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Abstract: The aim of this essay was to investigate what images are conveyed
through Swedish daily press and to discuss the possible consequences of
these images for librarians and users of the library. What discourses can
be identified in the material; how are librarians and their profession
described in the press; what attitude can be detected towards librarians
and in what contexts are librarians discussed, are questions that were
asked. Discourse analysis was used as theory and method. A discourse
can be understood as a certain way of talking about and understanding
the world. 55 articles from the period of January 1st 2002 to March 7th

2003 were analysed with the help of a model. The investigated articles
revealed a varied result. Different descriptions of the librarian as a person
and his or her occupation were given. For instance, librarians are said to
be terrifically good, whispering and pedantic; the work is said to be
stressful and low-paid. Various assignments were presented, such as
handling books and information, reference work and storytelling. Both
negative and positive portrayals were made of librarians. Only four of the
analysed articles can be said to have librarians as their main topic.
Therefore, the articles focus on other subjects, which for instance are
libraries, radio- and TV programmes and music artists. Five discourses
have been identified from the material, which respectively include the
idea that librarians are closely linked to books or information, that they
are indispensable and modest and that they are women. Possible
consequences of the identified images, for users of the library, could be
that negative descriptions are transferred to the users; that men do not
find it attractive to work as a librarian, since the work is said to be a
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information could supersede the other, since in relation to each other,
they are placed antagonistically. In my opinion it will probably be the
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1 Inledning

En bild säger mer än tusen ord brukar man säga. Det brukar då gälla faktiska och
konkreta bilder: ett fotografi eller en målad tavla till exempel. En bild som fyller sin
funktion kan spara många onödiga ord. Bilder är en viktig del av livet i det moderna
samhället. I nästan alla sammanhang stöter vi på bilden som förmedlare av olika former
av budskap. I exempelvis tidningar och reklam väljer man inte sällan att låta bilden
förmedla händelser på bekostnad av nedskriven text. Bilden ska så att säga kunna tala
för sig själv. Det går också att konkret vända på det och låta ord och texter skapa och
förmedla bilder rent språkligt. Man gör sig på så sätt en föreställning av hur någonting
fungerar i världen.

Ordet bibliotekarie ger förmodligen upphov till en rad olika slags bilder om det nämns
till en grupp människor. De flesta har nog någon gång besökt ett bibliotek och där varit i
kontakt med en bibliotekarie och på så sätt skapat sig en egen personlig bild av
begreppet. Många har nog också en särskild bibliotekarie i åtanke, när föreställningen
konstrueras. Via exempelvis böcker, tidningar, TV och film presenteras också bilder
som ger oss möjlighet att bilda oss en uppfattning om bibliotekarier.

Inte sällan är dessa bilder som framkommer i medierna, enligt mitt tycke, stereotypa och
negativa. Nedan kommer ett par exempel som jag stött på att presenteras. Observera att
dessa exempel inte gör anspråk på att vara vetenskapligt undersökta på något sätt, utan
här presenteras endast min personliga uppfattning om dessa fall.

För några år sedan visades en TV-serie om en udda bibliotekarie, vid namn Sally, som
ensamstående kvinna bor tillsammans med sin far. Hon har inte så många vänner och är
lite av en mytoman, när hon vimsar runt bland hyllorna. I filmen Grabben i graven
bredvid (2002) är den ena huvudrollsinnehavaren en kvinnlig bibliotekarie, som har ett
mycket pedantiskt sätt och bestämda principer. Att diskutera kultur och vara ”fin” är det
enda som gäller i hennes kretsar. Detta är i och för sig något hon gör revolt mot i
filmen. I boken Ich bin ein Bibliothekar (2001) av Christer Hermansson porträtteras en
manlig bibliotekarie som är lite av en ensamvarg, som lever för sina böcker och sitt
bibliotekariearbete. Han är godtrogen och vänder allt negativt till positivt, där han lever
i sin egen lilla värld. Krasst sagt skulle ett omdöme om honom vara att han är helt
insnöad.

Givetvis figurerar en rad mer positiva bilder i samband med bibliotekarier. Men det
faktum att presentationer av den här negativa, stereotypa sorten finns är enligt mitt tycke
anmärkningsvärt. Det har fångat mitt intresse för att undersöka mer allmänt hur
bibliotekarier framställs. Som tidigare nämnts förmedlas bilder inte sällan genom
media. Jag tycker att det skulle vara spännande att studera vad som skrivs om
bibliotekarier i dagspressen.

Att lägga fokus på att studera bilder av bibliotekarier finner jag intressant ur framför allt
två hänseenden, dels för bibliotekarier, dels för användare av biblioteket. Att som
bibliotekarie bli medveten om bilder av sig själv, tillhörandes en speciell yrkeskår, tror
jag är oerhört viktigt. Om det skulle visa sig att bilderna inte är så positiva, är det
kanske aktuellt att ändra på sig om man som bibliotekarie tycker att man kan identifiera
sig med dem, eller att marknadsföra en annan bild av sig själv. Men för att kunna ha en
rimlig chans att påverka andra med sina åsikter är det viktigt att veta vilka
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föreställningar som florerar. Att en undersökning av den här typen skulle intressera och
beröra användare menar jag också. Jag anser att läsare av dagspress också kan ses som
faktiska användare av biblioteket eller åtminstone som potentiella sådana. De bilder som
förmedlas till läsarna, vilka alltså i förlängningen är eller skulle kunna bli till
användarna av biblioteket, är av intresse att undersöka. De bilder läsarna får av
bibliotekarier, genom dagspresstext, kan ha betydelse för deras åsikter om bibliotekarier
och bilderna kan också påverka deras benägenhet att vända sig till dem: ”Då texter läses
och refereras får de konsekvenser för vad människor tänker och vad de gör” (Bergström
& Boréus 2000, s. 12).

Det skulle mycket väl kunna vara möjligt att undersöka andra dokument som
facktidskrifter till exempel för att se hur bibliotekarier framställs där, men då infinner
sig inte kopplingen till användarna på samma sätt. Läsare av facktidskrifter utgörs
förmodligen inte av ”vanliga” användare, utan av människor som redan är insatta i
området som tidningen behandlar. Att direkt fråga användare om deras bilder av
bibliotekarier, via intervjuer, hade förstås också kunnat vara ett alternativ, men det
skulle bli en helt annan undersökning. Att studera bilder av bibliotekarier i just
dagspressen ser jag som ett mycket ändamålsenligt sätt att få reda på hur bibliotekarier
uppfattas, (vilket i detta fall blir av skribenter och personer som uttalar sig om
bibliotekarier i artiklarna). Den text som skrivs i dagspress, som leder till att bilder
presenteras, är inte skriven med tanke på att den ska studeras, vilket gör den realistisk
och trovärdig ur forskningssynpunkt.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka bilder av bibliotekarier som
förmedlas genom svensk dagspress idag, samt att resonera kring vad konsekvenserna av
dessa bilder kan bli.

För att nå fram till bilderna av bibliotekarier tar jag reda på vad som skrivs om
bibliotekarier i några utvalda dagstidningar under en bestämd tidsperiod. Utifrån
följande frågeställningar försöker jag sedan med hjälp av diskursanalys att identifiera
vilka bilder av bibliotekarier som förmedlas genom pressen.

- Hur beskrivs bibliotekarier och deras yrke i dagspressen idag?
- Vilken inställning till bibliotekarier framkommer i materialet?
- I vilka sammanhang diskuteras bibliotekarier i de undersökta artiklarna?
- Vilka diskurser kan identifieras i materialet?
- Vad kan konsekvenserna bli av de presenterade bilderna av bibliotekarier, för

bibliotekarier själva och för läsare av dagspress?

1.2 Avgränsningar

En avgränsning har gjorts i denna undersökning med avseende på den svenska
dagspressen. De tidningar som står i undersökningsfokus är Aftonbladet, Dagens
Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Det empiriska
materialet, bestående av 55 artiklar från ovanstående dagstidningar, är publicerat mellan
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1 januari 2002 och 7 mars 2003. Från början var min tanke att välja artiklar under ett
tidsspann av ett år, mellan 1 januari 2002 och 1 januari 2003, men efter en funnen
artikel, som behandlar bibliotekarier på ett för mig mycket intressant sätt, i Dagens
Nyheter den 7 mars 2003 utvidgades urvalskriteriet till att gälla mellan 1 januari 2002
och 7 mars 2003. För utförligare diskussion kring materialet och urvalet av detta
hänvisas till kapitel 3.

1.3 Definition av ordet bild

Bild är ett svårdefinierat ord, som används i många sammanhang, inte minst i media,
där olika händelser, som till exempel diverse nyheter, sägs ge upphov till bilder. Man
talar till exempel om bilden av Irak-kriget, 2003, i nyhetsprogram och tidningar. I
Nationalencyklopedin definieras en bild som en ”föreställning som ger en
helhetsuppfattning” av något. Men att nå en helhetsuppfattning kring bibliotekarier tror
jag inte är tänkbart och inte heller intressant. Däremot kommer mitt material att
resultera i flera olika bilder kring bibliotekarier, flera olika helhetsuppfattningar kring
dem. Diskurser, som redogörs för längre fram i uppsatsen (kapitel 4) ser jag
representera tydliga bilder av bibliotekarier.

1.4 Informationssökningsprocess

Till den här uppsatsen har det främst varit nödvändigt att söka information till områdena
Tidigare forskning och Teori och metod. Givetvis har det också varit erforderligt att
söka information, i form av artiklar som behandlar bibliotekarier i dagspressen, till min
egen empiriska undersökning. Detta kommer dock att redogöras för i kapitel 3: Material
och urval.

För att finna litteratur bestående av tidigare forskning om bibliotekarier har jag använt
mig av Borås högskolebiblioteks katalog Voyager, där jag sökt på ordet bibliotekarier
med lyckat resultat. Via nordiskt BDI-index, med sökordet bibliotekarier, fann jag
också användbar information. Sökningar i LIBRIS resulterade inte, enligt min
uppfattning, i ytterligare positiva träffar. Via databaserna LISA och Library Literature
& Information Science söktes artiklar med sökorden image, librarian, librarianship och
mass communication i olika kombinationer och med trunkering.

Det har, förutom med magisteruppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap,
varit vissa problem att hitta svenskt material som berör mitt område. Jag är medveten
om att uppsatser av detta slag eventuellt inte uppfyller kraven på den vetenskaplighet
som är önskvärd härvidlag, men finner trots det att det varit fruktbart att använda dessa
källor.

Litteratur om teori och metod fann jag främst genom snöbollssökningar, alltså via funna
referensers litteraturförteckningar. En viktig ingång till detta arbete utgör Åse
Hedemarks och Jenny Hedmans magisteruppsats Vad sägs om användare?
Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter (2002) och Mats Sjölins
magisteruppsats Bibliotekariens kunskap en diskursanalys (2002). Dessa författare
använder sig också av diskursanalys i sina undersökningar. Jag har använt mig av Göte
Edströms litteraturguide Filter, raster, mönster: litteraturguide i teori- och
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metodlitteratur för biblioteks- och informationsvetenskap och angränsande ämnen inom
humaniora och samhällsvetenskap (2000) för att finna material och även för att belägga
tidigare funnet material. Sökningar i databasen LISA har genomförts med sökorden
discourse analysis, image och librarian i olika kombinationer och med trunkering.

Magisteruppsatser som behandlar undersökningar gjorda i dagspress, som
Folkbiblioteket i dagspressen – En kvalitativ undersökning av de bilder av folkbibliotek
som förmedlas genom dagspressen (1998) av Viktoria Lindstam, Internet i dagspressen
– En undersökning av hur Internet framställts i svensk dagspress under 1990-talet
(1999) av Carina Bromark och Anna Kågedal och ”Att synas är att finnas” –
Utbildningsbibliotekens synlighet i svensk dagspress 1996-1999, med tyngdpunkt på
utbildningsbiblioteken som pedagogisk resurs (2000) av Annelie Ekberg-Andersson och
Annastina Kapla har också givit uppslag.

1.5 Disposition

I kapitel 1 presenteras inledning, syfte och frågeställningar, en definition av begreppet
bild och min informationssökningsprocess.

Tidigare forskning kring hur bibliotekarier framställs redogörs för i kapitel 2. Denna
forskning rymmer såväl svenska som utländska studier och fokuserar både på hur andra
ser på bibliotekarier, samt hur bibliotekarier uppfattar sig själva.

I kapitel 3 redogörs för hur materialinsamlingen, och hur urvalet till denna, gick till.

I kapitel 4 följer en genomgång av använd teori och metod, vilken är diskursanalys.
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes teoribygge, vilket används i min empiriska
analys, presenteras, liksom en beskrivning av den tillämpning av teori och metod som
har gjorts av mig. I detta kapitel beskrivs också kortfattat varför det är intressant att
använda diskursanalys inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området.

Kapitel 5 består av analysen, vilken redogörs för genom fyra grupperingar som fungerat
som analysmall: Beteckningar för bibliotekarier, Bibliotekarier som kollektiv identitet,
Bibliotekarier i olika sammanhang och Diskurser kring bibliotekarier.

En diskussion kring analysen kopplat till tidigare forskning förs i kapitel 6. Denna
diskussion rymmer resonemang om vad konsekvenserna av de presenterade bilderna
kan bli för bibliotekarier och för läsare av dagspress.

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning, kapitel 7, följt av käll- och
litteraturförteckning.

Allra sist i uppsatsen återfinns en bilagd förteckning över de artiklar som har
analyserats.
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2 Tidigare forskning

Forskning som berör hur bibliotekarier uppfattas och framställs faller inom ramen för
mitt intresse. Jag finner det både intressant att studera hur andra ser på bibliotekarier,
liksom hur bibliotekarier ser på sig själva som grupp och individer. I nedanstående
material belyses detta också, men då endast ur ett perspektiv i taget. Antingen undersöks
bara hur andra ser på bibliotekarier eller så åskådliggörs endast hur bibliotekarierna
själva upplever sig som personer tillhörandes ett speciellt yrke. Rapporten The Image of
the Library and Information Profession – How We See Ourselves: An Investigation
(1995) av Hans Prins och Wilco de Gier, som presenteras nedan (kapitel 2.2) har berört
båda aspekterna. I denna sades det nämligen att man helst ville undersöka hur
allmänhetens uppfattningar kring bibliotekarier var, men detta fastställdes till slut vara
för besvärligt att genomföra, varför ett perspektiv från bibliotekariernas håll istället
valdes. Med min forskning hoppas jag kunna visa på båda dessa perspektiv, då
artiklarna ur mitt empiriska material generellt kan ses respresentera hur andra ser på
bibliotekarier, eftersom det är journalister och inte bibliotekarier som har skrivit dem.
Det går dock ur detta empiriska material att skildra bilder från bibliotekariernas
perspektiv, då de i många fall själva får sin röst hörd i artiklarna. Jag tycker att det är
viktigt att försöka se detta fenomen ur olika synvinklar, vilket förmodligen ger andra
resultat än om bara ett perspektiv väljs.

Det har varit svårt att finna relevant material som behandlar bibliotekarier i Sverige,
med undantag av magisteruppsatser. Det är intressant att det finns forskning
dokumenterat i magisteruppsatser, men inte så mycket på ”högre nivå” i Sverige om hur
bilden av bibliotekarier ser ut. Jag frågar mig vad detta kan bero på? Varför skulle det
inte vara intressant att studera denna yrkesgrupp med avseende på hur de uppfattas och
framställs? Eventuellt kan det vara så att en större fokusering till exempel har gjorts på
att studera användarna av bibliotek i olika sammanhang än intermediären på samma
plats, liksom att olika slags informationssystem har ådragit sig ett större intresse hos
forskarna. Vidare är det akademiska ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap
relativt nytt, varför det fortfarande finns mycket kvar att göra på området.

Syftet med att beskriva nedanstående forskning från min sida är att visa vad jag funnit
för material, som har gjorts i nära innehållslig anknytning till min egen genomförda
undersökning. Där jag finner det relevant har jag för avsikt att ställa denna forskning i
relation till min undersökning, i kapitel 6: Diskussion.

I anslutning till varje dokument av tidigare forskning nedan kommer kommentarer av
mig att presenteras angående dess förtjänster, brister eller användbarhet för mig.

2.1 Svenska studier

Peter Almerud, som under tiden för författandet av följande text var verksam vid DIK-
förbundet, ansvarar för en undersökning som är gjord ur bibliotekariernas perspektiv,
nämligen Biblioteken, bibliotekarien och professionen – en rapport från fyra nordiska
länder (2000). Undersökningen gjordes av fackliga organisationer i Finland, Island,
Norge och Sverige. Från Sverige medverkade DIK-förbundet. Genom att, från
fackföreningshåll i dessa länder skicka ut en frågelista till sina medlemmar om hur
bibliotekarier, på olika slags bibliotek, ser på sig själva fick organisationerna svar från
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550 bibliotekarier. Undersökningen går alltså ut på att bibliotekarier själva får berätta
om sina upplevelser och uppfattningar kring hur det är att vara verksam som
bibliotekarie. Almerud betonar att det inte är något statistiskt urval som har gjorts för att
få dessa respondenter, men menar ändå, att det går att utläsa mycket intressant ur
materialet: ”När vissa tendenser, teman samt nyckelord återkommer regelbundet, kan
man hävda att de är vanliga. Sedan är blott det faktum att värderingarna förekommer
intressant nog.” (2000, s. 5). Almerud ger en sammanfattning av hur resultatet ser ut för
de nordiska länderna: ”fram träder bilden av en välutbildad, utåtriktad och engagerad
yrkeskår, som har sökt sig till yrket på grund av ett intresse för människor, böcker och
samhällsfrågor och som trivs med sitt arbete och tycker att det är viktigt. Men som
också känner sig allt mer pressad av nedskärningar, omorganisationer, vidgade
arbetsuppgifter och ett ständigt ökat tryck på biblioteksverksamheten.” (2000, s. 5). I
rapporten redogörs, naturligt nog, för resultaten från alla länder som deltog i
undersökningen, men jag väljer vidare att endast återberätta hur de svenska
bibliotekarierna uttryckte sig. De svenska folkbibliotekarierna, vilka i studien var 95 till
antalet, visar upp en yrkeskår, där 80 procent är kvinnor, som till stor del valt sitt yrke
sent med en bakgrund inom ett annat ämne. Almerud skriver att de flesta verkar trivas
med sitt arbete, men att de samtidigt känner en stor tidsbrist. Nackdelar som nämns är
att människor i allmänhet inte är medvetna om vad som försiggår på biblioteket eller
vad bibliotekarien har för kompetens. Skulle det vara mer känt skulle en förändring i
yrkets status och därmed också en förändring av löneläget kunna ske menar många
bibliotekarier. 65 svenska skolbibliotekarier har svarat på enkäten och nämner bland
annat ett behov av datorisering på skolbiblioteken. Kunskaper i pedagogik framhävs
som viktiga för en skolbibliotekarie, liksom ”kunskaper i data, om hur skolan fungerar, i
barn- och ungdomslitteratur, barnpsykologi, administration och ledarskap samt att man
behöver ett genuint intresse för att förmedla kunskap.” (s. 54). Liksom för de övriga
svenska bibliotekarierna i studien är medelåldern för de 56 forskningsbibliotekarier som
svarat på frågorna hög; två av tre av dessa forskningsbibliotekarier är över 50 år. Att
arbeta på just forskningsbibliotek är något som särskilt intresserar dessa bibliotekarier.
Denna grupp bibliotekarier poängterar vidare vikten av att synliggöra bibliotekarierna
och vad deras arbete innebär och att biblioteken borde tillåtas en större roll i
utbildningssystemet.

Almeruds undersökning är enligt min uppfattning väl utförd. Stilen på presentationen av
analysen är gjord så att läsaren får många personliga och intressanta skildringar från
bibliotekarier presenterade för sig. Eventuellt brister studien i vetenskaplighet, då ingen
referenslitteratur är använd. Och trots att Almerud hävdar att det går att påstå att
tendenser, teman och nyckelord är vanliga om de återkommer ofta, kan enskilda utsagor
från respondenter i texten uppfattas som väl generella av läsaren. Påståenden som i
allmänhet, många och man i samband med respondenters uttalande ställer läsaren inför
frågan hur många som tycker si och så.

Ytterligare en studie som är utförd ur bibliotekariernas perspektiv står Anneli Jonasson
och Lillemor Lindberg som författare för. År 1999 skrev de, vid Högskolan i Borås,
magisteruppsatsen ”Yrket bibliotekarie, för mig växer det hela tiden”
Folkbibliotekariers uppfattningar om och upplevelser av sitt yrke – en kvalitativ studie
med drag av life history. Med sin uppsats vill de, som titeln avslöjar, samt i likhet med
Almeruds studie belysa folkbibliotekariers uppfattningar om, och upplevelser av sitt
yrke. Det är alltså bibliotekarier själva som får komma till tals och berätta hur de
upplever sin situation. Detta har gjorts genom intervjuer med sju bibliotekarier, där
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frågestunderna höll sig kring ämnena Bakgrund och utbildning, Yrkesroll och
yrkesidentitet, Yrkesetik och Arbetet på folkbibliotek. Utifrån dessa ämnesområden drar
de slutsatsen att valet att bli bibliotekarie inte är något självklart val hos informanterna.
Att bli bibliotekarie har inte varit något drömyrke för dem, men vid en närmare
eftertanke har det ansetts lägligt med tanke på tidigare studier och intresse. I samband
med diskussion kring yrkesroll och yrkesidentitet framkommer det att
bibliotekarierollen har en social funktion och både en hög och låg status. Att den är hög
beror på att bibliotekarier ses som belästa och kunniga och att den är låg på grund av att
lönen inom yrket är så låg. Angående yrkesetik i samband med bibliotekarier drar
Jonasson och Lindberg slutsatsen att det är något som det inte talas så mycket om. Det
ses som självklart att man till exempel ska bemöta alla lika. Att vara flexibel, stresstålig,
allmänbildad och idérik framhävs som viktiga egenskaper hos de intervjuade med
avseende på hur det är att arbeta på folkbibliotek.

Som avslutande rader i sin magisteruppsats ger Jonasson och Lindberg förslag på
framtida forskning inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet (1999, s.
70). I stort ger de uttryck för en förhoppning om att det kommer att forskas mycket
kring bibliotekarieyrket i framtiden. Jag håller med och vill med denna uppsats bidra till
denna önskan. Syftet med min uppsats kommer dock inte att ligga på att bibliotekarier
får komma till tals, vilket huvudsakligen är Jonassons och Lindbergs önskan. Detta görs
här inte i större utsträckning än genom de förekommande intervjuer i de undersökta
artiklarna, där bibliotekarier får sin röst hörd. Men jag tror, som tidigare nämnts, att det
blir mer intressant att försöka sammankoppla utsagor både i form av hur andra ser på
bibliotekarier och vad de själva ger uttryck för om sig själva.

Marika Lundqvist vid Umeå universitet har skrivit magisteruppsatsen Bilden av
bibliotekarien – framställningar i Aftonbladet och Svenska Dagbladet i relation till
aktuell forskning (2000). I denna studie vill Lundqvist ta reda på vad som skrevs om
bibliotekarier i Aftonbladet och Svenska Dagbladet under 1999 för att sedan jämföra
detta material med aktuell forskning om bibliotekarieprofessionen. Här är målet alltså
att se hur bibliotekarier framställs till skillnad mot föregående studier som fokuserade
på hur bibliotekarier uppfattar sig själva. Det empiriska materialet i undersökningen,
bestående av 63 artiklar jämnt fördelat mellan de båda tidningarna, framträder enligt
Lundqvist i olika ämnesgrupper, varför hon har delat in materialet i olika kategorier,
vilka är Bibliotekarier och IT, Inkomstförhållanden, Bokmässan, ”Tant Brun” på
biblioteken, Bibliotekarien ”Sally” och Allmänt. Dessa grupper redogörs för genom att
visa textutdrag ur artiklarna med kommentarer från Lundqvist. Hon ställer de resultat
hon får fram från sitt empiriska material i relation till tidigare forskning. Som slutsats
poängterar Lundqvist att det ur de undersökta artiklarna framkommer att ”bibliotekarier
ofta omnämns i positiva ordalag, och att de allra flesta värdesätter bibliotekariernas
kompetens.” (2000, s. 55). Som läsare går det dock att se tydliga negativa skildringar
som att bibliotekarier är lite nervösa inför den nya IT-anstormningen, att de har låg lön
och att de inte drar sig för att dricka alkohol på bokmässan. I den genomgångna
forskningen presenteras tankar om att det finns delade meningar om
bibliotekarieprofessionen, om yrket är en profession eller ett yrkesfält. Vidare sägs det
att bibliotekarier har låg lön på grund av låg status och att de har dålig synlighet hos
allmänheten, som inte vet vad deras arbete innebär.

Lundqvist har i sin uppsats valt att redogöra för sitt material genom att berätta om de i
undersökningen ingående artiklarna var för sig i de övergripande grupperingar som
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gjorts, vilket i mitt tycke uppfattas lite enkelt. Det hade varit mer intressant att se ett
utvidgat resonemang och en problematisering kring innehållet i artiklarna, vilket bland
annat innebär att en fokusering på skillnader och likheter bland framställningen av
bibliotekarierna i artiklarna kunde ha tillfört intressant läsning. Vidare finner jag det
intresseväckande att förutom att enbart beskriva hur bilderna av bibliotekarier ser ut
även diskutera i tänkbara konsekvenser av de presenterade bilderna, vilket inte har
gjorts av Lundqvist. Undersökningen är baserad på artiklar utgivna 1999, vilket gör det
motiverat för mig att undersöka hur läget ser ut nu.

2.2 Utländska studier

Dr. R.A.C. Bruijns, som arbetar på Faculty of Information and Communication of the
Algemene Hogeschool i Amsterdam har skrivit rapporten Status and Image of the
Librarian – Report of a sample survey carried out in twelve countries (1992). Syftet
med studien är bland annat att undersöka hur allmänheten ser på biblioteket och på
bibliotekarien som person. Här är det alltså allmänhetens uppfattningar om
bibliotekarier som är av intresse. Bruijns, som var ansvarig för undersökningen,
kontaktade skolor som bedrev biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning i 25
länder, huvudsakligen i västra Europa, i syfte att ta reda på om de kunde medverka i
hans undersökning. 12 länder deltog slutligen i undersökningen1. Metoden för
undersökningen bestod i att dela ut enkäter med frågor kring bibliotekariens status, om
yrket uppfattas lockande, hur mycket utbildning som krävs för arbetet, hur stor inkomst
som bibliotekarier ska ha, vilka bilder som förknippas med bibliotekariearbetet som
yrke och för bibliotekarien som person, liksom en fråga huruvida bibliotekarieyrket
anses passande för kvinnor eller män. Enkäten bestod av alternativ att fylla i. När frågan
gällde att karakterisera en bibliotekarie fanns till exempel 21 alternativa adjektiv att
välja på. I vissa fall skulle jämförelser göras med andra yrken. Målet var att få en
spridning av informanter i olika åldrar, av olika kön, med skilda utbildningsbakgrunder
och med olika biblioteksvanor. Detta uppfylldes inte till fullo, då det var en övervikt av
yngre och högutbildade människor som deltog i undersökningen. Antalet besvarade
enkäter från de olika deltagande länderna varierade från 116 till 439 stycken. Resultaten
av studien visar bland annat att de fem mest använda adjektiven för att beskriva en
bibliotekarie som person är hjälpsam, ordningsam, vänlig, lugn och intelligent.
Bibliotekarien ses också som en person som inte är humoristisk, som inte är intresserad
av sport och som är mer konservativ än modern. Att arbeta som bibliotekarie anses vara
nyttigt, användbart och baserat på rutin. Yngre människor fann det mindre tilltalande att
arbeta på bibliotek än äldre. Personer under 35 år fann också att bibliotekarien hör
samman med adjektivet tråkig i högre grad än människor över denna ålder. Bruijns
frågar sig vilken sorts typ av människor som är intresserade av att utbilda sig till
bibliotekarier, eftersom yrket för många unga verkar oattraktivt. Han menar att det
måste vara människor som kan identifiera sig med bilden som existerar kring
bibliotekarier ute i samhället. Och om det är så är det inte troligt att bilden kommer att
ändra på sig, då de istället för den vidare.

Som kritik mot ovanstående studie skulle jag vilja nämna att de 21 alternativa adjektiv
som respondenterna skulle välja bland för att karakterisera en bibliotekarie kan fungera
styrande. Å andra sidan är det samma förutsättningar för alla och eventuellt hade det
                                                          
1 De tolv länderna var Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge, Finland, England,
Skottland, Ungern, Filippinerna och Sydafrika.
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stora materialet inte varit praktiskt hanterbart med andra metoder. Trots det är det ändå
tänkbart och mycket möjligt att andra uppfattningar skulle utgöra resultatet av
undersökningen om respondenterna hade fått svara helt fritt. Genom min undersökning
avser jag att vara uppmärksam och ta tillvara på variationer i den utsträckning de
förekommer.

På uppdrag av IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
skrevs 1995 The Image of the Library and Information Profession – How We See
Ourselves: An Investigation av Hans Prins och Wilco de Gier. I inledningen av
rapporten konstateras att bilden av bibliotekarier är negativ och att yrkeskåren har fått
stå ut med denna negativa bild i många år, vilket är ett problem i många länder. Syftet
med den beskrivna studien är att få fram empiriska belägg för dessa negativa åsikter för
att sedan kunna göra någonting åt problemen. Man vill veta varför bilden av
bibliotekarier är negativ. Det konstateras att det vore idealiskt att intervjua allmänheten
om deras åsikter i frågan, men det uppfattas för komplicerat, då man är intresserad av
åsikter på en världsomfattande nivå, varför bibliotekarier väljs som informanter.
Metoden för undersökningen bestod av enkäter som skulle fyllas i av bibliotekarier,
dokumentalister, informationsmäklare och andra professionellt verksamma inom
liknande områden i de 90 länder som tillfrågades. Responsen var svag, främst från
länder utanför västvärlden, varför metodvalet kompletterades med intervjuer från länder
i Latinamerika, sydöstra Asien och Afrika. Resultaten visar bland annat att en majoritet
av bibliotekarierna tycker att deras status är låg. Den största orsaken till att
bibliotekariers status är låg tros bero på att allmänheten inte vet vad bibliotekarierna
gör, följt av att yrket bibliotekarie är ett kvinnoyrke och för att lönen är låg. Det finns
inget givet svar på vad som skulle kunna göras åt problemen, enligt rapporten. Men det
nämns som ett förslag att bibliotekarier måste bli mer användarorienterade och höja
nivån på sin service. Detta är alltså förslag som kommer från bibliotekarierna själva.

Som utgångspunkt hade ovan beskrivna studie stora mål som skulle uppfyllas, men som
läsare får man en känsla av att kraven sänktes allteftersom undersökningen fortlöpte.
Inledningsvis sågs det som önskvärt att fråga allmänheten, vilket ändrades till
bibliotekarier. Efter problem med för lågt antal inkomna enkätsvar utvidgades
undersökningen till att även omfatta intervjuer. Målet för undersökningen var att
komma med förslag som skulle kunna förändra den negativa bild, som man
konstaterade fanns, vilket inte görs i någon stor utsträckning. Dessa omständigheter gör
att trovärdigheten för studien som helhet minskar. Trots det har den fungerat som
intressant bakgrundsläsning för mig.

I antologin Discovering Librarians – Profiles of a Profession (1994) som Mary Jane
Scherdin står som redaktör för redovisas en rad texter som behandlar bilden av
bibliotekarier ur olika perspektiv, främst i samband med speciella test som kan göras av
personer för att se om de passar för ett visst yrke eller inte. Nedan presenteras två bidrag
ur denna antologi.

Deborah J. Grimes, som har en filosofie doktorsexamen i biblioteksadministration ger i
texten ”Marian the Librarian – The Truth Behind the Image” (1994) en överblick av
studier om hur bibliotekarier framställts i ett historiskt perspektiv. Grimes vill alltså
presentera bilder av bibliotekarier så som de faktiskt har förmedlats. Grimes drar
slutsatsen att bilden av bibliotekarien har förändrats, men ända sen 40-talet framställs
bilden av henne, för det är en hon, som ”consistently intelligent, introverted, self-
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sufficient and interested in a life of the mind and in the arts.” (Grimes 1994, s. 9). Vad
som har förändrats är bland annat att ett större intresse för människoorienterat arbete har
utvecklats och att bibliotekarien nu kan karakteriseras som en mer fantasifull person,
som har ett mer bestämt sätt, där ledaregenskaper har utvecklats. Senare studier visar
också upp en yrkeskår med olika personlighetstyper, vars företrädare har olika slags
intressen. Exempelvis skriver Grimes att bibliotekarier på senare tid visat ett ökat
intresse för utforskande och vetenskapliga aktiviteter.

”SIGI PLUS: A Case Study in Changing Images” (1994) är skriven av Sheila Ann
Delacroix, som är Assistant Dean for Reference and Information Services vid Auburn
universitet. Delacroix är intresserad av vilka egenskaper som förknippas med
bibliotekarier. Detta vill hon undersöka genom att arbeta med listor över yrkesmässiga
profiler, som är en hjälp för människor att få information om yrken som passar för dem.
Delacroix vill alltså ta reda på hur bibliotekarier faktiskt har framställts genom att
studera dessa listor. Exempelvis används listorna av studievägledare och vid skolor och
bibliotek. Tidigare2 visade sådana här förteckningar att bibliotekarier bland annat var
tvungna att arbeta sena kvällar och helger, att de behövde tålamod att handskas med
allmänheten och att de kunde behöva böja sig lågt och sträcka sig högt efter böcker.
Delacroix vill ändra den gamla bilden till en som är mer aktuell. Hon är frustrerad över
hur bilden av bibliotekarier framställs till människor som inte är verksamma inom fältet,
som vet hur det egentligen ligger till. Listorna visade exempelvis vidare att man som
bibliotekarie skulle ha följande personliga egenskaper: kärlek till böcker, läsande och
människor. En bibliotekarie måste tycka om att organisera, planera och hantera detaljer.
Han eller hon måste vara påhittig, finkänslig, hjälpsam och kunna tala och skriva klart
och tydligt. Delacroix har utvecklat föregående påståenden med att lägga till följande
kvaliteter som en bibliotekarie ska besitta: intellektuell nyfikenhet, finna nöje och tro i
bildning för alla, engagerad i service, ha förmågan att organisera och sammanställa
information, ha ett bra minne, vara en uppfinningsrik problemlösare som kan vara
flexibel i sitt agerande, vara tålmodig och finkänslig vid möte med biblioteksanvändare
och till sist att vara ihärdig och påhittig när han eller hon letar information (s. 46).

Som läsare av ovanstående text känner jag att det skulle ha varit intressant att veta när
de ”tidigare” påståendena, om bibliotekarier har sitt ursprung.

I inledningen av artikeln ”Loveless frump as hip and sexy party girl: a reevaluation
(sic!) of the old-maid stereotype” (2000) konstaterar författaren Katherine C. Adams att
digital teknik har förändrat hur bibliotekarier identifierar, samlar och organiserar
information, vilket, enligt henne, medför att bibliotekarier mer och mer associerar sig
själva med datorer i stället för böcker. Detta borde, enligt författaren, innebära att gamla
stereotypa bilder av bibliotekarien som en ”loveless frump hiding behind her spectacles
and surrounded by her books” skulle försvinna (s. 288). Men denna bild är inte lätt att
ändra på. Adams vill med sin artikel argumentera för en omvärdering av den
frökenaktiga bibliotekariestereotypen. Hon menar att det har skrivits många förslag för
att åstadkomma detta och att den vanligaste är att en mer positiv och riktig bild i
massmedierna ska presenteras. Adams föreslår att istället för att försöka att plåna ut
stereotyper från populärkulturen ska människor verksamma inom fältet ta till sig
stereotyperna och göra dem till sina egna. Bibliotekarier ska spela på de gamla
stereotyperna och göra något positivt av dem. Adams menar till exempel att man som

                                                          
2 Delacroix nämner inte i årtal vad hon avser med tidigare.
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bibliotekarie kan sitta i referensdisken med knut i nacken och göra något roligt av
stereotyperna istället för att klaga på att de förekommer.

För min del är det särskilt intressant att läsa Adams kommentar om att den vanligaste
åtgärden för att råda bot mot en felaktig bild av bibliotekarier är att visa på en positiv
och riktig bild i massmedierna. Det blir intressant för mig att se hur bilderna är; om de
är positiva och riktiga. Men frågan är vad som är en riktig och positiv bild? Det finns
nog inte något enkelt svar på den frågan. Olika människor kan tycka att olika saker är
positiva och riktiga. Vid arbetet med analysen är det viktigt för mig att försöka förhålla
mig så objektiv som möjligt kring utsagorna som förekommer, vilket kan vara svårt, då
jag själv som blivande bibliotekarie är insatt i området som jag ska behandla och så att
säga vet vad jag uppfattar som ”rätt eller fel” kommentarer kring bibliotekarier. Mitt
mål är att presentera de utsagor som förekommer på ett så sakligt sätt som möjligt. Jag
försöker alltså att presentera hur läget ser ut utan att vara dömande i mina kommentarer,
vilket är i enighet med den teori jag kommer att använda.
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3 Material och urval

Enligt Alvesson och Sköldberg intresserar sig diskursanalys för ”naturligt inträffande
redogörelser eller för dokument” (1994, s. 284). Artiklar ur dagstidningar faller väl in i
den definitionen. Att använda sig av texter är ett förhållandevis smidigt grepp inom
forskning, då de är lättillgängliga. Tidningsartiklar är offentliga källor och påbjuder
därför inga problem vid anskaffandet som konfidentiella källor skulle kunna göra
(Denscombe 2000, s. 196f.). Med dagstidningsartiklar erhåller jag ett empiriskt material
som är opåverkat av forskaren och som är uppkommet på naturlig väg. Dessutom kan
dagstidningar ge information som är aktuell (Denscombe 2000, s. 190), vilket får
betraktas som positivt. Eftersom jag är intresserad av att se hur bilden av bibliotekarier
ser ut ”nu” är det ett bra kriterium för mig att använda mig av dagstidningsartiklar.
Sharan B Merriam skriver i metodboken Fallstudien som forskningsmetod att material
som berör masskommunikation är en särskilt bra källa om man är intresserad av en viss
samhällsaspekt vid en given tidpunkt (1994, s. 123).

Talja menar att diskursanalys är mycket arbetskrävande och rekommenderar att man
inte ska analysera alltför många texter (1999, s. 472). Det är studiet av nyanser som är
av betydelse, vilket inte kräver ett stort antal texter att analysera och tolka. Trots det
kommer jag att ha ett relativt stort material att analysera, då jag i någon mån mer
allmänt vill se vad som skrivs om bibliotekarier.

Mitt syfte är att undersöka vad som skrivs om bibliotekarier i dagspressen. Den svenska
dagspressen brukar delas upp i olika undergrupper som morgontidningar,
kvällstidningar, storstadstidningar och landsorts- eller regionaltidningar (Lundgren et al
1999, s. 12). Jag finner det lämpligt att välja storstädernas största morgon- och
kvällstidningar som undersökningsobjekt, då de har störst spridning i landet, vilket
resulterar i att det är ett större antal människor som har läst dem än vad som skulle vara
fallet om landsorts- eller regionalpress valdes. Jag har vidare en föreställning om att
artiklarna kommer att skilja sig åt vid en jämförelse mellan dags- och kvällspressen, vad
gäller journalistiskt framställningssätt, vilket ger en spridning på materialet. Dessutom
tror jag att målgrupperna varierar för de olika tidningstyperna. De tre största
morgontidningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är för respektive stad Dagens
Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet. Tillsammans står de för cirka 25
procent av den totala dagstidningsmarknaden i Sverige. De två största kvällstidningarna
är Aftonbladet och Expressen, som står för cirka 20 procent av den totala
dagstidningsmarknaden (Carlsson & Harrie 2001, s. 250). En provsökning, enligt de
urvalskriterier som redogörs för nedan, i Artikelsök, där artiklar ur tidningen
Sydsvenska Dagbladet går att finna, resulterade endast i en träff, varför denna källa
valdes bort. Istället tillkom Svenska Dagbladet, med utgivningsort i Stockholm, på
grund av god tillgång på artiklar som behandlar bibliotekarier. Så här har valet av
dagstidningar gått till.

Vad gäller valet av artiklar har följande kriterier gällt vid urvalet:

- Artiklarna ska vara publicerade mellan 1 januari 2002 och 7 mars 2003.
- Artiklarna ska behandla bibliotekarier på så sätt att de ger en beskrivning eller åsikt

av bibliotekarier som personer eller yrkesverksamma.
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Från början var min tanke att välja artiklar under ett tidsspann av ett år, mellan 1 januari
2002 och 1 januari 2003, men efter en funnen artikel, som behandlar bibliotekarier på
ett för mig mycket intressant sätt, i Dagens Nyheter den 7 mars 2003 utvidgades
urvalskriteriet till att gälla mellan 1 januari 2002 och 7 mars 2003.

Rent praktiskt har materialinsamlingen gått till så att jag har sökt i databaserna
Mediearkivet och Presstext på termen *bibliotekarie* under den valda tidsperioden
mellan 1 januari 2002 och 1 januari 2003, följt av ännu en sökning på tidsperioden
mellan 2 januari 2003 och 7 mars 2003 i de valda dagstidningarna Aftonbladet, Dagens
Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Detta förfarandesätt, att
göra sökningen två gånger istället för att söka efter artiklar mellan 1 januari 2002 och 7
mars 2003, visade sig vara nödvändigt eftersom en del av de artiklar jag funnit vid den
första sökningen inte återfanns vid en sökning på det sammanslagna tidsspannet. Detta
visar på en tydlig brist i indexeringen i de aktuella databaserna, som dock gick att
komma undan genom den dubbla sökningen. Denna påkomna brist gjorde mig
uppmärksam på det faktum att andra artiklar, som kunde ha varit intressanta för mig,
kan ha gått förlorade i och med att jag endast har sökt material på elektronisk väg.
Skulle jag ha bläddrat igenom alla de berörda tidningar som publicerades under den
tidsperiod mina urvalskriterier spänner över är det möjligt att jag skulle ha hittat fler
artiklar, som kunde ha varit lämpliga att analysera. Att jag har sökt på begreppet
bibliotekarie med trunkering både framför och bakom ordet är för att ord som
barnbibliotekarie eller helt enkelt bibliotekarier ska komma med bland träffarna.
Tidsperioden på cirka ett år är vald för att så nytt material som möjligt ska komma med
i resultatlistan, vilket ger en aktuell bild av hur bibliotekarier framställs. Artiklar ur
Dagens Nyheter och Expressen går att finna i Presstext medan artiklar ur resterande
nämnda tidningar återfinns i Mediearkivet. Presstext och Mediearkivet är
fulltextdatabaser, vilket innebär att de direkt ger tillgång till artiklarna som återfinns
som träffar vid sökningar. Detta förfarandesätt är mycket positivt i mina ögon, då det
förenklar insamlingsprocessen betydligt att ha tillgång till materialet på en gång.

Bland träffarna vid de båda sökningarna (2002-01-01—2003-01-01 och 2003-01-02—
2003-03-07) på sökordet *bibliotekarie*, vilket var över 1003, respektive 36 i
Mediearkivet och 137, respektive 22 i Presstext, har en genomläsning gjorts för att jag
ska kunna få ett material som överensstämmer med mina urvalskriterier. Materialet ska
alltså bestå av artiklar som ger bilder av bibliotekarier på så sätt att beskrivningar
och/eller åsikter presenteras av dem som personer eller som yrkesverksamma. Antalet
artiklar har baserats på dessa kriterier och var inte fastställt före insamlingsprocessen
satte igång. Detta medförde att en stor mängd artiklar inte kom med i urvalet. Jag är
medveten om att detta tillvägagångssätt innebär ett subjektivt urval, vilket är en fördel i
mina ögon, då jag får ett material som lämpar sig väl för min undersökning. Jag har valt
det material som kan säga mig mest i relation till vad som kan anses vara en rimlig
mängd artiklar att analysera. Det slutgiltiga antalet artiklar uppgår till 55 stycken.
Artiklar som inte kom med i urvalet är exempelvis sådana, där en skådespelare i en
intervju om sin karriär i förbigående berättar att hon har en farmor som i sitt
yrkesverksamma liv arbetade som bibliotekarie, men där ingenting mer dryftas i denna
angelägenhet. Ett annat exempel är när skådespelerskan Maria Lundqvist i en artikel ska
presenteras som person, vilket då görs genom att berätta att hon har figurerat i TV som
rollfiguren bibliotekarien Sally, utan vidare diskussion i ämnet. Bibliotekarier kan
                                                          
3 I träfflistan anges inte det exakta antalet, utan endast att träffarna översteg 100. Det går också endast att
se dessa 100 artiklar.
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vidare förekomma i artiklar som redogör för vilka som exempelvis fått stipendier av
olika slag, vilket inte intresserar mig, då jag inte får veta något annat beskrivande om
bibliotekarien i fråga.

Jag har inte ansett att det spelar någon roll vilken typ av bibliotekarie som står i fokus i
artiklarna. Alltså är det inte avgörande för urvalet om texterna exempelvis handlar om
folk-, skol-, forsknings- eller företagsbibliotekarier. Artiklarna i materialet är av
varierande karaktär både innehållsligt och omfångsmässigt. Exempelvis finns
artikeltyper som nyhetsartiklar, recensioner och intervjuer med bland materialet. Vissa
artiklar har ämnet bibliotekarier som huvudfokus, medan andra huvudsakligen handlar
om andra saker. Den senare kategorin av artiklar är ändå av intresse på grund av att den
tar upp bibliotekarier på det sätt som den gör. Olika typer av omfång med alltifrån 11
rader text4 till längre artiklar finns representerade.

                                                          
4 Dessa rader är räknade så som de förekommer, i den utformning som återges av artikeln, via utskrift
från den aktuella databasen.
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4 Diskursanalys som teori och metod

I denna uppsats kommer diskursanalys att användas, vilket både är en teoretisk och
metodologisk strategi att rätta sig efter. Då diskursanalys är att betrakta både som en
teori och en metod kommer ett gemensamt kapitel att behandla detta (Bergström &
Boréus 2000, s. 222, Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). Min tanke med
uppläggningen i detta kapitel med underkapitel, är att först förklara och beskriva vad
diskursanalys är, för att sedan smalna av och beskriva en specifik typ av diskursanalys
från vilken jag utgår i min egen empiriska analys. I kapitel 4.3 redogörs sedan för hur
jag har gått tillväga med min egen analys. Föreliggande kapitel inleds med att behandla
teoretiska antaganden, följt av metodologiska antaganden.

Göran Bergström och Kristina Boréus, verksamma som universitetslektor respektive
forskarassistent vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, menar i
metodboken Textens mening och makt (2000) att det är fruktbart att använda sig av
diskursanalys när man vill undersöka ”föreställningar om” eller ”synen på ” vissa
företeelser (s. 237). Detta torde passa syftet för min uppsats väl, eftersom intresset hos
mig ligger i att finna vad det är för bilder, eller föreställningar om man så vill, som finns
om bibliotekarier i dagspressen.

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips påpekar i Diskursanalys som teori och
metod (2000) att det finns en mängd olika sätt att definiera ordet diskurs på och ger
också själva en definition: ”diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen
(eller ett utsnitt av världen).” (s. 7). Att tala eller använda språket på ett visst sätt, vilket
implicerar att ett annat inte används, ger alltså upphov till en diskurs. Diskursanalys i
sin tur inriktas på att analysera dessa diskurser. Man ska, för att tala i klartext, analysera
”talet om någonting, snarare än att analysera detta någonting.” (Månsson 2000, s. 113).
Av detta går det att dra slutsatsen att i fokus för diskursanalysen står språket med alla
dess variationsmöjligheter. Det är hur någonting uttrycks som är av intresse att studera.
I mitt fall är det således inte av intresse att studera bibliotekarier som sådana, utan
endast hur de framställs.

Det finns en mängd olika sätt att använda sig av diskursanalys, dels för att det inte finns
några bestämda mallar för hur en konkret analys ska gå till, dels för att det har
utvecklats en rad olika skolor inom diskursanalys. Trots att det finns ett antal olika
varianter finns det, enligt Winther Jørgensen och Phillips, för samtliga en bas,
socialkonstruktionismen, som har följande grundläggande gemensamma drag:

      Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning. Verkligheten är
bara tillgänglig för oss genom våra kategorier – och vår kunskap och våra världsbilder är inte
spegelbilder av verkligheten ’därute’ utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen. /…/  Vi är
väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på och kunskap om världen är alltid
kulturellt och historiskt präglade. /…/ Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och
de kan förändras över tiden. /…/ Kunskap frambringas i social interaktion, där man både bygger upp
gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. /…/ I en bestämd världsbild blir
några former av handling naturliga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till
olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta
sociala konsekvenser (2000, s. 11f.).

Ovan beskrivna antaganden ser jag röra sig om bilder av verkligheten eller den så
kallade verkligheten och vår möjliga kunskap om den. Det är en verklighet som alltid
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kan förändras beroende på hur den är beskriven. Vårt tillträde till denna verklighet går
alltid genom språket: ”Det är med språkets hjälp som vi gör oss föreställningar om oss
själva och världen. /…/ Med språket ärver vi olika föreställningar om vad verklighet är
för något” (Thavenius 1995, s. 211).  För mig känns det naturligt att språket har en stor
makt över hur vi tänker och talar om världen. Har man till exempel hört ett uttalande
tillräckligt ofta låter det till slut som en sanning som inte går att ändra på. Och
presenteras en viss åsikt eller föreställning endast ur ett perspektiv ses den inte sällan
som självklar och oemotsagd.

Vi använder inte bara språket för att förstå hur något fungerar i världen. Vi är också
med och skapar en verklighet beroende på hur språket används. Genom att välja att
beskriva fenomen i världen på ett bestämt sätt och fokusera på vissa aspekter skapas en
verklighet utifrån dessa utsagor på samma gång. Språket använder vi inte bara för att
försöka beskriva ”fakta om världen” utan språket har alltså förmågan att konstituera den
”sociala världen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 16). Ett exempel som visar på
att språket kan konstituera en del av den sociala verkligheten har jag hämtat från ett
bidrag i antologin Mer än kalla fakta – kvalitativ forskning i praktiken, skrivet av Ingrid
Sahlin, som är filosofie doktor i sociologi och som har arbetat med diskursanalys. I
nämnda text frågar sig Sahlin exempelvis hur mycket ’främlingsfientlighet’ det fanns i
Sverige innan just det begreppet etablerades (1999, s. 86). Genom att sätta ord på en
företeelse kan det generera i handlingar, på samma sätt som det nya språkliga uttrycket
kan skapa en verklighet som inte fanns på samma sätt innan det fanns ord för
företeelsen. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, professor och docent, som bland annat
forskar och undervisar i samhällsvetenskaplig metod, påpekar att konstruktion av den
sociala världen sker på tre sätt. Människor skapar egna uttalanden utifrån ”förut
existerande lingvistiska resurser”. Från dessa lingvistiska tillgångar väljs några ut,
medan andra förblir oanvända. Till sist frambringar den valda konstruktionen effekter:
”Uttryckssätt gör något, påverkar föreställningar, genererar responser etcetera” (1994, s.
283). Använder vi språket på ett nytt och speciellt sätt, vilket innebär att ett annat inte
används, kan det få effekter för hur andra ser på det beskrivna och därmed hur de
handlar. Genom språket har en konstruktion av verkligheten ägt rum.

Inom diskursanalysens olika inriktningar finns det olika synsätt beträffande hur stor del
av verkligheten som konstitueras genom diskurser. Den teori som jag senare kommer att
hämta inspiration till, till min egen analys ansluter sig till tanken att allting i vår värld
konstitueras diskursivt och att man kan analysera alla fenomen med hjälp av
diskursanalys. Andra inriktningar ser exempelvis det som att det endast är språkliga
uttryck som innefattas av diskurser och att vissa delar av den sociala världen, som
exempelvis ekonomi, måste analyseras med andra redskap. Diskurser, i form av
språkliga uttryck, och sociala fenomen interagerar sedan med varandra och konstituerar
tillsammans omvärlden enligt ett sådant synsätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.
25f.).

Föremål i den så kallade verkligheten därute blir bara meningsfulla om de kopplas ihop
med en social kontext. Och beroende på olika sociala kontexter får samma ting olika
innebörd. Bergström och Boréus refererar till professorerna i politisk teori Ernesto
Laclau och Chantal Mouffe som ger ett exempel med en sten som ligger ute på ett fält.
Denna sten har inte någon mening i sig själv menar de, utan får det endast i speciella
relationer: ”För en stenålderskrigare kan den vara en projektil, för bosättare en del av en
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blivande torpgrund och för somliga studenter är den ett arkeologiskt fynd.” (Laclau &
Mouffe, se Bergström & Boréus 2000, s. 235).

Förutom synen på språket i relation till verkligheten, som den har återgetts ovan, menar
Bergström och Boréus att det bland annat finns två andra teoretiska föreställningar som
utmärker många undersökningar gjorda med diskursanalys. Dessa hör samman med
identitet och makt. Att skapa konstruktioner av identiteter är inte ovanligt inom
diskursanalys. Då arbetar man inom denna teori efter antagandet att
”identitetskonstruktion är en process där en sammansmältning av självbild och andras
bilder utgör grunden.” (2000, s. 236). Identitet liksom språk är inte något som finns ”av
sig självt”; det är något konstruerat av människan. Det är intressant att se att en identitet
som bibliotekarie kan ses som socialt konstruerad och inte som något självklart som
existerar. Vad gäller makt menar Bergström och Boréus att det uppstår en maktsituation
i samband med diskurser, då en diskurs till exempel har makten att styra vad som kan
sägas och av vem. Att olika diskurser strider med varandra handlar också om makt
(2000, s. 235f.). Studiet av makt i samband med diskurser är dock inte något som jag
fokuserar på i denna uppsats.

Att arbeta med diskursanalys innebär att man identifierar och beskriver diskurser. Det
finns ingenting på förhand som säger att ett visst textsjok tillhör en viss diskurs; det är
något som måste analyseras, definieras och arbetas fram (Sahlin 1999, s. 87f.).

Med diskursanalytiska ögon är det inte intressant att bry sig om vad verkligheten
verkligen eller egentligen är utan endast hur den beskrivs i just den text eller
intervjutranskription som står i fokus (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 280ff.). När man
arbetar med diskursanalys ska man vidare vara medveten om att språket kan användas
på olika sätt. Med olika användning av språket kan till exempel samma sak presenteras
på en rad olika sätt och därmed kan det generera olika effekter. Alltså kan en till synes
likartad företeelse uppfattas radikalt olika beroende på vilken språkdräkt den är klädd i.
I alla former av texter och uttalanden förekommer det variationer (Potter & Wetherell
2001, s. 200f.). Sanna Talja, högskolelektor vid institutionen för informationsvetenskap
i Tampere, Finland, menar i artikeln ”Analyzing Qualitative Interview Data: The
Discourse Analytic Method” att det är viktigt att ta tillvara på olikheter och variationer i
utsagor, när man arbetar med diskursanalys, liksom att ha kontexten för varje uttalande i
fokus (1999, s. 461ff.). I ett sammanhang kan ett visst uttalande, om en bestämd sak,
göras och i ett annat sammanhang kan en annan åsikt, om i princip samma sak,
uttryckas. Talja exemplifierar med vad en respondent, som är användare på ett
musikbibliotek, ger för svar på frågorna om vad man bör tänka på när en samling till
musikavdelningen på ett bibliotek ska göras och därefter om musiken på biblioteket ska
vara annorlunda från den som man hör på radio. Användaren svarar att musiken ska
vara varierande såtillvida att biblioteket ska stå till tjänst för en majoritet av alla
människor, samtidigt som hon menar att biblioteket ska erbjuda alternativ till den breda
masskulturen (1999, s. 462). Jag tolkar det som så att majoriteten av alla människor
lyssnar på det som förekommer i den breda masskulturen och därför är svaren
motsägelsefulla. Att vi människor på detta sätt uttrycker oss med variationer är inte
konstigt och det går inte att fastställa vad vi verkligen tycker i en fråga genom analys av
varierande utsagor. Alvesson och Sköldberg menar att det ska diskursanalytikern inte
bry sig om. Han eller hon ska bara konstatera att så är fallet, om det förhåller sig så, och
fundera över i vilka sammanhang som de speciella uttalanden är gjorda, liksom vilka
konsekvenser de kan få (1994, s. 283). I såväl kvalitativ som kvantitativ forskning är det
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brukligt att ignorera dessa variationer, när grupperingar av företeelser i bestämda teman
och mönster görs. Detta är alltså inte tillrådligt inom diskursanalys, som är att betrakta
som en kvalitativ metod, där variationer också ses som betydelsefulla och värda att
uppmärksamma, när man letar efter mönster (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 281ff.).

Materialet för en undersökning inom diskursanalys måste läsas mycket noggrant,
eftersom språket står i fokus (Bergström & Boréus 2000, s. 266). Det är, vid en första
genomläsning av en text, troligen lätt att missa viktiga aspekter, som efter flera
genomläsningar säkert kan framträda som mer självklara.

Sahlin tar upp frågan om konsekvenser i samband med diskurser. Hon menar att de
bland annat kan vara sociala. De sociala effekterna av en diskurs hör samman med
påverkningar av ”de sociala konstruktionerna av verkligheterna”. En viss diskurs, som
visar på problem, kan till exempel få stort utrymme i media, vilket kan resultera i
förändringar på politisk nivå. Att man inom diskursanalys sysslar med konsekvenser är
lite problematiskt, då det egentligen inte är lämpligt att bry sig om det som händer
utanför texten. Gör man det överger man ju principen att diskurser inte utgör exempel
på en verklighet ”där ute” (Sahlin 1999, s. 102ff.). Trots det tycker jag att man kan
vinna mer på att fundera i termer av konsekvenser, på detta sätt, än vad man kan förlora
på att följa en teori fullt ut.

4.1 Diskursanalys inom Biblioteks- och Informationsvetenskap

John M. Budd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Missouris
universitet, och Douglas Raber, högskolelektor i biblioteks- och informationsvetenskap
vid Tennessees universitet, skriver att det är mycket troligt att forskare inom Biblioteks-
och Informationsvetenskap ska finna det givande att använda sig av diskursanalys,
beroende på att mycket av forskningen inom detta ämne rör sig kring kommunikation, i
olika slags former, vilket är lämpligt att studera med en diskursanalytisk ansats. Annars
kan diskursanalys betraktas som en tvärvetenskaplig teori och metod som används inom
ämnen som lingvistik, sociologi, psykologi, filosofi och kommunikation. Att det är på
detta viset tycker författarna också är positivt med hänvisning till Biblioteks- och
Informationsvetenskap som också är att betrakta som ett tvärvetenskapligt ämne, vilket
innebär att forskarna inom ämnet finner det naturligt att hämta influenser från ett flertal
håll inklusive ovanstående ämnen (1996, s. 217f.). De säger dock också att
diskursanalys inte har använts så ofta inom vårt område (Budd & Raber 1996, s. 220).
Samma åsikt har Talja, som trots allt skriver att den senaste trenden inom Biblioteks-
och Informationsvetenskaplig forskning är att kvalitativa metoder har blivit mer
populära och att en förändring inom denna metod har skett från datainsamlingsmetoder
till att beskriva, analysera och tolka data i större utsträckning (1999, s. 459).
Diskursanalys är en av dessa kvalitativa metoder, som alltså har ökat i popularitet.

Bernd Frohmann, som vid tiden för författandet av nedanstående artikel var
högskolelektor, har utfört diskursanalyser inom Biblioteks- och Informationsvetenskap
och därtill skrivit om dess användbarhet inom samma fält. Enligt Frohmann, i
”Discourse Analysis as a Research Method in Library and Information Science”, gör
användningen av diskursanalys det möjligt att analysera sätten som information, dess
användningsområde och dess användare är diskursivt konstruerade (1994, s. 119).
Mycket forskning inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området rör sig
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kring just studier av användare av information på något sätt (Frohmann 1994, s. 134).
Kring detta område är det fruktbart att använda sig av diskursanalys som teori och
metod, då det går att utmana antagandet att identiteterna hos grupperna som studeras är
några naturligt existerande istället för det mer riktiga antagandet att de är konstruerade
(1994, s. 134). Detta tycker jag är intressant att ha i åtanke, när jag för egen del har som
mål att problematisera kring hur bibliotekarier framställs som grupp.

4.2 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe

Som tidigare nämnts finns en rad olika inriktningar inom diskursanalys. Här kommer att
redogöras för Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori, som Winther
Jørgensen och Phillips benämner deras teoribygge. I detta kapitel kommer framför allt
de begrepp som Laclau och Mouffe rör sig med att presenteras, vilka också kommer att
bli aktuella för min egen analys.

Inom denna teori presenteras uppfattningen att ingenting är bestämt och fixerat i
samhället. Det finns endast tillfälliga bestämningar av olika fenomen. Det går att strida
om definitionerna av alla sociala fenomen. Och det är just den språkliga
betydelsebildningen av det sociala som är av intresse (Winther Jørgensen & Phillips
2000, s. 31f.).

Laclau och Mouffe använder sig av en rad olika begrepp i sin teori, som vid en första
anblick kan te sig en aningen komplicerade. Nedan följer en genomgång av de begrepp
som jag ser relevanta att använda i min analys.

Tecken kan ses som grunden i diskursen. Det är kring tecknen, som allting i grund och
botten kretsar i diskursanalysen. De är som byggstenar, som kan förändras fram och
tillbaka och skifta i betydelse i olika diskurser. Begreppet har sin bakgrund i Ferdinand
de Saussures språkvetenskap, där han såg språket som ett teckensystem (Winther
Jørgensen & Phillips 2000, s. 16, Bergström & Boréus 2000, s. 229). Enligt denna syn
är ett tecken en sammanvägning av uttryck och innehåll hos en term. Om vi tar ordet
bibliotekarie så förstår vi att vi pratar om en bibliotekarie, genom att ordet är stavat på
ett visst sätt. Det består av ett visst uttryck. Tar vi bort ändelsen -arie, får vi istället
bibliotek och därmed ett helt annat ord – och tecken med ett annat uttryck. Vi förstår
också vad vi menar med termen bibliotekarie genom att vi har lärt oss vad den innebär.
Vi förstår innehållet i termen. Ett ord har ingen av naturen given betydelse. Vi vet vad
ett tecken betyder på grund av sociala konventioner. Det är ingenting i tecknen i sig som
gör att de får den betydelse som de får; det är istället någonting vi lär oss och vi
försöker låsa fast tecknens betydelse genom att placera dem i bestämda förhållanden till
andra tecken, vilket egentligen är helt omöjligt att göra. Syftet att göra en diskursanalys
inom denna teori är ”att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse
ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi
uppfattar dem som naturliga.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32).

Tecken kan få olika funktioner och bli moment eller element. Moment ses som mer
bestämda varianter av tecken. De har i större grad fått sin betydelse bestämd, åtminstone
i den diskurs som de befinner sig i, men enligt diskursteorin kan de aldrig vara helt
bestämda. De tecken som i ännu mindre grad fått sin mening bestämd kallas element.
Dessa är mångtydiga och diskursen försöker göra dem till moment, men det kommer de



22

aldrig att kunna bli: ”the transformation of the elements into moments is never
complete.” (Laclau & Mouffe 1985/2001, s. 107). Som tidigare nämnts kan inte
någonting betraktas färdigt och fixerat i en diskurs. Men ändå måste det finnas någon
slags bestämdhet: ”there has to be a meaning” för att det ska vara relevant att diskutera
diskurser överhuvudtaget (Laclau & Mouffe 1985/2001, s. 112). Begreppet bibliotekarie
skulle kunna sägas utgöra ett element, liksom att det är ett tecken, som tidigare
konstaterades. I olika sammanhang får det olika betydelser. Om vi relaterar till nämnda
uppfattningar om bibliotekarier, som redogjordes för i kapitel 2, kan en bibliotekarie
och dess yrkesroll till exempel uppfattas oattraktivt av en ungdomsgrupp, medan man
inom till exempel den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen
förmodligen ser på bibliotekarier på ett annat mer positivt sätt. De element som i särskilt
hög grad är öppna för tillskrivning av olika betydelser benämns flytande signifikanter.
Flytande signifikanter är de tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just
sitt sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 35). För att olika tecken ska få någon
mening krävs det att de sätts i relation till andra tecken. Detta sker genom artikulation
(Laclau & Mouffe 1985/2001, s. 105). Att vissa bestämda tecken figurerar tillsammans
på detta sätt resulterar så småningom i en viss diskurs. Men det är alltid möjligt att
tecknen kan artikuleras på olika sätt och bilda andra diskurser (Winther Jørgensen &
Phillips 2000, s. 46).

En nodalpunkt i en diskurs innebär att ett visst tecken har fått en särskild betydelse. Till
skillnad mot ett moment som också är ett tecken med särskild betydelse har en
nodalpunkt i diskursanalysen ”högre status”. De andra tecknen i diskursen relateras och
organiseras kring denna nodalpunkt. Winther Jørgensen och Phillips ger exemplet med
tecknet kropp som är en nodalpunkt i den medicinska diskursen (2000, s. 33). Om man
skulle exemplifiera med en viss utbildningsinriktning på BHS och säga att kollegium
tre, Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem, utgör en
diskurs, kan nodalpunkten där sägas utgöras av användare.

Laclaus och Mouffes diskursteori omfattar inte bara språk utan alla sociala fenomen. I
likhet med deras syn på språket är inte heller sociala fenomen att betrakta som objektiva
sanningar och de sociala handlingarna får inte heller sin betydelse förrän de relaterats
till andra handlingar. Allting runtomkring oss kan förändras och gör så hela tiden.
Allting skulle med andra ord kunna vara annorlunda, vilket med en diskursteoretisk
term benämns kontingens. Uppgiften att utföra en diskursanalys går ut på att undersöka
hur vi skapar denna föränderliga verklighet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.
40ff.).

Inom sociala fenomen ingår inte minst identiteter och grupper. Enligt diskursteorin blir
en grupp till först när någon talar om eller till en grupp och identitet är något som man
”antar, tilldelas eller förhandlar om” för att få (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.
51ff.). Grupper är alltså precis som tecken inte något i sig själva utan blir till, när de
omtalas. Människor kommer att tillhöra vissa grupper på grund av att liknande
egenskaper framhålls som viktiga för dem, medan andra inte alls gör det. Ett annat ord
för grupp eller bildningen av grupper kallas kollektiv identitet. Det är inte intressant vad
det är som skiljer identiteterna åt inom gruppen. I detta sammanhang kommer begreppet
ekvivalenskedjor in. För att skapa en ekvivalenskedja i en diskurs försöker man
identifiera tecken som hör samman. På detta sätt skapas olika identiteter, genom att
”man är något eftersom det finns något annat som man inte är” (Winther Jørgensen &
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Phillips 2000, s. 50ff.). Diskurser med olika identiteter kan hela tiden förändras,
beroende på om något i en viss diskurs fokuseras på och något annat utesluts: ”Bara
genom att hela tiden se vilka möjligheter som stängs ute kan man få upp ögonen för
vilka sociala konsekvenser som följer av konkreta diskursiva struktureringar av det
sociala.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 45). Det blir så att säga endast
tillfälliga betydelseslutningar som kan bildas, för allting kan ju som tidigare nämnts
vara annorlunda, vara kontingent. I samband med grupper talas det om representation.
Traditionellt sett fungerar representation på så sätt att det är någon som får representera
hela gruppen, men inom diskursteori är grupp och representanter för denna samma sak;
de bildas vid samma tillfälle så fort någon nämner en grupp (Winther Jørgensen &
Phillips 2000, s. 53). Det är alltså vid representation av grupper som en grupp blir till.

Antagonism inom diskursteorin handlar om kamp, makt och konflikt. Det går inte att
fastställa att en viss diskurs är allenarådande utan diskurser står alltid i konflikt med
andra diskurser som framställer verkligheten på ett annat sätt. (Winther Jørgensen &
Phillips 2000, s. 54f.).

4.3 Tillämpning av teoretiska antaganden

Vid det praktiska arbetet med diskursanalys måste forskaren till stor del utveckla sina
egna diskursanalytiska verktyg. Detta måste dock självklart göras inom ramen för en
teoretisk och metodologisk grund (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). I teori-
och metodlitteraturen finns det en del anvisningar som beskriver hur man kan gå
tillväga med analysen, men de är inte så konkreta. Som forskare har jag tagit del av hur
andra har gjort diskursanalytiska undersökningar och därmed hämtat inspiration från
dem5, samt uppmärksammat de råd som ges i metodlitteraturen. Därtill har jag utformat
en mall att gå efter, som en hjälp vid det praktiska analysarbetet. Jag använder mig av
den begreppsapparat som kommer från Laclaus och Mouffes teoribygge, som
presenterades i kapitel 4.2. Utifrån dessa begrepp och från frågeställningarna till denna
uppsats har följande mall formulerats i grupperingarna Beteckningar för bibliotekarier,
Bibliotekarier som kollektiv identitet, Bibliotekarier i olika sammanhang och Diskurser
kring bibliotekarier. Analysen av de tre först nämnda grupperingarna gör det möjligt för
mig att uttala mig om grupperingen Diskurser kring bibliotekarier. De tre första
grupperingarna leder alltså till analysen av diskurser kring bibliotekarier.

- Beteckningar för bibliotekarier
Vilka tecken används istället för ordet bibliotekarie i materialet för att beteckna
bibliotekarier?

- Bibliotekarier som kollektiv identitet
Personbeskrivningar
Attribut som förknippas med bibliotekarier

Yrkesbeskrivningar
Aktiviteter i arbetet
                                                          
5 Detta har bland annat gjorts genom att studera hur Åse Hedemark och Jenny Hedman utarbetade sin
analys i deras magisteruppsats Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre
bibliotekstidskrifter (2002) och genom att studera Ingrid Sahlins bidrag, Diskursanalys som sociologisk
metod, i antologin Mer än kalla fakta – kvalitativ forskning i praktiken (1999).
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Attityder till bibliotekarier

- Bibliotekarier i olika sammanhang
Vad behandlar artiklarna ämnesmässigt där bibliotekarier finns med?

- Diskurser kring bibliotekarier

Med de fyra grupperingarna arbetar jag mig fram från delar till en större helhet
angående bibliotekarier. Då utgångspunkten för den här studien är bibliotekarier, finner
jag det naturligt att börja med att studera just det tecknet eller rättare sagt elementet, för
att sedan utveckla resonemangen, och samla på mig mer stoff, genom en granskning av
vad som sägs förknippas med bibliotekarier, följt av en diskussion kring vilka
sammanhang som bibliotekarier förekommer i, för att slutligen landa i en analys
angående vilka diskurser som kan sägas identifieras och beskrivas ur materialet.

Jag ämnar alltså börja med att studera, som jag ser det, grunden i sammanhanget:
elementet bibliotekarie i grupperingen Beteckningar för bibliotekarier. Hur betecknas
bibliotekarier i materialet istället för att just använda ordet bibliotekarie?

Den andra grupperingen benämns Bibliotekarier som kollektiv identitet och tillåts få ett
relativt stort utrymme. Här har jag för avsikt att utvidga resonemangen från
bibliotekarier på beteckningsnivå till att granska vad som sätts i relation till dessa
bibliotekarier. Detta tänker jag undersöka både genom att se vad som förknippas med
bibliotekarien som person och med bibliotekarien i arbetet. Med diskursanalytiska
termer frågar jag mig vad som sätts i relation till bibliotekarier genom artikulation. Det
är av intresse att se hur bibliotekarier och deras yrke beskrivs, vad de sägs göra i arbetet
och vilka attityder som förknippas med dem. Jag tycker det är av betydelse att studera
många delar i samband med bibliotekarier för att få en djupare förståelse som grund för
de olika bilder som därmed kan sägas utkristalliseras av dem. Utifrån frågeställningarna
till denna uppsats och efter genomläsning av det empiriska materialet har det fallit sig
naturligt att studera dessa angelägenheter i samband med bibliotekarier för att nå fram
till de bilder som förmedlas av dem i dagspressen. De undergrupperingar som studeras
här är alltså på sätt och vis ett resultat av studien på samma gång som de fungerar som
utgångspunkt för studien, vilket visar på att arbetet med analysen är ett processinriktat
arbete.

I ett tredje steg, i grupperingen Bibliotekarier i olika sammanhang, undersöks, som
namnet avslöjar, i vilka sammanhang bibliotekarier förekommer i materialet. Detta
utforskas genom att studera vad artiklarna ämnesmässigt behandlar där bibliotekarier
finns med.

Med en sammanvägning av ovan nämnda olika anblickar kring bibliotekarier har jag
slutligen redskap att diskutera de diskurser som förekommer kring bibliotekarier i
grupperingen Diskurser kring bibliotekarier.
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5 Analys

I detta kapitel kommer analysen av artiklarna att presenteras så som den är utförd i
enlighet med mallen som redogjordes för i kapitel 4.3.

Som tidigare nämnts består det analyserade materialet av 55 artiklar. Sju artiklar vardera
av dessa återfinns i Aftonbladet och Göteborgsposten, åtta kommer från Svenska
Dagbladet, nio från Expressen och 25 från Dagens Nyheter. Referenser till dessa
artiklar återfinns som bilaga till denna uppsats. Vid presentationen av analysen kommer
talrika utdrag ur artiklarna att presenteras för att åskådliggöra resonemang för läsaren.
Dessa citat kommer att förses med en siffra i parentes för att den läsare som vill ska
kunna återse den exakta referensen till artikeln i ovan nämnda bilaga. Ett textutdrag från
en och samma artikel kan förekomma mer än en gång i den presentation av analysen
som följer, då det i så fall kan passa in i mer än en gruppering. Givetvis är citaten i så
fall markerade med samma kod inom parantes, då de hänvisar till samma artikel.

I analysen ingår inte eventuella illustrativa bilder i form av fotografier eller teckningar
som kan tillhöra artiklarna. Jag är medveten om att dessa skulle kunna tillföra analysen
intressanta aspekter, dock om den hade gjorts med en annan metod än den jag har valt. I
centrum för min undersökning står det skrivna språket och därför finner jag det inte
relevant att analysera bilder av detta slag.

5.1 Beteckningar för bibliotekarier

I de analyserade artiklarna presenteras en rad olika sätt att benämna en bibliotekarie,
förutom att använda just det ordet, som är det absolut vanligaste. Tecknet bibliotekarie
är således ett element, eftersom det kan stå för och betyda många olika saker, vilket
illustreras nedan. Det finns alltså flera konkurrerande sätt att uppfatta ordet bibliotekarie
på, vilket omskrivningarna av ordet visar. Genom att välja det tecken som görs istället
för att använda elementet bibliotekarie framkommer det hur ordet ses på.

Vissa typer av befattningar inom bibliotekarieyrket representeras i materialet, där
grunden bibliotekarie dock finns kvar, som barnbibliotekarien (13), allmän
bibliotekarie (21), skolbibliotekarie (48) och bokbussbibliotekarie (21). Just
bokbussbibliotekarie presenteras också genom olika slags omskrivningar av ordet som
finaste maskorna i det kommunala kulturnätet (21), omresande litteratursällskapet (21),
litteraturens missionär i asfaltsdjungeln (21) och besättning (21).

Beteckningar för bibliotekarier förekommer där en viss aspekt (eller två) av yrket är
fokuserat på som bokförmedlare (2), jourhavande medmänniska (3), förmedlare av
andras konst (19), studievägledare, (20), samhällsinformatörer (20), bokarbetare (30),
webbredaktörer (42), biblioteks- och informationsvetare (42) informationsarkitekter
(42), informationsmäklare (42) eller IT-cowboy (53).

Beteckningar för bibliotekarien som person i det fysiska rummet, som utgörs av
biblioteket, visar följande beteckningar exempel på: de som står där i korsdraget (2)
och fröken bakom disken (41).
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Sköra viskande damer som jobbar på våra bibliotek (15) och biblioteksfolket (15) är
också omskrivningar av bibliotekarier i samband med bibliotek.

I artiklarna har jag funnit exempel på beteckningar som lägger tonvikten på
bibliotekarien som en läsande människa genom ord som professionella läsare (2),
grupp mellan litteraturelit och läsarpublik (2), ’middlebrows’…i kulturen (2)6,
bibliofiler (15) och bokläsande människor (49).

Som bibliotekarie ingår man enligt en artikel i ett vidare sammanhang tillsammans med
andra människor av ”samma sort”: medelklassens småstadsfolk i kulturbranschen (35).

Ett annat sätt att tala om bibliotekarier är att göra det i allmänna ordalag och använda
beteckningar som människorna (17), personalen (17), branschens (30) och kompetent
personal (32).

5.2 Bibliotekarier som kollektiv identitet

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den del av analysen som behandlar olika
företeelser som sätts i relation till bibliotekarier. Hur framställs bibliotekarier som
grupp, som kollektiv identitet? Jag kommer att studera de personbeskrivningar som
existerar kring bibliotekarier, de attribut som förekommer i samband med bibliotekarier,
de beskrivningar som figurerar kring yrket bibliotekarie och vad bibliotekarier sägs
syssla med i arbetet. I detta sammanhang, med de beskrivna undersökningsområdena,
fungerar det att skapa ekvivalenskedjor kring fynden, då en ekvivalenskedja åskådliggör
tecken som hör samman kring ett fenomen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.
50ff.). Jag använder ekvivalenskedjor för att visa vilka tecken som hör samman med
bibliotekarier, under respektive gruppering. Exakt återgivna ord från artiklarna
förekommer i dessa kedjor, liksom synteser av två eller flera ord. Ekvivalenskedjor får
funktionen att på ett överskådligt sätt sammanfatta fynden kring varje delområde som
undersöks inom detta kapitel. Till sist kommer i detta kapitel en redogörelse för de
attityder som kan sägas utläsas i materialet angående bibliotekarier.

5.2.1 Personbeskrivningar

Under läsningen av artiklarna har jag uppmärksammat de adjektiv som fungerar som
beskrivningar av bibliotekarier. Jag har studerat adjektiv dels då de beskriver
egenskaper hos bibliotekarier, dels när de beskriver bibliotekariers utseenden.

I det empiriska materialet förekommer artiklar som tar upp, recenserar eller diskuterar
filmen Grabben i graven bredvid, vars ena huvudrollsinnehavare, Desiré, är en
bibliotekarie. De beskrivningar som förekommer i dessa texter anser jag vara relevanta
och intressanta att belysa trots att det är en rollkaraktär som beskrivs. Det är ju trots allt,
om än en fiktiv sådan, en bibliotekarie som porträtteras.  Nedan visas exempel på
beskrivningar av bibliotekarien i denna film:

                                                          
6 Enligt Norstedts stora engelsk-svenska ordbok betyder Middlebrow en person med konventionell smak,
vilket ofta används nedsättande (1993, s. 749).
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Till och med gödselgreparna hade något av fallosymboler över sig i den
charmiga lovestoryn mellan musgrå bibliotekarien Desirée och
grovhuggne mjölkbonden Benny /…/ (23)

Den beigefärgade bibliotekarien /…/ (28)

152 833 svenskar har sett Kjell Sundvalls drama, i vilket Michael Nyqvists
ensamma bonde kulturkrockar med Elisabet Carlssons lika
kärlekstörstande bibliotekarie. (34)

/…/ medelklassens småstadsfolk i kulturbranschen är anemiskt kylslagna,
tämligen brackiga, inte vet ett dyft om lantlivet och aldrig stött på en
levande kossa /…/ (35)

Desiré är en pryd bibliotekarie /…/ (36)

Ytterligare en karaktär i form av en bibliotekarie, nu en litterär person, beskrivs i en
artikel, nämligen Oliver C Johansson som utgör huvudpersonen i romanen Ich bin ein
Bibliothekar (2001):

/…/ han är nöjd, intill självutplåning. Nöjd med den nya bibliotekschefen
Eva Larssons konsultbemängda omorganisationer. Hermansson har i
Oliver skapat en tragikomisk figur som i sin entusiastiska undergivenhet
är svaret på den samtida, korporativa kick off-kulturens våtaste drömmar.
(45)

Artiklarna ger prov på egenskaper som bibliotekarier tycks besitta på grund av att de är
just bibliotekarier. Följande utsagor redogör bibliotekarier själva för genom intervjuer i
artiklarna:

Det sägs allt oftare i biblioteksdebatten, framför allt av bibliotekschefer
födda på 1940-talet, att vi bibliotekarier är för blyga och inskränkta. Vi
borde ta för oss mycket mer; uttrycka vad vi är bra på. Inte vara så
lågmälda och tillbakadragna. Och det har ju förstås bibliotekscheferna
rätt i. Vi bibliotekarier kan oerhört mycket. Vi är till exempel experter på
att söka information och vi kan kritiskt ifrågasätta olika källor. Kort sagt
är vi mycket informationskompetenta. (3)

Vad kan man annars göra för att framhäva sin betydelse och kompetens
som bibliotekarie? Av en slump fick jag häromdagen, när jag hade
kvällstjänstgöring på Södertälje stadsbibliotek, ett bra uppslag under
läsningen av Thomas Ravellis underskattade självbiografi ”Thomas
Ravelli nr. 1” /…/ Den kände före detta VM-hjälten gillar att läsa dikter!
Det är ju en fullkomlig guldgruva att citera ur för en bibliotekarie. /…/
Kanske är detta en framkomlig väg för modesta bibliotekarier? Att vi tar
stora män som Björn Ranelid och Thomas Ravelli till hjälp för att
rättfärdiga vårt arbete och bekräfta vår yrkesheder? (3)

-Läslusten, utbrister Irene Kulneff, bibliotekarie i Tyresö, den bara finns
där, hos alla barn. /…/ Det viktiga är att de vuxna svarar med förtjusning
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och kärlek till böckerna. Och då är naturligtvis bibliotekens, förskolans
och skolans roll avgörande för de barn som inte har bokälskande hemma.
(10)

När Patrik Schylström började på stadsbiblioteket blev han inte enbart
skämtsamt varnad av en manlig kollega som sa ’akta dig så att du inte blir
för kvinnlig!’ Han tycker att många bibliotekarier nedvärderar sig själva
och späder på klichéerna. – Men mina kollegor är jätteduktiga. Många
tror att bibliotekarier är bokläsande människor och att det är det vi gör
hela dagarna. (49)

Nedan presenteras utsagor kring bibliotekariers egenskaper från skribenter eller
intervjuade som inte själva är verksamma inom biblioteksområdet:

En ny norsk under-sökning (sic!) visar att deras [bibliotekariernas; min
anm.] litterära preferenser växlar mellan högt och lågt - precis som andra
läsare. /…/ Resultatet blir en smakhegemoni vars företrädare tycks vara
trygga och ganska så litet upptagna av den nervositet över att inte göra de
rätta distinktionerna, som Bourdieu har urskiljt i den franska elitkulturen.
(2)

Det fanns en tid när den fule gubben blev virtuell. Farbror Bosse flyttade
in från parken och slog sig ner framför bibliotekets dator, strängt
övervakad av de sköra, viskande damer som jobbar på våra bibliotek. (15)

Ett tag var hon bokföringsassistent. – Det passade mig utmärkt, jag är
nästan sjuk på pärmar och register. Lite pedantisk med alla mina papper,
bibliotekarie är ett drömjobb om det inte skulle funka i mitt nuvarande
jobb framöver. (18)

Och läsaren är oftast en kvinna, liksom den underbetalda bibliotekarien,
läsecirkelsmedlemmen och författaruppläsningspubliken. (31)

/…/ man måste vara tyst som en ande, fröken bakom disken var farligare
än skollärarinnan /…/ Bibliotekarierna är som bekant inte längre farliga
utan välkomnar klassen med kunnighet och entusiasm /…/ (41)

/…/ det är klart att högutbildade brukar ha höga löner men någon garanti
är det inte - fråga bibliotekarier och socialarbetare. (44)

Karaktärsdrag: Metodisk och systematisk i sitt sätt att arbeta.
Vanligt bland: Arkitekter, jurister, bibliotekarier och banktjänstemän. (54)

Beskrivningar av bibliotekariers utseende förekommer också i materialet. De två första
utdragen nedan innehåller dock också beskrivande egenskaper:

Patrik Schylström är en ovanlig bibliotekarie, framför allt för att han är
man. Men också för att han inte stämmer in på klichébilden av
bibliotekarien som ser kläder som något man har för att skyla och värma
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sig med, inte för att markera sin identitet. Patrik Schylström är välklädd
och välfriserad och skulle nästan kunna passera för en jurist. (49)

Det finns en märkligt tydlig bild av Bibliotekarien. Hon (för det är ju
nästan alltid en hon) är tunnläppad, pageklippt, allvarlig /…/ (49)

En skäggig bibliotekarie i platta skor hjälper till bland hyllor och signum
/…/ (49)

Med en bas som skulle kunna skaka kläderna av en hornbågad
bibliotekarie i 50-årsåldern /…/ (6)

Textutdragen ur ovanstående artiklar som behandlar filmen Grabben i graven bredvid
(23, 28, 34, 35, 36), romanen Ich bin ein Bibliothekar (45) och delar av citaten som
berättar om bibliotekarien Patrik Schylström (49) tar upp beskrivande egenskaper och
utseenden för en specifik individ. Resterande citat, som presenterats, beskriver
bibliotekarier i allmänhet, så som att de belysta utsagorna skulle gälla för det stora
flertalet bibliotekarier.

För att i sammanfattad form åskådliggöra vilka beskrivningar som associeras med
bibliotekarien som person går det att skapa en ekvivalenskedja kring fynden. Beroende
på att materialet är så rikhaltigt vad gäller beskrivande egenskaper hos bibliotekarier har
jag gjort en ekvivalenskedja kring dessa över två spalter. När ett adjektiv står i
entalsform i kedjan, förtydligat med en asterisk, innebär det att det är en specifik
bibliotekarie som behandlats i den aktuella artikeln.

Ekvivalenskedja över egenskaper hos bibliotekarier

- Bokintresserade - Stillsamma
- Högutbildade - Sköra
- Informationskompetenta - Blyga
- Jätteduktiga - Pryd*
- Trygga - Nöjd*
- Underbetalda - Beigefärgade
- Kärlekstörstande* - Musgrå*
- Tragikomisk* - Pedantiska
- Ovanlig* - Metodiska
- Kylslagna - Allvarliga
- Inskränkta - Tillbakadragna
- Farliga - Inte längre farliga

Förutom ovanstående ekvivalenskedja går det att skapa en utifrån de beskrivningar av
bibliotekarier som gäller deras utseende, vilket visas nedan:

Ekvivalenskedja över beskrivningar av bibliotekariers utseenden

- Frisyrklippta
- Glasögonförsedda
- Tunnläppade
- Välklädda
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5.2.2 Attribut som förknippas med bibliotekarier

I de undersökta artiklarna talas inte sällan om specifika saker, företeelser eller färger,
attribut, som är förknippade med bibliotekarier. Attributen är ting som är av personlig
karaktär för bibliotekarien. Detta görs främst i de artiklar som behandlar filmen
Grabben i graven bredvid, där tydlig rekvisita tas upp i samband med omnämnandet av
bibliotekarien i filmen:

I introduktionen till filmen, som bygger på boken, får vi se Desirée brygga
espresso i sitt luftiga, vitmålade barkök /…/ (13)

Den beigefärgade bibliotekarien som kan sin Lacan /…/ (28)

Desiré är bibliotekarie i en mindre stad. Benny är mjölkbonde några mil
utanför den. De lever i skilda världar: hon med välfyllda bokhyllor,
vitmålade väggar, örtteer och kulturell duktighet. (35)

Desiré är en pryd bibliotekarie i grå märkeskappa. Hon vill ha DN:s
kulturdel till frukost och sushi till lunch. (36)

Även andra artiklar visar dock prov på attribut som nämns tillsammans med
bibliotekarier. Färgen brunt förekommer som attribut, liksom glasögon, speciella kläder,
skor och smycken:

Yves Saint Laurent (2265kr)
En mutation av lyx och anspråkslösa sjuttiotalsbågar. Den strimmiga
plasten har en kulturbrun nyans som skulle passa på en bibliotekarie. (38)

Sveriges tv-tittare har ett kärleksfullt förhållande till brittiska tv-
produktioner. /…/ Bara vi skymtar en smutsig heltäckningsmatta, några
pints med ljummen avslagen bitter eller en kanna bibliotekariebrunt te
flockas vi och kuttrar förtjust. (40)

/…/ bibliotekarie i platta skor hjälper till bland hyllor och signum /…/ (49)

[En bibliotekarie; min anm.] /…/ har designade glasögon och randiga
små örhängen. Hon är i övre medelålders och bär kläder från Gudrun
Sjödén och Marimekko, med diskreta komplement från NK och
budgetversioner från Indiska. Eccoskor. (49)

Åtskilliga är de exempel som visar att bibliotekarier tydligt förknippas med böcker och
läsning:

Jag har alltid varit intresserad av litteratur och varit kär i bibliotek /…/
(12)

Varför bibliotekarie? – Min mamma jobbade i bokhandel i Tranås och var
en läsande människa så bokintresset hade jag med mig hemifrån. (19)
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Läsning är som alla vet en subversiv syssla. Den som sitter med näsan i en
bok blir lika klok som tokig enligt mänsklighetens generella myter. Och
läsaren är oftast en kvinna, liksom den underbetalda bibliotekarien,
läsecirkelsmedlemmen och författaruppläsningspubliken. Men vad är det
för mystiskt samband mellan läsning och kvinnlig galenskap som kan
härledas i kärleken till böcker. (31)

Hon ville bli bibliotekarie. Så att hon kunde få läsa alla böcker hon
önskade. (33)

Sven är född i ett prästhem och kom så långt som till en teologieexamen,
sen tog intresset för böcker överhanden. Han utbildade sig till
bibliotekarie. (43)

Handlingen i radioföljetongen ”Hyssj” är enkel. En ung fallskärmsjägare
som aldrig läst en bok förälskar sig i bibliotekarien Mathilde och vi får
följas (sic!) hans väg in i litteraturen eftersom det är på det sättet han
älskar henne - med hennes läsande. (46)

Böcker framträder, som synes, som ett tydligt attribut till bibliotekarier. Och det är just
böcker, utan precisering vilka slags böcker det skulle röra sig om. Det specificeras alltså
inte om det exempelvis skulle röra sig om skönlitterära böcker eller fackböcker av olika
slag. Bibliotekarier är intresserade av böcker, helt enkelt, får vi veta, när vi läser
artiklarna. I två artiklar nämns dock att bibliotekarier är intresserade av litteratur som
specificeras som lagom.

/…/ så finns det en medelväg, och det är just dessa lagom-romaner (sic!)
som den svenska bokmarknaden sägs lida brist på. Romaner som är
mycket medvetna om sig själva och den estetiska tradition de förvaltar,
men som också tar till vara det episka grundelementet som sveper läsaren
med sig. /…/ De senaste tre årens vinnare av Augustprsiet har skrivit just
lagomromaner. Niemis ”Populärmusik från Vittula”, Flygts ”Underdog”
och Vallgrens ”Den vidunderliga kärlekens historia” är inte särskilt
smala, inte alltför breda, och säljer som tusan. Att elektorerna bakom
valen består av två tredjedelar bokhandlare och bibliotekarier (och en
tredjedel kritiker) skvallrar om behovet av en inhemsk lagomlitteratur.
(55)

En bibliotekarie fångar man inte så lätt in. En ny norsk under-sökning
(sic!) visar att deras litterära preferenser växlar mellan högt och lågt -
precis som andra läsare. /…/ Verklighetens bibliotekarier är som läsare,
precis som andra läsare, läsare av allt möjligt. Av Asterix och Faulkner,
Minette Walters och Franz Kafka, Kristin Lavransdotter och Tristram
Shandy. /…/ För mig är ett av avhandlingens centrala resultat att
”mellansmaken” och dess företrädare får sin upprättelse. (2)

Av ovanstående fynd vad gäller attribut, i form av tecken, som är förknippade och
därmed satta i relation till bibliotekarier går det att skapa en ekvivalenskedja, som ser ut
som följer:
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Ekvivalenskedja över attribut till bibliotekarier

- Litteratur
- Kultur
- Mode
- Trender
- Naturliga färger
- Glasögon
- Fotvänliga skor
- Te

5.2.3 Yrkesbeskrivningar

I artiklarna förekommer inte bara beskrivningar av bibliotekarier som yrkesverksamma
personer utan även beskrivningar av yrket som sådant.

Att arbetet som bibliotekarie skulle innebära att man har låg lön finns det flera exempel
på. I samband med dessa beskrivningar poängteras också, som citaten försedda med kod
26 och 44 visar, att yrket kräver lång utbildning:

Ju lättare man är att byta ut, desto lägre blir lönen. Och lättast att byta ut
är de som har en kort utbildning som inte är specialiserad. /…/ Och trots
att 79 procent av dem som går en bibliotekarieutbildning också arbetar
som arkivarier eller bibliotekarier och knappast kan anses vara lätta att
byta ut så är deras löner inte speciellt imponerande. (26)

   Yves Saint Laurent (2265kr)
En mutation av lyx och anspråkslösa sjuttiotalsbågar. Den strimmiga
plasten har en kulturbrun nyans som skulle passa på en bibliotekarie.
Priset skulle snarare passa en oljeshejk. (38)

Och det är klart att högutbildade brukar ha höga löner men någon garanti
är det inte - fråga bibliotekarier och socialarbetare. (44)

Att yrket bibliotekarie är ett kvinnoyrke finns också beskrivningar kring:

Han är teologen som blev bibliotekarie /…/ På Internationella
kvinnodagen fyller han 60 år:  – Jag tycker att det är kul att fylla då. Jag
har aldrig haft problem med det, alltid varit omgiven av kvinnor på jobbet
och hemma. (43)

Och läsaren är oftast en kvinna, liksom den underbetalda bibliotekarien,
läsecirkelsmedlemmen och författaruppläsningspubliken. (31)

De två beskrivningarna, att bibliotekarier har låg lön och att det är ett kvinnoyrke
kopplas också samman, med förklaringen enligt redogörelser i nedanstående artiklar, att
den låga lönen beror på att bibliotekarieyrket är just ett kvinnoyrke:
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Bibliotekarieyrket är fortfarande ett kvinnoyrke. Nästan 80 procent är
kvinnor, något som i kombination med att det ofta handlar om kommunala
anställningar håller lönen nere. (21)

En tydlig slutsats är alltså att ju fler kvinnor i ett yrke, desto lägre lön. /…/
Typiska yrken som drabbas av detta är arbetsterapeuter, bibliotekarier,
kuratorer, sjukgymnaster och socialtjänstemän. Det är yrken med mer än
80 procent kvinnor och snittlöner runt 20 000 i månaden. (50)

Bibliotekarier sägs ha en hög medelålder, vilket också kopplas samman med att yrket
kräver en lång utbildning:

Lägst är medelåldern i de tunga, slitsamma yrken som inte kräver någon
längre utbildning. Medan den äldre arbetskraften ofta finns i jobb som
kräver akademisk utbildning. /…/ Här listan med medelåldern inom några
vanliga yrken: /…/ Bibliotekarie 48 /…/ (51)

Men även kommuner med ambitioner kommer att få svårt att behålla
kvaliteten på biblioteken, åtminstone om man i begreppet kvalitet
innefattar att biblioteken ska ha utbildade bibliotekarier. Redan nu är fyra
av fem bibliotekarier över 40 år, enligt statistik från DIK-förbundet /…/
(20)

Beskrivningar av att bibliotekarier har mycket att göra framträder i materialet:

Hur kommer det sig att folkbiblioteken på knappt tio år minskat sina
prenumerationer på svenska tidskrifter med tjugofem procent? /…/
Biblioteksbladet (nr 3) ställer frågorna - och får svar: Det var för
krångligt att ta gratiserbjudandet, vi glömde bort det, vi har ändå vad folk
vill ha… Och visst, kanske har informationen varit dålig, kanske har
bibliotekarierna ändå för mycket att göra… (5)

– Vi står ganska kort tid på hållplatserna, från tjugo minuter och uppåt,
och det är inte alltid att vi hinner med all bokrådgivning som vi skulle
vilja. Det kan bli lite snabbköpskänsla av det hela, men samtidigt ger det
jobbet omväxling och lite fart. (21)

Sedan får man fortsätta att störa sin bibliotekarie /…/ (25)

Många tror att bibliotekarier är bokläsande människor och att det är det
vi gör hela dagarna. Det är förolämpande, det är ofta ett jättestressigt
jobb. (49)

För att i sammanfattad form åskådliggöra vilka beskrivningar som associeras med yrket
bibliotekarie går det att skapa en ekvivalenskedja kring fynden:

Ekvivalenskedja över beskrivningar av yrket bibliotekarie

- Låglöneyrke
- Kvinnoyrke
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- Stressigt yrke
- Yrke som kräver lång utbildning
- Yrke med hög medelålder

Förutom ovanstående beskrivningar som är relativt samstämmiga går det att finna två
motstridiga uppfattningar angående beskrivningar av yrket bibliotekarie. Dessa rör sig
kring huruvida bibliotekariearbetet är ett ensamt arbete eller inte:

– Om jag inte hade valt berättandet på heltid så hade jag nog ångrat mig.
Visst kan man sakna låntagarna, det här yrket är mer ensamt än
bibliotekariens. (24)

Har man först hamnat på bokbussavdelningen så flyttar man inte gärna på
sig, för till det är trivseln för stor. Man lär känna kunderna på ett lite eget
sätt. Arbetet blir personligt och nära, och ibland blir det så trångt
inombuss att hon knappt hinner peka ut riktningen när frågorna haglar.
(21)

5.2.4 Aktiviteter i arbetet

Det går att utläsa en rad skiftande sysselsättningar som bibliotekarier sägs utöva i sitt
arbete i de artiklar som analyserats i denna uppsats. I en mängd utsagor skrivs det om
bibliotekarier i relation till hantering av böcker på något sätt:

Vill människor bli litteraturombud, tror du? – Det finns redan ett embryo
till en sådan verksamhet i de presentationsdagar vi arrangerat i fyra år
nu. Dit kommer lärare och bibliotekarier som vill veta mer om västsvenska
författare och deras böcker. (7)

Om två år är du färdigutbildad bibliotekarie. Hur kommer det sig att du
valt den banan? – Jag vill inte jobba för någon annan eller stå och sälja
onödiga prylar. Det var efter att ha prao:at (sic!) som mat-tant (sic!) som
jag kom på att jag aldrig ville jobba på riktigt. Att sortera böcker och
peka ut på vilken hylla Strindberg står passar mig alldeles utmärkt. (12)

Anna-Lisa jobbar således deltid på faktaavdelning 3 som är full av teknik
fast hon själv är humanist. Som tur är slipper hon läsa allt hon lånar ut,
då en bibliotekaries största gåva är att hitta bland hyllorna. (21)

/…/ det är inte alltid att vi [vi, som i bibliotekarier; min anm.] hinner med
all bokrådgivning som vi skulle vilja. (21)

– Jag är skeptisk till att lärar- och nu även bibliotekarieyrket blir allt mer
instrumentaliserat och får allt mindre bredd och djup. Resultatet blir mer
yta än innehåll. För att kunna ge fullgod hjälp måste bibliotekarien själv
ha läst många verk. (42)

De [bibliotekarierna; min anm.] rekommenderar böcker till allt och alla,
var- och närhelst tillfälle bjuds. (49)
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Andra utsagor rör sig kring begreppet information och praktisk hantering av den:

Vi bibliotekarier kan oerhört mycket. Vi är till exempel experter på att
söka information och vi kan kritiskt ifrågasätta olika källor. Kort sagt är
vi mycket informationskompetenta. (3)

Sina bibliotekskunskaper har han haft nytta av, amerikanen Joseph Busch.
Häromåret sålde han sitt företag Metataggar, för 150 miljoner dollar. Det
bygger på gediget bibliotekariekunnande - att sortera information. (39)

Nya arbetsfält öppnas för bibliotekarierna som tidigare hade få val i
yrkeslivet, när de flesta hamnade på kommunala folkbibliotek. Den
kunskapstunga industrin har insett att biblioteks- och informationsvetare
är experter på att samla och sammanställa relevant information så att den
blir lättillgänglig för företaget. /…/ Ingen kan i dag, hävdar Christina
Persson, ha personlig kunskap om all fack- och skönlitteratur som ges ut.
Biblioteks- och informationsvetarens uppgift blir i stället att systematisera
och förädla information på papper eller i elektronisk form för olika
användare. (42)

Emma Lang, student på Bibliotekshögskolan, har idéer om hur hon skulle
vilja arbeta. Informationsmäklare är den titel som bäst täcker hennes
framtidsdrömmar. – Att sälja information är något som kommer. Mycket
finns gratis på biblioteken och Internet, men företag behöver ofta ett
kvalificerat urval. Informationsmäklare kan sammanställa ett överskådligt
material om, låt oss säga, de tio bästa sågarna på markanden. (42)

– Det är bibliotekarierna som kan metoderna för att söka efter material. I
dag när eleverna arbetar mycket med Internet så är det viktigt med
källkritik, det som står på datorskärmen kan vara uppåt väggarna.
Bibliotekarierna behövs för att lotsa lärare och elever rätt i det väldiga
informationsflödet. (47)

En utsaga beskriver både hantering av böcker och information som sysslor
bibliotekarier hanterar:

Karin Lilienberg är skolbibliotekarie, och när hon kom till skolan för fem
år sen var det ett vanligt skolbibliotek där bibliotekarien mest sysslade
med att låna ut böcker. Det var hon som för två år sen tillsammans med
rektor och data- och svenskläraren Gunni Preutz kläckte idén om att göra
ett infotek. Idag lånar hon ut böcker, bistår eleverna med att hitta kunskap
i böcker och på nätet - och ser till att föra in skönlitteraturen i den vanliga
undervisningen. (48)

Ytterligare uttalanden visar på varierande arbetsuppgifter i en och samma utsaga:

– Jag tror det är bra att ha erfarenheter från olika arbetsplatser. Som
bibliotekarie i Skövde har han fått pröva på det mesta från att vara
ansvarig för barnböcker till att arbeta med utställningar. (9)
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Jag har hållit undervisning i informationssökning inför 60 personer i en
datorsal i Stockholm, jag har haft biblioteksvisning för 30 personer i
Malmö, jag har läst sagor för 24 barn i Södertälje, men lika fullt
uppskattar jag mest mötena med människor när jag sitter i
informationsdisken. (3)

Jag blir stimulerad av stämningen, koncentrationen och personalen. De
verkar växla hela tiden mellan mikrofilmskopiering, vanlig kopiering, in-
och utlåning och allmän service. (17)

Övriga arbetsuppgifter som går att utläsa ur materialet är följande:

Det är också mycket värdefullt att vi av bibliotekarierna själva får
förmedlingsfrågorna så utförligt diskuterade och genomlysta som i den
här avhandlingen. /…/ Då är det gott att veta att de som står där i
korsdraget för en fortlöpande diskussion av de frågorna och vet att där
finns inget enkelt svar på dem. (2)

Jag har under tio års tid framgångsrikt hjälpt ungefär fem tusen
medborgare i Malmö, Stockholm och Södertälje med att få svar på de mest
avancerade frågor som jag av sekretesskäl tyvärr inte kan berätta mer om.
Det säger jag inte för att skryta utan bara för att påpeka betydelsen av
bibliotekariernas referensarbete. (3)

I mörkret fladdrar ett stearinljus. Bibliotekarien, för dagen klädd i
brandgul sidenkåpa, följs av 14 par åttaårsögon när hon läser den
underfundiga sagan Apan och krokodilen. (10)

/…/ bibliotekarie är ett drömjobb om det inte skulle funka i mitt nuvarande
jobb framöver. Tänk att få registrera och hålla ordning hela dagarna,
underbart! (18)

Följande ekvivalenskedja går att skapa kring aktiviteterna för bibliotekarier i arbetet
utifrån ovanstående citat:

Ekvivalenskedja över arbetsaktiviteter för bibliotekarier

- Bokhantering
- Informationshantering
- Utställningsarbete
- Biblioteksvisning
- Sagoläsning
- Kopiering
- Registrera och hålla i ordning
- Diskussion av förmedlingsfrågor
- Referensarbete
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5.2.5 Attityder till bibliotekarier

Vid läsningen av artiklarna har jag uppmärksammat och studerat utsagor kring
bibliotekarier som visar på uppfattningar, åsikter och tyckanden om dem i positiva och
negativa riktningar. Det är svårt att fastställa om ett uttalande visar på tydliga laddningar
åt det ena eller det andra hållet. Förmodligen är det något personligt och
situationsbundet hur man uppfattar en viss egenskap till exempel. Ordet pedantisk kan
till exempel säkert vara positivt i yrkesmässiga sammanhang, men luta mer åt det
negativa hållet i privata sammanhang, där det kan uppfattas extremt att vara särskilt
noggrann.

Följande utdrag ur artiklarna visar, direkt eller indirekt, negativa inställningar till
bibliotekarier. Även om inte negativa påståenden sägs rakt ut blir resultatet av deras
publicering på ett flertal ställen ändå att en negativ uppfattning kring bibliotekarier
presenteras. Ordningen bland citaten är fördelad så att först presenteras uttalanden som
bibliotekarier själva står för (citat försedda med kod 49), följt av ett uttalande som
återger vad Hans Blix har sagt om bibliotekarier (citat försett med kod 22). Slutligen
återger skribenten själv i ett flertal fall vad han eller hon tycker om bibliotekarier. Här
visas endast ett urval av de negativa attityderna:

I min skola var det var (sic!) en bitsk lärarinna som skötte biblioteket. Hon
var väldigt sträng och satt där och stämplade. Kloff, kloff. Det är nog
många som har sådana minnen. (49)

När Patrik Schylström började på stadsbiblioteket blev han inte enbart
skämtsamt varnad av en manlig kollega som sa ’akta dig så att du inte blir
för kvinnlig!’ Han tycker att många bibliotekarier nedvärderar sig själva
och späder på klichéerna. (49)

Hans Blix sade tidigare i veckan till BBC att de västliga
underrättelsetjänsterna agerar ’lite som bibliotekarier som har böcker de
inte vill låta ut’. (22)

Mycket litet forskning har bedrivits om bibliotekarier. Det säger något om
deras status. Behövs inte biblioteken, behövs inte bibliotekarierna och då
tilldrar de sig inte heller forskarens intresse. (2)

Bibliotekarier är för blyga och inskränkta. (3)

Laura Bush
Mjäk, mjäk, mjäk. Medlem i Metodistkyrkan, före detta bibliotekarie,
tantfrisyr. Mjäk, mjäk, mjäk. (14)

/…/ strängt övervakad av de sköra, viskande damer som jobbar på våra
bibliotek. (15)

Bokbranschens stora kontaktknytkalas är i gång. Flygplan, tåg och bilar
har anlänt fulla med folk (som hoppas bli det). (30)
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Idag börjar bokmässan i Göteborg och i två dagar är den bara
branschens. Men på fredagkvällen (sic!) öppnas dörrarna för De Andra,
de som brukar kallas allmänheten och som inte kommer för att de måste
eller borde, utan för nyfikenhetens skull, för böckernas och litteraturens
skull. Det är alltid en lättnad. (30)

Läsning är som alla vet en subversiv syssla. Den som sitter med näsan i en
bok blir lika klok som tokig enligt mänsklighetens generella myter. Och
läsaren är oftast en kvinna, liksom den underbetalda bibliotekarien /…/
Men vad är det för mystiskt samband mellan läsning och kvinnlig
galenskap som kan härledas i kärleken till böcker? /…/ Det är som om
läsandet, det typiskt kvinnliga läsandet, väntande, passivt, utlöser något
förbjudet. Jobbar kvinnan på ett bibliotek, mitt i Västerlandets mörka
hjärta, desto värre. (31)

Medelklassens småstadsfolk i kulturbranschen7 är anemiskt kylslagna,
tämligen brackiga, inte vet ett dyft om lantlivet och aldrig stött på en
levande kossa. (35)

Sveriges tv-tittare har ett kärleksfullt förhållande till brittiska tv-
produktioner. Ett förhållande som grundades för över 30 år sedan… Bara
vi skymtar en smutsig heltäckningsmatta, några pints med ljummen
avslagen bitter eller en kanna bibliotekariebrunt te flockas vi och kuttrar
vi förtjust. (40)

/…/ klichébilden av bibliotekarien som ser kläder som något man har för
att skyla sig med, inte för att markera sin identitet. (49)

Åtminstone en utsaga visar på en tydlig tvetydighet huruvida uttalandet är positivt eller
negativt. Vid en första anblick kan det se uppenbart positivt ut, och är så i detta enskilda
fall, men genom ordet förbluffande impliceras en åsikt om att servicen i allmänhet på
bibliotek inte är så bra:

De har lyckats förena dåtid och nutid och erbjuder på ett proffsigt sätt en
förbluffande service. (17)

Trots att de negativa attityderna är flest till antalet förekommer också positiva attityder
till bibliotekarier i materialet:

Cellerna i hippocampus fungerar som bibliotekarie i vårt minnesbibliotek.
Dessa celler är nödvändiga för all inlärning. (1)

Jag blir stimulerad av stämningen, koncentrationen och personalen. (17)

/…/ bibliotekarie är ett drömjobb om det inte skulle funka i mitt
nuvarande jobb framöver. (18)

Bibliotekarierna på bokbussen utgör de finaste maskorna i det kommunala
kulturnätet /…/ (21)

                                                          
7 Enligt artikeln ifråga ingår bibliotekarier i gruppen Medelklassens småstadsfolk i kulturbranschen.
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Om man behöver tips på bra barnböcker så finns det nog inget som slår
en bra barnbibliotekarie. (25)

Sina bibliotekskunskaper har han haft nytta av, amerikanen Joseph Busch.
Häromåret sålde han sitt företag, Metataggar för 150 miljoner dollar. Det
bygger på gediget bibliotekariekunnande - att sortera information. (39)

Den kunskapstunga industrin har insett att biblioteks- och
informationsvetare är experter på att samla och sammanställa relevant
information så att den blir lättillgänglig för företaget. (42)

Det är bibliotekarierna som kan metoderna för att söka efter material.
(47)

5.3 Bibliotekarier i olika sammanhang

Av de 55, i undersökningen ingående, artiklarna är det endast fyra, enligt min tolkning,
som har bibliotekarier som huvudfokus i sin framställning. De handlar om
bibliotekariers litterära smak (2) och självförtroende (3), om att det är brist på
bibliotekarier (20) och att bibliotekarien har intagit en ny roll i biblioteksverksamheten
(42). Av det kan man dra slutsatsen att bibliotekarier måste förekomma och diskuteras i
en rad andra sammanhang. En stor del av de resterande artiklarna behandlar i huvudsak
bibliotek, liksom läsning och böcker. Reportage om bokbussar och skolbibliotek är
exempel på artiklar som har förts till grupperingen bibliotek och artiklar som
exempelvis behandlar bokmässan i Göteborg, sagoberättande för barn och läsning som
kan kategoriseras som kvinnlig tillhör grupperingen läsning och böcker. Dessutom har
jag gjort följande grupperingar av de återstående artiklarna, där bibliotekarier tas upp på
något sätt. Varje gruppering åskådliggörs med ett textutdrag från en artikel:

- Radio- och TV-program

Radiokrönika /…/ Man minns sina lärare, många också bibliotekarierna.
Så många, Sommarvärdar och andra, delar erfarenheten att som barn ha
fått låna böcker på vuxenavdelningen att jag börjar misstänka att
bibliotekarier haft detta som strategi. Och att ge intrycket att någon är
utvald att beträda förbjudet område var antagligen minst lika effektivt som
dagens inkastartaktik. (37)

- Grabben i graven bredvid

Desiré är bibliotekarie i en mindre stad. Benny är mjölkbonde några mil
utanför den. De lever i skilda världar: hon med välfyllda bokhyllor,
vitmålade väggar, örtteer och kulturell duktighet. (35)

- Recension av en bok

Deras senaste produktion är nättidningen Spermaharens samlade skämt i
bokform. /…/ De [Killinggänget; min anm.] är ett mycket flitigt sällskap.
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Vilket också boken bevisar. Slacker-imagen är bara kamouflage. De
driver bibliotekarienoggrant med allt omkring sig, var sak på det sätt som
smärtar mest. (29)

- Lön och arbete

Så här har du aldrig sett partiledarna. Här får politikerna förverkliga sina
barndomsdrömmar /…/ Om Persson drömde att basa över oss alla redan
som barn, det framgår inte. Han anser uppenbarligen att det bara är
damer som bör förekomma i Damernas värld8 och har därför låtit Anna
Lindh representera socialdemokraterna. Förenade nytta med nöje. Hon
ville bli bibliotekarie. Så att hon kunde få läsa alla böcker hon önskade.
(33)

- Musikartister

Sexigare band än Elf Power har definitivt skådats. De är fyra killar och en
tjej från Athens, Georgia, och samtliga ser ut som lärare eller
bibliotekarier. (4)

- Intervju med författare

3 FRÅGOR TILL…Sara Villius
…som debuterar med ”Nej, det är en snöklump”. /…/ Eftersom min
mamma är bibliotekarie såg hon till att jag fick läsa bra böcker av till
exempel Barbro Lindgren och Peter Pohl. (8)

- Intervju med bibliotekarie

Har du funderat på att skriva själv? – Ja. Men eftersom jag funderat mer
än agerat så tror jag inte att det finns så mycket där (han knackar på sitt
huvud) att skriva om. /…/ Jag tror att det förhåller sig så att jag framför
allt är en förmedlare av andras konst. (19)

- Utbildning

Alla behöver biblioteken för utbildning, kultur och demokrati. Men inte
heller Britta Lejon verkar ha upptäckt att det finns bibliotek. Kanske har
hon aldrig varit på något. Nu ramlar det lärande folket ner i knäna på
bibliotekarien. (15)

- Övrigt

Hans Blix sade tidigare i veckan till BBC att de västliga
underrättelsetjänsterna agerar ’lite som bibliotekarier som har böcker de
inte vill låta ut’. (22)

                                                          
8 Expressen skriver om ett reportage som förekommit i tidningen Damernas Värld.
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Förutom exemplet ovan, vars artikel behandlar Irak-kriget, förekommer i gruppen
Övrigt ett vitt skilt innehåll i artiklarna som rökning (1), museum (11), ”Årets svenskar”
(23), solglasögon (38), Metataggar (39), boxning (52) och handanalys (54).

Utmärkande för ovan presenterade exempel i grupperingarna Musikartister och Övrigt
är också att de innehåller liknelser. Bibliotekarier används för att beskriva ett rockband
som är allt annat än sexigt, liksom för att beskriva västliga underrättelsetjänster.
Liknelser förekommer i materialet på detta sätt, endast när artikeln i huvudsak är riktat
mot något annat än bibliotekarier eller något annat närliggande ämne som bibliotek eller
läsning och böcker. Vidare exempel på textutdrag ur artiklar som innehåller liknelser
med bibliotekarier följer nedan med förklaring kring vad artikeln behandlar i parentes:

Cigarettrökning gör oss dummare, hävdar franska forskare. Under
ledning av doktor Pier-Vincenzo Piazza i Bordeaux har forskarna studerat
nikotinets effekter på hippocampus i limbiska systemet. Cellerna i
hippocampus fungerar som bibliotekarie i vårt minnesbibliotek. Dessa
celler är nödvändiga för all inlärning. (Cigarettrökning påverkar
inlärningsförmågan) (1)

Som ett bibliotek utan bibliotekarier /…/ Man kan jämföra
museidirektörens åtgärd med vad som skulle ske om ett centralbibliotek
sade upp sina bibliotekarier och biblioteksbiträden! (Problem för
Historiska museet) (11)

Jag har varit på boxning i Stockholm, Göteborg, New York, Las Vegas,
Los Angeles, Philadelphia, London, Manchester, Odense, Århus,
Köpenhamn, Lübeck - ja, jag har till och med varit på boxning i Köping.
Ingenstans har det varit tyst och stilla som på en bibliotekariekongress
som i Kisahalli i Helsingfors igår. (Boxning i Helsingfors) (52)

5.4 Diskurser kring bibliotekarier

Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) beskriver
ordet diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). När jag har identifierat
diskurser i materialet har jag utgått ifrån att det måste till ett flertal, till varandra
relaterade, utsagor kring ett fenomen för att det ska kunna gå att tala i termer av
diskurser. Annars kan man ju tycka att det räcker med en given utsaga för att fastställa
ett uttalande som ett bestämt sätt att tala om världen. Givetvis har jag uppmärksammat
de uttalanden som går emot de fastställda diskurserna. De grupperingar som tidigare
analyserats och beskrivits i föregående kapitel leder fram till de identifierade
diskurserna. För att kunna identifiera de olika diskurserna krävs också en läsning
”mellan raderna”. Som forskare får jag göra en sammanvägning mellan det uttalade och
det underförstådda i artiklarna under arbetet med analysen.

I diskurser går det att identifiera nodalpunkter, vilka är bestämda tecken som befinner
sig i centrum för diskursen. Övriga tecken i en diskurs relateras och organiseras kring
denna nodalpunkt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33). Två framträdande
nodalpunkter i det undersökta artikelmaterialet är enligt min tolkning böcker och
information, varför diskurserna kring dem har titulerats Diskurs om böcker i samband
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med bibliotekarier och Diskurs om information i samband med bibliotekarier. De andra
diskurserna som går att identifiera ur materialet kallar jag Diskurs om att bibliotekarier
är oumbärliga, Diskurs om att bibliotekarier är försynta och Diskurs om att
bibliotekarier är kvinnor.

Diskurs om böcker i samband med bibliotekarier

Många utsagor i artiklarna relateras och förknippas med böcker i samband med
bibliotekarier. Böcker i relation till bibliotekarier förekommer i utsagorna både i yrket
och privata sammanhang:

Det viktiga är att de vuxna svarar med förtjusning och kärlek till
böckerna. Och då är naturligtvis bibliotekens, förskolans och skolans roll
avgörande för de barn som inte har bokälskande hemma. (10)

En ung fallskärmsjägare som aldrig läst en bok förälskar sig i
bibliotekarien Mathilde och vi får följas (sic!) hans väg in i litteraturen
eftersom det är på det sättet han älskar henne - med hennes läsande. (46)

Vill människor bli litteraturombud, tror du? – det finns redan ett embryo
till en sådan verksamhet i de presentationsdagar vi arrangerat i fyra år
nu. Dit kommer lärare och bibliotekarier som vill veta mer om västsvenska
författare och deras böcker. (7)

Hon ville bli bibliotekarie. Så att hon kunde få läsa alla böcker hon
önskade. (33)
 
Varför bibliotekarie? – Min mamma jobbade i bokhandel i Tranås och var
en läsande människa så bokintresset hade jag med mig hemifrån. Jag har
aldrig läst litteraturvetenskap på universitet, men alltid läst skönlitteratur
och försökt bilda mig själv. (19)

Ovanstående citat, försett med kod 19, implicerar att det är en viktig egenskap att man
som bibliotekarie har läst litteraturvetenskap och därmed mycket skönlitteratur. Den
intervjuade i fråga markerar tydligt att han har utbildat sig själv, genom läsning på egen
hand, då han inte har läst litteraturvetenskap på universitetet. Och att mannen i artikeln
överhuvudtaget blev bibliotekarie, verkar bero på ett starkt intresse för litteratur. Ett
liknande exempel är som följer:

Sven är född i ett prästhem och kom så långt som till en teologieexamen,
sen tog intresset för böcker överhanden. Han utbildade sig till
bibliotekarie. (43)

Det verkar så självklart, enligt ovanstående citat, att om man är intresserad av böcker,
då är ett naturligt karriärval att bli bibliotekarie. Det går liksom inte att hejda förloppet
att bli bibliotekarie om kärleken till böcker är så stor.

Böcker framträder tydligt i alla de undersökta delområdena kring bibliotekarier i denna
uppsats. Beteckningar som tydligt fokuserar på böcker i samband med bibliotekarier
beskrevs i kapitel 5.1 som bokförmedlare, bokarbetare och professionella läsare. I
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ekvivalenskedjan angående beskrivningar av bibliotekarier, i kapitel 5.2.1 ingår
begreppet bokintresserade som en beskrivande egenskap om bibliotekarier. Böcker slås
vidare fast som ett mycket tydligt attribut till bibliotekarier, då de förknippas med
litteratur och läsning. Till sist framträder böcker som något bibliotekarien hanterar i sitt
arbete. Böcker är det tecken som tydligast associeras med bibliotekarier. I alla tänkbara
sammanhang talas det om böcker i samband med bibliotekarier. Enligt diskursen är
bibliotekarier bokläsande och bokintresserade människor. De blev bibliotekarier på
grund av det stora intresset för böcker. På arbetet får de sedan läsa alla böcker de vill.

Nedan visas dock en utsaga om att bibliotekarier endast åker till bokmässan för att de är
tvungna till det genom arbetet, vilket implicerar att bibliotekarier kanske inte alls är så
intresserade av litteratur som Diskursen om böcker i samband med bibliotekarier vill
göra gällande. Som tidigare nämnts finns det alltid utsagor som strider om till synes
bestämda uppfattningar.

I dag börjar bokmässan i Göteborg och i två dagar är den bara
branschens. Men på fredagkvällen öppnas dörrarna för De Andra, de som
brukar kallas allmänheten och som inte kommer för att de måste eller
borde, utan för nyfikenhetens skull, för böckernas och litteraturens skull.
(30)

Diskurs om information i samband med bibliotekarier

Den andra nodalpunkten, som jag ser det – information – står, i en del artiklar, i
motstridande position till nodalpunkten böcker. Enligt ovanstående resonemang är
bibliotekarier intresserade och tydligt förknippade med böcker. Det ses som en viktig
egenskap att ha läst skönlitteratur; det är bra att läsa böcker. Det är exempelvis, enligt
en artikel ovan, bibliotekariers uppgift att ta tillvara på barns medfödda kärlek till
böcker, eftersom bibliotekarier av naturen är bokälskande. Motstridande uppfattningar
kring detta resonemang framträder i materialet genom frågan huruvida bibliotekarier
behöver läsa böcker eller inte, för att helt enkelt kunna arbeta som bibliotekarier.
Observera dock att böcker trots allt finns med i utsagorna:

Det var länge sedan bibliotekshögskolan utbildade skönlitterärt
intresserade bibliotekarier med folkbildarambitioner. Det är den
generationen som snart går i pension. Numera behöver en bibliotekarie
inte ha läst en enda skönlitterär bok. Utbildningen är mer inriktad på att
systematisera information, en viktig uppgift i informationsöverflödets tid,
och en kunskap som efterfrågas av andra arbetsplatser än bibliotek. (20)

Nya arbetsfält öppnas för bibliotekarierna som tidigare hade få val i
yrkeslivet, när de flesta hamnade på kommunala folkbibliotek. Den
kunskapstunga industrin har insett att biblioteks- och informationsvetare
är experter på att samla och sammanställa relevant information så att den
blir lättillgänglig för företaget. /…/ Ingen kan i dag, hävdar Christina
Persson, ha personlig kunskap om all fack- och skönlitteratur som ges ut.
Biblioteks- och informationsvetarens uppgift blir i stället att systematisera
och förädla information på papper eller i elektronisk form för olika
användare. (42)
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Utsagorna ovan uttrycker en förskjutning från ett arbete som var relaterat till böcker för
bibliotekarien till ett som är satt i relation till information. Istället för böcker är det här
begreppet information som väger tyngst. Ytterligare artiklar visar upp ett innehåll som
talar om bibliotekarier enbart i relation till information. Enligt dessa söker, samlar och
sorterar bibliotekarier information. Artikeln, försedd med kod 42, innehåller dock både
diskursen om böcker och information i samband med bibliotekarier. I exemplet ovan,
från denna artikel, hävdas det att ingen kan ha personlig kunskap om all fack- och
skönlitteratur som ges ut. En motstridande åsikt ur samma artikel låter som följer:

Jag är skeptisk till att lärar- och nu även bibliotekarieyrket blir allt mer
instrumentaliserat och får allt mindre bredd och djup. Resultatet blir mer
yta än innehåll. För att kunna ge fullgod hjälp måste bibliotekarien själv
ha läst många verk. (42)

Ytterligare en artikel innehåller de båda diskurserna, dock utan någon motstridande
uppfattning sinsemellan:

Karin Lilienberg är skolbibliotekarie, och när hon kom till skolan för fem
år sen var det ett vanligt skolbibliotek där bibliotekarien mest sysslade
med att låna ut böcker. Det var hon som för två år sen tillsammans med
rektor och data- och svenskläraren Gunni Preutz kläckte idén om att göra
ett infotek. Idag lånar hon ut böcker, bistår eleverna med att hitta kunskap
i böcker och på nätet - och ser till att föra in skönlitteraturen i den vanliga
undervisningen. (48)

De båda diskurserna, kring böcker och information, ger sammanfattningsvis olika
innehåll åt vad den flytande signifikanten bibliotekarie ska förknippas med. En flytande
signifikant kallas i diskursanalysen det tecken som existerar i två olika diskurser, som
det råder kamp emellan (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 35). Sålunda kan man
också säga att det råder ett antagonistiskt förhållande emellan de båda diskurserna. De
strider inom samma område, eftersom det är två till synes utbytbara föremål som det
handlar om. Ska bibliotekarier förknippas med böcker eller information, eller båda? När
det gäller vad bibliotekarier ska förknippas med privat råder det dock ingen konflikt, då
böcker på det området är allenarådande.

Diskurs om att bibliotekarier är oumbärliga

Att bibliotekarier skulle vara oumbärliga talas det om på flera ställen och i olika
sammanhang:

Cellerna i hippocampus fungerar som bibliotekarie i vårt minnesbibliotek.
Dessa celler är nödvändiga för all inlärning. (1)

Vad vill egentligen Kristian Berg med Historiska museet? De senaste
årens utställningar, avhoppen från museets styrelse och nu senast
uppsägningarna av fem arkeologer har väckt berättigade frågor. /…/ Man
kan jämföra museidirektörens åtgärd med vad som skulle ske om ett
centralbibliotek sade upp sina bibliotekarier och biblioteksbiträden! (11)
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Om några år kommer det att vara svårt och på många håll omöjligt att
hitta bibliotekarier. Och om det inte finns utbildade bibliotekarier att
finna till våra bibliotek, vilken lag ska då kunna förhindra att kvaliteten
ytterligare försämras? (20)

Ju lättare man är att byta ut, desto lägre blir lönen. Och lättast att byta ut
är de som har en kort utbildning som inte är specialiserad. /…/ Och trots
att 79 procent av dem som går en bibliotekarieutbildning också arbetar
som arkivarier eller bibliotekarier och knappast kan anses vara lätta att
byta ut så är deras löner inte speciellt imponerande. (26)

Folkbibliotekens kvalitet är hotad. Det hävdar DIK-förbundet som anser
att bibliotekslagen därför måste skärpas. /…/ Dessutom önskar DIK och
SAB att lagen tillfogas ett krav på att biblioteken har kompetent personal.
Ett sådant krav skulle, enligt Britt Marie Häggström, gå emot en förenklad
bild av bibliotek som ställen där man hämtar och lämnar böcker.  – Om
man betraktar bibliotek på det sättet, då tycker man också att vem som
helst kan sköta det stället och anställer därför inte professionella
bibliotekarier. (32)

Den kunskapstunga industrin har insett att biblioteks- och
informationsvetare är experter på att samla och sammanställa relevant
information, så att den blir lättillgänglig för företaget. De får en
nyckelroll när företagsledare och forskningsavdelningar ska hållas
underrättade om vad som sker i omvärlden. (42)

Väl fungerande bibliotek handlar inte bara om bra böcker och fina
datorer. Ingrid Olmander van Erk påpekar vikten av att det är
fackutbildad personal som jobbar där.  – Det är bibliotekarierna som kan
metoderna för att söka efter material. I dag när eleverna arbetar mycket
med Internet så är det viktigt med källkritik, det som står på
datorskärmarna kan vara uppåt väggarna. Bibliotekarierna behövs för att
lotsa lärare och elever rätt i det väldiga informationsflödet. (47)

Av ovanstående textutdrag går det att dra slutsatsen att det ses som något självklart att
bibliotek ska ha bibliotekarier. För att det ska vara bra service och väl fungerande
bibliotek krävs det att det finns utbildade och kompetenta bibliotekarier. Bibliotekarier
har en tydlig utbildningsinriktning och är oumbärliga på sitt område. Det är bara
bibliotekarier som kan sköta en viss sorts arbetsuppgifter och därför behövs de och inga
andra för att utföra just dem, framträder tankar kring i materialet. De har exempelvis
enligt en artikel ovan en nyckelroll i företagsvärlden vad gäller informationsförsörjning.
I artiklarna impliceras det alltså att det inte finns några andra som kan ersätta deras
kompetens, vilket innebär att de sägs vara oersättliga.

Exempel i motsatt riktning existerar dock också, men endast i ett fåtal fall. Exempelvis
kan det låta så här:

Mycket litet forskning har bedrivits om bibliotekarier. Det säger något om
deras status. Behövs inte biblioteken, behövs inte bibliotekarierna och då
tilldrar de sig inte heller forskarnas intresse. (2)
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Diskurs om att bibliotekarier är försynta

I materialet presenteras framställningar som ger utlopp för tanken att bibliotekarier
skulle vara försynta.

/…/ modesta bibliotekarier /…/ (3)

Sexigare band än Elf Power har definitivt skådats. De är fyra killar och en
tjej från Athens, Georgia, och samtliga ser ut som lärare eller
bibliotekarier. (4)

Med en bas som skulle kunna skaka kläderna av en hornbågad
bibliotekarie i 50-årsåldern och ett gung som skulle kunna sänka en
Ålandsfärja drar de igång partyt. (6)

Laura Bush
Mjäk, mjäk, mjäk. Medlem i Metodistkyrkan, före detta bibliotekarie,
tantfrisyr.
Mjäk, mjäk, mjäk. (14)

/…/ musgrå bibliotekarien /…/ (23)

SVT tycks tro att norrländska män bara finns i en modell: läderklädd
vildmarksdåre. Sumpa fördomarna och låt Pajala skicka en skotträdd
bibliotekarie (gärna med pälsdjursallergi) nästa år. (27)

Den beigefärgade bibliotekarien /…/ (28)

/…/ han är nöjd, intill självutplåning. Nöjd med den nya bibliotekschefen
Eva Larssons konsultbemängda omorganisationer. Hermansson har i
Oliver skapat en tragikomisk figur som i sin entusiastiska undergivenhet
är svaret på den samtida, korporativa kick off-kulturens våtaste drömmar.
(45)

Jag har varit på boxning i Stockholm, Göteborg, New York, Las Vegas,
Los Angeles, Philadelphia, London, Manchester, Odense, Århus,
Köpenhamn, Lübeck - ja, jag har till och med varit på boxning i Köping.
Ingenstans har det varit tyst och stilla som på en bibliotekariekongress
som i Kisahalli i Helsingfors i går. (52)

Begreppet försynta ser jag som ett bra samlingsnamn för vad utsagor enligt ovanstående
innebär och står för. Bibliotekarier framställs, i mitt tycke, som tillbakadragna och
lugna; de skildras definitivt inte som sexiga; de sägs vara främmande för allt vad ”hård
och tuff” rockmusik innebär; de sägs vara mjäkiga, musgrå, beigefärgade, tysta och
stilla och lite rädda i allmänhet. Som vi kan se från ekvivalenskedjan över egenskaper
hos bibliotekarier finns det ett flertal egenskaper som stämmer överens med ett
påstående om att bibliotekarier skulle vara försynta. Beskrivande egenskaper, tillika
tecken, som stillsamma, sköra, blyga och pryda artikuleras tillsammans med elementet
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bibliotekarie, vilket bidrar till bilden av bibliotekarier som försynta och därmed också
till den diskursen om bibliotekarier.

Det finns dock utsagor som beskriver bibliotekarier som lite mer ”framåt”. Dessa är
dock uttalade av en enskild bibliotekarie och utsagorna står dessutom i försvarande
ställning i förhållande till påhopp om att bibliotekarier är just tillbakadragna och
försynta:

Det sägs allt oftare i biblioteksdebatten, framför allt av bibliotekschefer
födda på 1940-talet, att vi bibliotekarier är för blyga och inskränkta. Vi
borde ta för oss mycket mer; uttrycka vad vi är bra på. Inte vara så
lågmälda och tillbakadragna. Och det har ju förstås bibliotekscheferna
rätt i. Vi bibliotekarier kan oerhört mycket. Vi är till exempel experter på
att söka information och vi kan kritiskt ifrågasätta olika källor. Kort sagt
är vi mycket informationskompetenta. (3)

När Patrik Schylström började på stadsbiblioteket blev han inte enbart
skämtsamt varnad av en manlig kollega som sa ’akta dig så att du inte blir
för kvinnlig!’ Han tycker att många bibliotekarier nedvärderar sig själva
och späder på klichéerna. – Men mina kollegor är jätteduktiga. Många
tror att bibliotekarier är bokläsande människor och att det är det vi gör
hela dagarna. (49)

Diskurs om att bibliotekarier är kvinnor

Män och kvinnor förekommer båda i materialet när det talas om specifika bibliotekarier
i olika sammanhang; när enskilda bibliotekarier kommer till tals eller skrivs om i
artiklarna. När det talas om bibliotekarier i allmänhet är det dock kvinnor som står för
mallen i det stora flertalet av fallen.

Det fanns en tid när den fule gubben blev virtuell. Farbror Bosse flyttade
in från parken och slog sig ner framför bibliotekens dator, strängt
övervakad av de sköra, viskande damer som jobbar på våra bibliotek. (15)

Bibliotekarieyrket är fortfarande ett kvinnoyrke. Nästan 80 procent är
kvinnor /…/ (21)

Och läsaren är oftast en kvinna, liksom den underbetalda bibliotekarien
/…/ (31)

/…/ man måste vara tyst som en ande, fröken bakom disken var farligare
än skollärarinnnan /…/ (41)

Han är teologen som blev bibliotekarie /…/ På internationella
kvinnodagen fyller han 60 år: - Jag tycker att det är kul att fylla då. Jag
har aldrig haft problem med det, alltid varit omgiven av kvinnor på jobbet
och hemma. (43)

Patrik Schylström är en ovanlig bibliotekarie, framför allt för att han är
man. (49)
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Det finns en märkligt tydlig bild av Bibliotekarien. Hon (för det är ju
nästan alltid en hon) /…/ (49)

Män förekommer också i sådana här allmänna diskussioner kring bibliotekarier, men
inte alls i samma omfattning, och i de flesta av dessa fall kan man ändå se det som att
det är en speciell bibliotekarie som är i åtanke i artiklarna, och inte att det är en allmän
uppfattning att bibliotekarier skulle vara män:

ROBINSONTOPPEN /…/
3 (ny) Erold
SVT tycks tro att norrländska män bara finns i en modell: läderklädd
vildmarksdåre. Sumpa fördomarna och låt Pajala skicka en skotträdd
bibliotekarie (gärna med pälsdjursallergi) nästa år. (27)

Sexigare band än Elf Power har definitivt skådats. De är fyra killar och en
tjej från Athens, Georgia, och samtliga ser ut som lärare eller
bibliotekarier. (4)

I citatet gällande Robinson är man ”tvungen” att låta bibliotekarien vara en man,
eftersom man refererar tillbaka på den manlige deltagaren Erold, som önskas byta ut av
artikelförfattaren. I citatet, försett med kod 4, går det att tänka sig att de fyra killarna i
bandet ser ut som lärarna i fråga och att det ändå är tjejen som ser ut som en
bibliotekarie, men i så fall borde det ha stått lärare och bibliotekarier. Så där är det nog
ändå så att bibliotekarier kan ses representeras av det manliga könet.
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6 Diskussion

I detta kapitel kommer en diskussion kring analysen, som redogjordes för i kapitel 5 att
hållas. Där jag finner det lämpligt kommer resonemang från tidigare forskning kring
bibliotekarier att vävas in i diskussionen. Dokument som inte har redogjorts för i kapitel
2, Tidigare forskning, förekommer också i denna presentation. Jag är medveten om att
jag delvis använder mig av utländsk forskning och även ställer mina resultat mot den,
trots att jag i min egen empiriska undersökning enbart fokuserar på bibliotekarier som
förekommit i svensk dagspress9. Delkapitelrubrikerna i detta kapitel har till största delen
namn efter frågeställningarna till denna uppsats, vilka i stort överensstämmer med
mallen för den genomförda analysen.

I kapitel 5.1, Beteckningar för bibliotekarier, konstaterades att ordet bibliotekarie är ett
element, då det är ett mångtydigt ord. Det kan associeras med olika tecken och få olika
betydelse. Det kan också, som det nämnda kapitlet visade ersättas av andra tecken.
Olika slags beteckningar för ordet förekommer i materialet istället för att använda ordet
bibliotekarie. Genom beteckningarna får vi en insikt i vad ordet bibliotekarie kan
betyda, då det inte säger så mycket i sig självt. Som vi såg i nämnda kapitel existerar i
materialet beteckningar som bokförmedlare, bokarbetare, professionella läsare och
beteckningar som informationsvetare, informationsarkitekter och informationsmäklare,
vilka lägger tonvikt på innehållet i termen bibliotekarie åt olika håll. Ordet bibliotekarie
får alltså olika betydelse beroende på vilken beteckning som någon väljer att använda.
Tar vi beteckningen studievägledare ger det starka associationer till någon som hjälper
till vid utbildningssammanhang, medan beteckningen IT-cowboy riktar tankarna åt ett
helt annat håll.

6.1 Hur beskrivs bibliotekarier och deras yrke i dagspressen?

Det är svårt att säga några sammanfattande ord kring hur bibliotekarier beskrivs,
eftersom detta görs på ett mycket skiftande sätt. Bibliotekarier i materialet sägs till
exempel vara såväl blyga och tillbakadragna som farliga. Positiva omdömen som
högutbildade och informationskompetenta samsas med negativa dito som inskränkta
och kylslagna. Eftersom det stora flertalet av beskrivningarna står i allmänna ordalag
ger det effekten av att beskrivningarna är generella och gäller för alla bibliotekarier.
Bibliotekarier i allmänhet sägs, enligt en samlad tolkning av artiklarna, således vara
exempelvis bokälskande, jätteduktiga, allvarliga, metodiska och underbetalda. I
Almeruds undersökning som redogjordes för i kapitel 2, presenteras, av bibliotekarier
själva, egenskaper som är viktiga för en bibliotekarie att besitta. En folkbibliotekarie ska
enligt denna undersökning vara ”social, stresstålig och initiativrik, ha
samarbetsförmåga, kunna lyssna och vara flexibel.” (Almerud 2000, s. 41). Dessa
egenskaper ser jag som värdefulla att besitta för att klara av yrket; de är starkt relaterade
till arbetssituationen, till skillnad från de egenskaper som framträder ur mitt material,
vilka till stor del utgörs av egenskaper som kan tänkas vara av betydelse i mer
personliga sammanhang. Alltså skrivs det mycket om bibliotekarier, så som de sägs
vara privat i dagspressen. Givetvis påverkar även dessa ”personliga” egenskaper en
arbetssituation. Av Almerud presenteras dessutom de egenskaper som är viktiga att ha.
Det sägs ingenting ifall bibliotekarier är på det här viset. Självfallet går det från min
                                                          
9 I denna svenska dagspress förekommer, om än i liten utsträckning, även utländska bibliotekarier.
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undersökning inte heller att påstå att bibliotekarier är på det viset som presenteras. De
framställs endast på det här sättet och detta just i mitt material. I andra artiklar, från en
annan tidsperiod, kunde förmodligen andra bilder ha identifierats. Allting är alltså
kontingent.

De utseenden som kan förknippas med bibliotekarier i mitt material gick att
sammanfatta i en ekvivalenskedja, vilken innehöll orden frisyrklippta,
glasögonförsedda, tunnläppade och välklädda. I artikeln ”…i huv’et på en bibliotekarie”
presenteras ett samtal mellan fyra bibliotekarier och en blivande bibliotekarie, om bland
annat bibliotekariens yrkesroll och omvärldens förväntningar på bibliotekarier. Här talas
också om bibliotekariers utseenden. Den blivande bibliotekarien i gruppen uttrycker
följande: ”Jag har precis klippt håret i page och dessutom fått glasögon. Och då tänkte
jag: Nu har jag verkligen inträtt i rollen som bibliotekarie.” (Blomberg 1993, s. 43).
Hon menar att det finns en myt kring bibliotekarier som överensstämmer med hennes
utseende. Som vi såg ovan finns samma beskrivningar av bibliotekariers utseende med i
mitt material, vilket i så fall skulle bidra till denna myt. Samtalet, som redogörs för i
artikeln, fortsätter med att alla runt bordet är övertygade om att man utan tvekan kan
känna igen en grupp bibliotekarier på exempelvis en buss eller ett tåg (s. 43).
Förmodligen finns det myter kring de flesta yrkesgrupper; både hur man som
yrkesgruppsmedlem ser ut eller är. Oavsett yrkestillhörighet är antagligen alla
människor dessutom mer intresserade av hur deras egen grupp beskrivs och uppfattas.
Utomstående tar troligtvis inte dessa uppfattningar på samma allvar som de personer
som, genom sitt yrke, står i nära anknytning till dem. Å andra sidan kan det förhålla sig
precis tvärtom också; att man utestänger all eventuell kritik mot sin egen grupp och bara
har åsikter om andra grupper.

Färgen grå, sammansatt med prefixet mus-, och ordet beigefärgad förekommer som
beskrivningar av en bibliotekarie i materialet. Därtill figurerar färgen brunt, genom
sammansättningen kulturbrunt i samband med ett attribut som är försett med den färgen
(glasögon), och som ett sammansatt ord med bibliotekarie som förled
(bibliotekariebrunt):

Sveriges tv-tittare har ett kärleksfullt förhållande till brittiska tv-
produktioner. Ett förhållande som grundades för över 30 år sedan /…/
Bara vi skymtar en smutsig heltäckningsmatta, några pints med ljummen
avslagen bitter eller en kanna bibliotekariebrunt te flockas vi och kuttrar
vi förtjust. (40)

Dessa naturliga färger har enligt mitt tycke en rätt så tråkig stämpel. Starka färger som
rött, gult och lila exempelvis, brukar kallas glada färger. Motsatsen till glad är tråkig
och motsatsen till sådana färger är väl just naturliga färger som beige, brunt och grått.
Detta medför att bibliotekarier också lätt kan förknippas med denna tråkighetsstämpel. I
sin magisteruppsats Bilden av bibliotekarien - framställningar i Aftonbladet och
Svenska Dagbladet i relation till aktuell forskning (2000) återger Marika Lundqvist en
debatt som pågick i Svenska Dagbladet som bland annat handlade om just färgen brun i
anknytning till bibliotekarier. Genom grupperingen ”Tant Brun” på biblioteken återger
Lundqvist vad som sades i debatten, som hade sin upprinnelse i att Lars Lönnroth i tv-
programmet Röda Rummet berättat om den kunniga och välutbildade bibliotekarie han
mindes från sin ungdom, som han kallade Tant Brun. Genmälet i debatten om
Lönnroths uppfattning om bibliotekarien sammanfattar Lundqvist: ”Uttrycket ’Tant
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Brun’ om bibliotekarierna från förr blev till en beteckning för den engagerade men
outbildade bibliotekarien, som nu tenderar att på allt fler ställen ersätta den
yrkesutbildade bibliotekarien.” (2000, s. 52). Här har alltså den bruna färgen inte något
som helst att göra med epitetet tråkig som jag tidigare symboliserade färgen med. Det
framkommer inte varför Lönnroth kallade den aktuella bibliotekarien för just Tant Brun,
men genom en annan artikel som Lundqvist återger, berättas vad Greta Renborg, känd i
bibliotekskretsar, uttryckte i frågan som en förklaring till att färgen brun förknippas med
bibliotekarier. Renborg berättar om bibliotekarien Viveca Hänninger som tjänstgjorde
vid Uppsala stadsbibliotek mellan 1932-1964. Den enkla förklaringen till att denna
bibliotekarie blev kallad Tant Brun var att hon ofta brukade gå klädd i brunt genom
personliga kläder och med den arbetsrock hon klädde sig i på biblioteket. Hänningers
Tant Brun härstammade även från Elsa Beskows Tant brun, Tant grön och Tant
gredelin, eftersom en annan anställd på det aktuella biblioteket gick klädd i grönt
(Lundqvist 2000, s. 32). Förmodligen finns det fler förklaringar till varför bibliotekarier
förknippas med färgen brun och ännu fler hur färgen tillsammans med bibliotekarier ska
tolkas. Att färgen brun figurerar i pressen på detta sätt ger emellertid intrycket till andra
att det är normalt att förknippa bibliotekarier med den.

När det talas om speciella attribut i anknytning till bibliotekarier är dessa i stor
omfattning böcker. Enligt ett flertal artiklar är bibliotekarier mycket intresserade av
böcker. Kärlek och intresse är de tecken som associeras till böcker i anknytning till
bibliotekarier. I olika sammanhang får olika tecken olika betydelse. I artiklar skrivna om
andra grupper i samhället, som exempelvis studenter, hade eventuellt andra tecken, än
kärlek och intresse, associerats till tecknet böcker, som eventuellt ”ett nödvändigt ont att
läsa”.

Artiklarna visar på ett varierande arbete för bibliotekarier. Många olika och skiftande
arbetsuppgifter presenteras till exempel i materialet. Bibliotekarier sägs utöva såväl
bokhantering som informationshantering, liksom exempelvis utställningsarbete,
biblioteksvisning, sagoläsning och kopiering. Att arbetet som bibliotekarie skulle vara
skiftande berättar också en respondent i Almeruds undersökning, en folkbibliotekarie på
ett litet bibliotek, som uttrycker följande:

Vi ska kunna allt. Inspirera barn till läsning, ge råd till föräldrar om läsning, uppmuntra
gamla och sjuka som behöver läsvägledning när orken sviktar, kunna vara alerta och
belästa och kunna diskutera till exempel nyutkommen litteratur. Kunna hjälpa till att
finna information och hålla en någorlunda bra standard som kan utgöra bas för
studerande av olika slag, från grundskolan upp till högskolenivå och yrkesverksamma. Vi
ska kunna erbjuda möjligheter att kommunicera via internet och att söka i databaser.
(2000, s. 42f.).

Man måste dock observera att det i det stora flertalet av fallen endast är en arbetsuppgift
i taget som presenteras i artiklarna. Det är alltså endast sammantaget som bilden av
arbetet framställs som skiftande och varierande.

Vissa framställningar i materialet, som skildrar vad arbetsuppgifterna inom yrket sägs
vara, ser jag som mycket naiva. Exempelvis sägs det att man som bibliotekarie sorterar
böcker och pekar ut efterfrågade hyllor, liksom att det är ett arbete man kan syssla med
om man inte vill jobba på riktigt. Vidare redogörelser berättar om arbetsuppgifter som
består av kopiering till största delen; registrera och hålla i ordning hela dagarna och att
hitta bland hyllorna, vilket dessutom sägs vara en bibliotekaries största gåva.
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Genom min undersökning konstaterar jag att yrket bibliotekarie beskrivs vara ett
stressigt yrke som kvinnor, med en genomsnittlig hög medelålder, utövar med en låg lön
efter en lång utbildning. Därutöver har det framkommit skilda åsikter huruvida yrket är
ett ensamt yrke eller inte. Liknande framställningar presenteras av Almerud. I hans
undersökning är åtta av tio folkbibliotekarier kvinnor, två av tre är runt 50 år eller mer
och genomgående har de en ”mycket lång utbildning” (2000, s 40f.). Bibliotekariers
löner tas upp hos Almerud i samband med diskussion kring okunskap hos allmänheten
om bibliotekariers kompetens. Respondenterna i undersökningen redogör för en
förhoppning om att en bättre marknadsföring av bibliotekarier och deras kompetens
skulle kunna komma till stånd, vilket skulle resultera i högre status för bibliotekarierna
och därmed också en högre lön. Vidare framgår det av undersökningen att många
bibliotekarier känner en stor tidsbrist och att ”arbetssituationen har blivit allt mer
pressad” (2000, s. 44f.).

6.2 Vilken inställning till bibliotekarier framkommer i materialet?

I det undersökta materialet framträder både positiva och negativa attityder till
bibliotekarier. Som läsare noterar jag att jag lättare slås av de negativa porträtteringarna,
som framstår som mer iögonfallande. I negativ ton sägs det exempelvis om
bibliotekarier att de är stränga, mjäkiga, har låg status och att de hoppas på att bli fulla
på bokmässan.

Det är både när bibliotekarier talar om sig själva och när andra uttalar sig om dem, som
negativa åsikter framträder. Exempelvis är det en bibliotekarie själv som påpekar att
bibliotekarier är för blyga och inskränkta. Detta görs i och för sig genom att den aktuella
bibliotekarien säger att det är andra som har de åsikterna, men hur som helst dryftas
resonemanget ändå av en bibliotekarie. Vidare påpekar en bibliotekarie att det i hennes
barndomsskola var en bitsk lärarinna som skötte biblioteket, som var väldigt sträng. En
annan bibliotekarie påpekar också att han tycker att det är många bibliotekarier som
nedvärderar sig själva och späder på klichéerna.

Inte sällan används bibliotekarier i sammanhang, där något negativt ska presenteras.
Läsaren kan få en känsla av att skribenten, i de aktuella fallen, gör liknelser med
bibliotekarier för att på ett smidigt sätt lyckas få till en negativ atmosfär kring det
berörda. Det berörda i de fallen behandlar inte på något sätt egentligen bibliotekarier.
Exempelvis används bibliotekarier bildligen, i en artikel, för att läsaren ska kunna få en
förståelse för hur västliga underrättelsetjänster agerar. De sägs, i förhållande till hur de
hanterar sina vapen, fungera på motsvarande sätt som bibliotekarier gör, när de har
böcker de inte vill låta ut. Detta implicerar att bibliotekarier sitter och håller på sina
böcker. Samma sak skriver Birgitta Bergdahl om i artikeln ”Bibliotekariemyter”, när
hon menar att många bibliotekarier skildras i litteraturen som att de vaktar "kunskapen
f ö r väl och gör den otillgänglig för andra.” (1987, s. 191).

Ytterligare utsagor medför bestämda uppfattningar kring bibliotekarier. En artikel
implicerar föreställningen att bibliotekarier skulle vara allt annat än sexiga, då man
säger att ett rockbands medlemmar är osexiga, vilket kopplas samman med att de ser ut
som en grupp lärare eller bibliotekarier. Bergdahl skriver återigen om bibliotekarier och
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myter, vilket sammanfaller med detta fynd. Bergdahl berättar om en kvinna som
beskrivs på följande sätt i en film, som inte namnges:

‘In any other town Audrey would probably have been a lending librarian’. Hon var inte
det i filmen, utan bordellmamma. Jämförelsen görs av oklara skäl: För att hon var liten
och mager? eller för att hon verkade intelligent? Men mest för att utnyttja effekten av den
enorma avgrunden mellan erotiken och bibliotekarierollen. (Bergdahl 1987, s. 191).

Både negativa påståenden och positiva utsagor som förekommer i materialet får till följd
att de med lätthet kan uppfattas som sanna. De skrivs för det mesta som raka
påståenden, som är svåra att säga emot, som exempelvis:

Bibliotekarier är för blyga och inskränkta. (3)

Det är ovanligt med utsagor som presenteras genom att säga att det är skribentens eller
den intervjuade personens personliga uppfattning kring bibliotekarier som har fått
utrymme att skildras i text. Istället låter utsagorna som generella sanningar.

6.3 I vilka sammanhang diskuteras bibliotekarier?

Bibliotekarier förekommer och diskuteras i de mest skilda sammanhang vad gäller
artiklarnas ämnesmässiga innehåll. Som nämnts tidigare är det endast fyra artiklar i
undersökningen som behandlar bibliotekarier på ett sätt som kan betraktas som ett
huvudfokus för artikeln. Som grupp eller individer har de alltså inte getts så mycket
unikt utrymme i dagspressen under den tidsperiod som undersökningen sträcker sig
över. Däremot förekommer bibliotekarier i andra artiklar som i huvudsak behandlar
andra ämnesområden. Många artiklar rör sig kring bibliotek eller böcker och läsning.
Richard E. Rubin, professor vid School of Library and Information Science, Kent State
University, som har skrivit Foundations of Library and Information Science, berättar till
exempel om den nära anknytningen mellan bibliotekarier och bibliotek: ”Historically,
the librarian has been closely tied with the physical institution of the library. One does
not usually think of librarians without also thinking of the library in which they ply their
trade.” (1998, s. 351).

Bibliotekariers påstådda nära relation till böcker har uppmärksammats på ett flertal
ställen i denna uppsats. Naturligt nog blir förekomsten av artiklar som behandlar böcker
och läsning därför stor. Att artiklar som handlar om så vitt skilda saker som rökning,
solglasögon och Irak-kriget också innehåller diskussioner om bibliotekarier är
förmodligen på förhand inte lika troligt.

De mycket skilda sammanhangen, där bibliotekarier finns med omskrivna och
beskrivna, gör att det är många som kan få bilder presenterade för sig som egentligen
kanske inte hade avsikten att läsa något om bibliotekarier. De får så att säga resonemang
serverade ändå.

6.4 Vilka diskurser kan identifieras i materialet?

Genom min analys har jag identifierat fem diskurser om bibliotekarier: Diskurs om
böcker i samband med bibliotekarier, Diskurs om information i samband med
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bibliotekarier, Diskurs om att bibliotekarier är oumbärliga, Diskurs om att
bibliotekarier är försynta och slutligen Diskurs om att bibliotekarier är kvinnor. De ger
alla utlopp för bestämda sätt att tala om och förstå bibliotekarier på.

Böcker sägs ha en stark koppling till bibliotekarier, vilket framträder tydligt i alla de
grupperingar som stått i undersökningsfokus. Är man bibliotekarie framträder en bild av
att man utan tvekan har ett starkt intresse för och en stor kärlek till böcker. Många
utsagor rör sig om bibliotekarier i privata sammanhang, vilket ger intrycket av att
bibliotekarierollen följer en vart man än går. Bibliotekarier framställs så starkt
förknippade med sin yrkesroll i alla lägen. Och detta ser jag bland annat bero på det
starka intresset till böcker. Bibliotekarier är förknippade med böcker både i privatlivet
och på arbetet. Jonasson och Lindberg har diskuterat yrkesidentitet med sina
respondenter, vilket återges i magisteruppsatsen ”Yrket bibliotekarie, för mig växer det
hela tiden” Folkbibliotekariers uppfattningar om och upplevelser av sitt yrke – en
kvalitativ studie med drag av life history. De menar att många i deras undersökning
säger att de ”ÄR bibliotekarier. De arbetar inte bara som bibliotekarier utan de ÄR
bibliotekarier. /…/ Yrkesidentiteten handlar för dem mer om en känsla, en slags
självklar känsla att de ÄR bibliotekarier.” (1999, s. 54).

I de undersökta artiklarna skrivs det om böcker och information utan några egentliga
definitioner kring vad de skulle innebära. Tidigare har konstaterats att det skrivs om
böcker, i samband med bibliotekarier, utan någon som helst precisering vilka slags
böcker det skulle röra sig om. På motsvarande sätt behandlas begreppet information i
artiklarna. Jag frågar mig således vad information, så som den förekommer här,
egentligen är för något? Böcker skulle väl kunna tänkas inbegripas i begreppet
information? Utan några bestämda definitioner är det fritt fram för läsaren att tolka
begreppen som hon eller han vill.

Genom att använda formuleringar som sköra, viskande damer och fröken bakom disken,
när resonemang om bibliotekarier ska hållas är det uppenbart vilket kön man anser att
bibliotekarier har. I materialet förekommer artiklar som påstår sig veta hur det faktiska
läget ser ut med könsfördelningen. Utan att bry sig om ifall påståenden visar på en sann
verklighet eller inte går det att konstatera att det är skillnad på resonemang som gäller
huruvida bibliotekarier är av det ena könet eller inte och på resonemang som går ut på
om man anser att yrket är passande för ett visst kön. I Bruijns undersökning
framkommer det att en majoritet av befolkningen ser yrket som passande för båda
könen. 15 procent anser att yrket är speciellt lämpligt för kvinnor (1992, s. 48).

De olika diskurserna går in i varandra. Som bibliotekarie kan man vara kvinna,
oumbärlig, försynt med en stark koppling till böcker privat. Åsikterna kring huruvida
det är böcker eller information som bibliotekarier sägs arbeta med går dock isär. Som en
allmän slutsats kring diskurser i samband med bibliotekarier går det att säga att det inte
är svårt att finna utsagor som motstrider en identifierad och funnen diskurs. Det finns
utsagor som enbart talar om en sak i en riktning, men därtill finns det andra uttalanden
som strider om den bestämda uppfattningen. Det finns således alltid variationer kring en
specifik diskurs.

Det går inte att säga att det finns några bestämda och fasta sanningar kring hur
bibliotekarier är. Framställningarna kan hela tiden förändras i takt med hur diskurserna
förändras och en diskurs i sig kan ju inte säga hur det verkligen är. Genom att
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bibliotekarier associeras med andra tecken än de som identifierats här kan andra
sanningar i framtiden presenteras. Allting är kontingent; allt skulle kunna vara
annorlunda om ett annat sätt att framställa och beskriva bibliotekarier på hade använts.
Vad som är intressant är hur skildringarna ser ut just nu.

6.5 Vad kan konsekvenserna bli av de presenterade bilderna?

Genom att i diskursteoretisk anda fundera kring vad som utesluts i de utsagor som
behandlats i analysen för denna uppsats går det att se att yrket bibliotekarie framställs
som ett typiskt kvinnoyrke, vilket implicerar att män inte ingår i den yrkesgruppen. De
utesluts så att säga ur den diskursiva gemenskapen. Talas det inte om män som
bibliotekarier i olika sammanhang kan det få konsekvensen att det inte ses som normalt
för män att inneha den yrkesbefattningen, vilket i sin tur kan leda till att män inte heller
söker sig till den banan. Alltså fortsätter yrket bibliotekarie att vara ett kvinnoyrke;
cirkeln går runt. Män utesluts i stor utsträckning i diskurserna och kan således förbli
utestängda i det verkliga livet. I tidig ålder kan både killar och tjejer lära sig att
bibliotekarieyrket är ett kvinnoyrke och för en kille kanske det uppfattas som ett hinder
att överbrygga om han vill bli bibliotekarie. I en sådan situation kan det för en man vara
enklare att välja ett annat yrkesalternativ om han har två att välja på. Detta leder till att
en verklighet skapas utifrån diskurserna. Diskurser skulle i så fall alltså konstituera den
sociala verkligheten. För kvinnor kan diskursen fungera på motsvarande sätt. Är bilden
av bibliotekarien den att hon är en kvinna kan det leda till att kvinnor finner yrket
lockande i större utsträckning.

Läsare av dagspress kan finna det mindre tilltalande att söka sig till bibliotekarieyrket
om de tar del av negativa skildringar av bibliotekarier i dagspressen. De kan ju tycka att
risken är för stor att de själva så småningom uppfattas vara på det sätt som bibliotekarier
beskrivs i tidningarna. Ett stort antal negativa beskrivningar av bibliotekarier existerar
också i materialet. Bruijns för ett resonemang, som går ut på att studerande som väljer
att utbilda sig till bibliotekarier är de personer som trots allt kan identifiera sig med de
bilder som existerar ute i samhället av bibliotekarier. Och kan de det, tycker de
förmodligen inte att det är något fel på bilderna och försöker därmed inte ändra på dem,
menar Bruijns (1992, s. 49). De negativa skildringarna påverkar nödvändigtvis inte
läsarna endast när det är tal om olika karriärval. Genom att läsa negativa åsikter om
bibliotekarier är det lätt för läsarna att ta till sig de åsikterna själva. När de sedan, som
användare, kommer till biblioteket har de färdiga föreställningar om hur bibliotekarier
är utan att ha träffat dem, vilket kan blockera kommunikationen och utbytet dem
emellan. Läsare av dagspressen kan dessutom bli så påverkade av negativa
framställningar av bibliotekarier att de överhuvudtaget inte vill bege sig biblioteket, då
bibliotekarier och bibliotek är nära sammankopplade.

Negativa, såväl som positiva, skildringar av bibliotekarier kan få till följd att de
uppfattas vara absolut sanna, vare sig de är det eller inte. Men vad som egentligen kan
sägas vara sant eller inte är en annan fråga. Många utsagor tas nog emellertid för sanna,
vare sig läsaren förstår det medvetet eller inte. Det är lätt att ta åt sig en åsikt utan att
direkt vara medveten om den och föra den vidare. En stor del av de beskrivningar som
förekommer kring bibliotekarier presenteras på ett generaliserande sätt. Att det är på det
viset kan också göra det lättare för läsare av dagspressen att ta till sig de bilder som
presenteras. Det uppfattas säkert som mer faktabetonat om ett påstående verkar gälla för
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det stora flertalet än om det bara är en bibliotekarie som sägs vara det på det ena eller
andra viset. Har någon en gång till exempel skrivit att bibliotekarier är musgrå kan det
få konsekvensen att andra använder samma beskrivning av ”bara farten” på just en
bibliotekarie, utan att fundera så mycket kring om den personen verkligen var det eller
inte. Ett epitet kan alltså så småningom övergå till att gälla en hel grupp – språket har på
så sätt konstituerat världen, och denna verklighet behöver egentligen inte alls se ut så i
verkligheten. Å andra sidan kan den bli sådan, eftersom diskussioner just förts om
bibliotekarier på det sättet.

Så fort någon beskriver en bibliotekarie på ett visst sätt, antingen en specifik
bibliotekarie eller bibliotekarier i allmänhet, bildas det grupper av bibliotekarier som är
på det här viset. Det finns alltså inga på förhand givna grupperingar av människor;
grupper är istället något som bildas när de omtalas. Grupper representeras, med
diskursteoretiska termer. En eller några bibliotekarier representerar ett flertal andra som
tros vara och får samma uppfattning från omgivningen som den ursprungliga gruppen
eller individen. Det blir således naturligt att anta att läsare av dagspress exempelvis kan
få uppfattningen att bibliotekarier, i allmänhet, och läderklädda män från Norrland är
varandras motpoler när de läser följande eller liknande utsagor:

SVT tycks tro att norrländska män bara finns i en modell: läderklädd
vildmarksdåre. Sumpa fördomarna och låt Pajala skicka en skotträdd
bibliotekarie (gärna med pälsdjursallergi) nästa år. (27)

Diskurserna kan leda till konkreta förändringar för bibliotekarier. Genom att det skrivs
så mycket om att bibliotekarier exempelvis har låg lön kan eventuellt en förändring i
löneläget komma till stånd på politisk nivå. Sahlin skriver att det inte är ”svårt att hitta
exempel på hur en mediadebatt som fokuserar ett visst problem snart ’tvingar’ politiker
att vidta åtgärder, eller åtminstone tillsätta en utredning” (1999, s. 103).

De båda diskurserna om böcker och information i samband med bibliotekarier står i ett
antagonistiskt förhållningssätt till varandra. Det råder kamp mellan dem om vilket
tecken som ska associeras med bibliotekarier. Kommer det i framtiden att vara böcker
eller information som bibliotekarier förknippas med? Diskursen om information i
samband med bibliotekarier ger utlopp för tanken att en förändring har skett från en
koppling i form av böcker till bibliotekarier till att nu enbart gälla information. Böcker
blir enligt det synsättet överflödigt. Kommer förloppet att fortsätta i den riktningen?
Den ena utav de två diskurserna kan så småningom slå ut den andra, men vilken skulle
vinna en sådan tävling? Det beror på vilka tecken som i framtiden associeras med
bibliotekarier. I nuläget ser jag det som troligt att information är det tecken som
kommer att vinna terräng, då Diskursen om information i samband med bibliotekarier
framställer det som att böcker var det tecken som gällde tidigare men att det nu är
information som har störst betydelse. När det råder strid om något tror jag att det är mer
sannolikt att en förändring kommer till stånd än att händelseförloppet innebär en
tillbakagång mot det som gällde tidigare. Dessutom, framställs något som att det nu är
på det ena eller andra viset är det förmodligen många som ansluter sig till den åsikten.
Man vill hänga med i det som sägs gälla nu. Ifall detta scenario skulle inträffa kanske
inte bibliotekarier, längre fram i tiden, kommer att kallas för just bibliotekarier utan för
någon annan beteckning som existerar i materialet, som exempelvis
informationsmäklare.
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Ytterligare en konsekvens av de presenterade bilderna är att bibliotekarier som inte
förknippar sig själva med de bilder som förekommer i dagspressen kan reagera mot det
som skrivs och som en effekt av det möjligen skriva debattinlägg eller på annat sätt
agera för att motstrida det som påstås.

6.6 Förslag på framtida forskning

I framtida forskning skulle det vara intressant att se studier som syftar till att undersöka
vilka bilder användare eller icke-användare av bibliotek i Sverige har av bibliotekarier,
då det råder ett stort tomrum på den forskningsfronten. Vad tror exempelvis
allmänheten att bibliotekarier har för arbetsuppgifter; är de som vänder sig till
biblioteket nöjda med sina besök och vad har användare, alternativt icke-användare, för
personliga åsikter om bibliotekarier? En studie av det här slaget gör det möjligt för
bibliotekarier att få reda på hur de uppfattas, vilket är viktigt för personlig
tillfredsställelse om responsen är positiv, och möjlig förändring om responsen från
användarna är negativ. Det är vidare viktigt att allmänheten vet vad bibliotekarier har
för kompetens och att de känner sig välkomna att vända sig till bibliotekarien och
biblioteket. Om det skulle visa sig att användarna, alternativt icke-användarna, inte vet
vad bibliotekarierna kan göra för dem är det viktigt att biblioteket och dess personal
försöker marknadsföra sig och sina tjänster. I förlängningen gagnar en sådan här
undersökning alltså biblioteksanvändarna som kan få en bättre service av
bibliotekarierna, som har fått vetskap om vad som måste förbättras och vad som är bra
på biblioteket.
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7 Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka bilder av bibliotekarier som
förmedlas genom svensk dagspress, samt att resonera kring vad konsekvenserna av
dessa bilder kan bli för bibliotekarier själva och för läsare av dagspressen. Hur
bibliotekarier och deras yrke beskrivs, liksom vilken inställning som framkommer till
bibliotekarier, samt i vilka sammanhang som de diskuteras i, är frågor som fungerar
som utgångspunkt för uppsatsen, liksom frågan vilka diskurser som kan identifieras ur
det empiriska materialet.

Tidigare forskning, från såväl Sverige som utlandet, om hur bibliotekarier uppfattar sig
själva och hur andra ser på dem gås igenom.

Som teori och metod används diskursanalys med teoretikerna Ernesto Laclaus och
Chantal Mouffes inriktning. En diskurs kan förstås som ett visst sätt att tala om och
förstå världen. I fokus för en diskursteoretisk analys står språket. Föreställningar om att
verkligheten alltid kan förändras beroende på hur den är beskriven och att språket har
makt att konstituera världen existerar inom diskursanalysen. Identitetsskapande ingår
också som ett viktigt element i analysen. Utifrån frågeställningarna och den
begreppsapparat som ovanstående teoretiker använder sig av utarbetas ett analysverktyg
för den empiriska undersökningen, som består av grupperingarna Beteckningar för
bibliotekarier, Bibliotekarier som kollektiv identitet, Bibliotekarier i olika sammanhang
och Diskurser kring bibliotekarier. Med detta verktyg analyseras 55 artiklar från
tidsperioden mellan 1 januari 2002 och 7 mars 2003 ur dagstidningarna Aftonbladet,
Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet.

Ett flertal beteckningar för bibliotekarier har identifierats i materialet som fokuserar
innehållet i tecknet åt olika håll, som litteraturens missionär i asfaltsdjungeln,
samhällsinformatörer, jourhavande medmänniska och webbredaktörer.

De undersökta artiklarna ger sammantaget upphov till ett nyanserat resultat, i form av en
rad olika bilder av bibliotekarier. En läsare av alla de artiklar jag har studerat får en
varierad bild av bibliotekarier presenterad för sig. Artiklarna visar på skiftande
beskrivningar vad gäller såväl personbeskrivningar, som beskrivningar kring yrket. En
rad olika arbetsuppgifter som bibliotekarier sägs utöva i arbetet presenteras.
Bibliotekarier sägs exempelvis vara musgrå, jätteduktiga, viskande och pedantiska.
Yrket beskrivs som ett lågavlönat, stressigt kvinnoyrke med en hög medelålder.
Därutöver sägs yrket kräva hög utbildning. Exempel på aktiviteter i arbetet sägs vara
bok- och informationshantering, referensarbete, sagoläsning, kopiering och
utställningsarbete. Både positiva och negativa inställningar till bibliotekarier skildras i
materialet. De sägs till exempel vara nödvändiga, finaste maskorna i det kommunala
kulturnätet, stränga, kylslagna och inskränkta. Attribut som bibliotekarier sägs
förknippas med är exempelvis böcker, glasögon, brunt och mode.

Endast fyra artiklar har ämnet bibliotekarier som huvudfokus, varför de förekommer i
artiklar som rent ämnesmässigt representerar en rad andra sammanhang som bibliotek,
böcker och läsning, radio- och TV-program, intervju med en författare eller en
bibliotekarie, filmen Grabben i graven bredvid, recension av en bok, musikartister,
utbildning samt lön och arbete.
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Fem diskurser om bibliotekarier har gått att identifiera ur materialet: Diskurs om böcker
i samband med bibliotekarier, Diskurs om information i samband med bibliotekarier,
Diskurs om att bibliotekarier är oumbärliga, Diskurs om att bibliotekarier är försynta
och slutligen Diskurs om att bibliotekarier är kvinnor. Böcker är framträdande för
bibliotekarier både i privata och arbetsmässiga sammanhang. Information har enligt
artiklarna en stark anknytning till bibliotekarier i arbetet. De båda diskurserna om
information och böcker i samband med bibliotekarier står i motsatsförhållande till
varandra, eftersom de har motstridiga uppfattningar kring huruvida det är nödvändigt
för en bibliotekarie att läsa böcker eller inte. Bibliotekarier sägs vara oumbärliga, bland
annat för att det endast är de som kan utföra vissa bestämda arbetsuppgifter. Ett flertal
egenskaper tillskrivs bibliotekarier som gör att de framstår som försynta, som
stillsamma, pryda och tillbakadragna. Artiklarna ger i det stora flertalet av fallen utlopp
för åsikten att bibliotekarier skulle vara kvinnor. Detta görs delvis genom att ge
bibliotekarier kvinnliga beteckningar som fröken bakom disken och sköra viskande
damer som jobbar på våra bibliotek.

De identifierade diskurserna och bilderna kan, för läsare av dagspress, få till följd att de
upplevs som absolut sanna, delvis på grund av att utsagorna i dem skrivs i allmänna
ordalag, vilket kan upplevas som faktabetonat. Jag har uppfattningen att negativa och
positiva åsikter som framställs i dagspressen lätt kan överföras till läsarna och därmed
till användarna av biblioteket. Konsekvensen av Diskursen om att bibliotekarier är
kvinnor skulle kunna bli att män inte kan tänka sig att arbeta som bibliotekarier.
Eftersom de båda diskurserna om böcker och information i samband med bibliotekarier
står i ett antagonistiskt förhållningssätt till varandra kan en konsekvens av dem bli att
den ena diskursen slår ut den andra, vilket innebär att bibliotekarier i framtiden endast
kommer att förknippas med böcker eller information, beroende på de tecken som
associeras med bibliotekarier. I nuläget ser jag det som mer troligt att det är Diskursen
om information i samband med bibliotekarier som vinner terräng över den andra.
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