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Abstract: The image of the librarian has been a fascination to infor-

mation professionals for many years. The way that newspapers 
portray librarians is part of creating that image and may have 
an impact on the way people think about librarians. 

 
The aim of this thesis is to illustrate how librarians are being 
portrayed in Swedish newspapers and in this way contribute to 
increased knowledge about these images. The research ques-
tions are: How are librarians being portrayed in the studied ar-
ticles? In what contexts are librarians mentioned? What posi-
tions do the participants in the examined discussions hold? 
Which discourses can be identified? Discourse analysis was 
chosen as theory and method. The material studied consisted 
of 72 articles published in 2017 in four major daily newspapers 
in Sweden: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 
and Expressen. Four discourses were identified: Discourse 
about librarians and books; Discourse about librarians and 
censorship; Discourse about librarians being a vulnerable 
group and Discourse about librarians being important to so-
ciety. 

 
The conclusion drawn from this study is that the way librarians 
are being portrayed, as a person or as a professional, is varied. 
In some statements the librarian is depicted as an old hushing 
lady and in others as a political activist. The contexts in which 
librarians were mentioned also varies, with only two articles 
having librarians as the main topic. Other topics covered were, 
for example, book reviews and violence in libraries. The sub-
ject position that stands for most of the statements, turned out 
to be persons that do not belong to the library and information 
profession. 

Nyckelord: bibliotekarier, diskursanalys, dagspress, framställning, stereo-
typer 



 1 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................ 3 

1.1 Bibliotekarieprofessionen och stereotypens utveckling........................................ 3 
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................... 5 

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång....................................... 5 
2.1 Bilden av biblioteket och professionen ................................................................ 5 
2.2 Bilden av bibliotekarier i dagspress ..................................................................... 6 

2.2.1 Utländska studier ......................................................................................... 7 
2.3 Bilden av bibliotekarier i populärkulturen ........................................................... 8 

3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter ................................... 9 
3.1 Diskursanalys ..................................................................................................... 9 
3.2 Michel Foucault .................................................................................................10 
3.3 Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori ..............................................10 
3.4 Kritik mot diskursteori .......................................................................................13 
3.5 Tillämpning av teoretiska antaganden ................................................................13 
3.6 Forskningsetiska överväganden..........................................................................14 

4 Material och urval ............................................................................... 15 
4.1 Urvalskriterier....................................................................................................15 
4.2 Tillvägagångssätt vid insamling av material .......................................................15 
4.3 Tillvägagångssätt vid analys ..............................................................................16 

5 Analys .................................................................................................. 16 
5.1 Benämningar .....................................................................................................17 
5.2 Beskrivningar ....................................................................................................17 

5.2.1 Personbeskrivningar ....................................................................................18 
5.2.2 Attribut som förknippas med bibliotekarier .................................................21 
5.2.3 Beskrivningar av bibliotekarieyrket .............................................................23 
5.2.4 Beskrivningar av arbetsuppgifter .................................................................26 
5.2.5 Beskrivningar av bibliotekariers utbildning .................................................28 
5.2.6 Attityder och åsikter ....................................................................................28 

5.3 Sammanhang .....................................................................................................29 
5.4 Aktörer ..............................................................................................................31 
5.5 Diskurser ...........................................................................................................32 

5.5.1 Diskurs om bibliotekarier och böcker ..........................................................32 
5.5.2 Diskurs om bibliotekarier och censur ..........................................................32 
5.5.3 Diskurs om bibliotekarier som utsatt grupp .................................................33 
5.5.4 Diskurs om bibliotekarier som samhällsbärande profession .........................34 

6 Diskussion ............................................................................................ 34 
6.1 Framställningar och diskurser ............................................................................34 
6.2 Bibliotekariers sammanhang ..............................................................................37 
6.3 Uttalande aktörer ...............................................................................................38 
6.4 Avslutande reflektion .........................................................................................39 
6.5 Förslag på framtida forskning ............................................................................39 

Referenser ............................................................................................... 40 
Litteraturlista ...........................................................................................................40 
Källmaterial .............................................................................................................43 



 2 

Aftonbladet (AB) .................................................................................................43 
Dagens Nyheter (DN) ..........................................................................................43 
Expressen (Exp)...................................................................................................45 
Svenska Dagbladet (SvD) ....................................................................................45 

 
  



 3 

1 Inledning 
 
Att det finns stereotyper och föreställningar om det mesta och de flesta kan vi nog alla 
hålla med om. Många känner antagligen igen den stereotypa bilden av bibliotekarien som 
en medelålders sträng och stram kvinna, gärna med glasögon, kofta och fotriktiga skor, 
att hon samlar på katter är snarare regel än undantag. Bibliotekarier har i alla tider varit 
intresserade av hur de framställs och uppfattas (Jennings, 2016; Keer & Carlos, 2015; 
Ohlsson, 2013; Shaw, 2010). Diskussionen om bibliotekariestereotyper har funnits i över 
hundra år och den tycks vara oändlig. En anledning till det kan vara att bilden av biblio-
tekarier ofta varit negativ och bibliotekarier själva kan inte identifiera sig med den bild 
som framställs. Vissa menar också att den negativa framställningen skadar bibliotekarie-
professionen på så vis att professionen riskerar att förlora status och respekt (Jennings, 
2016). Det finns alltså en vilja att förändra den offentliga bilden av bibliotekarien, men 
att skapa alternativa bilder eller stereotyper kan också vara skadligt för professionen 
(Keer & Carlos, 2015). Men hur ska bibliotekarier då förhålla sig till dessa föreställningar 
som konstrueras och reproduceras? På Facebooksidan Fake Library Statistics, som drivs 
av en bibliotekarie, skojas det friskt om olika bibliotekariestereotyper. Enligt Fake Li-
brary Statistics kan ”30% of librarians who don't own a cat still find cat hair on their 
[c]ardigans when they go home” (Fake Library Statistics, 14 oktober 2017) och ”to calm 
themselves after getting upset about librarian stereotypes 48% of librarians make a cup 
of tea and 50% pet a cat” (Fake Library Statistics, 18 januari 2018). 	
	
Även i media och populärkultur florerar föreställningar om bibliotekarier. I Harry Potter 
och hemligheternas kammare beskrivs bibliotekarien Madame Pince som ”en mager, vre-
sig häxa som såg ut som en svältfödd gam.” (Rowling, 1998/2000, s. 210). Andres Lokko 
skriver i en krönika om Bokmässan att ”Det känns som om dessa timida bibliotekarier, 
[...] har släppts ut på ystert vårbete. Och de är galna” (Lokko, 2012). Det är inte för inte 
som media kallas för den tredje statsmakten. Media har en stor roll i samhället och makten 
denna roll för med sig ska inte underskattas. Vi människor blir konstant överösta med 
intryck och information. Verkligheten är för stor för att varje enskild individ ska kunna 
ta till sig allt och skapa en fulländad bild av den. För att få hjälp med att skapa ordning i 
informationsflödet vänder vi oss till vänner och bekanta, men framförallt vänder vi oss 
till traditionella nyhetsmedier (Strömbäck, 2014, s. 89 ff.). De hjälper oss att sortera och 
organisera våra upplevelser och erfarenheter och utan nyhetsmedier skulle ett modernt 
samhälle inte fungera. De frågor som medierna ägnar mycket uppmärksamhet åt upplever 
vi som viktiga och tvärtom, på detta vis har de traditionella medierna stort inflytande över 
människor. Forskning tyder även på att medierna har makt över hur vi tänker i sakfrågor, 
det vill säga vilka åsikter vi har om till exempel personer och organisationer (Strömbäck, 
2014, s. 99 ff.). Att då möta bilder och föreställningar om bibliotekarier i media kan 
följaktligen påverka hur vi uppfattar vederbörande. Detta gäller även för blivande biblio-
tekarier, hur de uppfattar sin yrkesroll och identitet. När litteratur och media använder sig 
av stereotypa bilder bidrar de till att upprätthålla och reproducera dessa föreställningar. 	
	
1.1 Bibliotekarieprofessionen och stereotypens utveckling  
	
I detta stycke redogörs det kortfattat för bibliotekarieprofessionens utveckling i USA och 
Sverige, vilken följer hand i hand med utvecklingen av stereotypen. Avsnittet är inte äm-
nat att ge en historiskt heltäckande bild av bibliotekarieyrket, utan fungerar som en kort-
fattad bakgrundsbeskrivning av den moderna professionens framväxt.		
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Bibliotek har funnits i flera tusen år och i samband med bibliotekens utveckling har bib-
liotekarieyrket förändrats. I kapitlet Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb. Om bibli-
otekariesterotyper i modern fiktionsprosa och deras ursprung i boken Från handskrift till 
XML: Informationshantering och kulturarv (2003) redogör Kerstin Rydbeck för bibliote-
karieyrkets framväxt. Från början var bibliotekarieyrket ett mansdominerat yrke och det 
var inte länge sedan kvinnor började anställas på biblioteken. Fram till mitten av 1800-
talet fanns det främst forskningsbibliotek eller religiösa bibliotek och det var vita män 
som arbetade som bibliotekarier. De då manliga bibliotekarierna var starkt förknippade 
med forskning och framställdes som lärdomsgiganter med oerhörd kunskap. Forsknings-
bibliotekarier rekryterades som amanuenser vilket ofta krävde en doktorsgrad eller att 
man hade en licentiatexamen. Detta uteslöt i stor utsträckning kvinnor, som istället fick 
nöja sig med att arbeta som assistenter åt de manliga bibliotekarierna. När Bibliotekshög-
skolan i Borås grundades i början av 1970-talet upphörde det gamla systemet där forsk-
ningsbibliotekarier först gick som lärlingar. 	
	
USA ses som ett föregångsland vad det gäller folkbiblioteksväsendet. Under andra hälften 
av 1800-talet blev bibliotekarieyrket, liksom sjuksköterske- och läraryrket socialt accep-
terat för ogifta kvinnor att försörja sig på. Dessa yrken legitimerades då det ansågs natur-
ligt för kvinnor att ha en omhändertagande och fostrande roll. Denna stereotypa fram-
ställning av kvinnan kan vi fortfarande känna igen. I Sverige skedde en liknande utveckl-
ing, dock ett par årtionden senare. Under tidigt 1900-tal började den svenska folkbiblio-
teksrörelsen växa fram. Valfrid Palmgren, en pionjär inom folkbiblioteksväsendet reste 
1907 till Nordamerika för att studera de amerikanska folkbiblioteken och fann inspiration 
till de svenska folkbibliotekens utveckling (för vidare läsning om Valfrid Palmgren se till 
exempel: Lundgren, Myrstener & Wallin, 2015). 1926 startade den första folkbiblioteks-
utbildningen i Sverige och ungefär samtidigt ökade antalet kvinnliga universitetsstuden-
ter. Dessa kvinnor med högre utbildning värvades ofta till bibliotekarieutbildningen. De 
svenska kommunerna var vid denna tid relativt små och oftast erbjöds de färdiga biblio-
tekarierna endast en deltidsanställning, med låg lön och utan chans till vidare karriär. De 
låga lönerna berodde på att kvinnan inte ansågs behöva försörja en hel familj. Rydbeck 
menar att detta resulterade i att män inte sökte sig till bibliotekarieutbildningen och på så 
vis utgjorde kvinnorna snart majoriteten av bibliotekariekåren. Liksom många andra 
kvinnodominerade yrken har bibliotekarieyrket en låg status och behandlas sällan som en 
erkänd profession, inte minst i populärkultur och nyhetsmedia. Detta trots att biblioteket 
är älskat och uppskattat av många, menar Gretchen Keer och Andrew Carlos i artikeln 
The stereotype stereotype: Our obsession with librarian representation (2015). Inom bib-
liotekarieprofessionen har en av de mest centrala frågorna de senaste 60 åren varit 
huruvida yrket är, kan eller ens borde vara en profession. Det finns alltså en kulturell 
osäkerhet och ångest inom professionen (Keer & Carlos, 2015).  
	
Bilden och framställningen av bibliotekarien som en ogift äldre kvinna, det vill säga den 
klassiska bibliotekariestereotypen, härstammar alltså från folkbibliotekarien. Denna seg-
livade bild har fått leva kvar i både USA och Sverige men också i andra delar av världen 
och bibliotekarien framställs fortfarande på ett stereotypt vis. Det går således inte att sär-
skilja bibliotekariestereotypen från professionens historia, då det är delvis den som influ-
erat till utvecklingen av stereotyperna (Keer & Carlos, 2015). 	
	
Mot bakgrund av föregående avsnitt ämnar vi studera hur bibliotekarier konstrueras och 
framställs i svensk press. I media och populärkultur framställs bibliotekarier ofta på ett 
negativt vis. Då media kan påverka hur människor uppfattar sakfrågor och företeelser är 
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det intressant att undersöka hur bibliotekarier framställs i dagspress. Vi vill även under-
söka vem eller vilka som uttalar sig om bibliotekarier och således utför en makthandling 
i och med producering och/eller reproducering av framställningar. Bibliotekarier har un-
der lång tid varit intresserade av hur de uppfattas och som bibliotekariestudenter är även 
vi intresserade av de föreställningar som finns. I vårt framtida yrkesliv kan vi behöva 
förhålla oss till dessa framställningar och uppfattningar. Vi vill därför ta reda på hur bib-
liotekarier framställs i vår samtid. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att synliggöra nuvarande bilder och föreställningar som finns 
om bibliotekarier i svensk dagspress och på så vis bidra till ökad kunskap om dessa. Detta 
görs genom en diskursanalys. Vi undersöker och analyserar utsagor rörande bibliotekarier 
i tidningsartiklar. Uppsatsens frågeställningar är:	

• Hur framställs bibliotekarier i de undersökta artiklarna? 
• I vilka sammanhang nämns bibliotekarier? 
• Vilka aktörer uttalar sig om bibliotekarier? 
• Vilka diskurser kan identifieras i det empiriska materialet?  

	
Då vår ambition är att genomföra en studie med ett aktuellt perspektiv har vi låtit det 
empiriska materialet innefatta utsagor publicerade mellan 1 januari och 31 december år 
2017. 2017 ligger oss nära i tiden, vilket gör att studien har ett samtida fokus. 
 

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
	
Nedan presenteras litteratur och tidigare forskning som behandlar föreställningar och bil-
der av biblioteket men framförallt bibliotekarier. Detta är ett område som har studerats 
förut och det finns både kandidat- och magisteruppsatser från tidigare år. Vissa behandlar 
ämnen som identitet och stereotyper (se till exempel magisteruppsatserna: Axelsson, 
2008; Lagerqvist & Larsson, 2007; Lindgren & Nilsson, 2005). Andra studier, likt denna 
uppsats, fokuserar på hur bibliotekarier framställs i svensk dagspress och media (se till 
exempel kandidatuppsatserna: Arfwidsson, 2013; Palmqvist 2010). Ämnet har även fors-
kats om i andra länder än Sverige (se till exempel: Gray, 2013; Jennings, 2016; Mon & 
Harris, 2011). Den tidigare forskningen presenteras under olika rubriker för att ge en så 
heltäckande och tydlig bild av forskningsläget som möjligt.	
	
2.1 Bilden av biblioteket och professionen 
 
Åse Hedemark är verksam vid Uppsala universitet som lektor i Biblioteks- och informat-
ionsvetenskap (B&I) vid institutionen för ABM. Hedemark har publicerat ett flertal ar-
tiklar, rapporter med mera inom B&I. I sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket: en 
diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970–2006 som publice-
rades 2009 undersöker Hedemark vilka föreställningar om folkbiblioteket som historiskt 
framkommer i massmedia. Vidare diskuterar Hedemark vilka konsekvenser dessa före-
ställningar kan få för folkbiblioteket. Med fokus på vilka intressen som föregick föreställ-
ningarna om folkbiblioteket och på vilka som uttalar sig i debatterna har Hedemark uti-
från ett diskursanalytiskt angreppssätt analyserat ett antal biblioteksdebatter. Det empi-
riska material som studerats har nationell spridning och består av TV-program från SVT1 
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och SVT2, radioprogram från P1, P2, och P3 samt artiklar från Svenska Dagbladet, Da-
gens Nyheter, Aftonbladet och Expressen.	
	
Utifrån analysen har Hedemark (2009, s. 149 ff.) identifierat tre diskurser. Den första är 
den bokliga diskursen, vilken kopplas till bibliotekets roll som bevarare. Den andra dis-
kursen Hedemark presenterar är allaktivitetsdiskursen, vilken innebär att biblioteket 
också borde ge utrymme för andra aktiviteter än sådana aktiviteter som traditionellt sett 
förknippas med biblioteket. Exempel på sådana aktiviteter är utställningar, uppsökande 
verksamhet och politiska debatter. Den tredje diskursen är den informationsförmedlande 
diskursen som tar sig i uttryck i åsikter om att biblioteket på ett neutralt vis ska förmedla 
information, gärna i olika medieformat. Analysen visar både på likheter och skillnader 
mellan de identifierade diskurserna. Det framkom också att det ofta är författare som har 
en framträdande roll i biblioteksdebatterna medan bibliotekarier inte deltar i särskilt stor 
utsträckning. Vidare visar Hedemark att det finns en koppling mellan hur bibliotekarier 
och bibliotek framställs. Hon tar bland annat upp att hur bibliotekarier uppfattas av all-
mänheten kan påverka biblioteksanvändningen. Resultatet av avhandlingen visar att den 
offentliga bilden av folkbiblioteket är viktig för bibliotekets legitimitet. Vidare tyder stu-
dien på att mediedebatter måste breddas och inkludera fler aktörer. Hedemarks observat-
ion att bibliotekarier i liten utsträckning deltar i biblioteksdebatter och kopplingen mellan 
hur bibliotekarier och bibliotek framställs är särskilt intressant för denna studie. Denna 
studies empiriska material kan utröna om det ser ut på samma sätt idag, eller om det ser 
ut på ett helt annat vis.	
	
2.2 Bilden av bibliotekarier i dagspress 
 
I magisteruppsatsen Bilder av bibliotekarier i dagspressen av Carin Silvermyr (2003) har 
Silvermyr genomfört en diskursanalytisk studie i syfte att undersöka vilka bilder av bib-
liotekarier som framställs och framkommer i svensk dagspress. Det empiriska materialet 
utgörs av 55 artiklar från tidsperioden 1 januari 2002 till och med den 7 mars 2003. Ar-
tiklarna är hämtade från dagstidningarna Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska 
Dagbladet samt från kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen.	
	
Silvermyr (2003) fokuserar i sin studie på två hänseenden som anses särskilt intressanta 
i samband med att studera bilder av bibliotekarier. Det är dels intressant för bibliotekari-
erna själva men även för bibliotekets användare. Vidare diskuterar Silvermyr vad dessa 
framställningar och bilder kan få för konsekvenser, dels för dagspressens läsare men 
också för bibliotekarierna själva. Silvermyr menar att det, för en specifik yrkeskår, kan 
vara viktigt att bli medveten om bilder av sig själva för att på så sätt kunna påverka dessa 
bilder. Utifrån användarens perspektiv kan bilderna påverka deras syn och åsikter om 
bibliotekarier samt deras benägenhet att vända sig till biblioteket, konstaterar Silvermyr 
(2003). Utifrån en diskursanalytisk ansats utformad av Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffe har Silvermyr identifierat fem diskurser kring bibliotekarier; Diskurs om böcker 
i samband med bibliotekarier, Diskurs om information i samband med bibliotekarier, 
Diskurs om att biblioteken är oumbärliga, Diskurs om att bibliotekarier är försynta samt 
Diskurs om att bibliotekarier är kvinnor. I dagspressens bilder av bibliotekarier fram-
kommer det i utsagorna både positiva och negativa åsikter. Bibliotekarier framställs bland 
annat som blyga och inskränkta, högutbildade och lågavlönade, duktiga och bokälskande, 
tillbakadragna och försynta. Silvermyr menar att bibliotekarier framställs på ett nyanserat 
sätt men att den negativa framställningen är utmärkande, detta återspeglas också i de 
identifierade diskurserna. Silvermyrs magisteruppsats utgår från ett svenskt perspektiv 
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vilken gör den relevant för vår studie. Den är dock från 2003 och därför är det intressant 
att se om det har skett en förändring av hur bibliotekarier framställs.  
 
2.2.1 Utländska studier 
	
Branka Badovinac har publicerat ett antal vetenskapliga artiklar inom B&I. Primož Južnič 
är filosofie doktor i B&I och har publicerat ett flertal forskningsartiklar. Båda är verk-
samma vid University of Ljubljana i Slovenien. I artikeln Aspects of representation of 
library and information science (Badovinac & Južnič, 2011) presenteras resultaten av en 
undersökning vars syfte var att utforska representation inom biblioteks- och informat-
ionsvetenskapen i slovensk dagspress. De utgick från följande frågor: Hur framställs 
B&I-professionen och dess verksamhet i nyhetsmedia? Hur är dessa framställningar re-
laterade till andra sociala praktiker? Det undersökta materialet är artiklar från den största, 
i upplagor, dagstidningen i Slovenien. Artiklarna är publicerade år 1987 och 2004, artik-
larna från respektive år jämförs.	Dessa år valdes bland annat då B&I-utbildningen i Slo-
venien utvecklades i slutet av 80-talet, att det under 90-talet skedde stora ekonomiska och 
politiska förändringar i landet i och med Sloveniens självständighet 1991, samt deras in-
träde i EU 2004. Badovinac och Južnič (2011) har utgått från kulturteoretikern och soci-
ologiprofessorn Stuart Halls konstruktionistiska teori om representation, där representat-
ionspraktiker har en nyckelroll inom i det kulturella. Konceptet representation är grund-
läggande då det betonar konstruktionen av mening/uppfattning inom och genom språket. 
En kultur är då definierad genom dess gemensamma uppfattningar men också av en kamp 
om dessa uppfattningar. 
	
I resultatdelen beskrivs hur artiklarna som handlar om B&I ofta är korta eller klassiska 
nyheter med en ”objektiv” funktion. Artiklar om bibliotekarieprofessionen kunde hittas i 
alla delar av tidningarna förutom ekonomidelen. Badovinac och Južnič (2011) har genom 
analysen identifierat fyra diskurser: gamla bibliotek, moderna bibliotek, läsare och lån-
tagare samt professionalism. De två första stod i motsats till varandra, gamla bibliotek 
fokuserade mycket på bibliotekets byggnad och det beskrevs som ”ett tempel för kun-
skap” och moderna bibliotek beskrevs som ett ”digitalt bibliotek” där själva byggnaden 
hamnar i skymundan. Låntagare och bibliotekarier var inte lika ofta representerade. När 
användare var representerade beskrevs de som bokälskare och inte kunskapssökare. De 
ansåg även att bibliotekssystemet var komplicerat att använda och de var besvärade av 
makten som bibliotekarier utövade genom administrationsmekanismen, dock ansåg de att 
bibliotekarierna kunde vara attraktiva och behagliga. Å andra sidan ansåg bibliotekarier 
att det saknades kunskap om deras profession hos medborgarna. Bibliotekarier porträtte-
rades sällan som individer utan representerades ofta som ”nitiska bibliotekarier”. Även 
om vår studie inte fokuserar på användare kan det vara intressant att ha i åtanke att an-
vändandet av biblioteket är starkt förknippat med böcker och läsning. Det är dessutom 
anmärkningsvärt att även om bibliotekarieyrket i allmänhet har låg status och litet infly-
tande anses bibliotekarier ha en stor makt i biblioteket. 	
	
Leah Shaw, före detta library manager vid West Exe Technology College, presenterar i 
artikeln Representations of librarianship in the UK press (2010) resultatet av en studie 
där representationer av bibliotekariers professionella roll i brittisk dagspress undersökts. 
Artiklarna hämtades från tidningarna The Times och The Mirror och publicerades mellan 
1998 och 2008. Shaw menar att bilden av bibliotekarier och informationsspecialister har 
varit en anledning till professionens ångest hos kåren i många år. Vidare menar Shaw att 
även om det finns mycket skrivet om bilden av bibliotekarier och dess stereotyper så finns 
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det mindre forskning på framställningar i dagspress, det vill säga hur professionen ses av 
dem som inte tillhör den. Shaw ämnar således fylla detta tomrum och bidra till förståelse 
hur andra ser på professionen. 	
	
Studien fokuserar mer på hur nödvändiga och viktiga bibliotekarier anses vara istället för 
deras utseende och stereotyper. Shaw (2010) identifierade 21 färdigheter eller arbetsupp-
gifter hos bibliotekarierna i de undersökta artiklarna. I 58% av de undersökta artiklarna 
var bibliotekarier representerade utan färdigheter eller uppgifter alls. Detta tyder på att 
människor har liten förståelse för vad det innebär att vara bibliotekarie eller vilken utbild-
ning som krävs. När en bibliotekaries uppgifter väl beskrevs, var beskrivningen till största 
del positiv och fokus låg på professionens kunskap. Enkla uppgifter som till exempel att 
stämpla och sätta upp böcker fokuserades det mindre på. Shaw observerade att ordet bib-
liotekarie till viss del används felaktigt då det ibland refererar till andra biblioteksan-
ställda, till exempel assistenter. Vidare var de sammanhang som bibliotekarier nämndes 
i ofta positiva och fokuserade till exempel på bibliotekets samlingar eller det historiska 
arv biblioteken är. Även om resultatet var relativt positivt var det endast i 5,3% av artik-
larna som bibliotekarier framställdes som nödvändiga. Shaw framhäver att avsaknaden 
av representation av bibliotekariers färdigheter och uppgifter kan vara mer skadlig för 
professionen än negativa framställningar eller stereotyper. 	
 
2.3 Bilden av bibliotekarier i populärkulturen 
 
I boken Bibliotekariestereotypen i populärkulturen (2013) undersöker bibliotekarien och 
författaren Richard Ohlsson hur bibliotekarier framställs i skönlitteratur, film, TV-serier, 
serietidningar och låttexter. Ohlsson menar att populärkultur är en form av kultur som 
alla tar del av och påverkas av. Populärkulturen kan således spela en stor roll för hur 
människor uppfattar företeelser i sin omgivning. I boken berörs även frågan om vilka 
konsekvenser den populärkulturella bilden kan ha för bibliotekarier och bibliotekarieyr-
ket. Vidare diskuterar Ohlsson vilka faktorer som har bidragit till stereotypen av biblio-
tekarier, varför den fortfarande existerar samt om det finns tecken på att bilden håller på 
att förändras. 	
	
Utifrån 101 populärkulturella källor beskriver Ohlsson hur bibliotekarier framställs. En 
stereotyp beskrivning av bibliotekarien man ofta möts av är ”en excentrisk, hyschande 
äldre dam med håret uppsatt i en knut och glasögonen hängande på nästippen” (Ohlsson, 
2013, s. 43). Ohlsson visar genom sin undersökning på att stereotyperna är universella 
och att den negativa deskriptionen förekommer mer frekvent än den positiva. I vår studie 
uppmärksammar även vi vilka beskrivningar som förekommer och kopplar dessa till ne-
gativa eller positiva framställningar av bibliotekarier. Det kan vara intressant att se om 
det finns likheter mellan pressens och populärkulturens framställningar. En av orsakerna 
till att populärkulturen ofta porträtterar bibliotekarier utifrån stereotypa föreställningar är 
att allmänheten förutsätter att alla som arbetar på ett bibliotek är utbildade bibliotekarier. 
Den nära kopplingen mellan biblioteket som en institution och bibliotekarier är därför ett 
problem. Att sätta upp eller låna ut böcker kan egentligen ses som en syssla för biblio-
teksassistenter menar Ohlsson, och eftersom det är dessa sysslor som syns porträtteras 
bibliotekarien i populärkulturen egentligen som en biblioteksassistent och inte som en 
faktisk bibliotekarie. Specialistkompetensen osynliggörs och för allmänheten framställs 
en bild av bibliotekarieyrket som ett yrke bestående av enkla och rutinmässiga arbetsupp-
gifter. Det är tråkigt, ostimulerande och kravlöst. Om bibliotekarier framställs på samma 
vis i dagspress kan även den framställningen påverka hur allmänheten uppfattar 
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bibliotekarieyrket. Dagspress, likt populärkultur, kan ha stort inflytande på vad männi-
skor tycker och tänker.  
	
I Sverige finns det ännu ingen forskning från år 2017, vilket motiverar denna studie och 
gör den relevant. Studien kan dessutom vara av betydelse om någon i framtiden har för 
avsikt att undersöka hur framställningen av bibliotekarier har sett ut över tid, således kan 
den här uppsatsen ingå i ett större forskningssammanhang. 	
 

3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel redogörs för diskursanalysens teoretiska och metodologiska grunder. Först 
beskrivs diskursanalysens grunder övergripande. Därefter förklaras i korthet Michel 
Foucaults bidrag till diskursanalysen med fokus på begreppen makt/kunskap och sub-
jektsuppfattning. Vidare beskrivs Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, vil-
ken används som grund för analysen. Därefter lyfts en del av den kritik som riktats mot 
diskursteori. I avsnittet tillämpning av teoretiska antaganden redogörs för den modell som 
användes vid analysen. Slutligen framhålls de forskningsetiska överväganden vi förhållit 
oss till. Kapitlet grundas till stor del i Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
bok Diskursanalys som teori och metod (1999/2000).	
 
3.1 Diskursanalys  
	
Diskursanalysen grundar sig i socialkonstruktionism, vilket betyder att verkligheten inte 
ses som objektiv utan som konstruerad och den upprätthålls genom sociala praktiker 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 10). Inom diskursanalysen finns det ett fler-
tal angreppssätt och traditioner, dessa skiljer sig åt trots att den gemensamma utgångs-
punkten är att språkets roll står i fokus. Språket speglar inte verkligheten på ett neutralt 
vis utan spelar istället en aktiv roll i konstruerandet av den (Winther Jørgensen & Phillips, 
1999/2000, s. 9). Då diskursanalysens teori och metod är sammanlänkade kan de inte 
användas utan en metodologisk och teoretisk grund (Winther Jørgensen & Phillips, 
1999/2000, s. 10). Diskursanalys kan användas för att studera hur föreställningar skapas 
och framställs i till exempel media, således kan diskursanalys användas för att studera 
maktrelationer på ett samhälleligt plan. 	
	
En diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt 
av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 7). Det finns ett grundanta-
gande att åtkomsten till världen möjliggörs genom språket, utifrån språket skapas repre-
sentationer av verkligheten. Språket är alltså ett verktyg vilket används till att konstruera 
och förstå verkligheten, språket är inte en avspegling av verkligheten (Winther Jørgensen 
& Phillips, 1999/2000, s. 15).	
	
Diskursanalysen innehåller i korthet ontologiska och epistemologiska premisser angå-
ende språkets roll, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer och språkanalytiska tek-
niker.	Det finns fyra nyckelpremisser som ligger till grund för socialkonstruktionism och 
det diskursanalytiska angreppssättet, dessa premisser har identifierats av Vivien Burr som 
är professor i kritisk psykologi (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 10 ff.). Den 
första premissen innebär ett kritiskt förhållningssätt till kunskap. Den kunskap vi besitter 
om världen kan inte betraktas som objektivt och är således inte en absolut sanning. Den 
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andra premissen hänger väl samman med den första och innebär att vår syn på världen är 
präglad av kultur och historia. Detta betyder att vår världsbild och identitet beror på vart 
vi befinner oss i världen, de kunde ha varit annorlunda och de kan förändras. Den tredje 
premissen innebär att det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer. Genom 
att människor konstruerar gemensamma sanningar skapas uppfattningar och kunskap om 
världen genom social interaktion. Den fjärde och sista premissen bygger på att det även 
finns ett samband mellan kunskap och sociala handlingar. Olika världsbilder leder till 
olika sociala handlingar, därför ses vissa handlingar som naturliga och andra som onatur-
liga. Det betyder att konstruktionen av sanning och kunskap får konkreta konsekvenser 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 11 ff.).	
	
3.2 Michel Foucault 
	
Michel Foucault har haft stort inflytande på diskursanalysens utveckling och har skrivit 
ett flertal betydande verk, till exempel Vetandets arkeologi (1969/2011), Sexualitetens 
historia. 1, Viljan att veta (1976/2002) och Övervakning och straff: fängelsets födelse 
(1975/2017). Genom sin forskning har han utvecklat begrepp och teorier som i stort sett 
alla diskursanalytiska inriktningar förhåller sig till (Winther Jørgensen & Phillips, 
1999/2000, s. 19 ff.). Foucaults teori om makt/kunskap är en av dem; kunskap är en del 
av maktutövning. Makt är dock inte något som specifika aktörer utövar i förhållande till 
passiva subjekt utan anses vara närvarande hos alla sociala praktiker. Makten kan ses som 
produktiv då den inte bara är förtryckande utan är en förutsättning för skapandet av vår 
sociala omvärld. Foucault har även varit inflytelserik för subjektsuppfattningen inom dis-
kursanalysen. Foucault anser att subjektet uppstår i diskurser, det är således inte en obe-
roende och autonom entitet (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 19 ff.). Foucault 
är intressant för oss i det avseendet att vi förhåller oss till hans teori om makt/kunskap när 
vi analyserar det empiriska materialet. Teorin är särskilt relevant för vår tredje forsknings-
fråga som behandlar de aktörer som uttalar sig om bibliotekarier. Dessa aktörer har mak-
ten att bestämma hur bibliotekarier ska framställas och indirekt hur de uppfattas. 
Foucaults subjektsuppfattning är av betydelse för denna studie då vi genom att identifiera 
diskurser om bibliotekarier också identifierar hur subjektet bibliotekarie skapas. 
 
3.3 Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori 
	
I detta avsnitt redogörs för de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 
diskursteori som beskrivs i boken Diskursteori som teori och metod av Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips (1999/2000). Winther Jørgensen och Phillips grundar av-
snittet om diskursteori på Laclau och Mouffes centrala verk Hegemonin och den social-
istiska strategin (1985/2008). Grundpremissen i Laclau och Mouffes diskursteori är att 
all kunskap och alla handlingar är kontingenta, det vill säga att de är villkorliga eller 
tillfälliga (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 63). Laclau och Mouffe grundar 
sin diskursteori genom dekonstruktion av andra teorier, vilket har resulterat i att diskurs-
teorin består av en kombination av marxism, strukturalism och poststrukturalism. Tän-
kandet om det sociala härstammar från marxismen och teorin om mening har sitt ursprung 
i strukturalismen. Tillsammans kan det sammanfattas som att hela det sociala fältet är ett 
nät av betydelsebildningsprocesser (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 31 ff.). 
Det sociala är en diskursiv konstruktion och kan förstås med hjälp av diskursteorins ana-
lytiska redskap. Betydelsebildning innebär att ge olika tecken betydelse genom att de de-
finieras i förhållande till varandra. Då dessa tecken är ständigt föränderliga är det omöjligt 
att bestämma en slutgiltig mening och diskursanalysens syfte är således att klargöra de 
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processer som uppstår vid strid om tecknens betydelse. Laclau och Mouffes diskursteori 
inbegriper hela det sociala, alla handlingar, och alltså inte bara språket. Genom att analy-
sera med hjälp av diskursteorins redskap är avsikten inte att beskriva en objektiv verklig-
het, utan snarare att studera hur vi konstruerar denna verklighet. Denna konstruktion är 
aldrig slutgiltig. Det finns en konstant strid om betydelsen av olika sociala fenomen, de 
sociala handlingarna får sin betydelse när de sätts i relation till andra handlingar. Diskurs-
teorin har ett brett perspektiv vilket gör det möjligt att tillämpa dess teoretiska grund för 
olika socialkonstruktionistiska infallsvinklar, alla sociala fenomen kan undersökas 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 31 ff.).	
	
Laclau och Mouffe erbjuder inte en fullständig modell för hur en diskursanalys ska ge-
nomföras, däremot har de utarbetat en rad diskursteoretiska begrepp. Nedan följer en ge-
nomgång av de begrepp som är relevanta för vår analys. 
	
En diskurs kan förstås som en fast betydelse inom ett visst område (Winther Jørgensen & 
Phillips, 1999/2000, s. 33). Tecken kan ses som grunden i diskursanalysen eftersom det 
är tecknen, betydelsen och innebörden av dem som utgör själva diskursen. Tecken är be-
stämda ord, uttryck eller termer som förknippas med bestämda entiteter eller fenomen 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 32). Tecken får betydelse och värde genom 
att särskiljas från andra tecken. Tecknens relation till varandra kan också ge dem nya 
betydelser. Tecken i sig har alltså ingen naturligt given innebörd utan tilldelas en innebörd 
utifrån sociala konventioner. Innebörden av olika ord förstås genom att vi har lärt oss 
ordets konvention och genom att ordna tecknen i bestämda förhållanden i relation till 
andra tecken fixeras betydelsen. Vi vet till exempel innebörden av ordet ”råtta” trots att 
det egentligen inte har någon naturlig förbindelse till det djur ordet refererar till. På så sätt 
tilldelas världen betydelse genom sociala konventioner. Syftet med diskursanalys utifrån 
Laclau och Mouffes diskursteori är att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur 
tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventional-
iserade att vi uppfattar dem som naturliga.” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 
32). 	
	
Alla tecken inom en diskurs är moment. Deras mening bestäms genom deras förhållande 
till varandra. En nodalpunkt är ett privilegierat tecken och andra tecken grupperas kring 
detta. Det är utifrån nodalpunkten som de övriga tecknen får sin mening och betydelse. 
Genom att utkristallisera mening/betydelse kring nodalpunkter grundar sig diskursen 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 33 ff.). I biblioteksdiskursen kan bibliotek 
vara ett exempel på en nodalpunkt, och andra tecken som böcker, användare och klassi-
fikation får sin betydelse fixerad i relation till bibliotek.	
	
Genom att utesluta andra eventuella möjliga betydelser på tecken och relationer dem 
emellan och på så vis entydigt fastställa momentens betydelse etableras diskursen som en 
helhet. En diskurs är på så vis en ansats att hindra tecknens förskjutningar i relation till 
varandra, en reducering av alternativa betydelser, ett försök till entydighet. Det diskursiva 
fältet är allt det andra som diskursen således utesluter, diskursens yttre (Winther Jørgen-
sen & Phillips, 1999/2000, s. 33 ff.).	
	
Diskursen definieras på så vis av sitt yttre och entydigheten riskeras att förloras vid andra 
betydelsemöjligheter för tecknen (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 34). De 
tecken som inte har fått sin betydelse fixerad kallas för element och dessa är mångtydiga. 
I den här uppsatsen kan ”bibliotekarie” vara ett exempel på ett element. Genom att 
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tydliggöra ett elements betydelse försöker diskursen transformera elementet till ett mo-
ment. En tillfällig fixering av ett teckens betydelse görs genom en tillslutning. Dessa 
övergångar från element till moment är dock aldrig fulländade, då nya betydelser för teck-
nen kan uppstå. Ett element kan ha skilda betydelser inom olika diskurser, det vill säga i 
relation till andra tecken. Genom artikulation, vilket betyder att ett element sätts i relation 
till andra tecken, förtydligas således begreppet. Vissa tecken är mer öppna än andra för 
att få olika betydelser. Olika diskurser försöker ge dem betydelser på sitt sätt, de kallas 
flytande signifikanter. Det pågår alltså en ständig kamp diskurser emellan om betydelsen 
på viktiga tecken (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 35). När bibliotekarier 
framställs på olika sätt pågår en sådan kamp, diskurser försöker fixera betydelsen för ele-
mentet bibliotekarie. 	
	
Sociala handlingar är också tecken och får sin betydelse i relation till andra handlingar, 
genom artikulation kan deras betydelse förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 
1999/2000, s. 35). På detta sätt förändras eller reproduceras de härskande diskurserna och 
samhället. Diskurser om olika fenomen som vi uppfattar självklara idag behöver inte vara 
det om hundra år. Genom att undersöka diskurser och vilka möjligheter som stängs ute 
kan man uppmärksamma de sociala konsekvenser som kommer av diskursiva strukturer. 
Genom diskursernas tillskrivna betydelser av flytande signifikanter förs en strid om att 
göra bilden av samhället eller världen till den sanna (Winther Jørgensen & Phillips, 
1999/2000, s. 36 ff.). 	
	
De aktörer eller agenter som medverkar i striden om att definiera samhället är subjekt, 
vilket är det samma som subjektpositioner i den diskursiva strukturen (Winther Jørgensen 
& Phillips, 1999/2000, s. 48 ff.). De olika positionerna som ett subjekt kan inta inom en 
diskurs är knutna till förväntningar om hur man ska agera. Det är möjligt att inta flera 
subjektpositioner på samma gång, du kan till exempel vara bibliotekarie och mamma 
samtidigt. Genom att gruppera och knyta ihop olika tecken som beskriver ett subjekts sätt 
att vara eller inte vara på bildas identiteter i så kallade ekvivalenskedjor. Likt den indivi-
duella identiteten framhävs och etableras gruppers identitet på samma sätt (Winther Jør-
gensen & Phillips, 1999/2000s, s. 51 ff.).	
	
Enligt diskursteorin konstrueras världen konstant genom diskurser och således finns det 
aldrig några redan förutbestämda objektiva grupper. Det är inte förrän en grupp blir be-
skriven i ord som den existerar (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 52 ff.). Ett 
steg i den processen är representation vilket betyder att någon eller några talar å gruppens 
vägnar. De starkaste diskurserna påverkar alltså hur individer i olika grupper handlar. När 
det uppstår en konflikt mellan två subjekt, det vill säga när kraven på handlingarna för 
två identiteter motstrider varandra och inte tillåter en att tillhöra två grupper samtidigt 
uppstår något som kallas antagonism (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 54 
ff.). Diskurser står i ständig konflikt med de diskurser som framställer verkligheten på ett 
annat sätt. När diskurser kolliderar finner man alltså antagonismer. Det handlar om makt, 
kamp och konflikt. 	
	
Begreppet hegemoni är ett viktigt begrepp inom Laclau och Mouffes diskursteori och är 
likt antagonism och flytande signifikanter ett begrepp för konfliktanalys (Winther Jør-
gensen & Phillips, 1999/2000, s. 54 ff.). När det uppstår kamp mellan olika diskurser och 
dess fixering av element till moment, når den position som ”vunnit” tolkningsföreträde 
hegemoni. Hegemoni är således upplösningen av konflikten och den ledande eller härs-
kande ställningen når tolkningsföreträde av definitioner på begrepp och företeelser. 
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3.4 Kritik mot diskursteori 
 
Diskursteori har kritiserats och diskussioner har förts från flera håll. David Howarth har 
författat boken Diskurs (2000/2007) och menar att diskursteorin bland annat har anklagats 
för “metodologisk anarkism” och ”epistemologisk irrationalism” (s. 22). Marxistiska, po-
sitivistiska och realistiska kritiker har menat att den idealism (att reducera verkligheten 
till idéer eller begrepp om verkligheten) och textualism diskursteorin inbegriper reducerar 
sociala system till endast språk och idéer. Vidare menar kritiker att diskursteoretikerna 
görs oförmögna att göra anspråk på giltighet och sanning, liksom att tillskriva forskningen 
objektiva värdeomdömen och på så vis faller de offer för en begreppslig och moralisk 
relativism (Howarth, 2000/2007, s. 21). Men ett grundläggande antagande inom diskurs-
teorin är att teoretikern har konstituerats som ett subjekt likt alla andra subjekt. Teo-
retikern är således situerad inom en specifik tradition i en diskursiv formation och gör 
alltså inte anspråk på att bedriva en objektiv forskning (Howarth, 2000/2007, s. 141). 
Howarth hävdar emellertid att även om diskursteori inte är ett helt oproblematiskt sätt att 
bedriva forskning och analys på så kan den ge nya möjligheter till att tolka och värdera 
empiri (s. 22). Laclau och Mouffes diskursteorin har bland annat anklagats för att hysa 
alltför stor tilltro till förändring, detta på grund av Laclau och Mouffes utgångspunkt, att 
allt är kontingent (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 62 ff.). Norman Fair-
clough, professor emeritus i lingvistik och betydande för den kritiska diskursanalysen, 
och Lilie Chouliaraki, professor i lingvistik har tillsammans skrivit boken Discourse in 
Late Modernity. Rethinking Critical Discourse Analysis (1999). Winther Jørgensen och 
Phillips (1999/2000) menar att enligt Fairclough och Chouliaraki ligger problemet i för-
hållandet mellan kontingents och permanens. Laclau och Mouffe tar inte hänsyn till att 
individer och grupper inte har samma möjlighet att skapa förändring i en diskurs. På så 
vis menar Fairclough och Chouliaraki att Laclau och Mouffe förbiser att strukturella för-
hållanden, till exempel kön, klass eller etnicitet begränsar människors möjligheter till för-
ändring eftersom människorna är underkastade de strukturella förhållandena (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 62 ff.). Men bara för att det inom diskursteorin före-
ligger en idé om kontingents så innebär det inte att det är enkelt och okomplicerat att 
genomföra förändring, vilket teorin heller inte antyder, menar Winther Jørgensen och 
Phillips (1999/2000). Eftersom individer och grupper är ett resultat av samhällets rådande 
diskurser, tar Laclau och Mouffe faktiskt i beaktande att människor har olika förutsätt-
ningar (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 62 ff.). I Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2012) påtalar författarna Göran 
Bergström och Kristina Boréus att det finns en risk med diskursanalytiska studier. De 
menar att studien kan få en något abstrakt karaktär eftersom den teoretiska kopplingen i 
en diskursanalys inte är given. Det är därför viktigt att studien inte lider brist på vare sig 
konkretion eller genomlysning och att forskaren visar hur denne gått tillväga i alla delar 
av studien för att läsaren ska förstå hur slutsatserna kopplas till empirin (Bergström & 
Boréus, 2012, s. 403). 
 
3.5 Tillämpning av teoretiska antaganden 
	
Vid utförandet av diskursanalys finns det flera metoder som är kompatibla med diskurs-
analysens sociala ontologi (Howarth, 2000/2007, s. 151). Således kan diskursteoretikern 
utveckla egna diskursanalytiska verktyg och modeller för att de ska kunna passa in och 
tillämpas på det forskningsproblem som undersöks. Men analysmetoden ska inte använ-
das fristående från den teoretiska och metodologiska grunden (Winther Jørgensen & 
Phillips, 1999/2000, s. 10). Laclau och Mouffe erbjuder inte en komplett modell för hur 
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diskursanalysen ska genomföras. Därför har vi utgått från den modell Åse Hedemark och 
Jenny Hedman utvecklat i magisteruppsatsen Vad sägs om användare? Folkbibliotekens 
diskurser i tre bibliotekstidsskrifter (2002). För att modellen ska passa denna studies frå-
geställningar har vi modifierat och utökat modellen med en extra kategori. I analysen 
används de diskursteoretiska begrepp som Laclau och Mouffe har utarbetat. 	
	
Modell för diskursanalys:
	
Kategori 1. Benämningar	
 
Kategori 2. Beskrivningar	
	
Kategori 3. Sammanhang 	

	
Kategori 4. Aktörer	
	
Kategori 5. Diskurs

 
 
Modellens första kategori, Benämningar, tillämpas för att hitta de tecken som används 
som benämningar för elementet bibliotekarie som identitet och grupp. Den andra katego-
rin, Beskrivningar, innebär att identifiera de tecken som används för att beskriva biblio-
tekarier som personer och fastställa vilka attribut som kopplas ihop med bibliotekarier. 
Även beskrivningar av bibliotekarieyrket, arbetsuppgifter och utbildningen faller under 
kategori två, liksom attityder och åsikter som uttrycks om bibliotekarier i utsagorna. I 
kategori tre, Sammanhang, undersöks i vilka sammanhang bibliotekarier framställs, de 
undersökta artiklarnas huvudsakliga tema fastställs. Den fjärde kategorin, Aktörer, inne-
bär att identifiera de som uttalar sig om bibliotekarier, detta för att urskilja vilka som ges 
utrymme att yttra sig i dagspressen. Genom att undersöka dessa fyra kategorier erhålls 
verktyg för den femte kategorin, Diskurs, i vilken diskurser fastställs. Genom artikulation, 
det vill säga identifikation av de tecken som sätts i relation till elementet bibliotekarie och 
således omvandlas till moment, bildas ekvivalenskedjor som belyser gruppens konstrukt-
ion. 
	
Analysen är uppdelad i fem avsnitt och presenteras på detta sätt i kapitel 5 Analys. 	
	
3.6 Forskningsetiska överväganden	
	
Att använda dokument som empiriskt material har flera fördelar. Tillgängligheten är en 
av dem då en mängd dokument finns att tillgå fritt via internet. När det handlar om att 
undersöka dokument innebär det också färre etiska problem än när människor används 
som källa menar Martyn Denscombe i Forskningshandboken: för småskaliga forsknings-
projekt inom samhällsvetenskaperna (2007/2016, s. 324). I denna studie utgör tidnings-
artiklar det empiriska materialet. Artiklarna är från början publicerade i tryckt press och 
finns även tillgängliga online i databasen Mediearkivet. Eftersom artiklarna är publice-
rade antas det att den ansvariga utgivaren har förhållit sig till pressetiska riktlinjer, därför 
har få forskningsetiska hänsyn behövt tas i beaktande för denna uppsats. Det är viktigt att 
återge texten så korrekt och objektivt som möjligt, materialet ska styra och inga egna 
värderingar ska ges uttryck för. I artiklarna som undersöks figurerar det ibland verkliga 
personer. Det är därför viktigt att understryka att det inte är själva personerna som är 
underlag för undersökningen och analysen, utan snarare sammanhanget de förekommer i 
och beskrivningarna av dem.   
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Vår roll som uppsatsförfattare är viktig att poängtera. Spridning av negativa stereotyper 
kan vara skadligt för bibliotekarieprofessionen. I och med att vi själva belyser och delvis 
reproducerar framställningar som förekommer i media riskerar vi att upprätthålla före-
ställningar och stereotyper om bibliotekarier. Vi vill dock framhålla att detta sker i an-
slutning till problematisering och diskussion. Vi anser därför att vår studie snarare kan 
åskådliggöra uppfattningar som finns om bibliotekarier än vara skadlig. Studien kan istäl-
let bidra till förståelse av och kunskap om de föreställningar som existerar. 

	
4 Material och urval 
	
I detta avsnitt beskrivs det material som ligger till grund för analysen samt vilka premisser 
valet av empiri vilar på. Slutligen redogörs tillvägagångssättet vid insamling och analys 
av materialet.	
	
Materialet består av artiklar från Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Af-
tonbladet (AB) och Expressen (Exp). Dagstidningarna har valts då de är några av de 
största i Sverige, de har nationell spridning och på så vis en stor räckvidd. Det är ett 
medvetet val att inkludera både morgon- och kvällstidningar. Urvalet kan dock inte ses 
som representativt för hela den svenska dagspressen, däremot kan det ge en bred bild av 
hur bibliotekarier framställs i svensk press. Tidningar med olika politiska grunder har 
valts för att få ett bredare perspektiv. Enligt NE.se betecknar sig Dagens Nyheter (u.å.) 
som oberoende liberal, Svenska Dagbladet (u.å.) utger sig för att vara obunden moderat, 
Aftonbladet (u.å.) är socialdemokratisk och Expressen (u.å.) ser sig som liberal. 
	
4.1 Urvalskriterier 
	
I urvalsprocessen användes uppsatsens frågeställningar som grund för val av relevanta 
artiklar. Hur framställs bibliotekarier i de undersökta artiklarna? I vilka sammanhang 
nämns bibliotekarier? Vilka aktörer uttalar sig om bibliotekarier? Vilka diskurser kan 
identifieras i det empiriska materialet? Artiklar som valts innehåller en framställning eller 
åsikt om bibliotekarier. Artiklarnas karaktär och omfång varierar. Det rör sig om allt mel-
lan renodlade nyhetsreportage till debattinlägg och mindre notiser. Dock har artiklar i 
vilka bibliotekarier nämns utan att ges en vidare beskrivning uteslutits. För att få en nutida 
översikt och aktuell analys valdes endast artiklar som publicerats år 2017.  
	
4.2 Tillvägagångssätt vid insamling av material 
	
Insamlandet av materialet har skett genom fulltextdatabasen Mediearkivet. Mediearkivet 
är Nordens största digitala nyhetsarkiv. Databasen innehåller tryckta dagstidningar, tid-
skrifter och fackpress (Göteborgs universitetsbibliotek, u.å.). För sökningen utformades 
söktermen *bibliotekarie*. Att använda trunkering både före och efter ordet motiveras av 
att inkludera eventuella böjningsmorfem samt för- och efterled, till exempel universitets-
bibliotekarie, bibliotekarier och skolbibliotekarien. Sökningen resulterade i sammanlagt 
290 träffar. Antalet artiklar har inte varit förutbestämt utan alla artiklar som uppfyller 
urvalskriterierna har analyserats. Efter urvalet är antalet artiklar att analysera 72 stycken, 
vilket anses vara ett rimligt antal med tanke på den tidsram uppsatsen skrivs inom. 10 
artiklar återfinns i Expressen, 13 är hämtade från Aftonbladet, 25 artiklar kommer från 
Dagens Nyheter och resterande 24 är publicerade i Svenska dagbladet. 
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4.3 Tillvägagångssätt vid analys	
 
Här följer en redovisning för hur det praktiska analysarbetet gick till. Efter urvalet skrev 
vi ut samtliga artiklar. Artiklarna lästes sedan igenom för att få en överblick. Vi gjorde 
sedan en närläsning, det vill säga att vi gick djupare in i materialet. Vi skapade fyra Excel-
dokument, ett för varje tidning. I Excel-dokumenten skapades kategorier som följer ana-
lysmodellens struktur vilken redogörs för i avsnitt 3.5 Tillämpning av teoretiska antagan-
den. De utdrag från artiklarna som var relevanta för denna studie markerades och impor-
terades till lämplig kategori. Under analysens gång adderades underkategorier, för att 
skapa en ännu tydligare struktur och sortering av artiklarnas innehåll. Vi vill dock påpeka 
att analysarbetet inte varit fullt så linjärt som modellen antyder utan snarare en process 
där vi arbetat med modellens alla kategorier parallellt. Genom att läsa, diskutera och re-
sonera identifierade vi återkommande tecken och nodalpunkter. Diskurserna grundar sig 
i betydelsen av tecken och nodalpunkter i relation till den flytande signifikanten bibliote-
karie. Resultatet av analysarbetet presenteras utifrån modellens kategorier i följande ka-
pitel. 

 
5 Analys  
	
I detta kapitel presenteras analysen av de 72 artiklar som undersökts. Analysen är utförd 
enligt den teoretiska modell som beskrivs i kapitel 3.5 Tillämpning av teoretiska anta-
ganden. Det första avsnittet 5.1 Benämningar, redogör för de tecken som används för att 
benämna elementet bibliotekarie. Därefter följer 5.2 Beskrivningar, här redovisas hur bib-
liotekarier framställs som personer, vilka attribut de associeras med, beskrivningar av 
yrket och utbildning samt åsikter och attityder gentemot bibliotekarier. I avsnitt 5.3 Sam-
manhang redogörs för i vilka sammanhang bibliotekarier nämns. Därefter följer 5.4 Ak-
törer som skildrar vilka subjekt som uttalar sig i utsagorna om bibliotekarier. Avslut-
ningsvis presenteras och diskuteras de diskurser som har identifierats.	
 
Kapitlet består till stor del av citat ur artiklarna som belyser de undersökta utsagornas 
formuleringar gällande bibliotekarier. En följd av att presentera en stor mängd citat kan 
vara att analysen uppfattas som något enformig. För att studien ska vara så transparent 
som möjligt och inte lida brist på konkretion redovisas de citat som ligger till grund för 
analysen. Detta för att läsaren själv ska kunna följa med i de resonemang som förs och ha 
en förståelse för hur analysens slutsatser kopplas till det empiriska materialet. 
 
I en och samma artikel kan det förekomma olika framställningar av bibliotekarier vilket 
gör att utdrag från en och samma artikel kan förekomma i flera delar av analysen. Vissa 
citat kan även förekomma på flera ställen och citaten kan innehålla mer än en framställ-
ning. I citatens referens hänvisas till den tidning artikeln publicerats i, samt vilket datum. 
Vi anser det inte vara av relevans att referera till den skribent som skrivit artikeln. I refe-
renslistan under rubriken Källmaterial återfinns artiklarna uppdelade efter tidning och 
artikelförfattarens namn.	
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5.1 Benämningar 
 
I de undersökta artiklarna används flera olika tecken vid benämning av elementet biblio-
tekarie. Den mest förekommande benämningen är bibliotekarie inklusive olika böjnings-
morfem, till exempel -r - n - rna. Att ordet bibliotekarie är vanligast faller sig naturligt 
eftersom söktermen *bibliotekarie* användes.  	
	
Benämningar där ett för- eller efterled använts framhäver vilken typ av bibliotekarie som 
artiklarna syftar till. Exempel på sådana är stadsbibliotekarie (AB, 2017-01-25),	
skolbibliotekarierna (AB, 2017-02-27), folkbibliotekarien (DN, 2017-04-22), barnbibli-
otekarien (Exp, 17-07-23), barnboksbibliotekarie (Exp, 17-07-23), riksbibliotekarie 
(SvD, 2017-07-09). Dessa benämningar kan anses utgöra en del av bibliotekarieutbildade 
(DN, 2017-04-22) och bibliotekariekåren (DN, 2017-06-17) som är ytterligare exempel 
på där bibliotekarie omges av för- eller efterled.	
	
I ett fåtal artiklar används tecken som utgår från bibliotek som byggnad eller plats för att 
beskriva bibliotekarier, till exempel bibliotekspersonal (SvD, 2017-05-09) och  
bibliotekets personal (Exp, 2017-11-26).	
	
Det framkom även tecken som kan ha flera olika innebörder, men som i sitt sammanhang 
syftar till bibliotekarier. Den allra vanligaste var personal med olika böjningar. Andra 
exempel är kollega (Exp, 2017-05-17), personalstyrkan (AB, 2017-01-25), arbetsgrup-
pen (DN, 2017-03-11), tjänstemannaroll (DN, 2017-03-11), medarbetare (SvD, 2017-
01-09), anställda (Exp, 2017-11-20), personal (Exp, 2017-11-26), människor i vardagen 
(AB, 2017-09-20), samt hjältarna (AB, 2017-09-20).	
	
Vissa benämningar kopplas direkt till arbetsuppgifter som bibliotekarier utför, inköpsan-
svarig (Exp, 2017-07-13), läsfrämjare (DN, 2017-06-17) boksorterande bödlar (DN, 
2017-04-22) och den något ovanligare PL - personal librarian (AB, 2017-05-04) där det 
syftas på en bibliotekarie som ger dig personliga lästips.	
	
Några benämningar som kan anses vara radikala förekommer i artiklarna, aktivistiska 
tjänstemän i offentlig sektor (Exp, 2017-07-13), aktivisterna (Exp, 2017-07-13) och kul-
turvänstern (DN, 2017-03-11). 	
	
Bibliotekarien Jenny Lindh hade 2017 ett eget uppslag i DN:s Boklördag under rubriken 
Fråga bibliotekarien, där följande benämningar hittas: skattefinansierade batikhäxor 
(DN, 2017-03-25), batikhäxa (DN, 2017-04-22) och kulturstjärtar (DN, 2017-08-26). 
Dessa tecken kan betraktas som anmärkningsvärda. Dessa tecken associeras sällan till 
något positivt. Det finns dock en underliggande ton av ironi i Jenny Lindhs texter.	
	
I ett fåtal artiklar kan det urskiljas att bibliotekarier förknippas med ett kvinnligt genus. 
Bibliotekarier beskrivs som kulturtanter (Exp, 2017-11-28), kvinnor i akademiska yrken 
(AB, 2017-11-28) samt bibliotekarietant (DN, 2017-04-22). 
 
5.2 Beskrivningar	
	
I detta kapitel redogörs för hur bibliotekarier framställs som personer och vilka attribut 
som förknippas med dem. Därefter beskrivs hur bibliotekarieyrket, dess arbetsuppgifter 
och utbildning framställs. Kapitlet avslutas med en skildring av de attityder och åsikter 
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om bibliotekarier som anträffats i det empiriska materialet. Att studera åsikter och attity-
der var inte studiens huvudsakliga syfte men eftersom ett flertal utsagor innehöll en tydlig 
uppfattning om bibliotekarier, såväl som en framställning av densamme valdes det att 
lyfta fram dessa. 
	
5.2.1 Personbeskrivningar 
	
I detta avsnitt presenteras beskrivningar av bibliotekariers egenskaper och utseende.	
	
I utsagorna förekommer ett flertal fiktiva bibliotekarier. Även om utsagorna behandlar 
fiktiva bibliotekarier är beskrivningarna relevanta eftersom de ändå förmedlar en bild el-
ler framställning. Följande artiklar är recensioner av boken Blybröllop skriven av Sara 
Paborn (2017). Huvudpersonen i boken är bibliotekarien Irene. Hon beskrivs som självut-
plånande, förtryckt och osynliggjord: 

 
Förledande lättsamt, men med en desperat underton, skriver Sara Paborn om 
en självutplånande bibliotekarie och hennes blysänke till make. (SvD, 2017-
04-16) 

	
En självutplånande bibliotekarie får nog av sin tröttsamme och osympatiske 
make och bestämmer sig för att förgifta honom. (SvD, 2017-05-13)	
	
Vem har utdömt dödsstraffet? Det har hans fru Irene gjort. Hon är biblioteka-
rie med sinne för det sköna, en hängiven mor och en upphöjd själ, fångad i en 
förtryckt hustrus kropp. (AB, 2017-03-29)	
	
Hon går passionerat in i sin nya roll som amatörkemist och giftkokerska, hon 
erövrar utrymme efter utrymme. Hon lär sig njuta av livet. (Exp, 2017-03-29)	
	
Genom Irene ges röst åt mängder av medelålders kvinnor som är trötta på att 
osynliggöras; i yrkeslivet och i stendöda äktenskap. (Exp, 2017-03-29)	
	
Bibliotekarien med mord på dagordningen utmärker sig redan på de första 
sidorna genom sin renhetsiver. I lönndom tömmer hon hyllorna i folkbiblio-
teket på allt hon upplever som undermåligt: ”falskt beskriven kärlek, speku-
lativt frossande i våld och urtråkiga memoarer”. Hon bestämmer enväldigt 
vad som är den goda smaken och underkänner alla andras fria val. (AB, 2017-
03-29) 	

 
Följande citat beskriver en motsättning. Att se sig som kulturellt upphöjd och samtidigt 
vara en mördare är i citatet inte förenligt. Således uppstår här ett antagonistiskt förhål-
lande:	
	

Kan en människa som berömmer sig själv för att vara kulturellt förfinad vara 
så moraliskt stum som huvudpersonen är? (AB, 2017-03-29)	

	
I en notis om Expressens monterprogram på Bokmässan beskrivs Irene inte som en mör-
dare, utan istället som en kulturtant som tar kommandot över sitt liv:	
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Möt författarna Martina Montelius och Sara Paborn som båda har skrivit ro-
maner om kulturtanter som får nog och tar kommandot över sitt liv. (Exp, 
2017-11-28)	

	
Ytterligare ett par fiktiva bibliotekarier som förekommer i böcker, film och teater beskrivs 
i det empiriska materialet: 
	

I en av svensk films allra största romantiska komedier, spelade han den lite 
tafatte mjölkbonden Benny, som lyckades charma den smartare bibliotekarien 
(Elisabeth Carlsson) på orten. (AB, 2017-06-28)	
 
Maria Simonssons taffligt nödljugande bibliotekarie Anneli. (DN, 2017-03-
14)	
	
Den medelålders bibliotekarien Fiona, som bor i en vintrig avkrok i Kanada, 
får oväntat ett brevbaserat rop på hjälp från sin gamla moster Martha i Paris. 
(DN, 2017-06-09)	
	
Några minuter senare straffas han nämligen skoningslöst av den mordlystna 
Ardelia Lortz - ett slemsugande monsterspöke med hundmatsandedräkt, bib-
liotekarieexamen och stalkerpersonlighet. (DN, 2017-04-22) 	

 
I följande artiklar är det bibliotekarier som uttalar sig om bibliotekarier som grupp eller 
identitet. Något bibliotekarier framhäver är tecken som förknippas med bildning, veten-
skap och teknisk utveckling:	
	

Jag är en nyfiken bibliotekarie som på senare år blivit allt mer intresserad av 
teknik och vetenskap. (DN, 2017-01-15) 	
	
Som konservativ bibliotekarie med varma känslor för äldre tiders storslagna 
bildningskatedraler kan jag därför inte låta blir att glädjas över din berättelse. 
(DN, 2017-12-02) 
	
Vi märker att strömningstjänsterna är väldigt vanliga i vardagen idag och vi 
vill ligga i framkant med utvecklingen, säger Kristofer Lecander, biblioteka-
rie på stadsbiblioteket i Borås, till SVT. (DN, 2017-08-08) 	

	
I DN:s Fråga bibliotekarien beskrivs eller framställs bibliotekarier ofta på ett humorist-
iskt eller ett extremt sätt. Följande artiklars syfte är nog snarare att underhålla än att fun-
gera som nyhets- eller informationskälla.	

 
”Bokfluktare” är dessutom ett ord som för tankarna till någon sorts lösköttad 
bibliotekarie med glasögon immande av könshormon (vilket inte är det 
sämsta, vill jag inskärpa, men ändå). (DN, 2017-01-14) 
 	
Tino Sanandaji som lyckats med det vänsterextremistiska bibliotekarier bara 
kan drömma om: att få människor att läsa. Japp, medan bibliotekens skattefi-
nansierade batikhäxor snubblar runt bland stalinistiska queernoveller som nå-
got slags hjärnslött åsiktsrultiga mumintroll har Sanandaji med boken ”Mass-
utmaning” lockat drivor av entusiastiska låntagare. (DN, 2017-03-25)	
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Om, eller snarare när Bibliotekssverige hakar på den senaste mötesinnovat-
ionen från USA finns det inte längre någon ursäkt för våra vaggande deg-
klumpar till kulturstjärtar. (DN, 2017-08-26)	
	
Peter Pan-syndromet är en viktig sporre för många medelålders barnbibliote-
karier (DN, 2017-12-02) 	
Eftersom vi inte får porta trakasserande eller våldsamma personer är det svårt 
att motivera en meningslös anmälan och dessutom åstadkommer slagdängan 
om den evigt tillmötesgående bibliotekarien - till för alla oavsett beteende - 
en situation där personalens främsta arbetsuppgift är att vara accepterande. 
(DN, 2017-12-16)	

	
Nedanstående citat illustrerar beskrivningar som återfinns i utsagor där de som uttalar sig 
inte är bibliotekarier. 	
	
I följande utsagor framhävs egenskaper hos bibliotekarier som kompetens och kunskap: 	
	

Dessa strävsamma kunskapsförmedlare - frilansande skribenter, oavlönade 
docenter, arkivarier och bibliotekarier, läroverkslektorer från Falun, Ystad 
och Uddevalla - sörjde under det gångna seklet för att det kvalificerande ve-
tandet kunde cirkulera i samhället. (SvD, 2017-12-31) 	
	
Under bokmässan, årets festhelg för alla bibliotekarier, lärare och läsare som 
älskar bildning, utbildning och tolerans. (AB, 2017-10-01) 	
	
Aha, det betyder alltså minst en tiodubbling av det nuvarande bokbeståndet i 
åtminstone tio olika stadsdelar, och med en rejäl ökning av den språkkunniga 
personalstyrkan, så att kommunens alla invånare ska få närmare till det poly-
glotta biblioteket. (AB, 2017-01-25) 	

	
Följande citat framställer bibliotekarier som personer med någon form av makt:	
	

Om man som ung människa känner sig alienerad från majoritetssamhället 
kommer man få mindre respekt för dess auktoriteter - poliser såväl som bib-
liotekarier. (Exp, 2017-07-19)	
	
Det här är ju en budgetfråga, och då förstår man att stadsbibliotekarie Hoflin 
inte pratar så mycket i nattmössan som i maktmössan. (AB, 2017-01-25)	

 
Blyg är ett tecken som används för att beskriva en bibliotekaries karaktär:	
	

I den spelar Audrey Hepburn en blyg bibliotekarie som blir firad fotomodell 
och hamnar mitt i modesmeten i Paris. (DN, 2017-02-04) 	
	
När hon läste till journalist i Berkeley sa hennes mamma att hon istället borde 
bli bibliotekarie eftersom hon var så blyg. (SvD, 2017-05-14) 	
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I följande artiklar understryks det att den omtalade är en kvinna:	
	

Och när en kvinnlig bibliotekarie i Jönköping fick ta emot ett knytnävsslag i 
ansiktet så att [hon] skickades med ambulans till sjukhus, var det efter att hon 
sagt till just ett ungdomsgäng. (Exp, 2017-11-26) 	
	
Jag har sett en desperat kvinnlig bibliotekarie tvingats kalla på vakt för att 
hon inte kunnat få ordning på det gäng som återkommer på eftermiddagarna. 
(SvD, 2017-10-14) 	

	
Följande citat anspelar på en stereotyp beskrivning av bibliotekarien som en hyschande 
person, gärna med hårknut. I de fyra första citaten är den som uttalar sig inte bibliotekarie. 
I det sista är det en bibliotekarie själv som alluderar på stereotypen. 

 
Eftersom det råder tystnadsnorm på bibliotek så kommer kriminella inte 
kunna begå brott: Vad kan en knarklangare sätta upp mot en hyssjande bibli-
otekarie med sträng teskedsgummeknut? (SvD, 2017-02-17) 	
	
De utmaningar vi ser idag är rejäla och handlar inte om en gammaldags, 
hyschande bibliotekarie som blir förnärmad för att någon pratar för högt. 
(SvD, 2017-01-09) 	
 
Det är alltså där gränsen går? Vid hot mot bibliotekspersonal och att sälja gräs 
bland hyllorna? Inte underligt att den vänligt hyschande bibliotekarien som 
fick klassens bråkstakar att foga sig känns som ett minne blott. (SvD, 2017-
05-09) 	
	
Inga borgliga debattörer eller hyschande bibliotekarier har någonsin skrämt 
iväg en läshungrande unge. (SvD, 2017-10-16) 	

	
Vi har hittat en mängd olika beskrivningar av bibliotekarier. Vissa av beskrivningarna ger 
uttryck för motstridigheter. Bibliotekarier beskrivs till exempel både som konservativa 
och vänsterextremister. En del av utsagorna anspelar på bibliotekariestereotypen. Be-
grepp som hyschande, gammaldags, glasögonförsedd, hårknut, sträng, blyg och kvinnlig 
används i utsagorna. De beskrivs också som kompetenta, kunskapsförmedlare och aukto-
ritära. Detta visar ytterligare på att det inte finns en distinkt beskrivning av bibliotekarier.  
 
5.2.2 Attribut som förknippas med bibliotekarier 
 
I de undersökta artiklarna förekommer flera olika attribut och företeelser i samband med 
bibliotekarier.  
Böcker och litteratur är attribut som tydligt förknippas med bibliotekarier. Nedanstående 
framställningar är uttalade av både bibliotekarier och icke-bibliotekarier:	
	

När hon en dag upptäcker att Horst kastat bort flera lådor med hennes älskade 
böcker får hon nog och bestämmer sig för att helt enkelt ta honom av daga. 
(Exp, 2017-03-29) 
 
Jag [en pensionerad bibliotekarie] bor ensam (änka) i en småstad och frågar 
mig: Är jag den enda som bryr mig om litteratur? I hela världen?! Själv 
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begriper jag inte hur man kan leva utan böcker och försöker förmå alla jag 
möter, barn som gamla, att läsa åtminstone något. (DN, 2017-08-26) 	
	
Som medläsare har jag mer sympati. Det är deprimerande att vara bokentusi-
ast i en värld där litteraturen marginaliseras. (DN, 2017-08-26) 
	
Hej bibliotekarie! Visst är du en klippa när det gäller ovärderliga fakta om 
böcker? (DN, 2017-03-25) 
 
Hans stereoanläggning har kostat svindlande summor, svindlande åtminstone 
i ögonen på Irene som får försaka utrymmet för sina böcker och sin möjlighet 
till läsande i lugn och ro.  (SvD, 2017-04-16) 	

 
Även en bibliotekarie som inte läser böcker framträder i materialet: 
 

Bibliotekarien Anneli läser aldrig böcker, men vill ändå slåss för att byn ska 
ha en samlingsplats [biblioteket] - särskilt nu när ett sextiotal flyktingar ska 
komma till den gamla campingplatsen. (SvD, 2017-03-18)	

 
Ett specifikt attribut som också handlar om böcker är litteraturkanon, bibliotekarier anses 
vara en av många styrande grupper: 
	

Man kan absolut precisera vilka som styr kanon. Det är författare, förläggare, 
bibliotekarier, bokhandlare, litteraturkritiker, läsare, redaktörer på tidningar, 
tidskrifter, radio och tv; lärare bildningsförbund, konstnärer, musiker, agen-
ter, de litterära sällskapen [...] slumpen och minst ett ytterligare dussin andra 
aktörer. (DN, 2017-11-25) 

 
Läsning och läsfrämjande är företeelser vilka kopplas samman med bibliotekarier. I det 
sista citatet är personen som uttalar sig inte en bibliotekarie.  
	

Det är visserligen sant att de flesta förknippar bibliotekarier med läslust sna-
rare än med yxmord. (DN, 2017-04-22) 	
	
Tino Sanandaji som lyckats med det vänsterextremistiska bibliotekarier bara 
kan drömma om: att få människor att läsa. (DN, 2017-03-25) 
 
Som du förstår är jag som läsfrämjare förpliktad att uppmuntra alla äkten-
skapliga gräl som tangerar skriftkulturen i det gamla Grekland. (DN, 2017-
06-17) 
	
Ibland får de kritik för att de gör ett jobb som bibliotekarierna skulle kunna 
göra. - Men hur många bibliotek erbjuder en timmes rådgivning exklusivt för 
en person? Dessutom har vi som litteraturvetare och storläsare en djup och 
vid kännedom om skönlitteratur. Det har en del bibliotekarier också, men 
långt ifrån alla. (SvD, 2017-03-22) 

 
Vissa specifika kläder och accessoarer beskrivs användas av bibliotekarier:	
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Hon är klädd i en blus hon beskriver som ”typ kåt bibliotekarie”, det vill säga 
en knytblus. (Exp, 2017-02-19) 
 
Bibliotekarien framför mig fumlar av sig läsglasögonen för att hitta till knap-
pen som ska larma väktare. (SvD, 2017-10-12) 
	
Bibliotek och kultursatsningar, vilket trams. Ska vi stoppa ligister med hjälp 
av barska bibliotekarier i foträta skor? (SvD, 2017-02-28)	

	
Här beskrivs bibliotekariekårens ekipering: 

 
Eller kräva att hela bibliotekariekåren omgående ska klä sig i något slags 
säcksjok à la romarriket - vilket vi i och för sig redan gör. (DN, 2017-06-17)  	

	
I följande citat beskriver en bibliotekarie hur hon är en anhängare av hämnd och bokbål. 
Bibliotekarier skulle således kunna förknippas med de båda företeelserna.	
	

Vanligtvis är även jag en varm anhängare av såväl hämnd som bokbål (den 
som inte grillat korv över sina fienders diktsamlingar har dålig kontakt med 
sina känslor). (DN, 2017-03-25) 
	

Ett annat, inte helt oväntat attribut bibliotekarier kopplas till är bibliotek:	
 
Inte mycket har blivit vad de drömt, men när byråkraterna lägger ner biblio-
teket, platsen för kunskap, hopp och informella möten, då är det nog. Mer än 
nog. (DN, 2017-03-14)	
	
Men ett bibliotek är ingen magisk formel, utan utgör tvärtom en funktion där 
vissa villkor måste vara uppfyllda för att det ens ska vara ett bibliotek. Till 
exempel måste där finnas bibliotekarier, och även böcker i någon form. Det 
måste också finnas ett minimum av ro. (SvD, 2017-10-16) 

	
Ett framträdande attribut som bibliotekarier förknippas med är böcker. Andra attribut som 
läsning, litteraturkanon, läslust och läsfrämjande, sätts i förbindelse till bibliotekarier 
samtidigt som de kan tolkas höra samman med böcker. I vissa utsagor beskrivs bibliote-
kariers klädsel, vilken kan utläsas som praktisk. Bibliotekarier sätts även i relation med 
bibliotek. Dessa beskrivningar kan anses som entydiga. Det finns inga tydliga stridigheter 
mellan utsagorna.  
	
5.2.3 Beskrivningar av bibliotekarieyrket 
 
Utsagorna genererar ett rikt material när det gäller hur bibliotekarieyrket och biblioteka-
riernas arbetsuppgifter beskrivs. Det är intressant att nämna att majoriteten av de som 
uttalar sig inte är bibliotekarier. Vissa av dem har dock kopplingar till bibliotek men långt 
ifrån alla. 
 
Nedanstående citat exemplifierar hur bibliotekarieyrket beskrivs ha en viktig roll för det 
demokratiska samhället. De aktörer som framställer yrket på detta vis är inte biblioteka-
rier, med undantag av de sista två. 
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De [bibliotekarier och lärare] som möter barn- och unga på daglig basis. De 
som varje dag jobbar för demokrati och antirasism. De är det offentligas första 
grindvakt mot extremism och utanförskap. (AB, 2017-09-20)	
	
Demokrati och antirasism är tuffa kamper. Dels manifesteras de på barrika-
derna, inför öppen ridå. Framför allt skapas de av människor i vardagen: Bib-
liotekarier och lärare. (AB, 2017-09-20)	
	
Skolbibliotekarierna spelar en stor pedagogisk roll för att i samarbete med 
lärarna stötta eleverna nå sina mål. (AB, 2017-02-27)	
	
I oroliga tider är det särskilt viktigt att samhällsbärande professioner, som 
bibliotekarier och poliser, ges bästa möjliga stöd. (SvD, 2017-09-30) 
	
Man tar inte hänsyn till att skolan består av så många yrkesgrupper. Vaktmäs-
tare, kökspersonal och bibliotekarier är jätteviktiga för barnen och behöver 
också uppföljning i normkritik. (SvD, 2017-12-14)	
	
Grunduppdraget får inte hotas: att främja litteraturens ställning, bildning, 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (Exp, 2017-05-17)	
	
Skillnaden mellan en PT och en PL [personal librarian] är att bibliotekarien 
är gratis för den med lånekort. (AB, 2017-05-04) 
 
Det var inte ett helt lätt val att åka till Bokmässan i år, konstaterar Jörgen 
Mårtensson [bibliotekarie]. Men vi kom fram till att det vi gör är så pass vik-
tigt att visa upp. Det andra ska inte få ta utrymmet. (SvD, 2017-09-30)	
	
I Valbo, Gävle, säger bibliotekarien Helena Näslund till Aftonbladet att de 
hoppas ”bli en motkraft till de stora patentfröbolagen.” I Linköping pratar en 
kollega om det gröna temat passar vad biblioteket står för, alltifrån ”det håll-
bara” till att sprida kunskap och glädje. (Exp, 2017-05-17) 
	

Även yrkets status diskuteras och det talas om att bibliotekarier kan ha både en hög och 
en låg status. I citaten där yrket förknippas med kvinnor kan en lägre status och en vilja 
att höja den anas. Ingen av de som uttalar sig är bibliotekarier. 

 
Riksarkitekt låter fint. Sverige har redan bland annat riksbibliotekarie och 
riksantikvarie, och en riksarkitekt kanske kan vara en bra idé för att höja ar-
kitekturens status i Sverige. (SvD, 2017-07-09)	
	
Kvinnor i akademiska yrken som sjuksköterskor, bibliotekarier och socio-
nomer måste ofta acceptera löner i nivå med män utan högskoleutbildning 
och utan studieskulder. Hett tema i debatten? (AB, 2017-11-28)	
	
Vi talar också olika om kvinnor och män. Uttrycket ”tung” före olika yrkes-
grupper som används i media som stöd i argumentation och nyhetsrapporte-
ring är ett ytligt men dock [sic!] exempel. ”Tung ekonom”, ”tung säkerhets-
expert”, ”tung politisk reporter” är uttryck som ofta beskriver män som tycker 
till och blir hörda. När läste vi senast ”tung bibliotekarie slår larm”, ”tung 
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barnmorska ifrågasätter”, ”tung socionom drar i nödbromsen”? Ungefär ald-
rig. (AB, 2017-11-28) 

	
I beskrivningen av bibliotekarieyrket går det att urskilja ett flertal utsagor som behandlar 
ämnen som arbetsbelastning, hot, våld och stök på biblioteken.	
	

Även om vi jobbar häcken av oss så är lokalen ett stort problem, säger [bibli-
otekarien]. (SvD, 2017-12-17)	
	
En majoritet av alla bibliotekarier har upplevt oro på jobbet de senaste två 
åren. En tredjedel bevittnar flera gånger i veckan allt ifrån vägran till att följa 
bibliotekets regler till fylla och bråk. 22 procent av bibliotekarierna har också 
blivit hotade i samband med att de gör inköp. (DN, 2017-11-20) 	
	
Ibland kan jag se i bibliotekariernas ögon hur trötta de är på att jobba i en 
miljö som har väldigt lite med studier och litteratur att göra. En miljö där 
tysthetsnormen är helt satt på undantag. (AB, 2017-10-13)	
	
Kommunerna måste ge bibliotekspersonalen det stöd som behövs för att få 
bukt med fridsstörarna. (Exp, 2017-05-17) 	
	
DN har i veckan rapporterat att bibliotekarier utsatts för hat och hot sedan 
vissa böcker och tidningar inte köpts in på bibliotek. (DN, 2017-03-15)	
 
Och nu får bibliotekarierna axla ett ”växande socialt ansvar”, konstaterar 
fackförbundet DIK i en rapport om arbetsmiljön på landets bibliotek. (SvD, 
2017-12-17)	
	
Inte biblioteken som ska göras om, eller bibliotekarierna som ska behöva 
agera ordningsvakter. (DN, 2017-11-20)	

	
Vid besök på Stockholms stadsbibliotek kan man få intrycket att biblioteka-
rieyrket redan skulle vara drabbat [av nedskärningar]. (DN, 2017-12-14)	
	
Så länge politikerna inte står upp för tystnadsnormen - lika länge kommer 
bibliotekarierna möta mer hot, stök och våld. (Exp, 2017-10-13)	

	
Något annorlunda beskrivningar av yrket står en bibliotekarie själv för: 
	

De löser mysterier, bekämpar övernaturliga hot och återvinner kraftfulla ar-
tefakter runt om i världen, allt för att skydda en ovetande omgivning från den 
hemliga och magiska verklighet som gömmer sig överallt. Presentationstex-
ten för actionserien ”The librarians” beskriver till synes bibliotekarieyrket ex-
akt. Tyvärr är det som det brukar med bibliotekarier: trots vårt hjältemodiga 
arbete förpassas vi till offentlighetens marginaler och kvalitetsproduktioner 
som ”The librarians” tystas ned. (DN, 2017-01-28)	
	
De boksorterande bödlarna som får bibliotekarieyrket att framstå som farli-
gare och aningen mer coolt (DN, 2017-04-22)	
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Bibliotekarieyrket beskrivs på en rad olika vis. Det finns stridigheter utsagorna emellan 
om vad yrket innebär. Bibliotekarier beskrivs å ena sidan som auktoritära och viktiga för 
det demokratiska samhället, å andra sidan förknippas de med låg status och utsatthet. 
 
5.2.4 Beskrivningar av arbetsuppgifter 
  
Att främja läsning, läsa högt för andra och ägna sig åt referenssamtal beskrivs i utsagorna 
som en arbetsuppgift bibliotekarier utför:	
	

Men det finns planer på att fortsätta med läsfrämjande verksamhet. (SvD, 
2017-10-16) 	
	
Hon läser med inlevelse, pekar på bilder och gör ljud som lirkar fram ett le-
ende från ettåringen. (SvD, 2017-11-21)	
	
I Södertälje ringer bibliotekarierna på dörren och erbjuder böcker och högläs-
ning för barn upp till ett år. (SvD, 2017-10-16)	
	
Går från cell till cell - med böcker. Bibliotekarien Madeleine tjänstgör på ung-
domshäktet i Malmö en dag i veckan och försöker få ungdomar att läsa [...] 
Hon frågar vad de är intresserade av. En del föreslår hon lättlästa böcker som 
är på sjuåringars nivå. Korta. Stor stil. Små sidor. Andra får ljudböcker. De 
som är mer läsvana läser gärna ”Svensk maffia” och ”Snabba cash”, det som 
Madeleine brukar kalla kriminalporr. Hon brukar visa att det finns annat 
också men är glad bara de läser. (AB, 2017-05-21)	
	
Sedan matchas man ihop med sin lokala bibliotekarie och hen tar fram per-
sonliga och skräddarsydda lästips. (AB, 2017-05-04) 

 
Andra uppgifter som bibliotekarier arbetar med är förvärv, gallring av böcker, mediehan-
tering och kvalitetsbedömning. Beskrivningar av dessa typer av arbetsuppgifter återkom-
mer ofta i utsagorna, vilket huvudsakligen beror på två debatter. Debatten om censur, i 
samband med inköp och urval samt debatten som tidningarna refererar till som Bokbåls-
debatten, till följd av gallring av Pippi-böcker. 	
 
I citaten nedan uttalar sig personer som inte är bibliotekarier:	
	

De som avfärdar kritiken med att ”alla bibliotek måste gallra ibland”, gör det 
för att styra bort från kärnfrågan: aktivistiska tjänstemän i offentlig sektor. 
(Exp, 2017-07-13) 	
	
Den aktivistiska hållningen vid inköp och fjärrlån strider mot bibliotekslagens 
krav på allsidighet och fri åsiktsbildning. (Exp, 2017-07-13)	
	
Verkligheten är med andra ord en annan än den Janne Josefsson först målar 
upp av bibliotekarier som bokstavligen anordnar bokbål - och det är synd att 
han hemfaller åt den sortens slirigheter. För i grunden är hans kritik både kor-
rekt och mycket angelägen. (DN, 2017-05-12) 
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Bibliotekarien motiverade beslutet med att de inte köper in böcker som ”stö-
der rasism, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga 
rättigheterna.” (SvD, 2017-02-21) 	

	
I det första citatet är det en bibliotekarie som uttalar sig. I de tre som följer uttalar sig 
bibliotekschefer. I det femte en representant från fackförbundet DIK och i det sista citatet 
en universitetslektor verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås.	
	

Som bibliotekarie med uppgift att köpa in skönlitteratur till ett stort folk-
bibliotek har jag glatt mig åt sista årens ökade utgivning av nya upplagor av 
gamla klassiker. Nya översättningar, intressanta förord och ibland byte av ut-
tryck som idag inte fyller samma funktion som förr. Många gamla, slitna upp-
lagor kan kastas och ersättas. (AB, 2017-07-18) 	
	
Hon [bibliotekschef] menar att biblioteket ska vara generöst med att tillgo-
dose inköpsförslag från kunder, som kan fungera som komplement till bibli-
otekariernas urvalskompetens. - I den kompetensen ligger också att verka i 
sin tjänstemannaroll och därmed inte blanda ihop personliga åsikter och pre-
ferenser med det som finns i det samlade bestånd man bygger upp. (DN, 2017-
03-11)	
	
Vi är inga aktivister. Det vi gör är att utifrån styrdokument och vårt yrke som 
bibliotekarier göra professionella urval. Samtidigt är det allvarligt om man 
låter sig påverkas av systematiska påtryckningar i sitt arbete. (Exp, 2017-07-
23)	
	
Enligt våra rutiner tittade de efter recensioner och lektörutlåtanden. De hittade 
ingenting i det läget och beslutade att kvaliteten på boken inte kunde säkras. 
(DN, 2017-03-11)	
	
Medieinköp handlar om ett professionellt urval som ligger i bibliotekariernas 
kompetens (DN, 2017-03-15) 	
	
Den professionella självständighet som bibliotekarier arbetar utifrån gällande 
sina förvärv tror jag dock vi ska vara mycket glada för, särskilt om den dagen 
kommer då politiska påtryckningar vill att något särskilt ska tas bort på våra 
bibliotek, säger Åsa Söderlind. (DN, 2017-03-11) 	

	
I följande citat beskrivs uppgifter som inte anses helt förenliga med vad en bibliotekariers 
arbetsuppgifter bör vara: 	
	

Bibliotekarien Anna-Britta som varit särskilt stolt över hur hon kunnat få barn 
till läsovana föräldrar att läsa klagar över att jobbet blivit administration och 
datahantering. (SvD, 2017-05-17)	
	
Vad insamling och utlåning av fröer har med detta att göra är mer än jag be-
griper. Men det är den senaste trenden. (Exp, 2017-05-17) 

 
Aktörerna beskriver arbetsuppgifter som kan ingå i bibliotekarieyrket. Bibliotekarier äg-
nar sig till exempel åt läsfrämjande verksamhet såväl som gallring och fjärrlån. 
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Bibliotekarieyrket är mångfacetterat så det förefaller sig inte vara anmärkningsvärt att 
beskrivningarna av detsamma varierar.  
 
Vad som däremot är anmärkningsvärt är den bakomliggande faktorn till varför arbetsupp-
gifter som har med förvärv och gallring skildras. Det finns i utsagorna delade meningar 
om på vilken basis dessa arbetsuppgifter utförs. Vissa aktörer menar att bibliotekarier 
utför uppgifterna på fel grunder medan andra menar att det ligger både kunskap och kom-
petens bakom de beslut som fattas.  
	
5.2.5 Beskrivningar av bibliotekariers utbildning 
	
I ett par utsagor skildras bibliotekariernas utbildning och fortbildning: 	
	

Jag arbetar i ett område som har stora resurser, som direkt bidrar till ”mycket 
väl godkänt”. Mina elever har tillgång till ett skolbibliotek med över niotusen 
böcker och en bibliotekarie med en examen i bibliotekskunskap. (Exp, 2017-
09-30) 	
	
Varje år åker tiotusentals bibliotekarier och lärare till Göteborg. En tredjedel 
av alla besökare jobbar i skola eller på bibliotek. De åker inte för att dricka 
rödvin. Inte för att få Leif GW Perssons autograf. Absolut inte för att mingla 
med extremister. De åker för att fortbilda sig. (AB, 2017-09-20)	
	
När engagerade pedagoger och välutbildade bibliotekarier samverkar blir det 
till nytta för elevernas kunskaper och källkritiska förmåga. (DN, 2017-04-06)	
	
Oavsett medieform har bibliotekarier en lång och gedigen utbildning i käll-
hantering och kritisk granskning av medier. (AB, 2017-02-27)	

	
Bibliotekariers utbildning beskrivs som gedigen. De anses vara välutbildade och intres-
serade av att fortbilda sig. 
 
5.2.6 Attityder och åsikter 
	
I de studerade utsagorna har det identifierats olika attityder och åsikter om bibliotekarier. 
Dessa uttrycker både positiva och negativa inställningar gentemot bibliotekarier. Det kan 
dock vara svårt att fastställa om ett uttalande är positivt eller negativt. Detta beror på vad 
subjektet som uttalar sig lägger för betydelse i olika värdeladdade tecken. Det kan även 
bero på det subjekt som läser utsagan. Ett tecken som för någon verkar i positiv bemär-
kelse kan tyckas vara negativt för någon annan. Genom att göra en närläsning av det 
empiriska materialet och utröna inom vilket sammanhang utsagorna rör sig kan ett teck-
ens betydelse fixeras. Således är det möjligt att identifiera åsikter och attityder som ges 
uttryck om bibliotekarier. 	
 
I följande utsagor kan det identifieras en positiv hållning till bibliotekarier:	
	

Inget av detta kan ersätta det mänskliga samtalet mellan bibliotekarie och lä-
sare, ett möte där tipsen och kunskapsutbytet tillåts flöda. (DN, 2017-12-14) 	
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Den kunniga personalen på IB [internationella biblioteket] ska inte få ta hand 
om bokinköpen, det ska Bibliotekstjänst göra, vilket blir sämre (mindre kom-
petens) och dyrare, men enklare att skanna fakturorna. (AB, 2017-01-25)	
	
Den blinde författaren och bibliotekarien var en legend redan under sin livs-
tid. (SvD, 2017-10-16) 
	
Hon lovordar den kunniga personalen på stadsbiblioteket. (SvD, 2017-12-17) 	
	
Hon menar att värden som yttrandefrihet, bredd, allsidighet och kvalitet i me-
dieutbudet sitter i ryggmärgen på de allra flesta bibliotekarier. (DN, 2017-03-
11) 	

	
Även en negativ hållning till bibliotekarier kan identifieras i utsagorna, vilket illustreras 
i citaten nedan: 	
	

I Covercianos innandöme finns ett bibliotek - kulturkrock numero due! - med 
ett bord och några få stolar, där man kan få sitta om bibliotekarien Gianfranco 
Laperuta är på rätt humör. (AB, 2017-11-08) 
 
Risken finns nog att någon beskäftig bibliotekarie gömmer undan boken [Tu-
sen och en natt] eftersom den inte är förenlig med vår ”värdegrund”, eller 
åtminstone utfärdar massvis med triggervarningar, för här finns gott om 
stycken som kan såra känsliga själar. (SvD, 2017-03-13)	
 
Jag måste erkänna: jag tycker att bibliotekarier är asläskiga. För mig känns 
ert påklistrade lugn och er ordningsamhet som en psykopatisk fasad som döl-
jer mordisk aggressivitet. Faktum är att bibliotek skrämmer mig av den an-
ledningen. Kan det bero på att pappa levde med en galen bibliotekarie när jag 
var liten? (DN, 2017-04-22) 	
	
Stoppa de aktivistiska tjänstemännen. (Exp, 2017-07-23) 	
	
Man får inte göra bedömningar på basis av politik och bibliotekariers person-
liga åsikter. (DN, 2017-03-11) 

 
Det empiriska materialet genererar både negativa och positiva attityder gentemot 
bibliotekarier. De negativa framställningarna ger bland annat uttryck för att biblio-
tek endast kan användas om bibliotekarien är på rätt humör. En aktör menar att 
bibliotekarier på eget bevåg skulle gömma undan böcker. De citat som ger uttryck 
för en positiv hållning menar bland annat att bibliotekarier är kompetenta. En bib-
liotekarie, Jorge Luis Borges, framställs som en legend. 
 
5.3 Sammanhang 
	
Av de 72 artiklar som undersökts framställs bibliotekarier i en rad olika sammanhang. 
Det var endast två artiklar vars huvudämne var bibliotekarier. Den ena beskriver biblio-
tekariers arbetssituation i samband med hot och våld på biblioteket (SvD, 2017-09-20), 
den andra var en liten notis om en personal librarian som ger skräddarsydda lästips (AB, 
2017-05-04).	
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Bibliotekarier figurerar alltså i sammanhang som inte explicit handlar om bibliotekarier 
men där de ändå diskuteras och framställs. Sammanhang som bibliotekarier förekommer 
i är till exempel när det talas om bibliotek, i recensioner, i personporträtt där personen 
som porträtteras inte är bibliotekarie och i böcker. Nedan konkretiseras återkommande 
sammanhang inom vilka bibliotekarier framställs.	
 
Bibliotek  
	
Ett flertal citat illustrerar att bibliotekarier är starkt förknippade med biblioteket. De anses 
som en förutsättning för bibliotekets varande. Orden bibliotek och bibliotekarie tycks 
även användas synonymt. Detta visar ytterligare på hur sammankopplade bibliotekarier 
är med biblioteket som institution.  
 
Hot, stök och våld på biblioteken	
	
En framträdande debatt under året 2017 handlar om hot, stök och våld på biblioteken. Det 
kan anses vara ett naturligt sammanhang för bibliotekarier att nämnas i eftersom det hand-
lar om bibliotekariernas arbetsplats.  	
	
Bokmässan i Göteborg 2017 
 
Bokmässan beskrivs som ett event dit många bibliotekarier åker för att fortbilda sig. Ett 
par citat ger även uttryck för att Bokmässan är till för bland annat bibliotekarier. År 2017 
pågick det debatter om Bokmässan i samband med en nazistdemonstration i Göteborg 
och eventuell bojkott av mässan till följd av deras val att låta tidningen Nya Tider med-
verka på mässan. Detta kan vara en anledning till att Bokmässan fick stor medial upp-
märksamhet. 
 
Bokbålsdebatten och debatten om censur	
	
Ytterligare debatter som var centrala under året 2017 avhandlar kritik gentemot bibliote-
kariers arbetsuppgifter när det kommer till urval vid inköp av media och gallring av 
böcker. Bibliotekarier har blivit anklagade för censur och för att ha baserat medieurval 
utifrån personliga åsikter. Gallring av böcker har jämförts med bokbål.	
 
Personporträtt 
 
Bibliotekarier nämns i intervjuer med personer som inte är bibliotekarier. De nämns ofta 
för att illustrera något som egentligen inte har med bibliotekarier att göra. Attribut som 
förknippas med bibliotekariers utseende eller egenskaper används för att förstärka ett ut-
talade.	
	
Recensioner  
	
Bibliotekarier förekommer i bok-, teater- och filmrecensioner där en av karaktärerna är 
bibliotekarie.  
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Böcker  
 
Bibliotekarier förekommer ofta i sammanhang där böcker är ett centralt tema. DN:s bib-
liotekarie Jenny Lindhs spalt Fråga bibliotekarien utgör en stor del av de artiklar som 
behandlar bibliotekarier och böcker. Sammanhanget förefaller sig ganska naturligt då 
Lindh svarar på frågor om litteratur. Bibliotekarier nämns också i samband med böcker 
och litteratur i andra artiklar. 
	
5.4 Aktörer 
	
I artiklarna som behandlar och framställer bibliotekarier kan ett flertal aktörer identifieras. 
De flesta artiklarna har som tidigare nämnts inte subjektet bibliotekarie som huvudämne. 
Det är ändock de artiklar där bibliotekarier är omtalade som varit relevanta för denna 
undersökning.	
	
De aktörer som beskriver eller framställer bibliotekarier i artiklarna varierar. Det kan 
också förekomma fler än en aktör i samma artikel och därför är antalet aktörer fler än 
antalet undersökta artiklar. Vid nedanstående presentation av vilka som uttalar sig görs 
en distinktion utifrån om de kan sägas tillhöra biblioteksväsendet, i den bemärkelse att de 
på något vis arbetar på eller relativt nära bibliotek, eller inte. 
	
De subjekt som inte tillhör biblioteksväsendet är flest till antalet, närmare bestämt 53 
stycken. Journalister är den grupp som uttalar sig i flest antal av de undersökta artiklarna, 
följt av recensenter och ledarskribenter. Även författare har en framträdande roll. Andra 
aktörer som identifierats är kulturchef, insändare, krönikör, politiker, biblioteksbesökare, 
historiker, lärare, litteraturvetare, kritiker, debattör, redaktör och en redaktionschef för 
tankesmedjan Timbro.	
	
De aktörer som tillhör biblioteksväsendet är 31 stycken. Sammanlagt är det 21 bibliote-
karier. Det höga antalet beror till stor del på att bibliotekarien Jenny Lindh har ett åter-
kommande uppslag och uttalar sig således ett flertal gånger. Även bibliotekschefer kom-
mer till tals likväl en universitetslektor på Högskolan i Borås. Andra aktörer som yttrar 
sig är nationell samordnare biblioteksstrategi vid Kungliga biblioteket, professor i B&I, 
pensionerad bibliotekarie, Fackförbundet DIK och generalsekreterare på Svensk biblio-
teksförening. 
	
I några av citaten framgår subjektpositioner tydligt. Ett subjekt har möjlighet att inta flera 
subjektpositioner samtidigt vilket illustreras i citaten nedan. Bibliotekarien i fråga är fort-
farande en bibliotekarie, trots den nya roll som tillskrivs. 
	

I den spelar Audrey Hepburn en blyg bibliotekarie som blir firad fotomodell 
och hamnar mitt i modesmeten i Paris. (DN, 2017-02-04) 	
	
Hon går passionerat in i sin nya roll som amatörkemist och giftkokerska, hon 
erövrar utrymme efter utrymme. Hon lär sig njuta av livet. (Exp, 2017-03-29)	

	
En utsaga gav dock uttryck för en antagonism. Subjektpositionen bibliotekarie är inte 
förenlig med att vara rock’n’roll.	
	

Att vara rock'n'roll eller bibliotekarie. (AB, 2017-06-06)	
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5.5 Diskurser 
 
Genom att identifiera nodalpunkter som återkommer i relation till elementet bibliotekarie 
i de studerade utsagorna urskiljs diskurser. Då betydelsen av bibliotekarie skiljer sig åt i 
olika diskurser är elementet bibliotekarie en flytande signifikant, betydelserna behöver 
dock inte vara antagonismer. Genom att skapa en ekvivalenskedja karaktäriseras diskur-
sen. De tecken som ingår i ekvivalenskedjorna är inte en summering av det empiriska 
materialet, utan är direkta utdrag ur de citat som ger uttryck för diskursen. Tecknen i 
kedjan rör sig kring den flytande signifikanten bibliotekarie och definierar således dis-
kursen. Två nodalpunkter som har identifierats i det undersökta materialet är böcker och 
censur. Vi kallar därför de två första diskurserna för Diskurs om bibliotekarier och böcker 
och Diskurs om bibliotekarier och censur. Andra nodalpunkter som identifierats berör 
hot, stök och våld i samband med bibliotekarier. Denna diskurs kallar vi för Diskurs om 
bibliotekarier som utsatt grupp. Den fjärde och sista, Diskurs om bibliotekarier som sam-
hällsbärande profession utgörs av utsagor som beskriver bibliotekarier som viktiga för 
samhället. 
 
5.5.1 Diskurs om bibliotekarier och böcker 
 
Att bibliotekarier förknippas med böcker och litteratur framgår tydligt i utsagorna. De 
sammankopplas med böcker både i yrket och det privata. I privatlivet framställs bibliote-
karien som en bokentusiast. Det fastställs dock inte vilken typ av böcker de är intresserade 
av, bibliotekarier älskar helt enkelt bara böcker. I yrkeslivet framställs bibliotekarier ar-
beta med böcker på så vis att de omges av dem, sorterar dem och ägnar sig åt läsfrämjande 
verksamhet i samband med litteraturtips och högläsning. Det finns också en förväntan på 
att bibliotekarier ska ha en stor kunskap om böcker och litteratur. Inte minst syns det i 
Jenny Lindhs uppslag i DN, Fråga bibliotekarien. I utsagorna används benämningar för 
bibliotekarier som åsyftar böcker, exempel på sådana är läsfrämjare, boksorterande böd-
lar och barnboksbibliotekarie. 
 
Ett citat i de studerade utsagorna visar på en motsättning. Det är dock intressant att upp-
märksamma att bibliotekarier tycks förknippas så starkt med böcker att när en biblioteka-
rie inte läser böcker så måste det betonas: 
 

Bibliotekarien Anneli läser aldrig böcker, men vill ändå slåss för att byn ska 
ha en samlingsplats [biblioteket] - särskilt nu när ett sextiotal flyktingar ska 
komma till den gamla campingplatsen. (SvD, 2017-03-18) 

 
De tecken som utgör ekvivalenskedjan är tagna ur de citat som ger uttryck för diskur-
sen. Diskursen karaktäriseras i följande ekvivalenskedja: böcker, läsning, litteraturka-
non, läslust, läsfrämjande, referenssamtal, kunskapsförmedlare, bibliotek, läsglasögon, 
läsning, högläsning, inköp, gallring, fjärrlån, bedömer kvalitet, urval. 
 
5.5.2 Diskurs om bibliotekarier och censur 
 
Under 2017 pågick två skilda debatter. Den ena, kallad Bokbålsdebatten, startade i och 
med att journalisten Janne Josefsson anklagade folkbibliotek för att bränna böcker, vilket 
resulterade i ett flertal kritiska artiklar om gallring av böcker. Den andra debatten kretsade 
kring boken Massutmaning skriven av Tino Sanandaji (2017). Vissa bibliotek ställde sig 
negativa till att köpa in boken och kritik från olika aktörer har riktats mot hur 
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bibliotekarier går tillväga vid urval och inköp av böcker och litteratur. Utsagor kring detta 
ger uttryck för Diskurs om bibliotekarier och censur. Begreppet censur får här fungera 
som ett samlingsbegrepp för den makt bibliotekarier kan utöva i och med urvalsproces-
sen. 
 
I utsagorna kan två inställningar till bibliotekaries mediehantering urskiljas. Ena sidan 
menar att bibliotekarier intar en aktivistisk hållning och grundar urval och inköp på per-
sonliga och politiska värderingar, vilket påverkar yttrandefriheten. Den andra sidan häv-
dar att bibliotekarier gör professionella urval, att yttrandefrihet, allsidighet och kvalitet 
sitter i bibliotekariers ryggmärg. Då det inom diskursen ges uttryck för olika åsikter om 
bibliotekarier är diskursen inte lika tydligt artikulerad som resterande diskurser. Vi anser 
dock att diskursen synliggörs genom att debatterna kretsar kring den makt bibliotekarier 
har i och med att de beslutar vilken litteratur biblioteket ska tillhandahålla. Benämningar 
som används inom diskursen är aktivistiska tjänstemän i offentlig sektor, aktivisterna, 
inköpsansvarig och kulturvänstern.  
 
Inom diskursen ges även ett exempel på när en fiktiv bibliotekarie beskrivs att enväldigt 
bestämma och avgöra vilken litteratur som anses uppfylla kraven på god smak. Således 
utövar bibliotekarien en sorts makt:  
 

Bibliotekarien med mord på dagordningen utmärker sig redan på de första 
sidorna genom sin renhetsiver. I lönndom tömmer hon hyllorna i folkbiblio-
teket på allt hon upplever som undermåligt: ”falskt beskriven kärlek, speku-
lativt frossande i våld och urtråkiga memoarer”. Hon bestämmer enväldigt 
vad som är den goda smaken och underkänner alla andras fria val. (AB, 2017-
03-29)  

 
Följande tecken är hämtade direkt från utsagorna och utgör ekvivalenskedjan för diskur-
sen: gallring, bedömer kvalitet, urval, inköp, bokbål, censur, fjärrlån, vänsterextremist, 
aktivistisk hållning, politik, personliga åsikter.  
 
5.5.3 Diskurs om bibliotekarier som utsatt grupp 
 
Många av de undersökta artiklarnas innehåll behandlar stök, hot och våld på bibliotek. 
Utsagorna som utgör denna diskurs beskriver att fenomenet existerar i olika delar av lan-
det och på olika bibliotek. Utsagor kring detta beskriver ett stort arbetsmiljöproblem för 
bibliotekarier. Bibliotekarier upplever oro i arbetet och framställs således som en utsatt 
grupp. Inom diskursen råder konsensus och hegemoni har uppnåtts. Denna diskurs är del-
vis sammanlänkad med föregående diskurs, Diskurs om bibliotekarier och censur, då en 
del av de hot det rapporterats om är till följd av att vissa inköpsförslag har fått avslag. Det 
råder dock inget antagonistiskt förhållande mellan dessa diskurser.  
 
Att bibliotekarier upplever oro, stök och hot på arbetsplatsen beskrivs ha att göra med 
samhällsproblem. Problemen på biblioteken befaras fortleva om inte politiker tar större 
ansvar och arbetar för att åtgärda de problem som finns i samhället. 
  

Men alla jag någonsin jobbat med vet hur det känns i magen när man ser det 
där gänget komma in. (SvD, 2017-10-16) 

 
Citatet ovan anser vi framhäver känslan av utsatthet som uttrycks i diskursen. 
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Diskursen utkristalliseras genom följande ekvivalenskedja: stress, hög arbetsbelastning, 
utsatt yrke, låg status, låglöneyrke, evigt tillmötesgående, accepterande, osynliggjord. 
Dessa tecken är oredigerade och återfinns i de studerade utsagorna. 
 
5.5.4 Diskurs om bibliotekarier som samhällsbärande profession 
 
I utsagorna ges inte sällan uttryck för att bibliotekarier är av stor betydelse för samhället. 
Bibliotekariers betydelse manifesteras i artiklar som behandlar olika ämnen, till exempel 
skolan, antirasism, demokrati och extremism. Bibliotekarier framställs som en grupp som 
står för bildning, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning vilket också är förenligt med 
bibliotekets uppdrag. Bibliotekarier nämns ofta tillsammans med lärare och de båda grup-
perna anses vara en förutsättning för ett fungerande samhälle.   
 

De [bibliotekarier och lärare] som möter barn- och unga på daglig basis. De 
som varje dag jobbar för demokrati och antirasism. De är det offentligas första 
grindvakt mot extremism och utanförskap. (AB, 2017-09-20) 

 
Vid två tillfällen likställs bibliotekarier även med poliser. Båda grupperna anses vara sam-
hällsbärande och ha en auktoritär status.  
 

I oroliga tider är det särskilt viktigt att samhällsbärande professioner, som 
bibliotekarier och poliser, ges bästa möjliga stöd. (SvD, 2017-09-30) 

 
Ekvivalenskedjan består av tecken som återfinns i de citat som definierar diskursen: ar-
betar för demokrati och antirasism, grindvakt mot extremism och utanförskap, samhälls-
bärande profession, viktigt, hög status, auktoritär, kunskapsförmedlare, källkritik, peda-
gogisk roll, bildning. 
 

6 Diskussion	
	
I följande kapitel diskuteras analysens resultat och slutsatser med återkoppling till studi-
ens frågeställningar. Resultatet sätts även i relation till den tidigare forskning som pre-
senterats i kapitel 2 Tidigare forskning. Syftet med uppsatsen är att synliggöra de bilder 
och föreställningar som finns om bibliotekarier i Sverige. Följande frågor utformades: 
Hur framställs bibliotekarier i de undersökta artiklarna? I vilka sammanhang nämns bib-
liotekarier? Vilka aktörer uttalar sig om bibliotekarier? Vilka diskurser kan identifieras i 
det empiriska materialet?  
 	
Kapitlet är delvis disponerat utifrån studiens frågeställningar. De diskurser som identifi-
erats kommer att diskuteras i anknytning till hur bibliotekarier framställs. Avslutningsvis 
redogörs för om studiens syfte har uppnåtts. 
	
6.1 Framställningar och diskurser	
 
I det analyserade materialet framställs bibliotekarier på de mest skiftande vis vilket ytter-
ligare tydliggör att tecknet bibliotekarie är en flytande signifikant. Bibliotekarie är således 
ett mångtydigt tecken och benämningarna som används för dem speglar en mångsidig 
framställning. 
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Beroende på vilka benämningar som används istället för ordet bibliotekarie och således 
associeras med det tillskrivs bibliotekarier olika betydelser. Benämningar som används 
är bland annat skolbibliotekarie, barnboksbibliotekarie och folkbibliotekarie. Dessa be-
nämningar anser vi vara vedertagna och beskriver vad bibliotekarien det talas om gör i 
sitt yrke. Andra benämningar som används är mer iögonfallande, till exempel aktivistiska 
tjänstemän i offentlig sektor och batikhäxa. Dessa benämningar har vanligtvis inte en nära 
anknytning till ordet bibliotekarie men får det i sammanhanget de uttalas i. Benämning-
arna tolkar vi ha en negativ innebörd. Vidare används tecken som hjältar och människor 
i vardagen. Även dessa tecken anser vi vara av ett något ovanligare slag, men vi tolkar 
dem som positiva.   
 
Som personer framställs och beskrivs bibliotekarier ofta med ord som sträng, hyschande, 
självutplånande, medelålders, accepterande, blyg, kvinnlig, förnärmad, gammaldags, 
glasögonförsedd och att ha hårknut. Dessa beskrivningar menar vi anspelar på en negativ 
stereotyp av bibliotekarier. Ohlsson (2013) påpekar att man ofta möts av liknande fram-
ställningar i populärkulturen och denna studie visar att stereotyperna även figurerar i 
dagspress. Under analysens gång uppmärksammades att bibliotekarier i allmänhet inte 
tillskrivs något genus, men när detta väl görs beskrivs ett kvinnligt genus. Ingen av utsa-
gorna framställde uttryckligen bibliotekarier som män. Detta tyder vi som att biblioteka-
rieyrket är förknippat med just kvinnor. I en artikel, ett författarporträtt om serietecknaren 
Daniel Clowes, observerade vi att Clowes beskrevs se ut som en bibliotekarie (SvD, 
2017-09-17). Detta tyckte vi var intressant eftersom det i utsagan inte framgår hur en 
manlig bibliotekarie kan tänkas se ut. 
 
I vår analys framkom det att bibliotekarier förknippas starkt med attributen böcker och 
läsning vilket ger uttryck för den första diskursen, Diskurs om bibliotekarier och böcker. 
I diskursen beskrivs bibliotekarier älska böcker. De är bokentusiaster, ägnar sig åt littera-
turförmedling och arbetar läsfrämjande. De beskrivs bli glada av att människor läser 
böcker och i anslutning till högläsning anses de även vara viktiga för barns språkutveckl-
ing. Även i tidigare forskning har denna diskurs identifierats. Hedemark (2009) kallar 
diskursen för den bokliga diskursen, och skriver att diskursen har en lång historia. Vidare 
anser Hedemark att det är anmärkningsvärt att diskursen fortfarande dominerar men me-
nar att diskursen utmanas av diskursen om bibliotekarier i samband med information. 
Även Silvermyr (2003) har resonerat om att diskursen om information kan tänkas substi-
tuera diskursen om böcker och litteratur. I de artiklar vi undersökt nämns inte information 
i relation till bibliotekarier, vilket vi fann både överraskande och anmärkningsvärt ef-
tersom vi lever i det informationssamhälle vi gör. Resultatet av vår uppsats visar snarare 
på att diskursen om bibliotekarier och böcker fortfarande existerar och det finns inga 
tecken på att den skulle upphöra eller ersättas av en informationsdiskurs. 
 
Vi har uppmärksammat att tecknet böcker mestadels förknippas med bibliotekarien i det 
privata och sällan används som attribut i yrkeslivet. Ohlsson (2013) menar att biblioteka-
rier i populärkultur ofta beskrivs utföra sysslor som att sätta upp och låna ut böcker. Så-
dana arbetsuppgifter, menar Ohlsson, kan egentligen ses som en uppgift för en biblio-
teksassistent. Därav ger populärkultur ofta en felaktig bild av yrket. Även Shaw (2010) 
har poängterat att benämningen bibliotekarie ibland används felaktigt. Benämningen an-
vänds ofta för att beskriva alla som arbetar på biblioteket, inklusive biblioteksassistenter. 
Beskrivningar av bibliotekarier som utför sysslor som att sätta upp eller låna ut böcker 
förekommer sällan i vårt material. Vårt resultat tyder på att framställningen av 
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bibliotekarier i dagspress skiljer sig något från hur bibliotekarier brukar konstrueras i po-
pulärkultur.  
 
I utsagorna talas det relativt sällan om bibliotekariers utbildning, men när detta sker be-
skrivs bibliotekarier ha en gedigen utbildning, de anses vara kunniga och kompetenta. I 
ett par utsagor förknippas bibliotekarieyrket med hög status, bibliotekarier beskrivs som 
auktoritära och arbetar för demokrati. Andra utsagor talar om bibliotekarieyrket i termer 
av kvinnoyrke, låglöneyrke och förknippar det med låg status. Följaktligen finns det en 
motsättning i hur yrket beskrivs. Tidigare forskning (Badovinac & Južnič, 2011; Shaw 
2010) tyder på att allmänheten har liten förståelse för vad bibliotekarieyrket innebär och 
vilka arbetsuppgifter bibliotekarier utför. Detta tydliggörs i vår studie då bibliotekarier 
aldrig beskrivs i samband med information. De framställs alltså inte som informations-
specialister i något sammanhang. De aktörer som uttalar sig tycks inte ha en full förståelse 
för vad bibliotekarieyrket egentligen innebär. De arbetsuppgifter som faktiskt beskrivs 
kopplas till läsfrämjande, högläsning, urval, inköp, gallring och fjärrlån. Dessa arbets-
uppgifter anser vi däremot beskriva en del av yrket ganska väl. Vi vill dock påpeka att de 
arbetsuppgifter som beskrivs ofta förekommer i en negativ kontext, förutom när det hand-
lar om läsning. 
 
Den andra diskursen, Diskurs om bibliotekarier och censur, rör bibliotekariers arbetsupp-
gifter som inköp, gallring och urval. Artiklarna som ger uttryck för denna diskurs behand-
lar två debatter som blossade upp 2017. I den ena debatten anklagas bibliotekarier för att 
bränna böcker. I den andra debatten får bibliotekarier kritik till följd av att de har nekat 
till att köpa in en viss bok av politiska och ideologiska skäl. Det finns två sidor i denna 
diskurs, där ena sidan utgörs av de som ställer sig kritiska till den makt bibliotekarier 
utövar när de arbetar med förvärv och gallring, den andra sidan försvarar bibliotekarier 
och hävdar deras kompetens. Det är intressant att beskrivningar av dessa typer av arbets-
uppgifter nästan enbart finns i artiklar som behandlar dessa debatter. Betyder det att dessa 
typer av uppgifter inte beskrivs när bibliotekarier inte är i blåsvädret? Att de annars osyn-
liggörs? Liknande kritik fick även bibliotekarier år 2012, när ett bibliotek valde att flytta 
sina Tintin-böcker och blev anklagade för utrensning (se till exempel: Chukri, 2012; 
Mellgren, 2012; Söderling, 2012), vilket antyder att detta skulle kunna vara en återkom-
mande diskurs. 
 
Den tredje diskursen vi har identifierat är Diskurs om bibliotekarier som utsatt grupp. 
Inom diskursen finns utsagor som behandlar rapportering av hot, våld och stök på biblio-
tek landet över. Utsagorna är relativt överens om att det är ett stort arbetsmiljöproblem 
för bibliotekarier och att sjukskrivningar är en följd av detta. Bibliotekarier beskrivs upp-
leva oro på sin arbetsplats och att de får axla ett växande socialt ansvar. Att rapportera 
om bibliotekarier på detta vis anser vi kan vara både positivt och negativt. Positivt i den 
bemärkelse att faktiska problem uppmärksammas och tas på allvar. Hot, stök och våld på 
bibliotek kan vara ett resultat av att andra instanser i samhället inte fungerar som de bör, 
människor i periferin har således ingen annanstans att vända sig. Biblioteken sägs spegla 
samhället och följden av samhällsproblem syns således på biblioteken. Dessa rapporte-
ringar kan även verka negativt i det avseende att de utmålar biblioteket som en orolig 
plats. Att möta sådana beskrivningar i dagspressen skulle kunna påverka hur människor 
tänker om biblioteket och deras benägenhet att nyttja det.  
 
Den fjärde och sista diskursen vi identifierat är Diskurs om bibliotekarier som samhälls-
bärande profession, där bibliotekarier beskrivs vara viktiga för det demokratiska 
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samhället. De framställs som kunskapsförmedlare, en förutsättning för barns lärande i 
skolan samt som grindvakter mot rasism och extremism. Dessa beskrivningar kan härle-
das till Hedemarks (2009) bokliga diskurs där biblioteket beskrivs som en folkbildande 
instans men även till Hedemarks informationsförmedlande diskurs där biblioteket knyts 
samman med universitets- och högskoleutbildningar. Bibliotekarier anses därför vara vik-
tiga för samhället. Att bibliotekarier beskrivs på detta vis anser vi skulle kunna bidra till 
att höja bibliotekariers status. Dessa framställningar kan också vara ett sätt att försöka 
stärka bibliotekets och bibliotekariers legitimitet. 
 
De fyra diskurser vi har identifierat är intressanta i det avseende att vissa tycks överlappa 
varandra medan andra uttrycker motstridigheter. Diskurs om bibliotekarier och böcker 
och Diskurs om bibliotekarier och censur inbegriper båda böcker och litteratur. I den 
förstnämnda diskursen talas det positivt om bibliotekarier i samband med böcker, läs-
främjande står i fokus och att människor läser anses vara viktigare än vad de läser. Den 
andra diskursen ger uttryck för att bibliotekarierna kontrollerar att den litteratur som finns 
på biblioteken överensstämmer med bibliotekariens personliga och politiska åsikter. Vad 
människor läser anses vara av betydelse och den litteratur biblioteket tillhandahåller ska 
förmedla vissa värderingar. Diskurserna kan således konstateras ha ett antagonistiskt för-
hållande.  
 
Diskurs om bibliotekarier som samhällsbärande profession och Diskurs om biblioteka-
rier som utsatt grupp kan också sättas i ett antagonistiskt förhållande. Det är intressant att 
fundera över hur en utsatt grupp samtidigt kan anses vara samhällsbärande. Detta förtyd-
ligar dock att det i enighet med diskursteorin finns flera sätt att framställa världen på. 
Diskursernas kamp om att fixera den flytande signifikantens betydelse blir påtaglig. 
    
I diskurserna Diskurs om bibliotekarier och böcker och Diskurs om bibliotekarier som 
samhällsbärande profession speglas antagandet om att böcker och läsning leder till bild-
ning och skapar goda medborgare, i förlängningen ett bättre samhälle. Bibliotekarier be-
skrivs i diskurserna som kunskapsförmedlare och diskurserna ger uttryck för att vägen till 
kunskap går via bibliotekarien och biblioteket. Vi menar att de båda diskurserna på så vis 
relaterar till varandra.  
 
Hur bibliotekarier framställs i dagspress varierar och framställningarna skiljer sig även 
något från tidigare studier. Genom att identifiera diskurser har vi hittat fyra specifika sätt 
att framställa bibliotekarier på. Flera beskrivningar och framställningar är oförenliga med 
varandra, medan andra stämmer bättre överens. Framställningen och betydelsen av den 
flytande signifikanten bibliotekarie är alltså kontingent.  
 	
6.2 Bibliotekariers sammanhang 
	
Analysen visar att bibliotekarier nämns och förekommer i ett flertal skilda sammanhang. 
En intressant aspekt att framhäva är att endast två av de 72 artiklar som analyserats hand-
lar uttryckligen om bibliotekarier. Resterande artiklarnas ämnesmässiga innehåll handlar 
om allt från bibliotek och samhällsfrågor till tv-serier och sport. 
	
Vissa sammanhang bibliotekarier förekommer i är inte helt oväntade. De framställs bland 
annat i samband med böcker och läsning, detta speglas i diskursen Diskurs om bibliote-
karier och böcker. En annan kontext bibliotekarier ofta nämns i är när det i utsagorna 
handlar om bibliotek, vilket är föga överraskande eftersom yrket är starkt förknippat med 
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arbetsplatsen. Det ger i utsagorna intryck av att bibliotek som institution och bibliotekarie 
används synonymt eller parallellt med varandra, ofta åsyftas bibliotekarier när det skrivs 
om bibliotek och vice versa. Detta uppenbarar sig när man menar att biblioteket utför 
vissa uppgifter, när det i själva verket är bibliotekarier verksamma på biblioteket som gör 
det. Även Silvermyr (2003) identifierade att bibliotekarier nämns inom en kontext där 
böcker, läsning och bibliotek är centrala teman. Det tycks alltså inte ha förändrats särskilt 
mycket på fjorton år. 	
	
Bibliotekarier nämns även i artiklar som behandlar samhällsdebatter som först och främst 
berör bibliotek. Centrala debatter var under 2017 debatten om hot, stök och våld på biblio-
tek, boken Massutmaning samt Bokbålsdebatten. Bibliotekarier omtalas även i utsagor 
som berör Bokmässan i Göteborg, i bokrecensioner och i personporträtt, där det anmärk-
ningsvärt nog inte är en bibliotekarie som porträtteras. 	
 
Det framgår att bibliotekarier sällan får ett eget sammanhang. Ofta används en stereotyp 
bild av en gammaldags bibliotekarie för att poängtera något i artiklarna. Detta tolkar vi 
som att det finns ett grundantagande om vad som karaktäriserar en bibliotekarie och dess 
yrke. Då kontexterna inom vilka bibliotekarier nämns och framställs är så pass spridda 
kan det resultera i att många tidningsläsare får ta del av diskussioner om bibliotek och 
bibliotekarier. Således finns det en risk att stereotypen befästs ytterligare.   
 
Sammanhangen bibliotekarier omnämns i är även förenliga med resterande diskurser, 
Diskurs om bibliotekarier och censur, Diskurs om bibliotekarier som utsatt grupp och 
Diskurs om bibliotekarier som samhällsbärande profession.	
	
6.3 Uttalande aktörer	
	
I analysen framkom det att flera olika subjekt uttalar sig och således konstruerar betydel-
sen för elementet bibliotekarie. Det var inte helt oväntat att det var journalister som stod 
för flest antal framställningar eftersom det är tidningsartiklar som undersökts. Av de 53 
aktörer som identifierats utgjordes 21 av bibliotekarier. I likhet med Hedemarks (2009) 
resultat deltar bibliotekarier inte i särskilt stor utsträckning i debatterna. Det kan anses 
anmärkningsvärt att bibliotekarier inte ens står för hälften av de utsagor som beskriver 
just bibliotekarier. Ungefär hälften av utsagorna där bibliotekarier uttalar sig omfattas av 
Jenny Lindhs frågespalt Fråga bibliotekarien vilket vi tar i beaktande. Det är alltså till 
största delen aktörer som inte är bibliotekarier som ges tolkningsföreträde. De uttrycker 
synpunkter utan att ha någon riktig inblick eller förståelse för bibliotekarien. Trots detta 
utövar de en makt i media genom att fixera betydelsen av tecknet bibliotekarie. Denna 
makt kan enligt Foucault ses som produktiv i det avseendet att den är ett villkor för kon-
struerande av den sociala omvärlden (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 19 ff.). 
Att subjekt som inte är bibliotekarier fastställer vad det innebär att vara bibliotekarie samt 
sätter ramar för hur dessa får agera skulle kunna få direkta konsekvenser. Om biblioteka-
rier inte uppfyller de förväntningar som samhället har, skulle det kunna resultera i ett 
minskat förtroende för bibliotekarier och biblioteket?  
 
I vår undersökning ingick det inte att analysera vilka subjekt som stod för negativa re-
spektive positiva utsagor om bibliotekarier. Vi har dock uppmärksammat att flertalet av 
de framställningar som kan tolkas som negativa framförs av aktörer som inte tillhör B&I. 
Jenny Lindhs utsagor är svårtolkade. Hon beskriver bibliotekarier med tecken som skat-
tefinansierade batikhäxor och vaggande degklumpar till kulturstjärtar.  
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Dessa benämningar kan i enskild bemärkelse passera som negativa, men eftersom de är 
skrivna i ett underhållningssyfte kan det vara så att Jenny Lindh anspelar på stereotypa 
framställningar av bibliotekarier som florerar i samhället och litteraturen. Keer och Carlos 
(2015) menar att det kan vara skadligt för bibliotekarieprofessionen att både upprätthålla 
och skapa alternativa framställningar eller stereotyper. Trots att Jenny Lindh själv är bib-
liotekarie och således har tolkningsföreträde kan hennes beskrivningar av professionen 
anses vara negativa för den allmänna bilden av bibliotekarier. 
	
6.4 Avslutande reflektion 
 
Avslutningsvis vill vi framhålla att uppsatsens syfte, att synliggöra de bilder och före-
ställningar som finns om bibliotekarier, har uppnåtts. Genom att tillämpa Laclau och 
Mouffes diskursteori har vi analyserat det empiriska materialet och således kunnat iden-
tifiera fyra diskurser inom vilka bibliotekarier beskrivs. De teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter har för denna uppsats varit adekvata då diskursanalysens grundantagande 
är att språket möjliggör åtkomst till verkligheten och skapar förståelse för densamma. Att 
undersöka hur bibliotekarier beskrivs och framställs bidrar således till ökad kunskap om 
hur gruppen bibliotekarier konstrueras. Tidsramen inom vilken uppsatsen är skriven har 
givetvis spelat roll för innehållet. Vissa avsnitt skulle kunna ha utvecklats ytterligare om 
mer tid funnits. Vi vill också accentuera att vi med denna studie inte ämnar göra anspråk 
på att beskriva en objektiv verklighet. Våra tolkningar av de studerade utsagorna riskerar 
att vara subjektiva eftersom vi, likt alla andra, är situerade inom en specifik kontext. Som 
bibliotekariestudenter har vi kanske en annan syn på och förståelse för bibliotekarier än 
de aktörer som inte är verksamma inom B&I. Vi vill dock framhålla att vi låtit det empi-
riska materialet styra och inte grundat analysen på eget tyckande. 
 
6.5 Förslag på framtida forskning 
	
Det finns fortfarande stereotyper av bibliotekarier. Frågan som kvarstår är vad som kan 
göras för att förändra dessa ofta negativa stereotypa bilder. Vår tidigare forskning visar 
att allmänheten ofta har en obefintlig, eller skev uppfattning om vad bibliotekarier egent-
ligen gör. En idé för framtida forskning är därför att genomföra studier som synliggör 
bibliotekariers faktiska arbetsuppgifter. En annan ingång skulle kunna vara att studera 
hur bibliotekarier framställer sig själva och professionen i till exempel bloggar, mejl-lis-
tor och tidskrifter som riktar sig mot professionen. Kanske kan en ökad kunskap om bib-
liotekarieyrket leda till att negativa stereotyper förändras och bibliotekarier framställs på 
ett mer nyanserat vis.	
	
Ytterligare en idé till framtida forskning är att undersöka hur framställningen av bibliote-
karier har sett ut i ett historiskt perspektiv. Att studera hur historia skrivs och av vem är 
alltid intressant. 	
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