att påverkande institutioner som familj, universitet/folkhögskola, arbetsplats 

och samhälle måste se kvinnligt genus som en naturlig del av chefspositionen. Inte nog 

med det måste kvinnorna själva se sig som lämpade chefer. Det betyder att när kvinnligt 

genus är i en tydlig relation till chefsrollen kommer antalet kvinnor i ledande positioner 

att öka.  
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Bilagor 

Bilaga A Kvinnliga stadsbibliotekarier i Sverige 1929–1960 

 
Namn Födelseår Examen Utbildning Biblioteksskola Rekrytering Stad Utnämningsår 

Alfvén-Eriksson 1913 FK 1940 47 1945 Danderyd 1961 

Andersson 1932 FK 1956 58 1957 Timrå 1961 

Bejve 1905 Stud 1922 26 1923 Laholm 1938 

Berg 1908 FM 1937 45 1942 Oskarshamn 1948 

Berggren 1932 FM 1958 60 1960 Piteå 1964 

Bergström 1922 FK 1960 62 1959 Höganäs 1964 

Berner 1902 FM 1931 38 1927 Vänersborg 1943 

Bernroth 1916 FM 1940 45 1936 Nynäshamn 1960 

Bianchini 1905 Stud 1925 28 1928 Norrköping 1956 

Brusewitz 1919 FK 1947 49 1943 Täby 1953 

Callmer 1889 FK 1914   1914 Hälsingborg 1917 

Danielson 1903 FM 1928 30 1930 Kristinehamn 1957 

Dijsing 1896 Stud 1916 53 1929 Värmlandsnäs 1953 

Ebert 1921 FK 1948 51 1949 söderhamn 1962 

Eklund 1934 FK 1959 60 1960 boden 1966 

Emmelin 1913 FM 1936 40 1940 boden 1945 

Forslund 1912 FK 1939 38 1930 Strängnäs 1945 

Främling 1928 FK 1951 59 1959 Oxelösund 1964 

Franzén 1925 Stud 1944   1945 Kumla 1960 

Friberg 1887 Stud 1903   1930 Ängelholm 1930 

Hagander 1909 FM 1934 36 1933 ystad 1936 

Hallgren 1915 FK 1949 43 1935 Alingsås 1950 

Hedin 1909 FK 1941 59 1959 Västervik 1964 

Hedman 1924 Stud 1941 53 1942 Kiruna 1965 

Heintze 1894 FM 1918   1920 Malmö 1948 

Hellberg 1897 Stud 1916 30 1925 Torshälla 1955 

Hernqvist 1919 FM 1944 45 1942 Ulricehamn 1950 

Holmberg 1920 Stud 1939 54 1952 Sala 1959 

Jakobsson 1918 Stud 1935   1935 Mölby 1936 

Jalander 1920 FK 1946 47 1943 Djursholm 1966 

Jarelius-

Zetterquist 1909 FK 1939 40 1936 Arvika 1945 

Kirudd 1908 FM 1933 38 1934 Uddevalla 1937 

Lager 1915 FK 1944 43 1936 Varberg 1949 

Lenberg 1910 FK 1934 38 1939 Falköping 1942 

Lindström 1914 FK 1935 38 1938 Sandviken 1938 

Mårdfelt 1909 FK 1931 32 1932 Trollhättan 1955 

Mattsson 1936 FK 1961 62 1959 Södertälje 1965 



  
 

II 

Medin 1924 FK 1953 59 1959 Finspång 1963 

Melkersson 1902 Lär 1926 36 1932 Söderhamn 1938 

Nettelbladt 1903 Stud 1922 26 1923 Säffle 1957 

Nilsson 1912       1954 Hedemora 1954 

Nilsson 1923 FM 1963 65 1965 Sävsjö 1966 

Ohlin 1903 kansliex 1930 38 1936 Karlshamn 1939 

Ohmer 1913 FM 1940 40 1943 Ängelholm 1947 

OIin 1913 FM 1940 40 1943 Ängelholm 1947 

Olson 1921 FM 1944 58 1957 Saltsjöbaden 1963 

Osborne 1911 FM 1937 38 1931 lund 1960 

Rietz 1915 FM 1938 40 1940 Strängnäs 1960 

Rydeman 1906 FK 1930 36 1935 Hässleholm 1937 

Schenström 1900 lär 1922 32 1930 Djursholm 1946 

Sikström 1930 FK 1952 54 1952 Trelleborg 1965 

Sköldfors 1912 FK 1935 38 1936 Bollnäs 1959 

Solling 1909 FK 1934 40 1941 Eslöv 1941 

Ståhlgren 1907 FM 1932 40 1937 Huskvarna 1954 

Ström 1910 FK 1934 36 1930 nyköping 1954 

Strömdahl 1905   1925   1937 Filipstad 1954 

Svensson 1918 FM 1942 51 1949 Ludvika 1956 

Ulfsparre 1905 FK 1927 28 1928 Lund 1932 

Wilhsson 1928 FK 1954 55 1954 kramfors 1962 

Åberg 1921 FK 1945 49 1946 Simrishamn 1963 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

III 

Bilaga B Min barndom och ungdom är bakom mig 
 

Min barndom och min ungdom ligga bakom mig som en kedja af lidanden och 

famlanden, afgörelser i blindo där jag konsekvent valde fel; utan perspektiv 

på hvad det gällde valde jag stundens räddning. Särskildt ungdomen var 

alltigenom en sådan blindgång: jag kan efteråt minnas en del punkter, där jag 

inte såg något val utan ansåg vägen på förhand utstakad, men där jag i 

verkligheten stod vid en skiljeväg och hade mitt öde i min hand, en vårdslös 

hand, som kastade bort sin chans som en vissnad blomma. Just nu står det för 

mig, hur det var på Anettes bröllop. Det var ju inte så länge efter 

studentexamen, om jag minns rätt, någon gång fram på sommaren. Prästen 

måste ha talt med mig om examen och skolan och hvad som intresserat mig 

där och jag måtte ha prisat mitt älsklingsämne matematiken. Hur som helst så 

måste prästen ha pratat med pappa om vårt samtal. Ty pappa gjorde mig sedan 

en fråga, om jag inte borde välja att fortsätta det ämnet i stället för att ta 

konsthistoria. Alltså måste detta redan då ha slagit rot hos mig, tack vare 

modrens bearbetning förmodligen och Göthes föreläsningar, som hon drog 

mig på. Om jag i denna stund kunde förstå vad som drog mig till 

konsthistorien. Att det var något nytt och gåtfullt och många stora namn? Men 

jag hade ju också en gång svärmat för Abel när jag läst om honom i Ord och 

Bild och hört entusiastisk föreläsning om honom på gymnastiken eller någon 

annan stans. Kanske hade jag denna afgörande tid en ständig dragning mot allt 

stort och snillrikt, detsamma hvad som kom mig att förlora fotfästet då jag 

trodde att min beundran var nog för att höja mig till mina ideal. Säkert är detta 

dock inte. På något sätt blef jag ju emellertid sväfande i luften och förlorade 

– har jag väl någonsin haft det? – uppfattningen af mina egna konkreta 

möjligheter och deras ytterliga begränsning. Det var väl därför jag oförskräckt 

kastade mig in på filosofiföreläsningar och seminarier högt öfver min 

horisont, och som jag väl försträckte mig på. – Det var väl så, att jag omedvetet 

hade till lösen: bort från verkligheten. Åtminstone vill jag minnas att jag skrev 

något i min dagbok om att de stora andarnas tankar skulle dra bort tanken på 

mig själf – min weltzschmerz? – en min själ. Jag ville bort från alla plågande 

naggande tankar, och bort kom jag ju också, så långt att jag nu har all möda 

att leta mig tillbaka igen. Och Greta och Murre de hjälpte mig ju, hjälpte mig 

att lefva det verklighetslif, jag då trådde till – öfvermänniskor voro vi ju – men 

hjälpte mig ju också därmed till att öfverhuvudtaget lefva, uthärda 

hvardagarnas ständiga nålstygn, nynna smärtsåret till ro för några år. Jag 

skaffade mig en själfkänsla, en känsla af mitt eget värde, som jag kunde sätta 

emot de ständiga påminnelserna att jag intet var, intet dög till. Men alltför ofta 

bröts jag ju ner ändå, och fick börja läggandet på nytt, de oändliga spörsmålen, 

som ett kallt yttrande från en medmänniska kunde rasa som ett korthus (André 

2012, 38). 

 

 


