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management-speak. For this purpose, I’ve used a modified 
version of the matched guise technique. A magazine article on 
libraries was altered so that one version contained more 
management-speak and the other one less. 500 randomly chosen 
Swedish librarians were asked to rate one of the two versions on 
a five point Osgood-scale.
   Statistical analysis of their answers shows that while 
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speak rated it more favorably, the difference was small and not 
statistically significant. These results would suggest that 
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1. Inledning

På den gamla goda tiden fanns två mycket särpräglade former av modeordsdialekter: managementska och 
socialsvängska. Den ena talade om aggressiv management attention och den andra om att den upplevde 
relationer som positiva. På senare år har dessa former glidit ihop, och det är managementskan som 
dominerar. Det hindrar inte att finns [sic] mycket av social kompetens, EQ och sociala nätverk när 
kostymerna talar med varandra, men det finns mer av agenda, trouble shooting, fokuseringar och koncept
när vårdsvängen har sammanträde. Något för samhällsteoretiker att fundera över.

Lars Melin i Corporate bullshit (2004, s. 15)

Man kan kanske, när man tar del av Lars Melins redogörelse för hur managementskan integrerades 
på ett område där det dittills rått ett annat språkklimat, få intrycket av att den språkliga 
sammansmältningen gick smärtfritt. Det är dock inte den bild man får när man läser om hur 
”kostymernas” terminologi togs emot av en yrkesgrupp vars kavajer traditionellt varit inte av 
nypressad ull utan av armbågslappad manchester: 
   I Maija-Leena Huotaris och Tom Wilsons ”Determining organizational information needs: the 
Critical Success Factors approach” (2001) berättar författarna om några av de svårigheter som 
uppkom under arbetet med ett projekt där man utifrån ett CSF-perspektiv undersökte 
informationsbehoven vid engelska universitet. Projektet inleddes med en pilotstudie där tjugo 
Heads of Department (prefekter) vid University of Sheffield intervjuades (ibid.). Intervjuerna 
fokuserade på de informationsbehov som var knutna till vad Huotari och Wilson benämner som 
informanternas ”managerial role”. Denna definition avfärdades dock av vissa av de intervjuade, 
eftersom de ansåg att ordet manager var ”unacceptable in an academic situation”.
   När man gick vidare med studien mötte man ytterligare motstånd mot valet av termer: ”[…] there 
were some reluctance amongst some HoDs to attempt to identify CSFs and, in some cases, 
misunderstandning of what the term meant” (ibid.). Detta trots att idén, enligt Wilson och Houtari, 
egentligen är ”very simple: in any organization certain factors will be critical to the success of that
organization, in the sense that, if objectives associated with the factors are not achieved, the 
organization will fail” (ibid.).
   Denna språkförbistring är ingenting författarna ältar. Tvärtom, den nämns mest i förbigående och 
framstår bara som ett smärre initialt hinder. Om det övervanns, och hur det i så fall gick till - det får 
vi inte veta. Kanske försvann det helt enkelt av sig självt? Hursomhelst är detta ingenting Huotari 
och Wilson känner sig nödgade att återkomma till när de går igenom projektets ”lessons learned”
(ibid.).
   Men vill vi förstå varför något som definieras som en generell teori lämpad för alla typer av 
organisationer ändå kan upplevas som situationsbundet, behöver vi inte gå längre än till författarnas 
egen presentation av metoden. I den växlar de mellan benämningarna ”organization” och ”firm”, 
glider mellan ”corporate information needs” och ”organizational information needs” (ibid.). De ger 
förslag på vilka kritiska framgångsfaktorerna kan vara (”new product development, good 
distribution, and effective advertising”) och förklarar vad en metod som inkorporerar dem 
förhoppningsvis kan åstadkomma (den kan visa på ”the organisation's performance and its 
competative abilty”). Vill man förklara den här metoden verkar det alltså ligga nära till hands att 
göra det med hjälp av exempel hämtade från en viss organisationssfär: företagsvärlden. 
   Den studie Huotari och Wilson beskriver var förstås varken först med eller ensam om att använda 
teorier och begrepp med företagsanknytning i ett icke-kommersiellt sammanhang. Att den 
offentliga sektorn lånar idéer från den privata är så vanligt att fenomenet till och med fått ett eget 
namn: New Public Management. Biblioteken är inget undantag. Och inte heller där har 
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introduktionen av en ny vokabulär kunnat genomföras utan invändningar. En av dem som reagerat 
på det nya sättet att tala om biblioteksverksamhet är författaren Andrzej Tichý (2009). I en artikel 
om Malmö Stadsbiblioteks kontroversiella massgallring ifrågasätter han visionen om det ”nya 
bibliotek” som de kasserade böckerna ska ge plats åt:

Vilka ideologiska krafter är det som ligger bakom marknadstänket och nyspråket? Och vilka konsekvenser 
får det att vi betraktas som kunder och inte som nyfikna och engagerade medborgare (det vill säga 
deltagare i kulturellt och politiskt liv) när vi träder in i detta nya bibliotek?
   

En skillnad mot fallet med prefekterna i Sheffield är att det den här gången är en utomstående som 
opponerar sig. Tichý är som sagt författare, inte bibliotekarie, och det är också tillsammans med 
andra författare han senare publicerar ett upprop mot den på ”nyspråket” formulerade 
biblioteksvisionen (Andersson, Mary et al. 2009). Bibliotekariekårens bidrag till debatten är istället 
ett försvarstal för den vision författarna angriper (Andersson, Maria et al. 2009).
   Innebär detta att bibliotekarier är välvilligt inställda också till det marknadsanstrukna 
språkfundament som denna vision delvis vilar på? Det går förstås inte att uttala sig om baserat bara 
på en enda debattartikel, som ju inte uttryckligen handlar om språket i sig, och som dessutom 
skrevs i ett läge som för bibliotekarierna som undertecknade den kanske upplevdes som trängt. Men 
frågan om bibliotekariernas förhållande till marknadsspråket, managementskan som Melin kallar 
det, är i alla fall väckt. Och med den här uppsatsen hoppas jag förhindra att den bara vänder på sig 
och somnar om direkt...

1.1 Syfte och frågeställning

På ett praktiskt plan är meningen med min uppsats helt enkelt att den som använder sig av 
managementska i bibliotekssammanhang ska få ett hum om hur det tas emot. Om någon exempelvis 
skulle vilja undersöka vilka informationsbehov som är kopplade till bibliotekschefers manegerial 
role kan det vara idé att veta i förväg om det är troligt att de kommer störa sig på att de blir kallade 
managers, eller om det kanske tvärtom kan förväntas få dem på ett mer samarbetsvilligt humör. De 
flesta av oss kan nog föreställa oss ungefär vilka reaktioner vi har att vänta om vi använder mycket 
slang eller svordomar på ett måndagsmöte på biblioteket, men det är svårare att förutse hur vi 
uppfattas om vi slänger in en massa marknadstermer i vårt tal. Och ju mindre vi vet om folks 
attityder till olika språkliga yttringar, desto svårare blir det att välja våra ord (såvida vi bryr oss om 
hur vi blir sedda, alltså).
   Men syftet med att välja det här ämnet är förstås inte rent instrumentellt. Jag kommer inte bara 
försöka visa på vilka attityderna till manegementskan är utan också säga något om varifrån de kan 
tänkas komma, hur man kan tolka dem. Jag tror inte att ord och begrepp kan reduceras till 
”neutrala” definitioner, utan man måste sätta in förståelsen för dem i ett sammanhang. Min 
förhoppning är alltså att den som lånar in marknadsbegrepp till biblioteket också funderar på vilken 
betydelse de kan tänkas få för bibliotekets verksamhet.
   Min frågeställning blir därför:

*Vad har bibliotekarier för attityder till managementska i bibliotekssammanhang?
*Hur kan dessa attityder förstås i ljuset av tidigare forskning om managementska i offentlig sektor?

Den allmänna formuleringen kan kanske ge intrycket att uppsatsen gör anspråk på att ringa in 
fenomenet fullständigt och ge ett heltäckande svar, ett intryck som i så fall förmodligen förstärks 
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när läsaren lite längre fram i texten kommer underfund med att jag kommer att använda en 
kvantitativ ansats för att besvara frågorna. Men det stämmer inte. Det jag försöker uppnå genom att 
formulera mig på det sätt jag gör är vad Sonja Foss och William Waters kallar ”trancendence of 
data” (2007, s. 38f). Foss och Waters menar att man som forskare bör sträva efter att bidra till “a 
significant theretical conversation in your field”, något de anser lättare uppnås om ”your question is 
not tied to one particular kind of data”. Med min frågeställning vill jag alltså peka på att min studie 
har en relevans som är vidare än den begränsade mängd data den resulterar i. Syftet med uppsatsen 
blir därmed dels att väcka och dels att ge ett relevant bidrag till en diskussion om bibliotekariers 
förhållande till managmentska, inte att ta död på diskussionen innan den ens hunnit ta fart genom 
att förklara frågan färdigutredd.

1.2 Definitioner

*Managementska är det centrala begreppet i den här uppsatsen. Det är alltså ett lån från Lars 
Melin, som kallar det för en modeordsdialekt som ursprungligen talades av ”kostymer”, men som 
på senare tid fått ett mer vidgat användningsområde (se citat i inledningen). Det är det senare 
fenomenet jag intresserar mig för, det vill säga managementska som ett i någon mån nytt eller 
främmande inslag i en annan språklig sfär än den där vi förväntar oss att det ska förekomma (i 
företagsvärlden). Andra som undersökt detta fenomen har kallat språket för exempelvis NPM-
språket (för att betona sambandet med New public management), ekonomiska (för att framhålla 
fokuseringen på ekonomi) eller marknadsretoriken (för att påminna om att det handlar om en slags 
språklig påverkan). Jag använder managmentska för att understryka kopplingen till 
organisationsteori och då framför allt New public management (och, om jag ska vara ärlig, för att 
det åtminstone i mina öron låter betydligt klatschigare än NPM-språket…)
   Det är förstås omöjligt att helt och hållet ringa in ett språk och säga ”de här orden och uttrycken 
uppstod hos och används bara av den här gruppen människor” (fungerade det så hade det ju inte 
funnits någon anledning att skriva den här uppsatsen). Men som en ungefärlig definition av vad jag 
menar med managementska i den här uppsatsen kan ändå ord och uttryck som har sitt ursprung 
och/eller vanligen förekommer i ett marknadsekonomiskt sammanhang passa någorlunda väl. Man 
skulle, som jag gör i titeln på denna uppsats, kunna beskriva det som ett slags låneord från 
företagsvärlden till den offentliga sektorn. Har den offentliga sektorn redan ett ord som motsvarar 
det managementska låneordet kan vi tala om en marknadsmetafor, alltså ett uttryck som får oss att 
se på ett gammalt välkänt fenomen på ett nytt, mer marknadsinspirerat sätt.
   Marknadsmetaforerna behandlar jag utförligare i teoriavsnittet, och jag går närmare in på vilka 
uttryck som i min undersökning fått utgöra exempel på managementska i metodavsnittet.

*Bibliotekarierna i min undersökning utgörs till allra största delen av personer som jobbar på 
svenska folk- och forskningsbibliotek och har bibliotekarieutbildning eller motsvarande. Men även 
dokumentalister och bibliotekschefer utan bibliotekarieutbildning får i den här uppsatsen finna sig i 
att benämnas bibliotekarier, helt enkelt för att det inte går att skriva ”bibliotekarier, dokumentalister 
och bibliotekschefer utan bibliotekarieutbildning” särskilt många gånger utan att det blir irriterande. 
Hur det kommer sig att det är just de här tre gruppernas som samsas under bibliotekarieparaplyet 
går jag närmare in på i urvalsavsnittet.
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1.3 Avgränsningar

Min frågeställning är bara relevant när det gäller bibliotek inom offentlig sektor, där 
managementskan skulle kunna upplevas som ett relativt nytt, eventuellt främmande fenomen. 
Vilken inställning anställda på företagsbibliotek har till managementska är alltså inte intressant för 
min studie.
   Jag har även uteslutit personer som jobbar på skolbibliotek ur min undersökning, detta av rent 
praktiska skäl som jag redogör för närmare i avsnittet Urval. Där kan man även läsa om hur det 
kommer sig att studien enbart omfattar bibliotekarier och inte andra yrkesgrupper som jobbar på 
bibliotek, till exempel biblioteksassistenter.
   Studien är dessutom till sin natur bunden till ett visst språk, i det här fallet svenskan, och därför är 
det bara bibliotekarier på svenska bibliotek som omfattas av den (även om förstås finns 
svenskspråkiga bibliotekarier i Finland också).
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2. Teori och tidigare forskning

2.1 Teori

Ett grundläggande antagande i min uppsats, såväl som i den tidigare forskning jag kommer att 
hänvisa till, är att språket inte bara är ett neutralt kommunikationsverktyg, utan att det faktiskt i hög 
utsträckning också styr våra upplevelser. Studerar man språket vi använder och hur vi förhåller oss 
till det kan man alltså få reda på något om hur vi ser på tillvaron. I det här avsnittet kommer jag helt 
kort att beröra den teoretiska bakgrunden till denna språksyn. Jag tar också upp några teoretiker 
som tittat på hur ett särskilt språkligt fenomen, metaforen, kan få oss att betrakta något ur ett visst 
perspektiv och diskuterar hur de tankarna kan tillämpas på mitt ämne. Dessutom redogör jag för 
några allmänna teorier om språkattityder – hur de ser ut, vad de beror på och vad de kan tänkas leda 
till.

2.1.1 Sapir-Whorf-hypotesen – bestämmer språket vår värld?

Några som tidigt ifrågasatte föreställningen att orden anpassas efter tanken var de antropologiska 
lingvisterna Edward Sapir och Benjamin Lee Whorf, verksamma runt förra sekelskiftet (se 
Mestthrie et al 2000, s. 6ff.). De menade tvärtom att våra tankar tvingas anta vissa mönster 
beroende på vilket språk vi fått till modersmål. Detta påstående, som senare kom att kallas för 
Sapir-Whorf-hypotesen, baserades på deras studier av den amerikanska ursprungsbefolkningens 
språk. Ett belysande exempel i Whorfs forskning hämtas från Hopi-språket. I detta språk är vissa 
ord verb som i såväl svenskan som engelskan är substantiv, exempelvis orden som motsvarar blixt,
våg och meteor (fenomen som ju allesammans har väldigt kort varaktighet). Detta skulle alltså 
innebära att medan en person i ett engelsk- eller svensktalande land betraktar en blixt som en sak, 
skulle en medlem av Hopifolket snarare se den som en händelse.
   Det kanske vanligaste (och mest ifrågasatta, se exempelvis Pullum 1991) exemplet på detta tema 
är väl annars det med eskimåernas otaliga ord för snö. I ett stycke om komparativ lingvistik tar 
Hanna Pitkin upp såväl eskimåsnön som kamerunska korgar: På språket bulu, som talas i Kamerun, 
ska det nämligen finnas minst 25 ord för objekt vi skulle benämna som korgar, men inget som 
betyder bara det (1973, s. 103). Logiken i denna typ av resonemang brukar vara ungefär: Eftersom 
korgar respektive snö spelar en mycket mer framträdande roll i dessa folks liv än i våra har de också 
utvecklat en såpass specialiserad vokabulär för att beskriva dessa fenomen att generaliserade 
benämningar motsvarande våra inte är relevanta. Så där vårt språk bara tillåter oss att se 
kristalliserat vatten/flätade bärverktyg kan dessa folk tack vare sin mer utvecklade terminologi 
lägga märke till betydligt fler nyanser, samtidigt som den koppling mellan olika typer av korgar/snö 
som vi tar för given kanske inte blir lika självklar för dem. Kristina Boréus skriver, med hänvisning 
till Pitkins text om bulukorgarna, att ”i någon mening lever en som talar bulu och en engelsktalande 
i olika världar, åtminstone när det gäller deras relation till vissa typer av bärhjälpmedel” (1994, s. 
28).
   Mestthrie et al menar att Sapir-Whorf-hypotesen ”in its strong form, suggests among other things 
that real translation between widley different languages is not possible” (2000, s. 7). Här kan man 
ana en inbyggd paradox: Om skillnaden mellan två språk verkligen är så fundamental att det inte 
går att åstadkomma en begriplig översättning mellan dem, hur ska man då kunna förstå en talare av 
det andra språket tillräckligt bra för att kunna avgöra om hans eller hennes världsuppfattning på ett
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avgörande sätt skiljer sig från ens egen?
   Ett annat problem med påståenden av den av den här typen är att de grundar sig i en syn på språk 
och kultur som relativt statiska (jfr ibid., s. 7). Till exempel finns det ingenting som hindrar att jag 
lägger ett prefix till korg, till exempel picknick-, eller i värsta fall drar till med en omständligare 
beskrivning om jag anser att en närmare precisering av korgtyp behövs. Och säkerligen kan man på 
bulu be någon hämta valfri typ av bärhjälpmedel ifall det inte spelar någon roll vilken korgsort man 
får.
   Däremot kan man argumentera för att språket sanktionerar vissa tolkningar och försvårar, om än 
inte omöjliggör, andra. Kallas korgen som reas på Konsum för picknickkorg fångar den först inte 
mitt intresse, jag har ju aldrig med mig mat på mina utflykter. På grund av prefixet dröjer det ända 
tills jag betalat i kassan och packat in mina inköp i bilen innan jag kommer på att attans, den hade 
ju faktiskt passat utmärkt som förvaring för mina sypinaler också... Detta kan jämföras med 
Mesthrie et al, som tror att ”linguists feel safer in accepting a weaker form of the Sapir-Whorf 
hypothesis: that our language influences (rather than completly determines) our way of perceiving 
things” (ibid., s. 7).

2.1.2 Metafor och medvetande – hur kan liknelser påverka vårt perspektiv?

En ständigt återkommande referens i arbeten om hur vårt sätt att uppfatta tillvaron hänger samman 
med vårt språk är George Lakoffs och Mark Johnsons ”Metaphores we live by” (1980). Författarna 
menar att metaforerna genomsyrar vår tillvaro i långt högre grad än vi är medvetna om eller normalt 
reflekterar över (ibid. s. 3). De utgör rent av en väsentlig del av vår förmåga till varseblivning, 
hävdar de: ”… the human conceptual system is metaphorically structured and defined” (ibid. s. 6).
   Förhållandet mellan vårt metaforiska tänkande och metaforerna i språket illustrerar de med ett 
exempel på hur vi talar om arguments, på svenska ungefär debatt/gräl. Enligt Lakoff och Johnson är 
vårt sätt att tala om detta ämne uppbyggt kring det metaforiska konceptet ”ARGUMENT IS WAR”
(ibid. s. 4). När vi talar om debatter lånar vi uttryck från den militära sfären: Vi attackerar 
ståndpunkter och försvarar våra egna, vi vinner eller förlorar meningsutbyten, vi lägger upp 
argumentativa strategier och så vidare. På så vis strukturerar det metaforiska konceptet argument så 
att vi tänker på och förstår det ”in terms of WAR” – och agerar därefter (ibid. s. 5).
   En oundviklig del av att metaforiska koncept framhäver vissa aspekter av ett fenomen är, menar 
Lakoff och Johnson att andra aspekter hamnar i skymundan (ibid. s. 10). En debatt är en form av 
samtal, och som alla andra samtal innehåller den ett visst mått av samarbete. Men eftersom sådana 
inslag faller utanför ramen det metaforiska konceptet ARGUMENT IS WAR finns det risk för att vi 
i stridens hetta, så att säga, glömmer bort att debatten inte bara handlar om att tillintetgöra en 
motståndare, tror de.    
   Eftersom så många metaforer spelar en så viktigt roll i vårt tankeliv är det, menar författarna, ofta 
inte rimligt att tala om dem som ”döda”, vilket man ofta gör när en metafor blivit så vanlig att vi 
inte längre lägger märke till den. (Till exempel är en metafor inte ett levande väsen och kan alltså 
egentligen inte vara ”död”, men vi hajar inte till när vi hör den beskrivas så eftersom vi är så vana 
vid att fenomen beskrivs som ”levande”, ”vitala”, ”på utdöende” och så vidare.) Tvärtom är de 
”’alive’ in the most fundamental sense: they are metaphores we live by” (ibid. s. 55).
   Det är framför allt de redan befintliga, djupt rotade metaforerna som Lakoff och Johson 
uppehåller sig vid. Den här uppsatsen handlar å andra sidan om ett relativt nytt, gissningsvis ännu 
inte helt etablerat och möjligen omstritt metaforiskt koncept: det offentliga biblioteket som privat 
företag. Därför är det viktigt inte bara hur metaforen fungerar när den väl fått fäste, utan också hur 
och varför den kommer till, hur den introduceras och framför allt hur den tas emot.
   Ett område där man fokuserat mer på metaforen som förändrande kraft är organisationsteorin. Ett 
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centralt verk i detta sammanhang är Gareth Morgans Images of Organisation, som utkom första 
gången 1986. Morgan tar avstamp i samma grundsatser som Lakoff och Johnson: metaforer 
påverkar vårt seende såväl som vårt beteende, och de framhäver (de ofta begränsade) likheterna 
mellan två fenomen på bekostnad av (de ibland påtagliga) skillnaderna mellan dem (Morgan 2006, 
s. 3ff., 337ff.). Dessa tankar applicerar han på ett antal organisationsmetaforer som florerar i 
företagsvärlden – några väletablerade, andra mer nyskapande – och resonerar om vilka för- och 
nackdelar de olika bilderna medför. Bland dessa kan nämnas organisationen som maskin, som 
Morgan menar fungerar bra så länge organisationen agerar under stabila förhållanden men riskerar 
hämma nödvändig flexibilitet om den inte gör det, och organisationen som organism, som gör 
organisationen uppmärksam på det livsnödvändiga i att vara lyhörd gentemot sin omgivning men 
som också kan leda till en överdriven ödestro, enligt Morgan (ibid. s. 26ff, 64ff).
   Men Morgan nöjer sig inte med att dissekera redan befintliga metaforer på ett teoretiskt plan. Han 
framhåller också att studier av hur metaforer används i organisationer visar på ”how metaphor can 
be mobilized at a practical level” (ibid. s. 343). Och han uppmanar dagens chefer att slipa på sin 
egen metaforanvändning; de måste finna eller själva skapa ”powerful metaphores that can help 
them understand and shape their organizations ” (ibid. s. 338, 340). Metaforerna ska alltså användas 
för att påverka människorna i organisationen att tänka och bete sig på ett önskvärt sätt. Här är 
Morgan inne och nosar på retoriken, där metaforen traditionellt betraktas som ett av de mest 
framstående retoriska greppen (Kjeldsen 2008, s. 211).
   Det kan vara intressant att jämföra det retoriska förhållningssättet till metaforen med Saphir-
Whorf-hypotesen. Bägge synsätten bygger på att det vi kallar en sak styr hur vi ser på den, att 
språket formar vårt medvetande. Men istället för de vattentäta skott Whorf föreställde sig att detta 
skapade mellan människor som talar olika språk ser retorikerna det motsatta: Möjligheten att med 
hjälp av språket förmå andra människor att betrakta världen från ett annat perspektiv än de är vana 
vid!
   Det är dock fråga om språkliga glidningar snarare än språkliga omvälvningar. För att en metafor 
ska kunna fungera krävs en gemensam grund att stå på (och här haltar jämförelsen med Saphir-
Whorf, vars hypotes ju bygger på jämförande studier av två vitt skilda kulturer). Metaforen ska 
kännas tillräckligt bekant för att vara begriplig men måste samtidigt vara någorlunda främmande 
och oväntad i sammanhanget för att den ska kunna tillföra något nytt. Den måste med andra ord 
uppnå en balans mellan likhet och skillnad (Alvesson 2002, s. 17; Tietze, Cohen & Musson 2003, s. 
35).
   I inledningen till denna uppsats förekommer två benämningar som jag skulle vilja beskriva som 
marknadsmetaforer. Den ena – som kommer att spela en central roll i denna studie – är kund för att 
beteckna biblioteksbesökaren. Denna har traditionellt kallats låntagare, får väl numera oftast heta 
användare, men kan också gå under mer oprecisa benämningar, som det av Tichý föreslagna 
medborgare. Men inom ramarna för det metaforiska konceptet det offentliga biblioteket som privat 
företag måste det förstås bli just kund. Likheten finns onekligen där: liksom bibliotekets verksamhet 
vänder sig till användaren är det till kunden företaget riktar sig. Men skillnaden är också påtaglig: 
att använda biblioteket är gratis, bibliotekskunden betalar inte för sig såsom butikskunden i kassan.
   Hur den här skillnaden kan leda till nytolkningar som på ett fiffigt sätt överbygger gapet samtidigt 
som metaforen byggs ut har vi ett ypperligt exempel på i Susanne Tietze, Laurie Cohen & Gill 
Mussons Understandning organization through language (2003). Här handlar det om ett 
närliggande metaforiskt koncept, nämligen universitetet som privat företag. En student upplyste (de 
vid akademin verksamma) författarna om att

We are customers now, not students. And that means that we have certain rights and expectations which 
you need to meet. […] Taking account of my time out of work, this course has cost me x pounds 
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altogether. I expect value for money (ibid. s. 79).

Kund aktualiserar en ekonomisk dimension, och det är också med ekonomiska argument 
studenten/kunden motiverar sina anspråk på ett kursinnehåll värt vederbörandes tid. Om fokus legat 
på studenten som medborgare hade istället de samhälleliga aspekterna av skolgången hamnat i 
förgrunden. Studenten hade kunnat hävda sin medborgerliga rätt till en bra utbildning på grundval 
enbart av nationalitet. Men i en ekonomisk situation är rättigheterna villkorade på ett annat sätt, de 
gäller bara betalande kunder, inte snyltgäster. 
   Som skattebetalare hade studentkunden kanske kunnat påpeka att den indirekt bekostat 
utbildningen den vägen. Men som framgår av citatet har vederbörande tagit ledigt från jobbet för att 
studera och betalar kanske inte skatt för tillfället. Lösningen blir att vända detta 
förhandlingsunderläge till fördel genom att inkorporera en annan metafor, som Lakoff och Johnson 
framhåller som central för vår moderna kultur, nämligen tid är pengar (1980, s. 7ff). På så vis kan 
just den arbetsfrånvaro som gör att studenten inte kan betala för utbildningen genom skatten i sig 
betraktas som en form av betalning i ”spenderad” tid!
   Den andra marknadsmetaforen i uppsatsens inledning är sannolikt inte avsedd som en sådan. Det 
finns ingenting som tyder på att Houtari och Wilson, när de hänvisade till heads of department som 
managers, hade några retoriska avsikter. Icke desto mindre skulle uttrycket ha kunnat fungera så. 
Förutsättningarna fanns där. Såväl managern som prefekten innehar en ledarskapsposition vid sin 
respektive organisation. Det kan knappast ha rått någon förvirring om vem det var som avsågs om 
författarna frågade efter institutionens manager. Likhet kan alltså bockas av listan på nödvändiga 
metaforegenskaper. Och så även skillnad. Det statliga universitet och det privata företaget är två 
olika typer av organisationer, både vad gäller verksamhetens mål och de traditioner de vilar på. En 
prefekt jobbar inte utifrån samma krav på lönsamhet som managern.
   Att, om än omedvetet, anspela på det metaforiska konceptet universitetet som privat företaget
borde teoretiskt sett kunnat få prefekterna att se sina arbetsuppgifter ur ett nytt, mer
marknadsmedvetet perspektiv. Det borde gjort dem mer mottagliga när de konfronterades med ett 
projekt som använde sig av en begreppsapparat hämtad från företagsvärlden, mer benägna att se hur 
kritiska framgångsfaktorerna faktiskt är.
   Men istället slog de bakut. Det tyder på att jämvikten likhet-skillnad inte är det enda som ska till 
för att en metafor ska ”fungera”, i betydelsen övertyga. Fokus i min uppsats ligger ju på hur 
managementskan tas emot. Så just den punkten, receptionen, måste vi titta närmare på.

2.1.3 Språkattityder – varför reagerar vi som vi gör?

Hur ska man förstå attityder till marknadsmetaforer, som exempelvis avvisandet av manager på 
University of Sheffield? Peter Garret menar i sin bok Attitudes to language (2010) att den 
förhärskande åsikten är att man bör se språkattityder som en reaktion på ett språkligt uttrycks 
sociala konnotationer snarare än på dess inneboende estetiska kvalitéer (s. 5). Så om en 
universitetsanställd inte accepterar ett ord som manager så skulle det alltså inte bara bero på att det 
låter illa i dennas öron, utan det låter illa för att den förknippar ordet med något den tycker illa om.
   Enligt Jan Einarsson är detta ogillande (eller gillande) ofta riktat mot människor: ”Attityder mot 
ett visst språk är t.ex. ofta i själva verket attityder mot folket som talar det” (2009, s. 218). 
Businesstyper göre sig icke besvär på University of Sheffield, alltså! Något mindre personlig i 
synen på attityder är enligt Jens Elmelund Kjeldsen den socialpsykologiska traditionen, inom vilken 
man enligt honom ” uppfattar en människas attityd som en bedömning av om en person, en sak, ett 
förhållande eller ett fenomen är bra eller dåligt, önskvärt eller icke önskvärt och så vidare” (2008, s. 
345). Här får vi alltså en något vidare tolkningsmöjlighet; det behöver inte nödvändigtvis vara 
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”kostymerna” själva de universitetsanställda har ett horn i sidan åt, utan det kan också vara 
fenomenet ”kostymtänk på offentlig institution” som får dem att gnissla tänder.
   Ett vanligt sätt att dissekera attityder, språkliga såväl som andra, är att betrakta dem såsom 
bestående av tre faktorer: kognitiva, affektiva och beteendemässiga (Garret 2010, s. 23). I fallet med 
språkattityder är den kognitiva komponenten kännedomen/föreställningen om de sociala 
konnotationer ett språkligt uttryck har, exempelvis vetskapen om att manager förknippas med 
företagsmässigt ledarskap. Den affektiva delen av attityden är den känslomässiga inställningen till 
det språkliga fenomenet, eller, i förlängningen, till det man kopplar språkuttrycket till. Känner vi, 
exempelvis, att en företagsledarstil vore en frist fläkt på universitetet, eller tror vi tvärtom att den 
riskerar korrumpera den akademiska friheten? Den beteendemässiga aspekten av språkattityden, 
slutligen, är vår benägenhet att agera på ett visst sätt utifrån det vi vet/tror och känner inför språket: 
Börjar vi själva kalla prefekten manager, eller gör vi istället livet surt för de stackars forskarna 
genom att prompt vägra kännas vid termen?
   Om attityden innehåller en benägenhet att handla på ett visst sätt, kan vi då omvänt betrakta ett 
visst språkbeteende som en indikator på en viss språkattityd? Något som det i så fall kunde vara idé 
att titta närmare på är kommunikativ anpassning, inom lingvistiken kallat ackommodation 
(Einarsson 2004, s. 43). Ofta är forskningen om ackommodation inriktad på det muntliga samtalet, 
som när forskare räknar ord per minut för att avgöra vilken av talarna som anpassar sitt tempo efter 
den andra. Men som Einarsson påpekar förkommer ackommodation inte ”bara mellan enskilda 
människor i samtal. Det förekommer ibland också vid kontakt mellan språkgrupper och stater”
(ibid., s. 46). Så skulle man ju också kunna beskriva mitt ämne, marknadsmetaforer för att beskriva 
biblioteksverksamhet, som ett språkligt möte mellan affärsvärlden och biblioteken.
   Man skiljer på två olika typer av anpassning. Konvergent ackommodation innebär anpassning som 
vi normalt tolkar ordet, alltså att man förändrar sitt eget språk så att det efterliknar den man 
kommunicerar med. På så sätt visar man sin välvilja. Divergent ackommodation, däremot, är en 
slags inverterad anpassning – man förflyttar sitt språk ännu längre från den man kommunicerar med 
för att markera avståndstagande.
   När det gäller konvergent ackommodation kan den vara symmetrisk eller asymmetrisk, det vill 
säga att dem som kommunicerar kan anpassa sig lika eller olika mycket till varandra. Einarsson 
menar att detta i en del fall kan antas hänga samman med maktförhållanden. Som exempel tar han 
upp förhållandet försäljare kund, där det vanligen är försäljaren som konvergerar mot kunden i 
högra utsträckning än vice versa. Detta, menar Einarsson, beror på att det i detta fall är ”kunderna 
som har ett visst ekonomiskt övertag och minst intresse av att närma sig försäljarna” (ibid., s. 44). 
Det motsatta intresset, och alltså anledning att istället divergera, kan man, enligt Garret, ha 
exempelvis om man vill distingera sig socialt (2010, s. 107). Genom att betona de språkliga 
skillnaderna förtydligar man att man tillhör en annan social kategori (exempelvis ”ethnictices, age 
groups, social classes, professional groups, students, etc.”) än den man talar med, att man besitter en 
annan social position som man vill framhålla som på något sätt bättre (ibid., s. 107).
   I det senare fallet kan man lätt se hur en språkattityd (”den sortens människor som talar som jag är 
bättre än den sortens människor som talar som du”) kan leda till ett visst språkbeteende (divergent 
ackommodation). Men i det förra fallet är det inte lika självklart: En försäljare har kanske inte alltid 
särskilt höga tankar om sina kunder, men i så fall håller vederbörande förmodligen inne med sin 
nedlåtande attityd för att få sälja sina varor.
   Howard Giles och Nikolas Couplands ifrågasätter huruvida underökningar av språkattityder 
verkligen kan användas för att förutspå språkbeteende. De refererar Fishbein och Ajzen, som menar 
att generella attitydmätningar bara kan förutspå generella språkbeteenden, men inte säga något om i 
vilka situationer dessa språkbeteenden kommer att visa sig (1991, s. 57). Garrett tycks vara inne på 
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ett liknande spår: Det sunda förnuftets uttolkare säger oss, menar han, att det går en rak linje mellan 
språkattityd och språkbeteende; attityden styr vårt beteende, och beteendet påvisar vår attityd 
(2010, s. 24). Och han medger så är nog många gånger också fallet, i alla fall i stora drag. Men han 
påpekar också att sambandet kan variera beroende på vilket sammanhang en person befinner sig i; 
någon som känner stark lojalitet med sin hembyggd kan ändå välja att tona ned sin dialekt under en 
anställningsintervju om den bedömer att det ökar chanserna att få jobbet (ibid. s. 28).
   Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att språkattityder inom lingvistiken för det mesta betraktas 
som riktade mot den grupp människor eller de företeelser språket förknippas med snarare än mot 
språket i sig självt. Det bygger förstås på att vi har någon slags kunskap eller föreställning om vem 
eller vad som hör ihop med ett visst språkligt uttryck (attitydens kognitiva aspekt) och att vi känner 
någonting för eller emot dem eller det vi kopplar samman uttrycket med (den affektiva aspekten av 
attityden). I vissa fall kan man förutsätta att dessa två komponenter lägger grunden för en 
benägenhet att handla på ett visst sätt (den beteendemässiga aspekten) och resulterar i ett visst 
språkbeteende, exempelvis att man divergerar mot någon vars språk man bedömer tillhör en social 
kategori man inte har något till övers för och vill fjärma sig från. Man kan inte utan vidare säga att 
förhållandet attityd-beteende alla gånger är ett orsak-verkan-samband.
   Ett annat sätt att se på saken vore kanske att säga att man inte kan utgå ifrån att det kognitiva och 
det affektiva i attityden alltid samverkar. Säg exempelvis att du kopplar samman ett visst sätt att tala 
med en typ av människa som du tycker hjärtligt illa om, men som du bedömer har högre 
samhällelig status än du. Då kan du hamna i situationer där det finns en motsättning mellan att 
agera i enlighet med den affektiva sidan av attityden och den kognitiva. Hade personerna som kom 
till Sheffields universitet med sitt managementska ordförråd i släptåg inte varit fattiga forskare utan 
rika potentiella donatorer hade nog chansen varit större att de fått kalla prefekterna vad de ville utan 
att dessa knorrade, hur illa de än egentligen tyckte om sin nya titel...
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2.2 Bakgrund och tidigare forskning

I det här avsnittet ger jag en kort introduktion till fenomenet New public management och 
presenterar sedan olika studier som tagit upp vad sådana idéer haft för påverkan på språket inom 
offentlig sektor, vad det haft för konsekvenser och hur det tagits emot. Jag ger även några exempel 
på sådant som skrivits om ett par specifika marknadsmetaforer.

2.2.1 New public management

New public management, ofta förkortat NPM, brukar man kalla det när offentlig verksamhet 
bedrivs i enlighet med teorier och modeller hämtade från den privata sektorn. Enligt Roland 
Almqvist är själva begreppet New public management en efterhandkonstruktion, som sällan 
används varken av dem som förespråkar dessa förändringar eller av dem som själva är inbegripna i 
dem (2006, s. 11).
   Almqvist menar att NPM:s inflytande i Sverige kan spåras tillbaka till 1980-talet, då ”olika, 
ideologiskt omstridda, managementidéer [började] införas i den offentliga sektorn” (ibid., s. 10). 
Det var dock först under 1990-talet som ”rörelsen” blev verkligt inflytelserik och det ”kluster av 
idéer som är lånade från näringslivet och de privata företagens metoder att styra sina 
organisationer” fick ordentligt fäste i kommuner, landsting och på statliga myndigheter (ibid., s. 
10).
   En grundläggande idé för NPM är att den offentliga sektorns regelstyrning ska ersättas med 
målstyrning (ibid. s. 18, 22ff.). Man eftersträvar en plattare hierarki där det är organisationens 
vision istället för ett regelverk som ska avgöra hur man ska agera i ett visst läge. Fokus ska 
förflyttas alltså från hur en verksamhet bedrivs till vad den uppnår. I förlängningen kan det, men 
måste inte, innebära att den offentliga verksamheten överhuvudtaget inte bedrivs av de traditionella 
aktörerna kommun, landsting och stat, utan om någon annan kan göra samma sak bättre eller 
billigare ska verksamheten kunna konkurrensutsättas för att eventuellt läggas ut på entreprenad till 
ett privat företag. Varorna eller tjänsterna i sig ska inte förändras, men de ska produceras på ett 
effektivare sätt, och genom att verksamhetens mål finns klart formulerade ska det också vara lättare 
att redovisa och utvärdera om så verkligen är fallet. På så vis ska skattebetalarna, inom NPM ofta 
kallade ”kunderna”, garanteras att de får valuta för sina pengar.
   Tron på ekonomisk rationalitet är som synes stark inom NPM. Genom den starka betoningen av 
effektivitet får NPM karaktär av ett ideologiskt neutralt verktyg (ibid. s. 24). Almqvist påpekar dock 
att det finns dem som menar att NPM inte är någonting annat än högerliberala idéer omsatt i praktik 
(ibid., s. 22). Även Jan-Erik Lane har noterat att många upplever att ”the NPM rethoric has a 
distinct right wing tone” (2000, s. 6). Att NPM skulle vara något utpräglat högerprojekt avfärdar 
han dock. Som argument för dess idelogiska neutralitet framhåller han att ”NPM has been applied 
by both conservative or neo-liberal government and social democratic ones” (ibid. s. 7). Även Hans 
Hasselblad påpekar att användandet av NPM-metoder inte varit begränsat till regeringar av någon 
särskild politisk färg (Hasselbladh, Bejerot och Gustafsson 2008, s. 40).  Såväl regeringen Thatcher 
som regeringen Blair använde sig av dem, men medan reformerna i det förra fallet sammanföll med 
nedskärningar i offentlig sektor kombinerades de i det senare med ökade anslag till skola och 
sjukvård, enligt Hasselbladh. Han tillstår dock att NPM ”delvis inspirerats av och inkorporerat 
nyliberala idéer” (ibid., s. 40). 
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2.2.2 NPM i bibliotekssfären

I Danmark har New public management debatterats under just den benämningen. Åsikterna om 
vilket inflytande denna idébildning haft på den danska biblioteksverksamheten går isär. Nanna 
Kann-Christensen och Jack Andersen (2009) har studerat den danska bibliotekslagen från år 2000 
och tycker sig i den se tydliga tecken på NPM-tänkande. Lagen är ingalunda ideologiskt enhetlig, 
menar de, utan de tycker sig kunna skönja idégods från såväl upplysningen som socialdemokratin 
(ibid., s. 213). Men det verkar ändå som om ”NPM-rationales are gaining the upper hand”, skriver 
de (ibid., s. 214). Som ett exempel på detta framhåller de lagens paragraf 20, i vilken de klargörs att 
biblioteken ska kunna ta betalt för tjänster som går utöver normalt biblioteksanvändande som 
exempelvis bokutlåning. ”It is perfectly in line with NPM thinking that libraries should compete for 
customers and that they can spend money they have earned themselves”, kommenterar Kann-
Christensen och Andersen denna kommersiella öppning (ibid., s 214).
   Carl Gustav Johannsen (2004), som tittat specifikt på hur denna möjlighet till extraklirr i 
bibliotekskassan utnyttjats, är dock inte lika säker. Å ena sidan ser han en koppling mellan 
biblioteksavgifter och att bilden av biblioteksanvändaren skiftat från ”the user as a citizen with 
rights to the user as a customer with individual preferences and needs” (ibid., s. 309). Å andra sidan 
anger många av hans respondenter att biblioteksavgifterna inte alltid varit någon lysande affär, men 
att man ändå vill behålla dem för de tror att det motiverar de anställda till särskild 
kvalitetsmedvetenhet att de har att göra med en betalande kund. En tvetydig inställning alltså: Att 
bortse från den ekonomiska lönsamheten är ju inte särskilt NPM-mässigt; att utgå från att de 
anställda värderar betalande kunder högre än skattebetalande medborgare tyder däremot på ett en 
stark tro på marknadsmodellens fördelar.
   I en artikel skriven tillsammans med Niels Ole Pors påpekar Johanssen dessutom att danska 
bibliotekschefer snarast dras åt vad de kallar ”value based management”. Bägge skolorna har 
visserligen, skriver Pors i en annan artikel, sin grund i den privata sektorn (2003, s. 213). Men till 
skillnad från hos NPM ligger fokus främst på ”soft values such as attitudes, dialogues, co-operation, 
motivation and mutual respect”, alltsammans saker de danska bibliotekscheferna betonar vikten av 
(Johanssen & Pors 2003, s. 54). Mindre intresserad är man av regler och kontroll, något som 
exempelvis manifesterar sig i ett ointresse för individuell lönesättning som styrmedel; ett tydligt 
brott mot NPM, enligt Johansson och Pors (ibid. s 57).
   Desto mer övertygade om NPM:s stora och skadliga inflytande på danska bibliotek är 
köpenhamnsbibliotekarierna Brücker och Høy, som i en polemisk artikel i den fackliga tidningen 
Bibliotekspressen menar att marknadstänkandet ”sneget sig ind overalt” (2003). De har själva 
upplevt en rad marknadsorienterade organisationsförändringar, berättar de, och menar den 
ekonomiska målrationalitet dessa bygger på avslöjar en ”mekanistisk menneskesyn lig 
sovjettidens”. De efterlyser fler kollegor som har betänkligheter mot att NPM på detta sätt ”fjerner 
fokus fra den egentlige bibliotekstanke”(ibid.).
   I Sverige har debatten om marknadsinflytande på bibliotek kanske främst gällt det mest påtagliga 
exemplet på detta: biblioteksentreprenaden. Att just denna aspekt uppmärksammats är inte så 
konstigt med tanke på att Åre kommun 1990 blev först i Norden med privat drift av ett folkbibliotek 
(Lindberg 2009, s. 4). Försöket blev visserligen inte så väldigt långvarigt, men sedan dess har andra 
bibliotek tillkommit; till de mer uppmärksammade hör Dieselverkstaden i Nacka. Enligt föreningen 
Bibliotek i samhälles kartläggning fanns det år 2007 nitton bibliotek med alternativ driftsform 
(Bibliotek i samhälle 2007). I detta innefattas såväl föreningar som sköter biblioteksverksamheten 
delvis ideellt som privata företagare och personalkooperativ som bedriver vad som i dokumentet 
kallas ”rena entreprenader” (ibid. s. 3).
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   Men privat drift av kommunala bibliotek är förstås inte det enda tecknet på marknadsinflytande. 
Joacim Hansson skriver i sin genomgång av hur folkbiblioteket förändrats under det förra seklet att 
1980-talet medförde att ”det i övriga samhället alltmer påträngande marknadstänkandet gjorde sitt 
intrång även i bibliotekssektorn” (2005, s. 29). Från att decennierna innan ha varit en 
kulturinstitution som skulle ”’motverka kommersialismens negativa verkningar’”, som det står i 
1974 års kulturutredning, funderade man nu i vissa fall istället på om det kanske kunde gå att ”driva 
bibliotek som om de vore en bokhandel”, skriver Hanson (ibid., s 26, 29). Han tycker sig också se 
en tendens att från bibliotekets ledarskikts sida försöka motivera verksamheten med ekonomiska 
argument som att biblioteken skulle bidra till tillväxten genom att stödja näringslivet – en tanke han 
avfärdar som ”långsökt” (ibid., s. 42).
   En tillväxtorienterad syn på folkbibliotekets uppgift är också ett av de perspektiv Ola Strandqvist 
hittat då han i sin magisteruppsats ”Folkbiblioteken och marknaden” studerat vilka idéer om 
folkbibliotekets funktion i samhället som kommer till uttryck i tre svenska bibliotekstidskrifter 
(2007:37-49). Tillsammans med påpekanden i stil med att biblioteken måste förnya sig för att stå 
sig i konkurrensen med andra informationskanaler på marknaden utgör det vad Strandqvist kallar 
för en ”marknadsdiskurs”. Mot denna ställer han ”demokratidiskursen”, inom vilken man istället 
försvarar det offentliga folkbiblioteket från krav på marknadsanpassning och framhåller dess 
aktivistiska ansvar för att utjämna ojämlikheter i samhället. Även om det är marknadsdiskursen som 
dominerar i Strandqvists material menar han att ” att det inte går att tala om någon absolut 
hegemoni” (ibid., s. 63). Han påpekar dock att de studerade tidningarna, Biblioteksbladet, Ikoner 
och BiS, har väldigt olika stor spridning, och att marknadsdiskursen övervägande skulle bli än 
tydligare om han uteslutit den sista av de tre, som har minst upplaga och dessutom har en uttalat 
socialistisk prägel (ibid., s. 64).

2.2.3 Marknadens språkliga inflytande på offentlig sektor

Lena Agevall framhåller införandet av ett ”nytt språk” är en av de vanligast förekommande 
ingredienserna i NPM-reformer (2005, s. 23ff.). I vissa fall visar det sig i att gamla ord byts mot 
nya, exempelvis som när ”service och omsorg beskrivs som produktion och produkter, medborgaren 
blir kund”, ”den traditionella chefen, ämbetsmannen inom offentlig sektor ersätts av en 
'managers'[sic], en coach för laget” och ”en skola definieras som en resultatenhet” (ibid., s. 24, 
152). I andra fall innebär det att helt nya ord dyker upp i verksamhetsvokabulären. Agevall nämner 
bland andra valfrihet, flexibilitet, anbud, marknadsföring och konkurrens som exempel på 
nytillskott (ibid., s.152, 165, 166). Och från sin studie av kronofogdemyndigheten fyller Kerstin 
Sahlin-Andersson på med kvalitet, enhetlighet och tillgänglighet (1998, s. 172).
   Även Sahlin-Andersson konstaterar att när omorganiseringar som ”grundats i ideal hämtade 
utanför staten” ska genomdrivas i den offentliga sektorn är språkbruket en av de aspekter som blir 
föremål för reformering (ibid., s. 158). Och som vi ser här ovan verkar det som om begreppen som 
ska ligga till grund för språkomvandlingen hämtas från samma ställe som idealen, det vill säga från 
näringslivet. 
   Agevall skriver att vi har institutionaliserade föreställningsramar som styr hur vi uppfattar olika 
organisationer och deras verksamheter (2005, s. 24). Hon menar att vi förknippar ”effektivitet och 
service” med verksamheter som bedrivs företagsmässigt, medan den offentliga sektorn snarare 
kopplas ihop med ”politisk demokrati, rättvisa, gemensamma angelägenheter”. Genom att definiera 
verksamheten på ett nytt sätt, använda nya ord som för tankarna till en annan organisatorisk sfär, 
kan vi därför ”mobilisera en annan institutionell logik”. Och det är just vad som händer när man 
inkorporerar managementska i den offentliga sektorns vokabulär, anser hon: ”Det är ett språk som 
hör hemma i en annan institutionell logik marknaden som överförs till och beblandas med den 
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offentliga sektorns institutionella logik” (ibid., s. 152). 
   Ett exempel på hur en sådan omdefinition kan arta sig får vi i Ingegerd Municios Retorik och 
organisatorisk förändring, som är en genomgång av den retorik som omgärdade 1990-talets 
skolreformer. I denna noterar Municio att det blivit populärt att i kommunerna tala om skolorna 
som resultatenheter. Detta är, menar hon, ett mycket talande exempel på ”vad som händer när 
försök görs att introducera ett nytt tänkande med hjälp av en ny vokabulär” (1997, s. 19). I det här 
fallet är det alltså frågan om en ekonomisk term, som i sin ursprungliga betydelse egentligen inte är 
tillämpbar på en offentlig skola, eftersom ”resultat” i det här fallet förutsätter att skolan inte bara 
har kostnader utan också intäkter. Om man ska vara petig vore kostnadsenhet en lämpligare 
benämning, enligt Municio.
   Att man nu inte var så noga med att följa de företagsekonomiska ordböckerna till punkt och 
pricka tror Municio beror på att resultat har flera konnotationer som ansågs vara lämpliga i det här 
sammanhanget. Det väcker associationer till både studieresultat och mål- och resultatstyrning. 
Samtidigt hjälper det till att hålla fokus på det ekonomiska. På så sätt kan begreppet underlätta 
introduktionen av annan företagsekonomisk terminologi, som när den väl etablerat sig skuffar 
undan den pedagogiska vokabulären. Att man därmed talar om skolan i ekonomiska snarare än 
pedagogiska termer ”får konsekvenser för valet av åtgärder som prioriteras, när verksamheten 
förändras”, skriver Municio (ibid., s. 20).
   Agevall skriver att det är ”rimligt att anta” att de byråkrater som använder sig av det nya språket 
”successivt ’på köpet’ tillägnar sig antaganden om verksamheten, vars ursprung finns i 
marknadslogiken” (2005, s. 155). Den som anser sig betjäna en kund skulle alltså bli mer
försäljarmässig i sitt bemötande en den som tycker sig hjälpa en medborgare. Det är dock ett 
resonemang som bortser från den spännvidd som kan finnas i vad olika människor upplever som ett 
bra kundbemötande, vilken betydelse man lägger i sådana begrepp, något jag återkommer till 
senare.
   Agevall tycker att man kan likna managementskan inom den offentliga sektorn vid ”en ’trojansk 
häst’” (ibid., s. 152). Riktigt varför motiverar hon inte, men jag gissar att det har att göra med att 
”språkets påverkan ofta sker på ett mer omedvetet plan”, som hon skriver på ett annat ställe, att man 
alltså släpper in ett främmande språk på sitt område i tron att det är harmlöst och inte förrän det är 
försent inser vilken verkan det faktiskt har (ibid., s. 155). Hur som helst är den metaforiska 
anspelningen på invasion och krigslist ett tydligt exempel på det Hans Hasselbladh kallar för 
koloniseringstesen (Hasselbladh, Bejerot och Gustafsson 2008:68ff.). Enligt denna har den 
professionella kommunikationen inom offentlig sektor koloniserats av ”en styrningsregim baserad 
på instrumentellt orienterad handling och monetära värden”(ibid., s. 68). Hasselbladh menar att 
denna syn i någon mån grundar sig på en romantiserande bild av offentlig sektor: ”Exempelvis var 
inte fenomen som ’kostnader’ och ’effektivitet’ okända för den anställde i offentlig sektor före 
NPM.” (ibid., s. 74). 
   Att känna till ett fenomen som kostnader är förstås inte detsamma som att genom den 
professionella vokabulären ständigt påminnas om det i sin yrkesutövning. Men Hasselbladh menar 
att även om det visst kan uppstå krockar mellan NPM och traditionella värderingar i den offentliga 
sektorn, är det inte troligt att krocken blir speciellt våldsam. Man måste nämligen, menar han, hålla 
i åtanke att människor i sitt arbete inte bara påverkas av de normer som gäller inom just deras 
yrkesområde, utan också av normerna i samhället i stort. NPM:s betoning av ”effektivitet”, 
”ansvar” och ”följsamhet mot kunden” stämmer väl överens med ”modernitetens allmänna 
värderingar”, tror han (ibid., s. 75).
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2.2.4 Med eller emot nyspråket?

Björn Rombach & Patrik Zapata Johansson beskriver i ett stycke av förordet till antologin Den 
framgångsrika ekonomiskan (2005) den offentliga sektorns kamp för att få behålla sitt eget språk 
som ett förlorat krig. ”Länge var den offentliga sektorn motspänstig”, skriver de. ”Man höll sig till 
respektive delsektors fackspråk och vägrade tala ekonomiska. [...] Särskilt sjukvården lyckades 
hålla emot, med en stark profession och mänskligt lidande som sköld. Även det motståndet har 
smulats sönder” (ibid. s. 22). Bilden av den fullständiga kapitulationen stämmer dock inte helt 
överens med Rombachs eget bidrag till boken, kallat ”Tvåspråkighet i organisationer” (2005). Här 
redogör han för sin studie av språket i en F-9-skola i Göteborgs innerstad, och som titeln antyder 
menar han på att de som jobbar där skulle kunna beskrivas som tvåspråkiga, eftersom de behärskar 
såväl ”ekonomiska” som ”pedagogiska” (ibid. s. 150). Marknadstermerna har alltså fått fäste, men 
inte slagit ut det gamla språket, utan de förekommer sida vid sida med varandra. De är dock inte, 
verkar det som, sammanblandade utan separerade. Lärarna håller sig till sin pedagogiska, även om 
de begriper ekonomiskan, och vice versa för verksamhetschefen, och länken dem emellan, 
rektorerna, både förstår och talar bägge språkvarianterna.
   Att lärarna inte aktivt tagit till sig det nya, ekonomitermspäckade språket beror delvis på att de 
helt enkelt inte har något ekonomiskt inflytande, men också, tror Rombach, på att ”de vill markera 
ett avståndstagande till den på ekonomiska presenterade problembilden och ekonomismen” (ibid. s. 
150, 162). De är i så fall inte ensamma om det förhållningssättet: En del av de socialarbetare Björn 
Blom intervjuat uppgav att de medvetet undvek att använda ord som hänvisade till en köp- och 
säljrelation (1998, s. 216). De menade att sådana begrepp bortsåg från att alla inte har möjlighet att 
delta i denna föreställda handelsmarknad på lika villkor, och att man riskerar att människor blir 
betraktade som en slags varor. Det demokratiska dilemmat i att benämningar som kund och 
konsument förutsätter aktiva aktörer och därför döljer att en del av dessa människor befinner sig i 
en utsatt position är det fler som uppmärksammat (se Agevall 2005, s. 155). Att av den anledningen 
avstå från att använda sådana termer betecknar Agevall som ett ”moraliskt motstånd” (ibid., s. 155).
   Motstånd är också temat för Henrietta Huzells doktorsavhandling Management och motstånd 
(2005), ett exempel på hur det kan se ut (och låta!) när en svensk offentlig organisation befinner sig 
i omvandling. Huzell har tittat på två divisioner inom Banverket, vars verksamhet vid tiden för 
studien var på väg att konkurrensutsättas (ibid., s. 6ff.). Inför detta skulle organisationen genomgå 
förändringar som med Huzells ord syftade till ”marknadsorientering, ökad flexibilitet, 
affärsmässighet och kundorientering”, något som skulle uppnås genom att man utvecklade ”nya 
företagsliknande organisationsformer”. Hon betonar språkets betydelse i detta tidiga skede: 
”[förändringarna låg] mest på en retorisk nivå, varför också motståndet främst formulerades på en 
retorisk nivå” (ibid., s. 108). Från chefernas synvinkel är det nödvändigt att ”förändringsprojekt 
kläs i ord för att generera stöd och samtycke från de anställda”, menar Huzell, och reaktioner på 
språkförskjutningarna kan då betraktas som ”en kamp om tolkningsföreträdet i organisationen”
(ibid., s. 109).
   Det finns ett tydligt maktperspektiv i Huzells studie; hon ansluter sig till Labour Process-
traditionen, inom vilken man utgår från att det råder en intressekonflikt mellan ledning och 
anställda (ibid., s. 3). Så det är i ljuset av detta grundantagande man ska läsa redogörelserna för de 
intervjuer Huzell genomfört med representanter för såväl cheferna som personalen. Hennes 
utgångspunkt har resulterat i en uppdelning i två perspektiv – managementperspektivet och 
motståndsperspektivet. Den förra, chefernas, betecknar Huzell som den ofrånkomliga marknaden. 
Hon menar att ledningen inte problematiserar marknadsanpassningen och gissar att det kan bero på 
att det finns en så stark retorik som beskriver den som nödvändig (ibid., s. 77). Det är också en 
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föreställning som cheferna reproducerar genom att använda metaforer som anspelar på ett akut hot, 
som exempelvis att man måste försöka ”’överleva i djungeln’” och att ”’det är ett vinna eller 
försvinna-spel’” (ibid., s. 83). På det viset kan cheferna ”väcka uppmärksamhet och skapa intern 
legitimitet åt förändringen”, tror Huzell. 
   Denna bild av situationen delas enligt Huzell dock av alla. Personalens uppfattning om läget på 
Banverket, motståndsperspektivet, kännetecknas istället av tron på vad Huzell kallar den 
bestridbara marknaden. Här accepteras inte ledningens bild av läget som akut. Det heter 
exempelvis att ”här rusas det runt som… och stressar upp folk i onödan”, och man oroas över att 
ledningen vidtar ”panikartade” åtgärder som massuppsägningar (ibid. s. 96, 100). Som motbild kan 
man till exempel, med Huzells ord, ”betona långsamhetens lov för [järnvägstrafik]säkerhetens 
skull” (ibid. s. 229). Man kan också kontrastera bilden av den marknadsanpassade organisationen 
mot den samhällsnytta man menar att man utför som offentligt anställd (ibid. s. 107). Huzell 
hänvisar här till Lundquist, som kallar denna inställning för ”offentligt etos”, vilket kanske kan 
jämföras med det moraliska språkmotstånd Agevall talar om.
   En helt annan bild av vilka reaktionerna på marknadsharmonierande strävanden kan bli får man i 
Ann-Louise Petersens avhandling Marknadsorientering inom folkbildningen (2006). Som titeln 
antyder behandlar den de svenska studieförbunden och hur deras verksamhets påverkats av de 
senaste decenniernas krav på ökad lönsamhet – framför allt ligger fokus på hur deras retorik 
förändrats.
   Folkbildningsrörelsen ingår nu visserligen inte i offentlig sektor - tvärtom präglas rörelsen, enligt 
Petersen, sedan början av 1900-talet av devisen ”fritt och frivilligt” (ibid., s. 63). Det skulle vara 
upp till var och en i vilket eller vilka ämnen man ville förkovra sig, och det var inte så mycket 
samhällsnyttan som den personliga utvecklingen som stod i centrum. Men trots detta har 
verksamheten varit långt ifrån fri från statlig inblandning. Efter andra världskriget blev 
folkbildningen en allt viktigare sten i välfärdsbygget, och i takt med att de statliga anslagen blev allt 
större växte också kraven på inflytande från statens sida (ibid., s. 64ff). Redan i slutet av 1940-talet 
hade den genomdrivet ett ”tämligen noggrant och detaljerat regelsystem” skriver Petersen (ibid., s. 
66).
   Detta innebar att man under 1990-talet precis som många offentliga verksamheter påverkades av 
den näringslivsinfluerade tidsandan. Bland annat förlorade man 1997, i samband med 
vuxenutbildningssatsningen Kunskapslyftet, sina bidrag för utbildning av arbetslösa (ibid. s. 82). 
Istället tvingades man konkurrera med andra aktörer om dessa uppdrag. I samband med dessa 
omställningar intervjuade Petersen representanter (på ledningsnivå) för de olika studieförbunden. 
Hon genomförde intervjuerna i två skeden; först en vända strax innan 1997 års förändringar 
genomdrivits, och sedan en uppföljning när de varit i kraft ett par år. De skillnader hon tycker sig se 
är slående.
   Studieförbundens språkliga strategi vid 1997 års intervjuer karaktäriserar Petersen som ett 
”försvarstal” (ibid., s 89ff). Det präglas av ett ”närmast överdrivet sätt att försvara sin 
folkbildningstillhörighet”, något som Petersen tycker för tankarna till en sekt (ibid., s. 115). Man 
betackar sig för statlig inblandning och bedyrar att verksamheten kommer att bedrivas på samma 
sätt som förut, med samma pedagogiska inriktning (ibid. s. 112, 103ff). De framtida konkurrenterna, 
privata utbildare, avfärdas som oseriösa (ibid. s. 113).
   Tre år senare är tonen hos de flesta dock en annan. De som fått fler uppdrag genom den nya 
upphandlingsmodellen utformar nu sina redogörelser som ett ”välkomsttal” till sina nya 
uppdragsgivare (ibid., s. 120). De har i sitt språk gått från sektmedlemmar till lagspelare, tycker 
Petersen (ibid., s. 145). Från att ha haft en ”religiös”, känsloladdad retorik (det som inom retoriken 
brukar kallas ”patos”) har man förflyttat sig till en mer expertmässig, förnuftsbetonad retorik 
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(”logos”). De som fått färre eller rent av förlorat sina uppdrag, däremot, håller envist kvar vid sitt 
gamla sätt att tala om sin verksamhet, vilket enligt Petersen kan skapa kommunikationsproblem 
(ibid., s. 142ff.).
   Varför många av studieförbunden gjort denna helomvändning spekulerar Petersen inte direkt i. 
Hon nöjer sig med att konstatera att det är ”naturligt” att folkbildningsorganisationerna 
marknadsanpassat sitt språk (ibid., s. 147). I sig ett retoriskt intressant uttryck, inte helt olikt den 
koppling mellan naturens lag och marknadens som cheferna i Huzells studie gjorde.
   Den positiva språkomställningen ligger hursomhelst helt i linje med Agevalls fiktiva presentation 
av en renodlad NPM-kommun, vilken förklarar att den ”kännetecknas av en positiv anda som 
speglas i språket” (2005, s. 26). Kanske är det helt enkelt så att språklig optimism smittar av sig? En 
annan tänkbar förklaring, som kanske ligger närmare Petersens hänvisning till det naturliga, är att 
studieförbunden känt sig tvungna att anpassa sig. Här kan vi erinra oss Einarssons exempel på hur 
maktförhållanden kan påverka den språkliga anpassningen, ackommodationen: I mötet mellan 
försäljare och kund är det ofta den senare som har övertaget, vilket får den förra att anpassa sitt 
språk. Kanske kan man förvänta sig att ju mer påtaglig ens beroendeställning till ”marknaden” är 
eller upplevs vara (en av de ackommoderande respondenterna i Petersens studie talar uttryckligen 
om just ett ekonomiskt ”beroende”: 2006, s. 125), desto mer benägen blir man att anamma dess sätt 
att tala. Att språkattityder inte alltid speglas i språkanvändandet ser vi i Christine Blomquists studie 
av BUM-reformer1 i två kommuner. Hon skriver att även de som motsatte sig ”marknadslösningar, 
talade om kommunen som ett företag eller serviceorganisation” (1996, s. 197).
   Och för att ett språk överhuvudtaget ska ge upphov till några attityder krävs det kanske att man 
känner till något alternativ att jämföra det med? En respondent i Björn Bloms studie av BUM-
reformer inom socialtjänsten menade att när det dyker upp ”nya socionomer som inte är ’fostrade’ i 
det som fanns förut, då är de ju helt fast. Dom har ju ingen möjlighet till någon annan 
begreppsvärld ens” (1998, s. 215). Blom håller med om att det är troligt att någon som kommer ny 
till den nya marknadsorienterade socialtjänsten kommer att ta till sig det nya språket och de nya 
idéerna. Å andra sidan är det inte alla som skulle ställa upp på att man är ”helt fast” i 
marknadsspråket bara för att man anammar det: Blomquist menar att det finns en tydlig tendens 
inom offentlig sektor att anpassa marknadsretoriken efter eget tycke, att tolka och använda orden på 
ett sätt som passar ens egna behov och intressen (1996, s. 198).

2.2.5 Kunden inom offentlig sektor

Almqvist lyfter fram just användandet av ”kund” som ett talande exempel på hur den offentliga 
sektorn efter NPM:s genomslag försökt efterlikna den privata (2006, s. 11). Han beskriver det som 
”centralt inom NPM-diskursen” (ibid., s. 30). Tidigare skulle man kanske använt ett begrepp som 
exempelvis ”medborgare” i dess ställe (ibid., s. 27). Men numera är det vanligt att ”offentliga 
organisationer väljer att betrakta sin omgivning som kunder”, skriver Almqvist (ibid., s. 11).
   Hur kundbegreppet kan fungerar i en offentlig organisation får vi en inblick i hos Sahlin-
Andersson (1996; 1998). Kronofogdemyndigheten, som hon studerat, genomgick under 1990-talet 
omvälvande förändringar där bland annat språkbruket reformerades. Sahlin-Andersson påpekar att 
tvärtemot den allmänna föreställningen om organisationsförändringar kännetecknas av tröghet var 
personalen på kronofogden snabb att anamma det nya språket (1998, s. 172). Hon skriver att de 
”använde flitigt de begrepp som lanserades i samband med organisationsreformen” (ibid., s. 174). 

                                               
1 BUM står för Beställare-Utförare-Modellen och innebär att den offentliga sektorn spjälkas upp så att exempelvis 

kommunen istället för att själv tillhandahålla sjukvård beställer sådan från sjukhusen, vilket kan leda till såväl intern 
som extern konkurrens om det finns flera tänkbara utförare (Agevall 2005, s. 24).
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Att de användes i den betydelse som var avsedd är däremot inte helt klart. Sahlin-Andersson tycker 
sig kunna urskilja en diskrepans mellan hur myndigheten och dess anställda såg på sin kundkrets. 
För den förra var kunderna ”skattebetalarna eller medborgarna”, medan de senare betraktade 
kunderna som de personer de kom i kontakt med i sitt dagliga arbete, det vill säga skuldsatta 
människor, och förklarade att de i fortsättningen skulle ”behandla gäldenärerna som kunder” (ibid., 
s. 175).
   Det fanns dock en gräns för hur långt personalen kände att man kunde dra den servicevillighet 
som kundbegreppet förpliktigar till. ”Kundorientering” tolkades som att man skulle vara trevlig mot 
gäldenärerna, informera dem om processen, vara tillgänglig för att besvara frågor, se till att deras 
ärenden hanterades snabbt och smidigt, och så vidare (1996, s. 81).  Men när denna vänlighet inte 
återgäldades utan gäldenärerna satte sig på tvären var kundmetaforen inte längre tillämplig, och 
man var tvungen att byta servicemässigt kundbemötande mot traditionell myndighetsutövning 
(ibid., s. 86).
   Sahlin-Andersson menar att det tolkningsutrymme som uppstår när man tar en marknadsterm som 
”kund” och placerar den i ett nytt, offentligt sammanhang ger olika aktörer möjlighet att använda 
den för att försöka driva sina agendor. Å ena sidan kan den användas av dem som vill betona vikten 
av att organisationen ska försöka tillgodose allas behov, som i fallet med kronofogdepersonalen 
som tryckte på att alla skulle få ett bra bemötande. Sahlin-Andersson beskriver den inriktningen 
som ”related to the democratic ideal” (ibid., s. 88). Å andra sidan finns det dem som ser termen som 
ett sätt att få upp privatisering på dagordningen, och som betraktar införandet som ”the first step 
towards adopting a whole market-model” (ibid., s. 88).

2.2.6 Kund på biblioteket

Joacim Hansson skriver att kundbegreppet dök upp i bibliotekssfären under 80-talet (2005, s. 29). 
Han konstaterar att det sedan dess har ”stått sig relativt starkt” och att man ”stöter ofta på det än 
idag”. Han avfärdar dock användandet med att ordet betecknar ”en part i en ekonomisk transaktion 
”och att det därför är ”missvisande i bibliotekssammanhang”. Bruket har, menar han, ingen 
täckning ”i de faktiska relationer som finns mellan bibliotekarier och användare i bibliotekens 
dagliga arbete”.
   Rent ordboksdefinitionsmässigt har Hansson förstås rätt. Men ett sådant resonemang bortser från 
att språk är någonting föränderligt. Bibliotekskunden är kanske inte kund i den klassiska 
butikskundbemärkelsen, där pengar byter ägare över disk. Men att likna en presumtiv skattebetalare 
som nyttjar en offentlig tjänst den förmodligen hjälper till att bekosta vid en kund är heller inte så 
långsökt att det är svårt att ta till sig (jfr exempelvis en socialarbetares resonemang kring 
kundbegreppet i Blom 1998, s. 216). Ordet skulle i det här fallet kunna ses som en metafor (jfr 
Municio 1997, s. 10). Sören Sjöström skriver i boken Semantisk förändring att ända sedan man i det 
antika Grekland började intressera sig för retorik har metaforen setts som ett verktyg för att 
”förskjuta ett ords betydelse” (2001, s. 30). Att kalla biblioteksbesökaren för kund kan alltså ses 
som en medveten retorisk strategi för att få bland andra bibliotekarier att se och tänka på ett nytt 
sätt.
   I Mogens Jensens Reference, en studie av hur frågor som rör bibliotekets referensfunktion 
beskrivits i amerikansk bibliotekspress under 1980- och 90-talet, kopplar författaren samman 
benämningen av användaren som kund med en uppsättning antaganden om denna. Bibliotekets 
kunder är, till skillnad från dess patrons eller clients, någon som kräver god service, och som 
dessutom är den som ensam avgör vad god service innebär (2003, s. 36ff, 79ff). Kunden förväntas 
ha möjlighet och vara beredd att vända sig till andra leverantörer om den inte tycker sig få sitt 
informationsbehov tillgodosett av biblioteket, den ses alltså som aktivt.
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   Bibliotekets allt annat överskuggande uppgift blir alltså att tillhandahålla de tjänster kunden 
efterfrågar. På ett sätt kan kundbegreppet alltså betraktas som empowering. Istället för att bara skola 
in användarna i befintliga bibliotekssystem är biblioteket i det här fallet tvunget att lyssna på dem 
och anpassa sin verksamhet efter deras synpunkter. Marknadsundersökningar är enligt Jensen ett 
viktigt inslag i den här definitionen (ibid., s. 37). Å andra sidan kan kundens krav ibland vara så 
svåra att uppfylla att det mest rationella svaret från bibliotekets sida är att försöka förmå den att 
sänka kraven istället för att anstränga sig för att förverkliga dem, menar Jensen (ibid., s. 81). 
Agevall för ett liknande resonemang om hur betoningen av kvalitet inom den offentliga sektorn i 
kombination med den subjektiva bedömningsgrunden gör att det finns risk för att man lägger ner 
mer arbete på att försöka styra förväntningar än på att förbättra tjänster (2005, s. 168ff.).
   En förändrad syn på användaren medför förstås också nya uppfattningar om bibliotekariens roll. 
Enligt Jensen svarar åsikten att användaren ska betraktas som kund mot utropandet av en ny 
bibliotekarieidentitet: den som informationsspecialist (2003, s. 47ff). Denna är en teknikkunnig 
ingenjör som arbetar uppsökande, och kan komma att prioritera de mer köpstarka 
användargrupperna eftersom de inte delar den traditionella synen på information som en offentlig 
tillgång som ska vara gratis.
   Intressant att notera här är också ett av citaten ur Jensens källmaterial, i vilket en skribent 
använder det ur denna synvinkel föråldrade beteckningen patrons men ändå talar om dessa i 
ekonomiska termer, som vore de just kunder (ibid., s. 37). Som Lars Engwall och Sven Jungerhem 
konstaterar i ”Ekonomiskan på det akademiska fältet” kan man ”både finna fall då man använder 
sig av de ekonomiska begreppen men handlar på ett annat sätt, och fall då man handlar i 
ekonomiskans anda utan att använda begreppen” (2005:88). Man kan alltså tillägna sig marknadens 
idéer utan att helt anamma dess språk, och precis som man kan ge ordet kund en mer ”demokratisk”
innebörd (jfr kronofogdepersonalens tolkning av ordet i Sahlin-Anderssons studie) kan man också 
tänka sig att en term som patrons kan fyllas med marknadskonnotationer om den används på det här 
sättet.

2.2.7 Hur styr en manager?

Almqvist gör distinktionen mellan ”en chef som är läkare och en chef som är ’manager’”(2006, s. 
18). Han menar att förespråkare av NPM föredrar att sjukhusen styrs av den senare chefstypen. 
Ordet kopplas alltså samman med en slags universalmodell för chefskap där ledarrollen görs 
oberoende av den verksamhet som ska ledas. En ”manager” är först och främst just manager –
managerna utgör en yrkesgrupp i sin egen rätt. En ”chef”, å andra sidan, är chef för någonting, 
någon man inte gärna kan sätta att basa över någonting annat än just det område hon eller han 
behärskar.
   Denna syn på ledarskap kan förstås som en del av ett allmänt universalitetsbetonande hos NPM. 
Exempelvis berättar Sahlin-Andersson att kronofogden inför sin omorganisering tog in en konsult 
som ”med hjälp av terminologi och jämförelser” slog fast att myndigheten ”var en organisation väl 
jämförbar med vilken organisation som helst” (1998, s. 162). Om alla organisationer är mer eller 
mindre desamma i grunden påverkar det förstås vilka egenskaper man efterfrågar hos en chef, 
specifika yrkeskunskaper blir mindre viktiga. I fallet med Kronofogden innebar det att fokus lades 
på ”goda ledaregenskaper” och att ”en person med bland annat erfarenheter från privat näringsliv 
rekryterades” till chefstaben.
   Även inom bibliotekssfären rekryteras chefer ”utifrån”. Per Svensson, före detta kulturchef på 
Expressen och en av dem som var tilltänkt för jobbet som stadsbibliotekarie i Malmö, skriver att det 
när man skulle tillsatta tjänsten fanns en ”uttalad ambition att inte bara titta på kandidater från 
biblioteksvärlden utan också leta i mediebranschen och kultursektorn i stort” (2009).
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3. Metod och tillvägagångssätt

3.1 Metod - undersökningens upplägg och utformning

Här presenterar och diskuterar jag den metod jag valt. Undersökningens upplägg baseras på en 
klassisk metod för att mäta språkattityder: matched guise (kan ungefär översättas med matchande 
(språk-)dräkter/förklädnader). Jag låter mina respondenter läsa samma text i två olika varianter: en 
med fler managementska uttryck och en med färre. De får sedan fylla i en webbenkät där de 
ombeds ta ställning till ett antal påståenden om texten och skribenten, för att på så sätt se hur 
managementskan påverkar deras uppfattning. Experimenttexten och enkäten ligger som Bilaga 1 
respektive Bilaga 2 i slutet av uppsatsen.
   Förutom en allmän diskussion om fördelar och nackdelar med matched guise innehåller avsnittet 
även en mer detaljerad redogörelse för hur jag utformat min undersökning och varför jag gjorde på 
det sättet. Jag berättar också om min förstudie och vilka konsekvenser den fick för undersökningens 
slutliga utformning.

3.1.1 Matched guise technique – ett klassiskt språkexperiment

Matched guise technique (ofta förkortat MGT) är en metod som utvecklades av Wallace Lambert i 
50-talets Kanada (Einarsson 2004, s. 205ff.). Den studie som testet utvecklades  för syftade till att 
undersöka attityder till de två officiella språken i landet, engelska och franska. Försökspersonerna 
fick lyssna på ett antal texter på båda språken och sedan bedöma talaren utifrån en skala med 
motsatspar som stark-svag, snäll-elak och så vidare. Vad de inte fick veta var att varje text lästes två 
gånger, på engelska och på franska, av en person som talade bägge språken flytande. Samma person 
läste samma text alltså, bara språket skilde - men det var tillräckligt för att de engelsktalande skulle 
betraktas som både snyggare och intelligentare, medan de fransktalande bland annat antogs vara 
religiösare och mer humoristiska (Mesthrie et al. 2000, s. 149).
   MGT är alltså ursprungligen utformat för att blottlägga de stereotypa föreställningar som finns 
om dem som talar ett visst språk. Metoden har därför haft sin mest självklara tillämpning i fall där 
talarna tillhör en väldefinierad grupp. Tydligast blir det förstås när det handlar om nationalspråk, 
som i ett tvåspråkigt land som Kanada. Och även när det gäller varianter av samma språk kan 
metoden användas i relativt oförvanskad form, till exempel för att visa på  fördomar mot dem som 
talar en viss dialekt eller med brytning.
   Men även i andra fall kan matched guise, i något modifierad version, fungera för att undersöka 
attityder till olika språkliga fenomen. Ett exempel på hur en variant av MGT kan användas för att 
undersöka folks inställning till slang har vi i Jennifer Dailey-O'Cains artikel om användandet av 
like, i betydelsen som motsvaras av svenskans typ eller ba (2000). Här fanns inga olika 
språkvarianter att ställa mot varandra, utan Dailey-O'Cain har istället, i de fall det kunde göras utan 
att meningsbyggnaden havererade, helt enkelt klippt bort ordet ur en inspelning, och sedan spelat 
både den ursprungliga och den klippta versionen för försökspersonerna. I studien framkommer det 
bland annat att den som använder like uppfattas som yngre än den som inte gör det; man skulle 
alltså kunna anta att en del av omdömena om slanganvändandet kommer att spegla respondenternas 
inställning till ungdomar.
   En annan studie med MGT-inslag som inriktar sig på vokabulär är Margrethe Heidemann 
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Andersens Engelsk i dansk (2004). I denna undersöks danska ungdomars inställning till engelska 
låneord, bland annat genom ett matched guise-experiment i vilket en redan låneordsstinn text skrivs 
om i två varianter: en där ytterligare låneord läggs till, och en annan där låneorden byts ut mot 
danska motsvarigheter (ibid., s. 169). Denna undersökning liknar alltså i ännu högre grad den jag 
tänker genomföra eftersom ord verkligen byts ut, inte bara dras ifrån eller läggs till. Heidemann 
Andersens studie visade att de som läste den låneordsstinna texten av ungdomarna upplevdes som 
intressantare, modernare och ungdomligare, medan de som läste den låneordsfria varianten sågs 
som mer begåvande och pålitliga (ibid., s. 211).
   Ytterligare en variant av matched guise använde sig Jan Einarsson av, när han lät en grupp som 
studerade till svensklärare ta del av en text skriven av en direktör vid Högskoleverket som uttalade 
sig om deras utbildning (2004, s. 214). I hälften av fallen var skrivelsen undertecknad av en Ingvar, 
medan den återstoden undertecknats av en Ingvor. Trots att texten var densamma i bägge fallen 
bedömdes Ingvar som mer trovärdig, medan Ingvor framstod som mänskligare.
   Förutom att de två texterna i Einarssons studie inte skiljer sig åt språkligt och alltså laborerar med 
avsändare snarare än med språket som sådant, så avviker den dessutom från den ursprungliga 
matched guise-tekniken på ytterligare två punkter. För det första får inte testpersonerna ta del av 
bägge varianterna av texten utan bara den ena. Detta ligger närmare det klassiska 
experimentupplägget med uppdelning i en experimentgrupp och en kontrollgrupp (se exempelvis 
Bryman 2002, s. 48ff). För det andra får de ta del av ett skrivet material istället för ett talat. I det här 
fallet är det ganska lätt att förstå varför; det skulle ha varit svårt att hitta någon som på ett trovärdigt 
sätt kunde uppträtt som både Ingvar och Ingvor. Betydligt enklare då att bara byta ut en bokstav!
   Även i studier där det är språkdräkten och inte avsändaren som varierar kan det finnas nackdelar 
med att låta testpersonerna lyssna istället för att läsa. Både inspelat och framfört tal avslöjar för det 
mesta mer om den talandes grupptillhörigheter än vad en transkription gör. Exempelvis blir det 
svårt att testa om attityderna till ett visst språkbruk är kopplat till några könsstereotypa 
föreställningar (Buchstaller 2006, s.365).
   I Prestons (visserligen MGT-liknande men inte uttalat MGT-influerade) studie The Li'l Abner 
Syndrome, som undersöker attityder till förenklad/slangmässig stavning, visade det sig att 
informanterna generellt var benägna att placera personer vars uttalanden transkriberats i stil med 
titeln (li'l istället för little) lägre klassmässigt än dem vars repliker återgavs på ett sätt som låg 
närmare skriftspråklig standard. Studien visar, skriver Preston, att ”patterns of stratification similar 
to that found in hearers can also be isolated in readers” (1985, s, 334).
   Isabelle Buchstaller påpekar att det kan spela roll vilket ämne som avhandlas i den tal- eller 
textsnutt som används i matched guises-experiment (2006, s. 366). Hon skriver att det därför är 
”criterial to control for the co-textual carrier material in which the stimulus occurs”. Detta problem 
uppmärksammas även av Einarsson, vars Ingvar/Ingvor-studie baserades på en amerikansk studie 
med samma upplägg, men där experimenttexten istället för skolan avhandlade militära frågor 
(2004, s. 213). Den amerikanske studiens ämnesval skulle kunna uppfattas som ett typiskt manligt, 
vilket skulle kunna förklara varför en manlig undertecknad upplevdes som mer trovärdig än en 
kvinnlig.

3.1.2 Kritik mot MGT 

Irene Hyrkstedt och Paula Kalaja (1998) avfärdar MGT som tillhörande ett förlegat positivistiskt 
paradigm. Framför allt framhåller de det problematiska i att respondenterna tvingas avge svar efter 
en skala som de inte själva fått välja, och att exempelvis en femgradig skala mellan polerna vacker-
ful inte kommer att förstås på samma sätt av alla deltagare. Detta innebär att ”the technique tends to 
suppress variability in responses”, skriver de (ibid., s. 346). Istället för MGT bör man enligt 
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Hyrkstedt och Kalaja välja metoder som bygger på ett socialkonstruktivistiskt synsätt, exempelvis 
diskursanalys, när man ska studera språkattityder. Fokus förflyttas då, menar de, från att försöka 
blottlägga ”sanna” attityder till att försöka förstå hur dessa attityder konstrueras och hur de fungerar 
i olika sammanhang (ibid., s. 348). 
   Att en sluten enkät är ett tämligen trubbigt instrument kan väl knappast någon förneka. I 
Hyrkstedts och Kalajas kritik kan man känna igen många av huvuddragen i den klassiska 
motsättningen mellan kvantitativ och kvalitativ metod: bredd mot djup, avstånd mot närhet, 
strukturering mot följsamhet och så vidare (se exempelvis Lagerholm 2005, s. 29). Att jag använder 
mig av en MGT-variant innebär att jag inte kommer att få någon djupare förståelse för hur 
respondenterna resonerar om sina språkattityder, sant. Men med dess hjälp kan jag å andra sidan 
göra mig en grov bild av hur många människors attityder troligen ser ut.
   Giles & Coupland (1991) framhåller även de fördelarna med ett diskursivt angreppssätt. Men till 
skillnad från Hyrkstedt och Kajala förespråkar de inte diskursanalys istället för MGT, utan menar 
att den förra kan användas för att belysa den senare. Framför allt är det i förståelsen av ämnesvalets 
betydelse som forskare som använder sig av MGT kan ha nytta av ett diskursivt perspektiv, menar 
de. De noterar att det finns en olycklig tendens hos dessa forskare att försöka ”gain experimental 
control by the use of supposedly ’neutral’ topics” (ibid., s. 49). Inom diskursanalys, däremot, utgår 
man ifrån att texter aldrig är neutrala (ibid., s. 54). För att visa på kontextens betydelse hänvisar 
Giles och Coupland till en egen MGT-studie, i vilken de försökt skapa en åldersneutral text om 
bilar. En uppföljning visade dock att om personen som läste texten uppfattades som gammal, 
tolkades ett parti där han förklarade att han inte visste vad han skulle tro som ett utslag av ren 
förvirring, medan samma passage med en yngre talare sågs som en (mer rimlig) reaktion på 
situationens komplexitet (ibid., s 54).
   Här kan man visserligen invända att det Giles och Coupland verkar ha snubblat på inte så mycket 
är en länk till diskursanalysen som möjligheten att bredda MGT:s användning genom att variera 
avsändare istället för språk, vilket som jag tidigare nämnt ju redan gjorts. Men jag tycker ändå att 
de har en poäng; även jag har reagerat på att många MGT-studier lättvindigt gör anspråk på att ha 
hittat ett neutralt ämne.
   Däremot tycker jag inte att det är orimligt att hävda att vissa ämnen kan antas påverka resultaten i 
en viss riktning mer än andra, om man kan motivera det. Exempelvis är hip-hop (i Sverige) starkt 
förknippat med förorten, medan fotboll spelas såväl på Rosengård som i Danderyd. Alltså verkar 
det troligt att någon som uttalar sig om hip-hop skulle upplevas som trovärdigare om den använder 
förortsslang än om den pratar överklassanstruken stockholmska, medan utslaget är ovissare om det 
handlar om fotboll. Men det innebär förstås inte att fotboll är ett neutralt ämne i sig, bara att det i 
det här fallet förmodligen skulle ha mindre påverkan på resultatet.
   Det här är också en fråga om anspråk, vilket vi kan se inte minst i Hyrkstedts och Kajalas 
avvisande av ett positivistiskt sökande efter ”sanna” svar. Detta kontrasterar de mot syftet med 
deras egen studie: ”[...] the purpose was to analyze how the attitudes or views of a group of young 
Finns towards English came to be constructed on one specific occasion” (1998, s. 348). Men även 
om siffror kan ge ett absolut intryck är frågan om den kvantitativa forskningen alltid strävar efter 
den absoluta Sanningen. Grundstenarna för bedömning av en kvantitativ undersöknings 
trovärdighet är reliabilitet och validitet (se exempelvis Eliasson 2006, s. 14ff). Reliabiliteten - kan 
undersökningen upprepas med samma resultat? - kan testas, till och med mätas. Om studien görs 
om X antal gånger och resultatet förblir ungefär detsamma är reliabiliteten hög. Med validiteten -
mäter undersökningen det den säger sig mäta? - är det däremot knepigare. Här finns det ingenting 
att räkna på, utan forskaren som gör en kvantitativ undersökning har samma villkor som den som 
gör en kvalitativ; den måste argumentera, motivera, försöka belägga.
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   Anspråkslös till den grad att undersökningen tillskrivs någon slags ad-hoc-status är den 
kvantitativa studien nog sällan. Men faktiskt kan den MGT-forskare som utropar textens ämne som 
”neutralt” paradoxalt nog sägas ha avsagt sig anspråken på sin studies absoluta allmängiltighet. För 
även om det innebär att forskaren anser sig kunna garantera mesta möjliga generalitet, erkänner den 
samtidigt indirekt att det finns sammanhang där resultatet förmodligen skulle se annorlunda ut.
   Hassal et al frågar sig, efter att själva ha prövat på att använda metoden, huruvida klassiska 
matched guise verkligen kan användas för att testa ”attitudes to purely lexical variation” (2008, s. 
70). Svaret är skeptiskt; de befarar att en inriktning på enstaka ord ”stretches the technique beyond 
its potential to yield highly valid results”. Bland annat påpekar de att det, trots att de använder sig 
av en rad distraktioner, finns en risk för att respondenterna anar att det är deras inställning till den 
lexikala variationen som utvärderas, eftersom de lätt kan uppmärksamma att det bara är på några få 
ord texterna skiljer sig åt (ibid., s. 64). Dessutom förutsatte ordutbytandet att de använde sig av 
inlästa texter istället för fritt tal, vilket kan göra att inspelningarna upplevs som artificiella.

3.1.3 Val av experimenttext

Som Hassal et al påpekar verkar det troligt att respondenterna skulle reagera på att de fick samma 
text presenterad för sig flera gånger med bara vissa ord utbytta. Det enklaste sättet att komma förbi 
det problemet, som jag ser det, är att, liksom i Einarssons Ingvar/Ingvor-studie, helt enkelt använda 
det klassiska experimentupplägget med två respondentgrupper istället för en. Det kommer jag också 
att göra. Och även den andra invändningen, att inlästa texter kan verka konstlade, kommer jag runt 
genom att följa Einarssons exempel och använda skriftliga språkexempel. Eftersom min studie 
inriktar sig på vokabulär är den inte bunden till muntligt framförande på det sätt som till exempel en 
studie om attityder till dialekter är. Alltså ser jag ingen anledning till att hålla mig strikt till den 
ursprungliga MGT-metodiken i det här avseendet.
   Jag var tvungen att, innan jag bestämde mig för en viss text, fundera över textens ämnes betydelse 
för min studie. Man skulle till exempel kunna tänka sig att managementska upplevs som mer 
trovärdigt om det används när man talar om hur biblioteken ska sköta sina finanser, eftersom 
termerna är hämtade från en sfär där man kan sin ekonomi. Å andra sidan skulle en sådan vokabulär 
nog inte vara lika uppskattat om man talar om biblioteksverksamhet som riktar sig till barn, 
eftersom de inte stämmer in på den bild av den självständige konsument som ett sådant språkbruk 
ofta förutsätter.
   Ett sätt att förhålla sig till detta hade kunnat vara att undersöka attityden till managementska i 
flera olika texter som avhandlar flera olika delar av bibliotekens verksamhet. Men för enkelhetens 
skull (både min egen och respondenternas) använder jag bara en text. Och därför bestämde jag mig 
för att den bör vara någorlunda allmänt hållen, vilket förhoppningsvis ger en mer allmän bild av hur 
attityderna till managementska ser ut.
   Den text jag valde att använda för mitt experiment är en lite längre notis i Biblioteksbladet med 
titeln ”Biblioteksplan för Stockholmsregionen”, skriven av chefredaktör Henriette Zorn (2009c). 
Den beskriver, precis som titeln anger, en plan för den stockholmska biblioteksverksamheten, 
utarbetad av representanter för olika Stockholmsbibliotek i syfte att underlätta framtida samarbete 
inom regionen. I och med att det handlar om ett övergripande samarbete tas många olika aspekter 
av verksamheten upp, och det är därför svårare att säga att själva ämnet skulle peka i någon särskild 
riktning. Möjligen skulle någon kunna invända att just samarbetstemat betonar att det är den 
offentliga sektorn vi rör oss inom, eftersom relationen företag emellan oftast inte handlar så mycket 
om samarbete som om konkurrens. Men å andra sidan är inte heller den privata sektorn främmande 
för att lyfta fram samarbetet; tänk bara på alla de TV-sändningar som inte längre är ”sponsrade av”
utan numera ”presenteras i samarbete med”.
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3.1.4 Begreppet managementska

För att det inte ska vara fullkomligt godtyckligt vad jag använder som exempel på mer eller mindre 
marknadsmässigt språkbruk måste begreppet managementska operationaliseras. Jag har tidigare 
definierat managementska som ”ord och uttryck som har sitt ursprung och/eller vanligen 
förekommer i ett marknadsekonomiskt sammanhang”. Enligt Per Lagerholm är en sådan teoretisk 
definition ett första steg på vägen mot operationalisering, men man måste även försäkra sig om att 
begreppet är praktiskt hanterbart (2005, s. 27). Hade min undersökning varit en kvantitativ 
innehållsanalys skulle det förstås ha blivit problematiskt att ta ställning till exakt vad i den stora 
mängd textmaterial jag då hade fått titta på som föll under den definitionen. Men nu är den text jag 
använder mig av inte längre än att den är fullt överskådlig och att jag kan motivera varför jag anser 
att ett utpekat ord är mer eller mindre manegementskt.
   Annika Eliasson påminner om att man vid en kvantitativ undersökning måste förankra sina 
begrepp i den teori man utgår ifrån, för att de inte ska framstå som uttryck för författarens egna 
värderingar (2006, s. 13). I mitt fall skulle man då kunna säga att managementskan är de språkliga 
byggstenar som utgör det metaforiska konceptet biblioteket som privat företag. Men exakt vilka 
uttryck som för tankarna till den privata sfären kan man förstås diskutera. Här lutar jag mig snarare 
mot den tidigare forskningen om marknadsinfluerat språk i offentlig sektor; jag kommer att visa på 
vilken täckning det finns i dessa studier för de ändringar jag gör i min experimenttext.
   Eliasson skriver också att man ”bör relatera begreppen till varandra och till andra kända begrepp 
inom teorin” (ibid., s. 16). Här blir det knivigare. När marknadens språkliga inflytande inom den 
offentliga sektorn tas upp i de studier jag tittat på har fokus för det mesta legat på det som 
tillkommit och inte på det nytillskotten ersatt/beblandats med. Det saknades en gemensam 
benämning för det jag kallar managementska, och än mindre fanns det ett enhetligt begrepp för det 
språk som varit dessförinnan. Exempelvis talar Municio om att ”pedagogiska termer” hamnar i 
bakgrunden (1997, s. 20), Sahlin-Andersson berättar om hur Kronofogden förr brottades med en 
terminologi som konnoterar ”överhet och förtryck” (1998, s. 163), och Petersen uppfattar den 
folkbildningsrörelsens retorik före marknadsanpassningen som sekteristisk (2006, s. 115). Ingen av 
dessa beskrivningar kan utan vidare appliceras på språket i hela den offentliga sektorn, och då inte 
heller på biblioteken. Det kanske inte är så konstigt i och med att det man beskriver inte är 
managementskans intåg i offentlig sektor i allmänhet utan i en specifik del av den. Hasselbladh 
noterar också att en invändning många har mot NPM-reformer är att de innebär att arbetet i 
offentlig sektor ”klassificeras i generaliserande kategorier och mått och blir föremål för mätningar 
och bedömningar som inte är bundna till det yrkesspecifika sammanhanget” (2008, s. 70). 
   En mer övergripande bild av managementskan i offentlig sektor får vi av Agevall (2005, s. 151ff). 
Och av det följer att man hos henne också kan ana sig till en mer allmängiltig syn på vad som 
kännetecknar den offentliga sektorns språk. Hon ger oss visserligen inte någon uttalad 
karaktärisering. Men när hon skriver att NPM-språket inte alltid lämpar sig för att ”uttrycka 
demokratiska värden”, upplever jag det som underförstått att det finns språkliga alternativ som kan 
det. Att det är demokratiska värderingar som står på spel när managetmentskan beviljas inträde i 
den offentliga sektorn är något som genomsyrar hennes framställning, och rimligen menar hon då 
att den offentliga sektorns språk, som manegetmentskan hotar tränga undan, bättre förvaltar just 
dessa värderingar. 
   Att demokratiska ideal ställs mot marknadsidéer är ingenting ovanligt (se exempelvis Lantto 
(2001), Blomqvist & Rothstein (2005), Strandqvist (2007)). Och det är möjligt att man på ett 
liknande sätt skulle kunna ställa upp managementska-demokratiska som en språklig dikotomi. Det 
tänker jag dock inte göra. Dels därför att det i de studier jag tittat på som sagt varit 
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managementskan som stått i centrum, och jag alltså inte tycker mig ha tillräckligt mycket på 
fötterna för att kunna utnämna någon annan språklig yttring till dess absoluta motpol. Dels därför 
att jag, om jag exempelvis hävdade att medborgare-kund är ett motsatspar, skulle bli tvungen att 
placera in andra benämningar på biblioteksanvändare på detta kontinum. Är då låntagare en mer 
marknadsmässig beteckning än medborgare, och vad är det mest demokratiskt att säga: låntagare 
eller användare? Alla begrepp har inte någon självklar plats på en sådan skala.
   Jag kommer därför istället att använda mig av en negativ definition av det språkliga alternativet 
till managetmentska: ”ord och uttryck som inte har sitt ursprung och/eller vanligen förekommer i ett 
marknadsekonomisk sammanhang”. Ett språkligt uttryck är med den defintionen alltså antingen 
managetmentska eller icke-managementska, eller i vissa fall - eftersom det inte alltid är helt lätt att 
avgöra hur vanligt förekommande ett ord är i ett visst sammanhang - mer eller mindre 
managementskt. Jag kommer alltså helt enkelt att hävda att kund är managetmentska, medan 
medborgare, användare och låntagare inte är det.
   Att jag inte definierar vad det språkliga alternativet till managetmenskan är, utan bara vad det inte 
är, betyder att jag inte på något meningsfullt sätt kan problematisera det. Det innebär inte att jag 
anser att det inte finns någonting man kan ha betänkligheter över. Till exempel kan det, precis som 
att det kan få negativa konsekvenser om man använder sig av ett språk där alla användare förutsätts 
vara aktiva aktörer, förstås också vara problematiskt att måla upp en bild av vissa användargrupper 
som hjälpbehövande (se exempelvis Hedemark & Hedman 2002, s. 51). Sådana problematiseringar 
faller dock utanför ramen för den här undersökningen.

3.1.5 Ändringar i texten - vilka och varför?

Det är inte alla ord och uttryck i texten som utan vidare låter sig ersättas. Det jag försökt 
åstadkomma i min textbearbetning får därför betraktas som en förstärkning respektive nedtoning av 
managementskan; jag har alltså inte till varje pris försökt maximera/minimera intrycket av 
”marknadstänk”. Det innebär att jag inte ens med hjälp av manipulation lyckats få fram en renodlat 
managetmentsk text, och inte heller någon text helt fri från manegetmentska, utan bara texter med 
mer eller mindre framträdande sådana drag. Jag kommer hädanefter att hänvisa till den mer 
managementska versionen av texten som M+ och den mindre managetmenska som M-.
   De ord och uttryck jag ändrat i originaltexten är (i den ordning de förekommer i texten):

*chefen för (M-) till manager på (M+)
*bibliotekstjänster (M-) till bibliotekets produkter (M+)
*användarna (M-) till kunderna (M+)
*användarnas behov (M-) till kundernas efterfrågan (M+)
*marknadsföringsinsatser (M+) till insatser för att nå ut till allmänheten (M-)
*stöd och hjälp (M-) till service (M+)

Att manager konnoterar en ledarstil som är mer förenlig med NPM-ideal än chef har jag redan 
nämnt. Det handlar som sagt om ett universalitetsanspråk där ledarskapskunskaper frikopplas från 
specifika branschkunskaper. För att understryka detta har jag också bytt preposition; chefen är 
ohjälpligt bunden till sin organisation genom ett för, medan managern bara befinner sig på sin 
nuvarande position för tillfället. Här illustreras också vilka svårigheter det skulle innebära att 
försöka ställa managementska benämningar mot demokratiska: fastän manager har en tydlig 
koppling till företagsvärlden är chef lika gångbart inom den privata som den offentliga sektorn. 
Man kan vara chef för en offentlig organisation, men ändå har ordet inga självklara demokratiska 
konnotationer, och det är svårt att hitta en motsvarande benämning som har det (förtroendevald 
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folkrepresentant passar ju inte riktigt in här...)
   I anslutning till chefen för/manager på har jag gjort ytterligare en smärre ändring: Jag har bytt 
plats på namn- och titelangivelse för att slippa skriva om manager på bestämd form, eftersom det 
skulle kunna uppfattas som klumpigt med ett inte helt neutraliserat låneord böjt efter svenskt 
böjningsmönster.
   Kundbegreppets centrala roll inom managementskan har jag också tagit upp. Att användningen av 
ordet i bibliotekssammanhang är omstritt syntes också i många av de texter i Biblioteksbladet där 
det förekom (se exempelvis Zorn 2009a och 2009b, Lindfelt 2008). Därför kan man gissa att det är 
ett ord respondenterna kommer att reagera på. Som synes låter jag användare stå kvar i texten M-
istället för att byta ut det mot exempelvis medborgare, eftersom jag som sagt betraktar bägge orden 
som lika icke-managementska.
   Som bland andra Agevall och Jensen påpekat är bilden av användaren som kund intimt 
förknippad med föreställningen om denna som aktör. Det är en person som (rätteligen) ställer krav. 
Därför har jag bytt ut användarens behov mot kundernas efterfrågan - ett behov är någonting man 
har, medan efterfrågar är någonting man gör. ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter 
behov” är en klassisk gammal socialistisk devis som väl i någon mån realiserats i den offentliga 
sektorn, och som står i stark kontrast mot de marknadsekonomiska grundstenarna tillgång och 
efterfrågan som styr den privata sektorn.
   På samma linje är jag inne när jag ändrar stöd och hjälp till service. Stöd och hjälp är något man
behöver (passivt), medan god service är något man efterfrågar (aktivt). Här aktualiseras också 
frågan om ämnets betydelse, eftersom just den här passagen i texten tar upp grupper i behov av 
särskild hjälp (i det här fallet barn och vuxna med läshinder), något jag alltså misstänker skulle 
kunna påverka attityden till managementska i negativ riktning. Å andra sidan är det ord jag 
använder i texten M+, det vill säga, service, inte entydigt managetmentskt. Begreppets oklara 
ställning i det här fallet kan illustreras med att Agevall i ett stycke av sin bok beskriver hur sjukvård 
byts mot service i en NPM-reform, medan hon i ett annat stycke exemplifierar NPM-språket med 
att just service beskrivs som en produkt (2005, s. 24, 156).
   I det ena fallet är alltså service det NPM medför, medan det i det andra fallet är vad NPM 
förkastar. Här blir det därför återigen en fråga om mer eller mindre managetmentskt. Även om 
service har marknadskonnotationer har det också en relativt starkt ställning inom offentlig sektor 
(som till exempel i begreppet public service). Stöd och hjälp, däremot, har ingen självklar 
tillämpning i ett marknadsekonomiskt sammanhang, eftersom behovsuppfyllelse inte är ett 
primärmål för ett kommersiellt företag. Det är alltså, med min definition, icke-managementska 
uttryck.
   Samma dilemma, fast omvänt, medför uttrycket bibliotekstjänster i originaltexten. Hanson 
kopplar samman biblioteket som beskriver sig som tjänsteproducent med introduktionen av 
kundbegreppet i biblioteksvärlden (2005, s. 29). Det kan alltså länkas till marknadstänkande, precis 
som service, som ju tjänster är en tänkbar svensk översättning av. Så egentligen är det svårt att 
motivera varför den förra skulle vara mer managementsk än den senare. Men att tala om 
bibliotekstjänster är ju samtidigt ett sätt att betona att biblioteksverksamheten inte bara går ut på 
utlåning av böcker. Och jag kan faktiskt inte komma på någon helt icke-managementsk 
motsvarighet i det här fallet (bibliotekets hjälpinsatser?). Däremot kan jag, med hjälp av Agevall, 
finna på ett mer tydligt managementskt sätt att uttrycka det: bibliotekets produkter. Alltså hamnar 
bibliotekstjänster i texten M- medan bibliotekets produkter står med i texten M+.
   Slutligen har vi marknadsföringsinsatser, som ju är en klar anspelning på att det är på marknaden 
man är verksam. Susann Funck skriver i sin magisteruppsats Marknadsföring av folkbibliotek i 
glesbygden att själva begreppet marknadsföring och vokabulären kring det av den anledningen 
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upplevts som främmande i bibliotekssammanhang, men att själva verksamheten pågått länge, men 
då kallats för något annat, ”som exempelvis uppsökande arbete, outreach och extension work.”
(2008:7). Uppsökande arbete låter i alla fall i mina öron som ett ”marknadsföringssätt” som 
förutsätter fysisk närvaro, vilket ju inte täcker upp lika mycket som marknadsföring. Och jag vill 
helst försöka undvika uttryck som känns alltför främmande i svenskan, en kategori jag anser att 
outreach och extension work faller inom.  I en annan verksamhet kunde kanske ett annat icke-
managementskt alternativ varit informationskampanjer, men när det gäller en institution som 
biblioteket, som ju faktiskt ägnar sig åt information, tror jag att det ordbytet hade blivit förvirrande. 
Insatser för att informera allmänheten om vår verksamhet känns som ett väl deskriptivt och 
klumpigt alternativ, så slutligen bestämde jag mig för kompromissen baserad på en översatt variant 
av Funcks förslag outreach: insatser för att nå ut till allmänheten . Lite kortare, tyvärr fortfarande 
omständligare än originalet, men i alla fall fritt från marknadsanspelningar.
   Dessutom har jag i bägge varianterna av texten ändrat ett stavfel från originalversionen 
(”startegiska”) samt helt strukit två kortare stycken där inga ändringar gjorts. Originalversionen och 
de två manipulerade varianterna M+ och M- ligger som bilaga i slutet av denna uppsats (Bilaga 1).  

3.1.6 Egenskaperna – vad bedöms?

I matched guises-studier får respondenterna ofta ta ställning till texten genom att placera 
talaren/skribenten på en skala mellan ett par adjektiv som är antonymer, till exempel vacker-ful. 
Dessa skalor kallas för Osgood-skalor eller semantiska differentialskalor efter mannen som 
utvecklade dem respektive det syfte han utvecklade dem för: att försöka visa på hur betydelsen av 
olika begrepp uppfattades (Heidemann Andersen 2002, s. 175). De adjektivpar som utgör skalan 
brukar kallas för item (jag har inte kunnat hitta någon lämplig svensk översättning).
   Vilka aspekter av talaren/skribentens person respondenterna fått bedöma har varierat. I Lamberts 
studie från 1960 var det inte bara deras personlighetsdrag som bedömdes, utan respondenterna fick 
även svara på hur de föreställde sig dem rent kroppsligen (Mesthrie et al 200, s. 149). Jag är dock 
först och främst intresserad av är hur användandet av managementska ord och uttryck påverkar 
respondenternas förtroende, hur det förändrar deras sympatier. Därför har jag använt mig av paren 
Trovärdig-Icke trovärdig och Sympatisk-Osympatisk. Jag vill också veta om managementskan 
betraktas som framtidens melodi, om det ses som ungt och nyskapande. Därför frågar jag om 
skribenten upplevs som Ung eller Äldre, om tonen ses som Formell eller Informell. Dessutom 
undrar jag om managementskan påverkar huruvida det skribenten har att säga anses vara värt att 
lyssnas på. För att försöka fånga upp den aspekten använder jag begreppen Intressant-Ointressant 
och Insatt-Oinsatt.
   Däremot har jag hoppat över vanliga inslag som att fråga om intelligens, begåvning, 
utbildningsnivå och så vidare. Det finns ingenting i de studier jag tittat på som tyder på att 
managementskt eller icke-managementskt språkbruk ses som en fråga om kompetens, utan det 
verkar snarare betraktas som en fråga om inställning.
   I MGT-sammanhang används Osgood-skalorna vanligen för att bedöma en person; respondenten 
svarar på om den som säger något verkar vara smart eller dum, inte om det den sa var smart eller 
dumt. Jag har dock ställt två av de sex frågorna så att de riktar sig mot texten istället: Jag frågar om 
texten, inte skribenten, är intressant eller ointressant respektive formell eller informell. Detta har att 
göra med textens karaktär: Det är en artikel skriven i tjänsten, inte ett personligt brev eller liknande. 
Därför tror jag att respondenterna kan uppleva att den säger mer om yrkesrollen än om 
privatpersonen bakom den, och att de därför känner sig bekvämare med att göra bedömningen på 
ett mindre personligt plan. Om skribenten ger intryck av att vara insatt eller inte tror jag också 
uppfattas som en saklig fråga, så även frågan om trovärdighet. Huruvida skribenten är sympatisk 
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eller inte, däremot, är betydligt personligare, men jag tror att det hade blivit svårt att omformulera 
frågan på ett meningsfullt sätt.

3.1.7 Validiteten och generaliserbarheten i uppsatsen

I vilken mån svaren på min enkät ger mig ett tillräckligt empiriskt underlag för att uttala mig om 
bibliotekariers attityder till managamentska kan man förstås diskutera. Frågan kan egentligen delas 
upp i två delar: Dels kan man fråga sig hurpass väl enkäten fångar fenomenet managementska på 
bibliotek, dels om den täcker upp bibliotekariernas attityder på ett tillfredsställande sätt. Det är 
alltså en fråga om begreppens validitet och resultatets generaliserbarhet, om jag mäter det som jag 
avser mäta, och i så fall i vilken utsträckning (se exempelvis Eliasson 2010, s. 16ff.) .
   Jag har redan argumenterat för att mina ändringar gör texten mer eller mindre managementsk.  
Men även om man köper mina argument kan man ju ha synpunkter på om detta ”mer eller mindre” 
är tillräckligt mycket eller lite. Den variant av matched guise jag använder mig av – att byta ut 
uttryck – blir onekligen stimulifattigare än när man till exempel läser en text på en viss dialekt: där 
utgör ju varje ord vars uttal avviker från riksstandarden ett stimuli. I mitt fall blir det som sagt mer 
en fråga om grader av managementska. Kanske hade grupperna svar hamnat ännu närmare varandra 
om jag nöjt mig med att bara byta ut användare mot kunder, och kanske hade de hamnat längre 
ifrån varandra om jag gjort fler managementska tillägg; jag kunde exempelvis helt på eget bevåg 
gett arbetsgruppen i uppgift att ”stärka bibliotekets varumärke”/”höja bibliotekets anseende”. 
(Sedan kan ju även en dialekt vara mer eller mindre distinkt, så även där kan man diskutera 
exemplets tydlighet.)
   Å andra sidan: Känner man att sex utbytta uttryck är i futtigaste laget är det kanske att betrakta 
som ett slags svar i sig. Pröva till exempel att lägga in sex stycken svordomar i texten: Även om 
förändringen rent kvantitativt inte blir större än den manipulation jag utsatt texten för, kommer de 
flesta gissningsvis att uppleva att den innebär ett omfattande ingrepp. Och min uppsats är ju just ett 
försök att ge en bild av hur mycket ”svära i kyrkan” det uppfattas som när man använder 
managementska i bibliotekssammanhang.
   Man kan också fråga sig vad bibliotekariers attityder till managementska i en tidningsnotis säger 
om deras inställning till managementska i ett policydokument författat av chefen, i fikarummet 
bland kollegor, från podiet på en bibliotekskonferens, och så vidare. Har deras attityder i det ena 
sammanhanget överhuvudtaget någon relevans för frågan om deras attityder i andra sammanhang? 
Ja, jag menar att de har det. Inte så att jag tror att man utan vidare kan härleda attityderna i den ena 
situationen ur attityderna i den andra, men frågorna belyser varandra, på samma sätt som forskning 
om managementska i offentlig sektor kan belysa en studie om managementska på bibliotek utan att 
för den sakens skull ge något entydigt svar på vad studien kommer att ge för resultat. Eftersom det 
här är ett föga beforskat ämne har jag valt en text som, eftersom den inte har någon tydlig 
ämnesmässig koppling till managementska, förhoppningsvis kan ge en något bredare bild av 
bibliotekarier attityder till managementska. Men det innebär inte att det är deras ”sanna” attityder 
jag försökt fånga, utan på sin höjd de ”mindre självklart situationsbundna” attityderna.
   Här kommer vi också in på frågan om vilka attityder det egentligen rör sig om. Tänker vi oss 
attityder som uppdelade i affektiva, kognitiva och beteendemässiga aspekter kan vi konstatera att 
den Osgood-skala jag har konstruerat har slagsida mot det affektiva. Hur trovärdig, sympatisk, 
intressant och insatt skribenten eller texten är, det är allesammans tydliga värdeomdömen, medan 
ungdomligheten mer handlar om föreställningar om skribenten än ett ställningstagande till henne, 
och frågan om formalitet väl hamnar någonstans däremellan. Skalan kunde förstås ha innehållit fler 
motsatspar, och framför allt den kognitiva delen hade kunnat byggas ut; jag kunde ha ställt fler 
frågor för att ta reda på vilken bild respondenterna gjorde sig av personen bakom texten.
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   Istället valde jag att fokusera på de tre aspekter av bibliotekariernas attityder som jag, efter att ha 
tagit del av vad som tidigare skrivits om managementska i offentlig sektor, upplevde som centrala: 
1. Har respondenterna några ideologiska/moraliska betänkligheter mot managementskan 
(sympatiskhet och trovärdighet, jfr ”offentligt etos” i Huzell och ”moraliskt motstånd” i Agevall). 2. 
Ses managementskan som någonting nytt man kommer att få höra mer av på biblioteken i framtiden 
(ungdomlighet och formalitet, se exempelvis ”den obestridbara marknaden” i Huzell och 
respondenten i Blom som trodde att nyutexaminerade socionomer var ”fast” i nyspråket). 3. Hur 
påverkar användandet av managementska bibliotekariernas mottaglighet för texten (insatthet och 
intressanthet, jfr exempelvis Sheffield-universitetets reaktion på manager). Detta är alltså min egen, 
i tidigare forskning grundade, bedömning av vilka attityder som är mest intressanta att studera i det 
här sammanhanget, och det är förstås upp till läsaren att avgöra om det är ett urval han eller hon kan 
ställa upp på. 
   Jag avslutar det här stycket med att hänvisa till uppsatsen syfte, som är att åstadkomma ett bidrag 
till en diskussion, inte att ge ett slutgiltigt svar. Meningen med enkäten är alltså inte att den ska vara 
allomfattande, utan bara att den ska ge en indikation på hur bibliotekariers attityder till 
managementska kan se ut.

3.1.8 De oberoende variablerna – vad har respondenternas bakgrund för betydelse?

De oberoende variabler jag tittar på är ålder, när respondenterna tagit examen, vilket sorts bibliotek 
respondenten jobbar på och om de har en chefposition eller inte.
   Hur gammal respondenten är skulle kunna tänkas ha betydelse för dennas inställning till 
managementska. Dess förekomst i offentlig sektor är kopplad till NPM-reformerna som inleddes 
under 1980-tal, enligt Almqvist, och även Hansson framhåller detta decennium som den tid då 
marknadstänkandet fick fäste i biblioteksvärlden. Så då skulle man kunna tänka sig att äldre 
bibliotekarier upplever den som ett mer främmande och störande inslag än yngre, som kanske 
upplever den som en mer självklart företeelse. En annan, relaterad variabel är vilket år 
respondenterna tagit en eventuell bibliotekarieexamen. En respondent i Bloms studie av 
marknadsorientering inom socialtjänsten befarade att nybakade socionomer skulle fastna i den nya 
retoriken eftersom de inte kände något annat alternativ (1998, s. 215). Kan samma sak gälla 
bibliotekarier?
  För överskådligheten skull, och för att försäkra mig om att få tillräckligt stora grupper med mitt 
förhållandevis lilla urval, har jag delat upp såväl variabeln Född som Examen i två grupper, med 
just 1980-talet som utgångspunkt. I fallet med Examen fungerar årtiondet som den direkta 
brytpunkten: Jag har delat upp respondenterna i en grupp för dem som tog sig examen på ”70-talet 
eller tidigare” och en för dem som tog den på ”80-talet eller senare”, detta utifrån antagandet att om 
marknadstänkandet funnits på biblioteken sedan 1980-talet så bör även dess inflytande på 
biblioteksutbildningen kunna dateras till denna period.
   Vad gäller variabeln Född blir det lite knepigare. Här kan jag inte gärna göra motsvarande 
uppdelning, det vill säga ”Född 70-tal eller tidigare” respektive ”Född 80-tal eller senare”, utan det 
handlar snarare om huruvida man kan antas ha exponerats för sådana här idéerna under ens 
uppväxt. Därför har jag istället låtit 1980-talet utgöra en indirekt brytpunkt. Jag har dragit gränsen 
mellan dem som är födda på ”50-talet eller tidigare” och dem som är födda på ”60-talet eller 
senare”. Så skriver exempelvis Deric M. Greene i en artikel om generation X (personer födda 
ungefär mellan 1961 och 1981) att det var ”under [Ronald Reagans] presidency [det vill säga 1981-
89] in which they sociopolitically came of age” (2010). Just Reagans påverkan på svenska 
ungdomar och unga vuxna kan förstås diskuteras. Men poängen är att de, till skillnad från deras 
föregångare som ofta går under radikalitetsanspelande benämningar som 68-generationen eller 
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proggenerationen, växte upp under en tidsperiod då marknadstillvända strömningar kan antas 
påverkat hur deras världssyn formats.
   Vad gäller bibliotekstyp så har diskussionen om marknadens inflytande på biblioteken främst gällt 
folkbibliotek. Men även exempelvis forskningsbiblioteken är en del av offentlig sektor, men har 
kanske en annan tradition. Finns det någon skillnad mellan hur mottaglig man är för 
managementskan i så fall?
   När jag frågar om huruvida respondenterna har en chefsposition eller inte är det återigen Huzells 
managementperspektiv-motståndsperspektiv jag har i åtanke. Är managementskan något som införs 
ovanifrån, från chefshåll, och som övriga anställda motsätter sig? Vem som räknas som chef kan
förstås vara en svår definitionsfråga, med tanke på de olika nivåerna av chefskap som kan finnas på 
en arbetsplats, mellanchefer och så vidare. Här överlåter jag helt enkelt den definitionen på 
respondenterna: Den som svarar ”Ja” på frågan identifierar sig ju förmodligen med gruppen chefer, 
medan den som svarar ”Nej” nog inte gör det, oavsett hur svaren sen stämmer överens med de här 
personernas faktiska arbetsuppgifter.

3.1.9 Förstudien – vad hade de tilltänkta respondenterna för synpunkter?

Innan jag skickade ut min enkät genomförde jag en mindre pilotstudie för att få ett hum om hur den 
skulle kunna uppfattas av potentiella respondenter. Eftersom jag timvikarierar på Malmö högskolas 
bibliotek låg det nära till hands att genomföra pilotstudien där. Jag lade därför ut tio stycken enkäter 
i lunchrummet, varav fem innehöll textvariant M+ och fem (varav en kom på avvägar och aldrig 
lämnades in till mig) M-. Att jag lämnade ut enkäten i pappersform istället för att skicka ut den 
elektroniskt berodde på jag skulle använda mig av en betaltjänst och inte ville teckna abonnemang 
förrän enkäten var färdig för utskick. I den här fasen av arbetet med enkäten skilde den sig 
dessutom något i innehåll från den slutgiltiga versionen: Viktigast kanske att jag bad respondenterna 
bedöma om respondenten var självsäker eller osäker, och bad dem uppge kön istället för om de var 
chefer eller inte.
   Förutom de ordinarie frågorna innehöll testenkäten även ett par metafrågor, alltså frågor om 
frågorna. Främst var det två saker jag var intresserad av att få veta. För det första ville jag veta om 
mina exempel på marknadsmässiga uttryck uppfattades som sådana även av mina tilltänkta 
respondenter (jfr Eliasson 2010, s. 12). För det andra undrade jag om de sex motsatsparen i de 
femgradiga skalorna upplevdes som relevanta begrepp att bedöma texten utifrån, om något behövde 
tas bort eller läggas till (jfr Buchstaller 2006, s. 370).
   Ett problem som blev aktuellt redan i detta skede var frågan om hur öppen jag skulle vara med 
studiens syfte. Å ena sidan riskerar man att resultatet påverkas om de som deltar i ett experiment –
vilket en MGT-studie ju på sätt och viss är – på förhand känner till vad det går ut på (jfr Denscombe 
2009, s. 89). Å andra sidan är det ju nödvändigt att informera just om detta för att respondenterna 
ska känna sig motiverade att delta (jfr Ejlertsson 2005, s. 39; Trost 2007s, s. 98)! Därför valde jag 
istället en kompromiss: Jag skrev helt enkelt att jag tänkt undersöka ”språkets betydelse i 
bibliotekssammanhang”, utan att närmare precisera vilken aspekt av språket jag egentligen 
intresserade mig för. Den formuleringen behöll jag också i följebrevet som skickades ut till 
respondenterna i den huvudsakliga undersökningen.
   En effekt av detta tycks ha blivit att vissa tolkat det som att det handlat om ett klarspråksinitiativ 
av den typen Språkrådet ägnar sig åt, alltså ett projekt som syftar till att få myndigheter att uttrycka 
sig på vanlig, lättbegriplig svenska istället för att använda tillkrånglat byråkratspråk (se 
http://www.sprakradet.se/klarspråk). Påpekanden om ”hur mycket ton av myndighet som ändå 
sipprar igenom” och att vissa meningar innehåller ”många ’myndighetsord’” tyder på att några av 
respondenterna i pilotstudien kan ha haft just klarspråksarbete i bakhuvudet när de fyllde i 
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enkäterna. Jag kan dock inte se att det skulle ha någon betydelse för resultatet, eftersom jag tror att 
managementska uttryck upplevs som varken mer eller mindre myndighetsmässiga än icke-
managementska.
   En annan återkommande kommentar i provenkäterna är att man skulle behöva veta till vem texten 
vänder sig för att kunna bedöma den. Jag presenterade den helt kort som ”en text som berättar om 
ett planerat samarbetsprojekt i Stockholmsregionen” utan att specificera i vilket sammanhang den 
förekommit eller vem den var ämnad för, eftersom det var respondenternas egen uppfattning jag var 
ute efter. Men uppenbarligen är vissa inställda på att bedöma texten ”utifrån”, att svara på hur man 
tror att texten kan uppfattas även av andra än en själv. Möjligen kan också detta ha något att göra 
med inflytande från klarspråkstänkandet, där vikten av att anpassa sitt språk efter målgruppen 
betonas. Hursomhelst ändrade jag i presentationen av texten, så att det framgick att den var ”hämtad 
från en svensk bibliotekstidning”; närmare än så kunde jag ju inte precisera målgruppen.
   Vad gäller de utbytta uttryckens marknadsmässighet håller respondenterna överlag med om att 
ändringarna uppnår den effekt som är tänkt. En av respondenterna karaktäriserar användandet av 
uttrycken i M+-texten som ”marknadstillvänt och biblioteksfrånvänt”, en annan skriver att ”den är 
sådana begrepp som används i andra branscher än vår. Kanske lite modeord”. Två personer säger att 
de regerat på ordet manager; den ena har sett det som ett tecken på att man nog ”anlitat en ’konsult’ 
för uppdraget [att skriva texten]”. Ytterligare två personer skriver att de ”i princip” håller med om 
uppdelningen av uttrycken i mer eller mindre marknadsmässiga, men de betonar samtidigt att det är 
svårt att fälla kategoriska omdömen utan att titta på sammanhanget uttrycken förekommer i. ”Man 
kan tänka sig privata företag som hellre säljer stöd och hjälp än service (privata psykologer t ex)”, 
menar den ena av dem.
   Det är, tycker jag, en viktig poäng som kan vara värd att fundera över. Precis som den offentliga 
sektorn kan försöka efterlikna den privatas språk för att framstå som effektivare, ”proffsigare”, kan 
förstås företag uttrycka sig på ett sätt för tankarna till en offentlig institution, om det exempelvis vill 
framstå som mer omvårdande, omtänksamt. Ett privat sjukhus, där patienten ju verkligen kan vara 
kund i traditionell bemärkelse, kan ha intresse av att använda det förra uttrycket istället för det 
senare, för att patienten/kunden ska känna att sjukhuset intresserar sig för hennes välbefinnande 
snarare än hennes pengar. Kommer det språkbruket i så fall verkligen påverka hur patienten blir 
behandlad, eller kan det avfärdas som ”tom retorik”? Det är en fråga som speglar denna studie, men 
ändå faller utanför ramarna för den. Jag nöjer mig därför med att ännu en gång konstatera att 
enkäten är ett trubbigt instrument, och att jag med de förutsättningarna egentligen inte kan hoppas 
på mer än att uttrycken ”i princip” upplevs på det sätt jag avsett.
   Det är bara en respondent som är avgjort negativ till de femgradiga skalornas relevans; denna 
person svarar ”inte speciellt” på frågan om hur relevanta motsatsparen kändes. Tyvärr motiverar 
personen inte varför, men en tänkbar förklaring kan vara att den förväntade sig en helt annan typ av 
frågor om texten. ”Borde man veta läsarten innan man läser? För att veta vad man skall bry sig om. 
Innehåll eller form”, undrar den. Det verkar alltså som om personen tänkt sig att det rörde sig om ett 
slags läsförståelsetest, där man ska svara på frågor om vad man lyckats snappa upp av innehållet i 
texten snarare än att uttala sig om vad man tycker om den. För att försöka undvika sådana 
missförstånd justerade jag instruktionerna något. Den ursprungliga texten löd: ”När du läst färdigt 
texten kommer du att få svara på några frågor om hur du uppfattar den”; jag bytte uppfattar mot 
upplever för att betona att det handlar om de egna intrycken av texten.
   En person skriver att den ”reagerar på att ungdomligt blir positivt och ålderdomligt negativt” när 
den följer uppställningen intressant-ointressant, sympatisk-osympatisk och så vidare. Det 
reflekterade även jag över, men tyvärr hade enkättjänsten jag använde ingen funktion för att placera 
svarsalternativen i slumpmässig ordning, och då tyckte jag att det blev mindre förvirrande att med 
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den ”kronologiska” ordningen ungdomlig-ålderdomlig; alltså lät jag den vara kvar. I övrigt består 
de flesta kommentarerna om skalorna av förslag på ytterligare motsatspar som skulle kunna ingå i 
enkäten, bland dessa ”personlig/opersonlig”, ”enkelt/krångligt” och ”graden av formalitet” eller 
”formellt/informellt”. Det sista förslaget tog jag med i den slutgiltiga enkäten istället för självsäker-
osäker, som jag själv tyckte var en svår egenskap att bedöma med utgångspunkt i det begränsade 
materialet.

3.2 Urval och materialinsamling

I följande stycke går jag igenom hur urvalsprocessen sett ut och hur insamlingen av såväl 
kontaktuppgifter som enkätsvar gått till. Jag har gjort ett sannolikhetsurval (slumpurval) i flera steg. 
I bägge stegen har det funnits ett visst bortfall; i det första ledet för att en del kommuner och 
bibliotek inte velat lämna ut kontaktuppgifter till sina bibliotekarier, i det andra ledet för att inte alla 
respondenter besvarat den webbenkät jag skickat till dem. Den slutliga svarsfrekvensen var 62% för 
grupp M- och 69% för grupp M+.

3.2.1 Urval

Eftersom jag hade ambitionen att mina resultat i den mån var det möjligt skulle säga något om 
gruppen bibliotekarier som helhet har jag gjort ett sannolikhetsurval. Det finns mig veterligen inte 
någon komplett förteckning över personer som jobbar som bibliotekarier i Sverige. Därför har jag 
gjort ett flerstegsurval. Jag har utgått från Kulturrådets respektive SCB:s biblioteksstatistik för 
2008, som vid tillfället var den färskaste som fanns tillgänglig (under arbetets gång har Kulturrådet 
hunnit publicera biblioteksstatistik för 2009). Statistiken för detta år var uppdelad i tre separata 
publikationer för olika bibliotekstyper: folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek (2009 
års statistik är publicerad i en sammanhållen publikation).
  Skolbiblioteken har jag valt att helt utesluta från den här studien (dock inte sådana som är 
integrerade med folkbibliotek, eftersom de är ingår i folkbiblioteksstatistiken (Statens kulturråd 
2009 c, s. 9)). Anledningen till det är att jag bedömde att det skulle bli för arbetskrävande att 
upprätta en urvalsram för bibliotekarier som arbetar på skolbibliotek. Omkring 85% av skolorna 
saknar utbildade bibliotekarier, vilket skulle gjort insamlingen av kontaktuppgifter väldigt 
omständlig då det inte anges vilka de bibliotekariebemannade skolorna är (ibid. s. 17, 24). 
Dessutom saknas uppgifter om hur många skolbibliotekarierna är.
   Jag bestämde mig alltså för att koncentrera mig enbart på folkbibliotek och forskningsbibliotek. 
Statistiken för dessa bibliotekstyper är mer användbar för mina syften, vilket kanske inte är så 
konstigt med tanke på att personalsituationen där inte är lika varierande som på skolbiblioteken. 
Men inte heller här är statistikpresentationerna identiska med varandra. Folkbiblioteksstatistiken har 
samlats in på kommunnivå, medan forskningsbiblioteksstatistiken samlats in på biblioteksnivå 
(Statens kulturråd 2009b, s 2; SCB 2009, s. 51). För att kunna följa respektive upplägg och slippa 
blanda två olika typer av grupper (kommuner och bibliotek) har jag därför gjort ett stratifierat urval, 
det vill säga att jag gjort separata urval i de bägge stratumen folkbibliotek och forskningsbibliotek 
(se exempelvis Eliasson 2010, s. 47). Urvalsfrekvensen har dock varit proportionerlig mot gruppens 
relativa storlek; jag har alltså inte överrepresenterat någon av grupperna på bekostnad av den andra, 
vilket annars är vanligt när man gör stratifierade urval.
   Personalstatistiken för folkbiblioteken är uppdelad på två kategorier: Bibliotekarier, vilket 
definieras som ” personal med bibliotekarieutbildning eller motsvarande”, och Övrig personal, 
”kanslister, biblioteksassistenter, filialföreståndare, egna vaktmästare, bokuppsättare, 
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fritidspedagoger, chaufförer med flera” (Statens kulturråd 2009a, s 10, 89). Den här uppdelningen 
har varit direkt avgörande för mitt beslut att enbart inkludera bibliotekarier i min undersökning. Min 
ursprungliga avsikt var att försöka ta med all personal som jag bedömde hade inflytande över hur 
biblioteksverksamheten bedrivs. Här har dock biblioteksassistenter och filialföreståndare buntats 
ihop med vaktmästare och bokuppsättare, vilket gjorde att jag valde bort gruppen ”övrig personal” 
helt och hållet.
   I forskningsbiblioteksstatistiken finns ytterligare två personalkategorier. Antalet 
Biblioteksassistenter redovisas separat, likaså Fackutbildade specialister (SCB 2009, s 15). Men 
eftersom folkbiblioteksstatistiken ser ut som den gör har jag tyvärr ingen glädje av den 
specificeringen, utan jag får nöja mig med att titta på kategorin som motsvarar folkbibliotekens 
Bibliotekarier. För forskningsbiblioteken heter den Bibliotekarier/dokumentalister; jag utgår ifrån 
att sammanslagningen motiveras av att yrkesrollerna är till förväxling närliggande.
   Redovisningarna skiljer sig på ytterligare en för mig viktig punkt: Medan folkbiblioteksstatistiken 
anger antalet anställda bibliotekarier, visar forskningsbiblioteksstatistiken endast hur många 
årsverken bibliotekarierna/dokumentalisterna utförde (SCB 2009, s. 15, 21; Statens kulturråd 2009a, 
s. 10). Eftersom ett årsverke tyvärr inte kan svara på enkäter blev jag tvungen att försöka uppskatta 
antalet bibliotekarier/dokumentalister på forskningsbiblioteken. Detta gjorde jag genom att anta att 
de arbetar deltid i samma utsträckning som en genomsnittlig folkbiblioteksanställd, ca 83% (Statens 
kulturråd 2009a, s. 11).
   Jag utggick därför från följande siffror i mina beräkningar:

Antal folkbibliotekarier: 2955 stycken
Antal forskningsbibliotekarier/dokumentalister: 1380/0,83≈1666 stycken

Det innebär att folkbibliotekarier utgör 64% av populationen och forskningsbibliotekarier 36%. Jag 
hade bestämt mig för att skicka ut enkäten till sammanlagt 500 personer. För att förhållandet 
folkbibliotekarier/forskningsbibliotekarier skulle bli proportionerligt skulle då 320 av dem vara 
folkbibliotekarier och 180 av dem vara forskningsbibliotekarier.
   Eftersom jag inte med rimlig ansträngning skulle kunna ta fram en fullständig urvalsram vare sig 
för folk- eller forskningsbibliotekarier, gjorde jag inom bägge dessa stratum ett klusterurval. Det 
innebär att jag till att börja med delade in varje stratum i grupper (kluster) och gjorde ett 
slumpmässigt urval på gruppnivå. Sedan upprättade jag en urvalsram över alla bibliotekarier i de 
utvalda grupperna och gjorde ytterligare ett slumpmässigt urval, denna gång på individnivå 
(Eliasson 2010, s. 48).
   Jag har följt Kulturrådets biblioteksstatistiks uppdelning av folkbibliotek på kommuner och 
forskningsbibliotek på biblioteksenheter; kommuner och biblioteksenheter får alltså utgöra klustren 
i respektive stratum. Det finns 290 kommuner i Sverige, och forskningsbiblioteken var 77 till 

antalet år 2008. Det betyder att det i genomsnitt jobbade folkbibliotekarier per 

kommun och forskningsbibliotekarier per forskningsbibliotek. Men för att vara säker 
på att få fram minst 320 folkbibliotekarier och 180 forskningsbibliotekarier tog jag i lite i överkant 
och slumpade fram 64 kommuner och 17 forskningsbibliotek, vilket i teorin skulle ge betydligt fler 
bibliotekarier än jag behövde.
   En av de framslumpade kommunerna, Hällefors, har lagt ut sin biblioteksverksamhet på 
privatentreprenad; den drivs av en lokal bokhandlare (http://www.hellefors.se/kommun/bib/). 
Bibliotekarierna i kommunen är alltså privatanställda, och först tyckte jag att det då inte verkade 
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meningsfullt att fråga dem om hur de kände inför ett marknadsinfluerat sätt att tala; de var ju trots 
allt en del av just marknaden. Därför bestämde jag mig för att utesluta Hällefors ur undersökningen 
och slumpade istället fram en ny kommun. Det var ett förhastat beslut som jag ångrar nu i 
efterhand. Även om biblioteksentreprenören driver biblioteket med vinstintresse är det i slutändan 
inte en kommersiell verksamhet utan en kommunal service. Och då spelar det roll om 
bibliotekarierna förhåller sig till kommuninvånarna som användare eller kunder oavsett vem som 
står som utbetalare på deras lönespecifikationer. Men när jag väl kom på bättre tankar gick det 
tyvärr inte att gå tillbaka och korrigera mitt misstag. Detsamma gällde för Hammarskullens 
bibliotek i Göteborg, som drivs på entreprenad av Folkets hus. Det biblioteket uteslöt jag utan 
ersättare eftersom det bara var ett filialbibliotek och inte en hel kommun. Jag har inte justerat mina 
urvalsberäkningar med avseende på detta.
   Kalmar högskola, vars bibliotek var ett av de framslumpade forskningsbiblioteken, hade i 
årsskiftet 2009/2010 slagits ihop med Växjö universitet till Linnéuniversitet. Eftersom Växjö inte 
kom med i urvalet tog jag enbart med de bibliotekarier som jobbade i Kalmar samt två personer i 
chefsposition, som inte presenterades som särskilt knutna till någondera av de två städerna.
   När jag hade samlat in namn och kontaktuppgifter för så många som möjligt av de utvalda 
kommunerna och forskningsbiblioteken (se nedan för närmare redogörelse för uppgiftsinsamlingen) 
kunde jag ta fram det slutgiltiga stickprovet genom ett urval på individnivå. Först slumpade jag 
fram namnen på 160 folkbibliotekarier och 90 forskningsbibliotekarier som skulle få bedöma 
textvariant M+ och sedan ytterligare lika många ur vardera grupp som fick ta ställning till 
textvarianten M-. Bägge textvarianterna skickades alltså till 250 bibliotekarier vardera. 

3.2.2 Insamling av kontaktuppgifter

I mesta möjliga mån försökte jag inhämta namn och kontaktuppgifter för bibliotekarierna i de 
utvalda klustren från kommunernas och bibliotekens webbplatser på internet. Det innebär att jag var 
tvungen att utgå ifrån att de uppgifter som fanns där var fullständiga och aktuella, vilket de säkert 
inte alltid var. Men att försöka verifiera dem genom att maila eller ringa samtliga bibliotek hade 
blivit för krångligt och tidskrävande.
   Insamlingen på internet förutsatte att kontaktuppgifterna till bibliotekspersonalen angav namn och 
personlig e-postadress – eftersom jag skickade ut enkäten elektroniskt räckte det inte med 
telefonnummer. Dessutom var det nödvändigt med information om vilken titel den anställde hade, 
eftersom det var bibliotekarierna jag var ute efter. I ifyllningsanvisningarna för 
folkbiblioteksstatistiken definieras bibliotekarier som ”personal med bibliotekarieutbildning eller 
motsvarande”; det är denna definition jag haft som utgångspunkt. Forskningsbiblioteksstatistiken 
innehåller, vad jag kan hitta, ingen definition av gruppen bibliotekarier/dokumentalister, så jag utgår 
ifrån att den är motsvarande folkbiblioteksstatisikens.
   Det var dock inte alltid lätt att avgöra vem som skulle tas med och vem som skulle uteslutas. 
Titelangivelserna kunde vara väldigt varierande på de olika bibliotekens hemsidor, så ofta fick jag 
avgöra det från fall till fall. Den huvudregel jag gått efter har dock varit att bara personer som 
presenterats som någon typ av bibliotekarier, dokumentalister eller bibliotekschefer har kommit 
med i urvalet. Exempel på några titlar på personer som kom med i urvalet är Biblioteks- och 
kulturchef, enhetschef, områdeschef och avdelningschef (på bibliotek), barn- och skolbibliotekarie, 
bibliotekarie (skola) och gymnasiebibliotekarie (då det verkade som att personerna var verksamma 
vid integrerade skol- och folkbibliotek), IT-bibliotekarie, bibliotekspedagog. Exempel på titlar på 
några personer som inte kom med i urvalet är filialföreståndare (såvida det inte framgick att de 
också var bibliotekarier, uteslutna enligt folkbiblioteksstatistikens ifyllningsanvisningar, s 89), 
skolbibliotekarie (då något tydde på att deras bibliotek inte var integrerat, exempelvis annan typ av 
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e-postadress än övriga bibliotekarier), kultur & fritidschef, enhetschef IT-avdelningen, kultur- & 
bibliotekssamordnare, platschef, samt personer som saknade titelangivelse när i stort sett alla andra 
hade det.
    Hur jag resonerade ifråga om cheferna kräver kanske en närmare förklaring. Jag höll det för 
troligt att en majoritet av de personer som har en chefposition på biblioteken också har 
bibliotekarieutbildning, vilket ju är kriteriet för att räknas som bibliotekarie i 
folkbiblioteksstatistiken. Samtidigt finns det, som tidigare nämnt, en trend att rekrytera chefer utan 
specifika yrkeskunskaper för just det område de chefar över, så även på biblioteken. Alltså fanns det 
anledning att förvänta sig att en del av dem som presenterades som bibliotekschefer egentligen inte 
var att räkna som bibliotekarier enligt folkbiblioteksstatistikens definition. Eftersom en chefstitel 
väl smäller högre än bibliotekarieskap presenteras de som har en sådan nästan uteslutande med 
enbart den (med undantag för chefer med titlar av typen ”förste bibliotekarie” eller liknande), så det 
fanns ingen möjlighet för mig att utläsa vem som var vem. Men jag gjorde bedömningen att 
överlappningen borde vara så pass stor att det var bättre att ta med än att utesluta cheferna, vilket 
det hur som helst kändes rimligt att göra med tanke på att de om några har möjlighet att påverka hur 
biblioteken presenterar sig språkligt. Att ta med cheferna gav mig dessutom möjlighet att undersöka 
om det fanns någon motsvarighet till Huzells managementperspektiv-motståndsperspektiv i fråga 
om chefers och övriga anställdas syn på marknadsmetaforer.
   I en del fall saknade bibliotekens webbplatser helt kontaktuppgifter till de anställda, i andra fall 
presenterades de med ansvarsområde istället för titel. Då så var fallet mailade jag biblioteken och 
bad om fullständiga eller kompletterande uppgifter (om uppgifter saknades för en hel kommun 
mailade jag enbart huvudbiblioteket och inte enskilda filialbibliotek). Totalt skickade jag e-post till 
29 folkbibliotek och 6 forskningsbibliotek. Jag fick svar från de flesta, men inte alla, vilket jag tar 
upp under rubriken Svarsfrekvens/bortfall.

3.2.3 Insamling av svar

Att jag använde mig av en webbenkät istället för att skicka ut en postenkät berodde framför allt på 
att det var betydligt billigare. Jag skulle inte haft råd att kopiera och betala porto för att skicka 500 
enkäter med posten. Ett vanligt argument mot webbenkäter är att alla respondenter kanske inte har 
tillgång till en tillräckligt snabb internetuppkoppling (se exempelvis Hultgren 2007, s. 127). Det var 
dock inte ett problem jag bekymra mig om eftersom jag använde mig av respondenternas 
jobbadresser och jag inte tror att det är några allvarliga problem med uppkopplingshastigheten på 
landets bibliotek.
   Jag använde mig av webbenkättjänsten Surveymonkey (www.surveymonkey.com) för att skapa 
och distribuera min enkät. Genom denna tjänst skickade jag e-post till respondenterna. Mailet 
innehöll en kort presentation av mig själv och min undersökning samt en länk till en sida där man 
kunde fylla i enkäten. Tack vare att varje mottagare fick en länk som var speciellt knuten till just 
deras mailadress kunde tjänsten hålla reda på vem som svarat och inte svarat på enkäten, så att jag 
inte behövde skicka ut några onödiga påminnelser. Mottagarna hade också möjligheten att med ett 
enkelt klick avböja ytterligare mail från mig.
   Enkäten var öppen för svar i drygt fem veckor. Det första mailet gick ut i mitten av april 2010 (på 
grund av att Stockholms stadsbibliotek hade problem med sin hemsida vid den här tidpunkten fick 
de utvalda bibliotekarierna som jobbar där mailet först två dagar senare). Efter två veckor skickade 
jag en påminnelse till dem som ännu inte svarat, och ytterligare två veckor senare skickade jag en 
andra påminnelse till dem jag fortfarande inte fått in några svar från.
   I några fall hade jag inte tillgång till en fungerande e-postadress till respondenterna. Oftast 
berodde det på att jag bara kände till deras namn och en allmän formel för hur deras adresser skulle 
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skrivas (exempelvis fornamn.efternamn@kommunen.se), vilket inte fungerade alla gånger om 
respondenterna exempelvis hade dubbla efternamn. När jag inte kunde nå respondenterna direkt 
skickade jag istället e-post till biblioteken där de jobbade och bad mottagaren att vidarebefordra ett 
meddelande från mig, som innehöll en ”öppen” länk till enkäten. Det innebar en större risk för att 
fel personer skulle fylla i enkäten, men eftersom det rörde sig om så pass få personer och jag 
dessutom inte trodde att någon skulle ha något direkt intresse av att snedvrida resultaten i en 
studentuppsats tyckte jag inte att det utgjorde något större problem. Men jag kunde förstås inte 
skicka ut några påminnelser till de här personerna.

3.2.4 Svarsfrekvens/bortfall

Både i insamlingen av kontaktuppgifter och i insamlingen av enkätsvar har det funnits ett bortfall.  
När jag mailade bibliotek för att be om kontaktuppgifter fick jag uttryckligen nobben i tre fall: 
Bergsjöns bibliotek i Göteborg, Linköpings kommun och Strängnäs kommun meddelade 
allesammans att de inte lämnar ut namnlistor på sin personal, även om sistnämnda hänvisade till en 
sida på sin webbplats där vissa, gissningsvis ofullständiga kontaktuppgifter kunde utläsas. Såvitt jag 
kan bedöma, utan att vara särskilt juridiskt kunnig, så borde sådana listor rimligen omfattas av 
offentlighetsprincipen, eftersom folkbiblioteken är offentliga institutioner (se exempelvis Broms 
2005, s. 21-32). I så fall skulle biblioteken/kommunerna egentligen vara skyldiga att lämna ut dem 
på min begäran. Men eftersom medverkandet i min undersökning är frivilligt tyckte jag inte att det 
var lönt att insistera, utan accepterade deras nej.
   Från Torslanda bibliotek i Göteborg fick jag en ofullständig personalförteckning eftersom några 
av bibliotekarierna inte hade möjlighet att delta i undersökningen. Och efter att jag skickat ut en 
påminnelse var det dessutom ett antal bibliotek som fortfarande inte hade svarat: Majornas bibliotek 
i Göteborg, Stadsbiblioteket i Göteborg, Garaget i Malmö, Limhamns bibliotek i Malmö och 
Riksdagsbiblioteket (de två förstnämnda hade kontaktuppgifter till respektive biblioteks chefer på 
sin webbplats, så det var bara de som kom med i andra urvalsomgången).
   Av de 64 kommunerna i första urvalet saknade jag alltså uppgifter helt och hållet för 1 
(Linköping) och delvis för ytterligare 3 (Göteborg, Malmö och Strängnäs). Och av de 17 
forskningsbiblioteken var det 1 (Riksdagsbiblioteket) jag helt saknade uppgifter för. Hur bortfallet 
på den här nivån kan tänkas påverka resultatet av min undersökning är inte lätt att sia om. Vi kan i 
alla fall konstatera att det för folkbiblioteken gällt både större, medelstora och mindre kommuner, 
medan det för forskningsbiblioteken fallit bort ett specialbibliotek men inget högskolebibliotek.
   När det gäller bortfallet från webbenkäten såg det ut på följande vis: Av de 500 personer som jag 
skickade enkäterna till besvarade 330 stycken den (helt eller delvis), varav 156 personer hade läst 
M- och 174 text M+. Ett antal av dessa har dock uppgett att de inte har bibliotekarieexamen eller 
motsvarande. Eftersom jag, av anledningar redovisade ovan, bestämt att såväl dokumentalister som 
bibliotekschefer skulle ingå i studien bortsåg jag från svaren endast för personer utan 
bibliotekarieexamen eller motsvarande om de jobbade på folkbibliotek och inte hade en 
chefsposition. (Definitionen av bibliotekarier som personer med biblioteksexamen eller 
motsvarande kommer ju från folkbiblioteksstatistiken; hur gruppen ”bibliotekarier/dokumentalister” 
definieras där framgår inte.)
   När denna justering var gjord återstod totalt 319 personer som besvarat åtminstone 1 av frågorna i 
enkäten. 153 av dessa tillhörde grupp M- och 166 grupp M+. I grupp M- hade åtminstone 3 
personer fått enkäten trots att de egentligen inte tillhörde den tilltänka populationen, och för grupp 
M+ var den siffran 8.
   Den övergripande svarsfrekvensen kan alltså räknas:
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Jan Trost skriver att man får ”räkna med svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 procent på många 
enkätundersökningar” (2007, s. 137). Visserligen påpekar han också att chansen är större att nå en 
högre svarsfrekvens om enkäten riktar sig till specifika grupper, vilket min undersökning ju gör. 
Men hans kompanjon Oscar Hultgren skriver å andra sidan att ”svarsfrekvensen ofta blir lägre vid 
webbenkäter än vid postala enkäter” (2007, s. 135). Detta beror, tror han, på att ett e-brev som 
ligger elektroniskt gömt i datorn är lättare att glömma bort än ett vanligt brev som upptar fysiskt 
plats på ett skrivbord.
   En annan anledning han nämner är att e-postadresser ofta kan vara felaktiga eller inaktuella. Det 
har jag råkat ut för i 14 fall (8 M- respektive 6 M+); mailen kom tillbaka med beskedet att 
mottagaren inte kunde nås eller hade slutat. I dessa fall finns det väl ingen större anledning att anta 
att personerna skiljer sig särskilt mycket från övriga respondenter, annat än möjligen på den 
punkten att de i något högre utsträckning än andra är gifta (personer med dubbla efternamn är 
överrespresenterade…) och/eller har arbetsgivare som inte är så duktiga på att hålla 
kontaktinformationen på bibliotekets hemsida uppdaterad.
   Men i övriga fall är det svårt att veta om de som inte svarat skiljer sig från dem som svarat på 
något sätt som kan tänkas påverka studiens resultat. Det man kan göra, föreslår Trost, är att 
”jämföra sitt material med populationen eller det ursprungliga urvalet. Man vet nästan alltid något 
om sin population och/eller sitt urval” (2007, s. 137).
   Ja, en sak jag vet säkert är fördelningen mellan folk- och forskningsbibliotekarier i urvalet. 
320/500≈64% delar av urvalet bestod av folkbibliotekarier, och 180/500≈36% delar var 
forskningsbibliotekarier. Av de som uppgett vilken bibliotekstyp de arbetar på (och inte angett 
bägge) var 211 folkbibliotekarier och 105 forskningsbibliotekarier. Det betyder att folkbibliotekarier 
utgör 211/316≈67% av de svarande och forskningsbibliotekarier 105/316≈33% - ingen jättestor 
skillnad alltså.
   En annan sak jag har viss information om är antalet chefer. Enligt mina anteckningar 
presenterades 56 personer i stickprovet som någon sorts chef. 53 personer som fyllde i enkäten har 
bockat för rutan ”chef” (3 av dem har även bockat i rutan ”ej chef” och anser sig alltså ha 
någonslags bådeoch-funktion på sin arbetsplats.). Om mina anteckningar stämmer skulle cheferna 
ha en imponerande 95 procentig svarsfrekvens, långt högre än icke-chefernas. Jag skulle dock hålla 
det för troligt att en del av dessa svar kommer från personer med mellanchefspositioner som inte 
alla gånger finns angivna i kontaktinformationen (i grupp M+ har exempelvis lika många angett att 
de är chefer som jag har chefer antecknade, och detta trots att en av cheferna i gruppen tillhörde 
dem vars mailadress inte längre var giltig…). Det verkar ändå troligt att andelen svarande chefer är 
oproportionerligt hög i mitt material, men exakt hur oproportionerlig – det är inte gott att säga.
   Jag har inte kunnat hitta några uppgifter om åldersfördelningen inom bibliotekariekåren. Och den 
statistik SCB har på antalet utexaminerade från bibliotekarieutbildningar sträcker sig tyvärr inte 
längre tillbaka än till läsåret 1977/78 (SCB 2009d).
   Eftersom jag egentligen bara kan uttala mig med säkerhet om en av snedfördelningarna, och just 
den inte var speciellt stor, har jag inte viktat beräkningarna.
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3.3 Statistisk bearbetning av materialet 

Attitydskalor som Likertskalan och Osgoodskalan befinner sig på ordinalnivå (Eliasson 2010, s. 
38). Det innebär att mätvärdena har en inbördes ordning, att de kan rangordnas. Den som 
”instämmer delvis” i ett påstående har gett ett mindre tydligt medhåll än personen som ”instämmer 
helt”, men är mer välvilligt inställd till påståendet än någon som ”varken instämmer eller tar 
avstånd från” det. Däremot är det betydligt svårare att säga något om hur stora stegen mellan de 
olika mätvärdena är. Man kan till exempel misstänka att många upplever steget från att delvis ta 
avstånd till att helt ta avstånd som större än steget mellan delvis-alternativet och varken-eller-
alternativet, eftersom det kan uppfattas som lite ”extremt” att inta en ytterlighetsposition. Detta 
innebär att man inte utan vidare kan räkna ut ett medelvärde på den här typen av data.
   Det här kan medföra vissa begränsningar när man, som jag, vill testa om det finns någon skillnad 
mellan olika gruppers mätvärden på ordinalnivå. Den förhärskande åsikten i den mer basala 
statistiklitteraturen tycks vara att man bör hålla sig till så kallade icke-parametriska metoder och 
undvika de parametriska metoderna, som anses vara förbehållna skalnivåer där medelvärde kan 
räknas ut (intervall- och kvotskala) (se exempelvis Eliasson 2010:131; Bring & Taube 2006:113, 
Vejde 2002:70). Det råder dock inte någon absolut enighet i den här frågan. Thomas Doering & 
Raymond Hubbard menar att man kan tala om två läger: puritanerna och pragmatikerna (1979, s. 
338-240). Puritanernas åsikt är den som redovisas i statistiklitteraturen på introduktionsnivå: 
Medelvärden kan beräknas bara för de högra skalnivåerna, vilket begränsar vilka metoder som kan 
anses tillämpliga för de lägre nivåerna. Pragmatikerna, däremot, menar att sådana uppdelningar är 
mer teoretiskt än praktiskt motiverade, och att de eventuella fel som kan komma av att man 
behandlar en ordinalskala på samma sätt som en intervallskala (det vill säga utgår från att 
exempelvis en etta i betyg faktiskt motsvarar en numerisk etta och en betygsfemma en numerisk 
femma) är försumbara. 
   Mina mattekunskaper är inte på långt när tillräckligt stora för att jag ska kunna göra en 
bedömning av vilken av dessa ståndpunkter som är den mesta rimliga. Det ser dock ut som om det 
icke-parametriska alternativet åtminstone är mindre kontroversiellt; har man, som jag, svårt att 
argumentera för sitt val verkar det alltså säkrast att hålla sig till det. Sidney Siegel (1956) ger i sitt 
schema över icke-parametriska metoder förslag på olika test som kan användas då man, som jag, 
vill kontrollera eventuell skillnad mellan mätvärden på ordinalnivå för två stickprov (i mitt fall 
personer som läst text M+ respektive M-) som är oberoende av varandra (ibid., s. 5). Av dessa är 
Mann-Whitneys U-test enligt Siegel ett av det starkare, och det bästa alternativet till det 
parametriska t-testet; alltså får det bli det jag använder mig av. Detta test bygger på att mätvärdena 
rangordnas i stigande ordning; man utgår alltså från ett relativt mått, värdenas förhållande till 
varandra, istället för på de faktiska värdena i sig.
   Värdet på U kan uttryckas som summan av det antal värden för den ena gruppen som är högre än 
varje enskilt värde för den andra gruppen (jfr ibid. s. 119). Eftersom den meningen gissningsvis är 
ännu knepigare att tolka än den var att skriva kan det kanske vara på sin plats med ett exempel eller 
två. Ett par fiktiva extremfall kan förhoppningsvis vara belysande:

Exempel 1: På en sjugradig attitydskala har de tre personerna i testgrupp A kryssat i värdena 1, 2 
och 3, medan kontrollgruppen B:s fyra medlemmar kryssat 4, 5, 6, & 7. Här sammanfaller, smidigt 
nog, de faktiska värdena med deras respektive rangordning. Vi börjar därför direkt med att räkna ut 
U för grupp A. Vi konstaterar att 4 av grupp B:s värden är högre än 1, 4 av grupp B:s värden är 
högre än 2, och så vidare, så att vi får:
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UA=4+4+4=12
UB=0+0+0+0=0

Exempel 2: På en sjugradig attitydskala har de fyra personerna i testgrupp C kryssat 1,3, 5 & 7, 
medan de tre personerna i kontrollgrupp D kryssat 2, 4 och 6. Återigen sammanfaller värdena med 
rangordningen. Vi börjar med grupp C och konstaterar att 3 av grupp D:s värden är högre än 1, 2 av 
grupps D:s värden är högre än 3, och så vidare, så att vi får:

UC=3+2+1+0=6
UD=3+2+1=6

I exempel 1 är de två gruppernas värden helt åtskilda, vilket resulterar i största möjliga skillnad 
mellan värdena på U. Gruppen med det högre U-värdet har alltså haft lägst värden på attitydtestet. I 
exempel 2, däremot, är gruppernas värden helt och hållet sammanflätade, vilket ger lika stora U-
värden för bägge grupperna. Deras resultat på attitydtestet kan alltså anses likvärdiga.
   För större stickprov blir det förstås för krångligt att räkna ut U för hand på det här sättet. Istället 
använder man sig av formeln

där n1 respektive n2 står för antalet individer i grupp 1 respektive grupp 2, och R1 är rangsumman för 
grupp 1 (exempelvis 1+2+3=6 för grupp A i exempel 1 ovan). Vilken grupp som är 1 eller 2 är helt 
godtyckligt. Vi är dock för det mesta ute efter det minsta av U-värdena, något som kan kontrolleras 
med formeln

U= n1n2-U´

där U´ betecknar det större U-värdet (ibid., s. 120). Här kan vi också passa på att konstatera att 
summan av de bägge U-värdena alltså är lika med produkten av de bägge stickprovens storlekar:

U+U´= n1n2

Om det inte finns någon överlappning mellan gruppernas värden, och U därmed är 0, antar U´ sitt 
maximala värde n1n2 (jfr exempel 1).
   Huruvida ett visst värde på U visar att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 
eller inte kan avläsas i särskilda tabeller eller testas i statistikprogram som SPSS (jag har använt 
mig av det senare alternativet). Jag prövar två hypoteser: nollhypotesen (det finns ingen skillnad 
mellan attityderna hos bibliotekarier som läser text M- och attityderna hos bibliotekarier som läser 
text M+) och mothypotesen (det finns en skillnad; en så kallad tvåsidig mothypotes, vilket innebär 
att man inte tar ställning till åt vilket håll skillnaden pekar). Hur skillnaden ser ut för 
respondenterna, de personer som faktiskt svarat på enkäten, kan jag ju säga säkert. När det gäller 
skillnaden mellan populationerna de representerar kan jag däremot bara uttala mig om hur 
skillnaderna sannolikt ser ut, eftersom det alltid finns en viss risk att ett stickprov på något sätt är 
avvikande. Det sannolikhetsmått man brukar fokusera på vid hypotesprövning kallas 
signifikansnivå och anger risken för att acceptera mothypotesen trots att den är falsk; vanligt är att 
man anser att den risken högst får vara 5% (Körner & Wahlgren 2005, s. 122).
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   När bägge stickproven har en viss storlek (Fredrick Gravetter och Larry Wallnau föreslår n=20 
eller mer) kan U antas vara ungefärligt normalfördelad (Gravetter & Wallnau 2007, 646 ff.). 
Signifikansen kan då kontrolleras genom att man räknar ut z:

Ovan bråkstrecket har vi U:s avstånd från nollhypotesvärdet (n1n2/2) och under bråkstrecket ett 
uttryck för standardavvikelsen, som alltså är beroende av stickprovens storlek. z skulle förenklat 
kunna beskrivas som ett mått på hela populationens troliga avstånd till det värde den skulle ha om 
nollhypotesen är sann; ju större z är, desto mindre är chansen att nollhypotesen stämmer. Värdet på 
z svarar mot ett visst p-värde (prob-value), vilket är ett mått på sannolikheten att få ett lika stort
eller större avstånd än den man uppmätt trots att det inte finns någon skillnad mellan grupperna på 
populationsnivå; ett p-värde som understiger 0,05 anses vara statistiskt signifikant (Körner & 
Wahlgren 2005, s. 131f.). (I SPSS Statistics 17.0, som jag använt mig av, används en något mer 
komplicerad formel för z, där hänsyn tas till ties (SPSS for Windows 2008).)
   En nackdel med hypotesprövning är dock att bara säger något om sannolikheten att det finns en 
skillnad mellan två grupper, och egentligen ingenting om hur stor eller liten skillnaden i så fall är. 
Svante Körner & Lars Wahlgren varnar för att tolka ordet signifikant som betydelsefull i det här 
sammanhanget (ibid., s. 147). Har man bara ett tillräckligt stort stickprov ska även den allra 
futtigaste skillnaden kunna slås fast som statistisk signifikant, skriver de.
   För att kunna säga något även om storleken på eventuella skillnader mellan grupperna använder 
jag mig därför också av effektstorleksmåttet θ=U/n1n2, föreslagit av bland andra Robert Newcombe 

(2006a och 2006b). Det är en estimering av uttrycket θ=Pr[Y>X] + Pr[Y=X] där Pr står för 
probability, alltså sannolikheten, och Y och X är de två oberoende grupperna (Newcombe 2006a s. 
544). Det kan ses som ett uttryck för ”the degree of overlap (or, converselety, separation) between 
the values constituting the two samples”. Vi minns att n1n2 är högsta möjliga värde för U (eller U´). 
Värdet på θ=U/n1n2 ligger följaktligen mellan 0 och 1, beroende på hur stor andel av sitt maximala 
värde U kommer upp i. De bägge ytterligheterna innebär att stickprovens värden inte överlappar 
varandra överhuvudtaget (jfr exempel 1 ovan). Vid θ=0,5 är överlappningen mellan gruppernas 
värden fullständig; det finns alltså ingen skillnad alls mellan dem (jfr exempel 2 ovan). 
   θ=U/n1n2 ger ett värde som gäller endast för de aktuella stickproven. För att jag dessutom ska 
kunna uttala mig om värdet för hela den populationen som stickproven är draget från räknar jag ut
ett 95% konfidensintervall för θ med hjälp av det kalkylblad i Excel som Newcombe tillgängliggör 
via Cardiff Universitys hemsida (finns på http://medicine.cf.ac.uk/en/research/research-
groups/clinical-epidemiology/resources/ med filnamnet GENERALISEDMW1.xls). Ett 
konfidensintervall innebär att man räknar ut en nedre och övre gräns inom vilka hela populationens 
egentliga värde med en viss sannolikhet (i det här fallet alltså 95%) befinner sig. 
Konfidensintervallet räknas ut enligt metod 5 i Newcombes utvärdering av olika metoder för detta 
(2006b, s. 560). 
   I princip kan ett konfidensintervall för θ ersätta signifikansprövning; ett konfidensintervall som 
innefattar värdet 0,5 innebär, på samma sätt som ett p-värde som överstiger 0,05, att man på 
signifikansnivån 5% inte kan utesluta att det inte finns någon skillnad mellan grupperna (jfr  
Newcombe 2006a, s. 546). Men eftersom ett etablerat statistikprogram som SPSS kanske kan anses 
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väga tyngre än ett kalkylblad som tillgängliggjorts av en ensam professor och statistiker presenterar 
jag bägge resultaten parallellt.
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4. Analys

I det här avsnittet presenterar och kommenterar jag resultatet av den statistiska analysen av 
enkätsvaren. Först går jag igenom hela gruppens svar item för item, därefter tittar jag på hur 
svarsfördelningen ser ut när man delar upp respondenterna efter ålder, bibliotekstyp och så vidare. 
Eftersom jag inte kunnat hitta någon icke-parametrisk metod för att mäta interaktionen mellan två 
oberoende variabler har jag helt enkelt gjort separata Mann-Whtiney U-test för varje kategori av 
variablerna Född, Examen, Bibliotekstyp och Chef.
    Beräkningarna är gjorda med SPSS Statistics 17.0 och Robert Newcombes Excel-kalkylblad (se 
avsnittet Statistisk analys). Det kan vara bra att vara uppmärksam på att SPSS alltid anger det lägsta 
av de två U-värdena. I de fall grupp M+ haft ett högre U-värde än M- har jag dock räknat θ för detta 
högre U-värde (U´). På det sättet indikerar ett θ<0,5 alltid ett lägre resultat för grupp M- och θ>0,5 
ett lägre resultat för grupp M+. Här kan det också vara på sin plats att påminna om att 
respondenterna bedömt texten på en femgradig skala mellan två motsatsord, vilket innebär att ett 
lågt värde indikerar att respondenterna tyckte att texten var exempelvis mer Intressant, medan ett 
högt värde visar det motsatta, att de tyckte att den var mer Ointressant. Det kan kanske underlätta 
om man tänker att det rör sig om rangordning (där nummer 1 är den bästa placering man kan få) 
snarare än traditionell betygsättning (där det ju ofta tvärtom är femman som är det högsta betyget).
   I samtliga fall gäller signifikansnivån 5% och hypoteserna: 

Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan attityderna i grupp M- och M+
Mothypotes: Det är skillnad på attityderna i grupp M- och M+

Slutligen tar jag även upp hur respondenterna svarat i fältet för fria kommentarer.

4.1 Hela gruppens svar

4.1.1 Intressant-Ointressant

Det första respondenterna hade att ta ställning till var hur intressant de tyckte att texten var. 
Stapeldiagrammet nedan anger hur många procent av respondenterna i respektive grupp som kryssat 
för ett visst svarsalternativ:
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Figur 1: Stapeldiagram. Svarsfördelning i procent för Intressant-Ointressant, hela gruppen  

Det är svårt att utifrån det här diagrammet utläsa någon tydlig tendens för hur svaren fördelat sig. 
Värdena för grupp M- är någorlunda jämt fördelade mellan alternativ 1, 2 och 3. Det är också i det 
spannet de allra flesta värdena ligger för bägge grupperna. I grupp M+ är det dock stapeln för 
svarsalternativ 2 som den klart högsta. På den högra halvan av diagrammet, där de respondenter 
som ansett att texten var mindre intressant befinner sig, har M+ gruppen ett visst övertag. Men där 
rör det sig å andra sidan om en förhållandevis liten del av den totala svarsmängden.
   Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna ger följande resultat:

Ranks

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Intressant M- 152 153,55 23339,00

M+ 166 164,95 27382,00

Total 318

Test Statisticsa

Intressant

Mann-Whitney U 11711,000

Wilcoxon W 23339,000

Z -1,152

Asymp. Sig. (2-tailed) ,250

Tabell 1 & 2: Resultat Mann-Whitney för Intressant-Ointressant(SPSS), hela gruppen
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θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Intressant 0,464 0,402 0,528

Tabell 3: θ-värde med konfidensintervall för Intressant-Ointressant (Newcombe), hela gruppen

Vi ser alltså att det genomsnittliga rangtalet (Mean Rank) för text M- är lägre än motsvarande tal för 
text M+. Som jag skrivit tidigare rangordnas mätvärdena i stigande ordning; ju lägre mätvärde desto 
lägre rangtal. Och låga mätvärden ligger närmare polen Intressant, medan högre värden ligger 
närmare polen Ointressant. Att text M- har ett lägre rangtalsgenomsnitt än text M+ skulle alltså 
kunna tyda på att den upplevdes som mer intressant. Även värdet på θ, ca 0,46, pekar åt det hållet.
   Tittar vi på p-värdet (Asymp. Sig. (2-tailed)) ser vi dock att det är relativt högt, 0,25. Enligt den 
här beräkningen är det alltså risken för att den här skillnaden är helt slumpmässig ungefär en på 
fyra. På signifikansnivån 5% kan vi således inte förkasta nollhypotesen; vi kan inte anse det 
statistiskt säkerställt att det finns någon skillnad mellan hur intressant texten anses vara beroende på 
om den innehåller fler eller färre managementska ord och uttryck. Konfidensintervallet för θ 
innefattar mycket riktigt också värdet 0,5, det vill säga ”ingen skillnad”, såväl som möjligheten att 
det finns en liten övervikt för grupp M+.

4.1.2 Formell-Informell

I stapeldiagrammet för Formell-Informell är om möjligt ännu svårare att urskilja någon eventuell 
skillnad mellan grupperna:

Figur 2: Stapeldiagram. Svarsfördelning i procent för Formell-Informell, hela gruppen  

I båda grupperna har svarsalternativ två fått flest ikryssningar, en något högre andel för grupp M+ 
än grupp M-, som å andra sidan har högre procenttal i alla de övriga staplarna. På det hela taget ser
bägge grupperna ut att ha uppfattat texten som tämligen formell.
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   Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna ger följande resultat:

Ranks

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Formell M- 152 158,48 24089,50

M+ 166 160,43 26631,50

Total 318

Test Statisticsa

Formell

Mann-Whitney U 12461,500

Wilcoxon W 24089,500

Z -,206

Asymp. Sig. (2-tailed) ,837

Tabell 4 & 5: Resultat Mann-Whitney för Formel-Informell (SPSS), hela gruppen

θ =U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Formell 0,494 0,431 0,557

Tabell 6: θ-värde med konfidensintervall för Formell-Informell (Newcombe), hela gruppen

Vi ser att det bara finns en obetydlig skillnad i rangmedeltal mellan grupperna, de ser ut att vara i 
det närmaste identiska. θ ligger mycket nära 0,5. P-värdet 0,837 är också långt högre än den valda 
signifikansnivån på 5%. Nollhypotesen förkastas alltså inte, resultatet tyder inte på att det skulle 
finnas någon signifikant skillnad mellan de två texterna med avseende på hur formella de anses 
vara.

4.1.3 Ung-Äldre

I stapeldiagrammet för Ung-Äldre är kanske aningen lättare att utläsa en viss skillnad mellan
grupperna:
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Figur 3: Stapeldiagram. Svarsfördelning i procent för Ung-Äldre, hela gruppen  

Visserligen har det ”neutrala” alternativet 3, som alltså ligger mittemellan Ung och Äldre, den 
högsta procentandelen i bägge grupperna. Men vi ser också att M+ har högre staplar än M- på den 
unga, vänstra sidan av diagrammet, medan M- har ett övertag på den äldre högersidan.
   Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna ger följande resultat:

Ranks

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Ung M- 153 167,12 25570,00

M+ 164 151,42 24833,00

Total 317

Test Statisticsa

Ung

Mann-Whitney U 11303,000

Wilcoxon W 24833,000

Z -1,633

Asymp. Sig. (2-tailed) ,103

Tabell 7 & 8: Resultat Mann-Whitney för Ung-Äldre (SPSS), hela gruppen

θ=U´/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Ung 0,550 0,486 0,611

Tabell 9: θ-värde med konfidensintervall för Ung-Äldre (Newcombe), hela gruppen
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Rangmedelvärdena 151,42 för M+ och 167,12 för M- visar att text M+ fått lägre värden och att 
skribenten alltså uppfattats som yngre när managementska uttryck lagts till i texten. θ ≈0,55 visar 
också att fler i grupp M+ placerat skribenten närmare polen Ung. Men vi ser också att p-värdet 
ligger på dryga 10%, och att konfidensintervallet inte utesluter en skillnad som ligger precis på 
andra sidan om 0,5-strecket. Så vid en 5%-ig signifikansnivå behåller vi nollhypotesen; vi kan inte 
säga att det säkert finns någon skillnad mellan hur gammal en skribent antas vara beroende på om 
den talar om ”användare eller ”kunder”, ”att hjälpa” eller ”ge service”, och så vidare.

4.1.4 Insatt-Oinsatt

Stapeldiagrammet för Insatt-Oinsatt ser även den ut att kunna tyda på en viss skillnad mellan 
grupperna:

Figur 4: Stapeldiagram. Svarsfördelning i procent för Insatt-Oinsatt, hela gruppen  

Staplarna är fallande för bägge grupper. De flesta ser alltså ut att tycka att skribenten verkar veta 
vad den pratar om, oavsett hur den uttrycker sig i fråga om användare/kunder med mera. I det 
avseendet är grupperna lika. Men vi ser också att staplarna för svarsalternativ 1 och 2 har högre 
procentandelar i grupp M- än i grupp M+, medan förhållandet är det omvända från stapel 3 till och 
med 5. Har skribenten alltså gett ett mer insatt intryck i sin mindre marknadsmässiga skepnad?
   Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna ger följande resultat:

Ranks

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Insatt M- 152 150,65 22899,00

M+ 163 164,85 26871,00

Total 315
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Test Statisticsa

Insatt

Mann-Whitney U 11271,000

Wilcoxon W 22899,000

Z -1,477

Asymp. Sig. (2-tailed) ,140

Tabell 10 & 11: Resultat Mann-Whitney för Insatt-Oinsatt (SPSS), hela gruppen

θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Insatt 0,455 0,393 0,519

Tabell 12: θ-värde med konfidensintervall för Insatt-Oinsatt (Newcombe), hela gruppen

Som synes har M- lägre genomsnittsranking än M+, vilket skulle kunna tyda på att den som ikläder 
sig den förra språkskepnaden framstår som mer insatt. Men skillnaden är inte större än att den ger 
ett signifikansvärde på 0,14, och konfidensintervallet för θ spänner en liten bit över 0,5. På den 5%-
iga signifikansnivån behåller vi därför nollhypotesen att användandet av managementska inte 
påverkar hur pass insatt skribenten verkar vara.

4.1.5 Sympatisk-Osympatisk

Stapeldiagrammet för variabeln Sympatisk-Osympatisk ser ut på följande vis:

Figur 5: Stapeldiagram. Svarsfördelning i procent för Sympatisk-Osympatisk, hela gruppen
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Det mest iögonenfallande här är väl att så många respondenter valt att lägga sig mitt emellan de två 
polerna i sin bedömning av skribenten. Majoriteten i bägge grupper har valt det alternativet, vilket 
skulle kunna tyda på att det här generellt upplevs som en svår egenskap att ta ställning till, i alla fall 
utifrån det begränsade underlag den korta experimenttexten utgör. Men det finns också dem som 
trots allt satt sitt kryss i en ruta närmare någon av de två motpolerna. Och på den sympatiserande 
sidan av grafen är den procentuella andelen något högre för grupp M-, medan det på icke-
sympatiserande sidan tvärtemot är grupp M+ som åstadkommer de högsta staplarna.
   Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna ger följande resultat:

Ranks

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Sympatisk M- 151 151,19 22829,50

M+ 164 164,27 26940,50

Total 315

Test Statisticsa

Sympatisk

Mann-Whitney U 11353,500

Wilcoxon W 22829,500

Z -1,446

Asymp. Sig. (2-tailed) ,148

Tabell 13 & 14: Resultat Mann-Whitney för Sympatisk-Osympatisk (SPSS), hela gruppen

θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Sympatisk 0,458 0,396 0,522

Tabell 15: θ-värde med konfidensintervall för Sympatisk-Osympatisk (Newcombe), hela gruppen

Den skillnad man kan avläsa i diagrammet finns där också i genomsnittsrankingen – lägre för M-
som alltså ligger närmare Sympatisk, vilket också θ ≈0,46 visar. Men precis som tidigare är 
skillnaden för liten för att ge ett godtagbart signifikansvärde; 14,8% är högre än 5%, och 
konfidensintervallet sträcker sig strax över 0,5. Så vi behåller nollhypotesen, någon statistisk 
signifikant skillnad mellan grupperna kan inte påvisas.

4.1.6 Trovärdig-Icke trovärdig

Stapeldiagrammet för Trovärdig-Icke trovärdig liknar i många avseenden diagrammen för de andra 
variablerna:
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Figur 6: Stapeldiagram. Svarsfördelning i procent för Trovärdig, hela gruppen

Den procentuella fördelningen mellan svarsalternativen ser likartad ut för bägge grupperna, precis 
som det genomgående sett ut i den här resultatredovisningen. Här är det på den ”positiva” sidan 
tyngdpunkten ligger; de flesta svaranden i bägge grupperna verkar tycka att skribenten är hyfsat 
trovärdig. Andelen som känner så är något större bland dem som läst textvariant M-, medan de som
ställer sig mer tveksamma till trovärdighetsgraden är procentuellt sett fler bland dem som läste M+. 
Gruppen M- är dock ensam om att ha respondenter som avfärdar skribenten som helt icke-trovärdig.
   Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna ger följande resultat:

Ranks

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Trovärdig M- 152 150,69 22905,50

M+ 165 166,65 27497,50

Total 317

Test Statisticsa

Trovärdig

Mann-Whitney U 11277,500

Wilcoxon W 22905,500

Z -1,658

Asymp. Sig. (2-tailed) ,097

Tabell 16 & 17: Resultat Mann-Whitney för Trovärdig-Icke trovärdig (SPSS), hela gruppen



51

θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Trovärdig 0,450 0,388 0,513

Tabell 18: θ-värde med konfidensintervall för Trovärdig-Icke trovärdig (Newcombe), hela gruppen

Även detta resultat känns tämligen bekant. Det finns en skillnad i rangsummemedelvärdet till fördel 
för M-, och θ ligger strax under 0,45. Denna skillnad är ungefär lika stor som för de flesta andra 
variablerna (bara för Formell-Informell var den avsevärt mindre), en aning större bara. P-värdet är 
något lägre, 0.97, men inte tillräckligt lågt för att vi ska kunna acceptera mothypotesen på den valda 
signifikansnivån. Och som den övre gränsen för konfidensintervallet visar kan vi inte utesluta 
varken nollsamband eller en smärre skillnad till nackdel för M-.

4.2 Svar uppdelade på oberoende variabel

4.2.1 Född

För variabeln Född använder jag mig, som jag tidigare nämnt, av två kategorier: personer födda 
”50-tal eller tidigare” respektive ”60-tal eller senare”.
   För de äldre respondenterna, födda ”50-tal eller tidigare”, ser resultatet av samtliga Mann-
Whitney U-test och θ-beräkningar ut på följande vis:

Ranksa

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Intressant M- 87 81,76 7113,50

M+ 79 85,41 6747,50

Total 166

Formell M- 87 82,75 7199,50

M+ 79 84,32 6661,50

Total 166

Ung M- 88 87,65 7713,50

M+ 79 79,93 6314,50

Total 167

Insatt M- 87 79,21 6891,00

M+ 77 86,22 6639,00

Total 164

Sympatisk M- 86 78,58 6757,50

M+ 79 87,82 6937,50

Total 165
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Trovärdig M- 87 80,65 7016,50

M+ 79 86,64 6844,50

Total 166

Test Statisticsa,b

Intressant Formell Ung Insatt Sympatisk Trovärdig

Mann-Whitney U 3285,500 3371,500 3154,500 3063,000 3016,500 3188,500

Wilcoxon W 7113,500 7199,500 6314,500 6891,000 6757,500 7016,500

Z -,510 -,227 -1,098 -1,033 -1,443 -,868

Asymp. Sig. (2-tailed) ,610 ,820 ,272 ,301 ,149 ,385

Tabell 19 & 20: Resultat Mann-Whitney för samtliga item (SPSS), grupp Född 50-tal eller tidigare

Född 50-tal 
eller 
tidigare θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Intressant
Formell

Ung*
Insatt

Sympatisk
Trovärdig

0,478
0,490
0,546

  0,457
0,444
0,464

0,392
0,404
0,459
0,372
0,360
0,379

0,565
0,577
0,631
0,546
0,532
0,552

* θ=U´/n1n2

Tabell 21: θ-värde med konfidensintervall för samtliga item (Newcombe), grupp Född 50-tal eller tidigare 

Som vi ser följer resultatet i stort sett det resultat vi fick för hela gruppen: M- har lägre 
rangmedelvärde än M+ för alla egenskaper utom Ung-Äldre, där det istället är M+ som har det 
lägsta medelvärdet. Inget av resultaten uppvisar dock en tillräckligt tydlig skillnad för att det ska 
kunna anses vara statistiskt signifikant. Konfidensintervallen är aningen bredare, vilket är att vänta 
med mindre grupper, och alla omfattar de nollsambandsvärdet 0,5. För kategorin ”50-tal eller 
tidigare” behåller vi alltså nollhypotesen i samtliga fall.
   Tittar vi nu istället på den yngre respondentkategorin, de som är födda ”60-tal eller tidigare”, får 
vi följande resultat för Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningar:

Ranksa

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Intressant M- 64 72,47 4638,00

M+ 86 77,76 6687,00

Total 150
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Formell M- 64 76,69 4908,00

M+ 86 74,62 6417,00

Total 150

Ung M- 64 79,45 5084,50

M+ 85 71,65 6090,50

Total 149

Insatt M- 64 73,49 4703,50

M+ 86 76,99 6621,50

Total 150

Sympatisk M- 64 71,43 4571,50

M+ 84 76,84 6454,50

Total 148

Trovärdig M- 64 70,57 4516,50

M+ 86 79,17 6808,50

Total 150

Test Statisticsa,b

Intressant Formell Ung Insatt Sympatisk Trovärdig

Mann-Whitney U 2558,000 2676,000 2435,500 2623,500 2491,500 2436,500

Wilcoxon W 4638,000 6417,000 6090,500 4703,500 4571,500 4516,500

Z -,769 -,326 -1,177 -,517 -,848 -1,271

Asymp. Sig. (2-tailed) ,442 ,745 ,239 ,605 ,396 ,204

Tabell 22 & 23: Resultat Mann-Whitney för samtliga item (SPSS), grupp Född 60-tal eller senare

Född 60-tal 
eller senare

θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Intressant
Formell*

Ung*
Insatt

Sympatisk
Trovärdig

0,465
0,514
0,552
0,477
0,463
0,443

0,375
0,422
0,459
0,386
0,373
0,354

0,558
0,605
0,642
0,569
0,557
0,536

* θ=U´/n1n2

Tabell 24: θ-värde med konfidensintervall för samtliga item (Newcombe), grupp Född 60-tal eller senare

Resultaten kan väl knappast sägas skilja sig särskilt mycket från de äldre respondenternas; θ för 
formell har visserligen hoppat över till andra sidan 0,5-strecket, men det är ändå en försumbar 
skillnad. Vi behåller samtliga nollhypoteser även för denna åldersgrupp.
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4.2.2 Examen

Variabeln Examen är, precis som Född, uppdelad i två kategorier: respondenter som fick sitt diplom 
”70-tal eller tidigare” och de som kunde hämta ut det ”80-tal eller senare”.
   För den förra gruppen ser resultaten av Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna ut såhär:

Ranksa

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Intressant M- 26 27,65 719,00

M+ 27 26,37 712,00

Total 53

Formell M- 27 27,69 747,50

M+ 27 27,31 737,50

Total 54

Ung M- 27 28,33 765,00

M+ 27 26,67 720,00

Total 54

Insatt M- 27 25,94 700,50

M+ 27 29,06 784,50

Total 54

Sympatisk M- 26 23,98 623,50

M+ 27 29,91 807,50

Total 53

Trovärdig M- 27 28,06 757,50

M+ 27 26,94 727,50

Total 54

Test Statisticsa,b

Intressant Formell Ung Insatt Sympatisk Trovärdig

Mann-Whitney U 334,000 359,500 342,000 322,500 272,500 349,500

Wilcoxon W 712,000 737,500 720,000 700,500 623,500 727,500

Z -,320 -,095 -,414 -,828 -1,529 -,285

Asymp. Sig. (2-tailed) ,749 ,924 ,679 ,408 ,126 ,776

Tabell 25 & 26: Resultat Mann-Whitney för samtliga item (SPSS), grupp Examen 70-tal eller tidigare
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Examen 70-
tal eller 
tidigare θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Intressant*
Formell*

Ung*
Insatt

Sympatisk
Trovärdig* 

0,524
0,507
0,531
0,442
0,388
0,521

0,373
0,359
0,381
0,302
0,255
0,371

0,670
0,653
0,675
0,594
0,544
0,666

* θ=U´/n1n2

Tabell 27: θ-värde med konfidensintervall för samtliga item (Newcombe), grupp Examen 70-tal eller tidigare

Som vi ser i den första tabellen innehåller den här kategorin inte speciellt många respondenter, 
under 30 personer/grupp. Detta återspeglas också i de breda konfidensintervallen för θ och höga p-
värden. Inget samband kan påvisas mellan texttyp och de testade egenskaperna. Vi behåller alltså 
samtliga nollhypoteser.
   Att ovanstående kategori är liten betyder förstås att den andra kategorin, personer utexaminerade 
på ”80-tal eller senare”, är desto större. Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna ger följande 
resultat för dem:

Ranksa

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Intressant M- 115 117,16 13473,50

M+ 129 127,26 16416,50

Total 244

Formell M- 114 120,54 13741,00

M+ 129 123,29 15905,00

Total 243

Ung M- 115 131,39 15109,50

M+ 128 113,57 14536,50

Total 243

Insatt M- 114 114,93 13102,50

M+ 127 126,44 16058,50

Total 241

Sympatisk M- 115 118,81 13663,50

M+ 127 123,93 15739,50

Total 242
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Trovärdig M- 114 114,77 13083,50

M+ 129 128,39 16562,50

Total 243

Test Statisticsa,b

Intressant Formell Ung Insatt Sympatisk Trovärdig

Mann-Whitney U 6803,500 7186,000 6280,500 6547,500 6993,500 6528,500

Wilcoxon W 13473,500 13741,000 14536,500 13102,500 13663,500 13083,500

Z -1,163 -,335 -2,119 -1,363 -,658 -1,611

Asymp. Sig. (2-tailed) ,245 ,738 ,034 ,173 ,511 ,107

Tabell 28 & 29: Resultat Mann-Whitney för samtliga item (SPSS), grupp Examen 80-tal eller senare

Examen 80-
tal eller 
senare θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Intressant
Formell

Ung*
Insatt

Sympatisk
Trovärdig 

0,459
0,489
0,573
0,452
0,479
0,444

0,388
0,417
0,500
0,381
0,407
0,374

0,531
0,561
0,643
0,525
0,551

0,516764
* θ=U´/n1n2

Tabell 30: θ-värde med konfidensintervall för samtliga item (Newcombe), grupp Examen 80-tal eller senare

Här ser förhållandet mellan rangmedelvärdena och värdet på θ återigen ut ungefär som för hela 
gruppen, lägst för M- för alla egenskaper utom ungdomlighet. Just vad gäller ungdomlighet, vilket 
alltså skribenten som skrev textvariant M+ upplevs uppvisa i högre grad än skribenten bakom text 
M-, är resultatet också signifikant. 0,034 är lägre än 0.05, vilket innebär att vi på en 5%-ig 
signifikansnivå accepterar mothypotesen – personer som tog bibliotekarieexamen 1980 eller senare 
upplever skribenten som yngre om den använder sig av managementska än om den inte gör det. 
Den nedre gränsen för konfidensintervallet visar dock att vi inte kan utesluta en skillnad är så 
obetydligt skiljer sig från 0,5 att den faller bort vid avrundning. För övriga items behåller vi 
nollhypotesen.
   Eftersom resultatet för Ung-Äldre är signifikant tar vi fram ett stapeldiagram för denna egenskap, 
för att se hur svaren faktiskt fördelat sig:
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Figur 7: Stapeldiagram. Svarsfördelning i procent för Ung, grupp Examen 80-tal eller senare

De allra flesta respondenterna har alltså gissat på att skribenten är antingen en trea eller fyra på den 
femgradiga skalan mellan ung och äldre. Men skillnaden består i att M+ dominerar den vänstra 
halvan av diagrammet (1-3), medan M- har högra staplar på högersidan (4-5).

4.2.3 Bibliotekstyp

Eftersom skolbiblioteken inte kom med i den här undersökningen har variabeln Bibliotekstyp bara 
två kategorier: Folkbibliotek och Forskningsbibliotek.
   För folkbibliotekarierna ger Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna följande resultat:
        

Ranksa

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Intressant M- 99 98,30 9732,00

M+ 111 111,92 12423,00

Total 210

Formell M- 99 104,63 10358,50

M+ 111 106,27 11796,50

Total 210

Ung M- 100 113,43 11343,00

M+ 110 98,29 10812,00

Total 210

Insatt M- 99 101,04 10003,00

M+ 111 109,48 12152,00

Total 210
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Sympatisk M- 99 99,76 9876,50

M+ 109 108,80 11859,50

Total 208

Trovärdig M- 99 103,61 10257,50

M+ 111 107,18 11897,50

Total 210

Test Statisticsa,b

Intressant Formell Ung Insatt Sympatisk Trovärdig

Mann-Whitney U 4782,000 5408,500 4707,000 5053,000 4926,500 5307,500

Wilcoxon W 9732,000 10358,500 10812,000 10003,000 9876,500 10257,500

Z -1,699 -,213 -1,931 -1,080 -1,236 -,456

Asymp. Sig. (2-tailed) ,089 ,831 ,053 ,280 ,216 ,648

Tabell 31 & 32: Resultat Mann-Whitney för samtliga ites (SPSS), grupp Folkbibliotek

Folkbibliotek

θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Intressant
Formell

Ung*
Insatt

Sympatisk
Trovärdig

0,435
0,492
0,572
0,460
0,457
0,483

0,361
0,415
0,494
0,384
0,381
0,406

0,513
0,570
0,646
0,538
0,535
0,561

* θ=U´/n1n2

Tabell 33: θ-värde med konfidensintervall för samtliga item (Newcombe), grupp Folkbibliotek

Inga överraskningar här vad gäller rangmedelvärdenas förhållanden till varandra eller värdet på θ, 
mönstret känns igen sedan tidigare. P-värdet för Ung-Äldre ligger väldigt nära ett statistiskt 
signifikant resultat, men som det 95%-iga konfidensintervallet för θ visar skulle resultatet kunna 
hamna precis, precis under 0,5 också. Så nollhypotesen behålls såväl för Ung-Äldre som för övriga 
variabler.
  För forskningsbibliotekarierna ger Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna:

Ranksa

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Intressant M- 51 53,65 2736,00

M+ 54 52,39 2829,00

Total 105
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Formell M- 51 53,18 2712,00

M+ 54 52,83 2853,00

Total 105

Ung M- 51 53,41 2724,00

M+ 54 52,61 2841,00

Total 105

Insatt M- 51 48,18 2457,00

M+ 52 55,75 2899,00

Total 103

Sympatisk M- 50 50,56 2528,00

M+ 54 54,30 2932,00

Total 104

Trovärdig M- 51 46,32 2362,50

M+ 54 59,31 3202,50

Total 105

Test Statisticsa,b

Intressant Formell Ung Insatt Sympatisk Trovärdig

Mann-Whitney U 1344,000 1368,000 1356,000 1131,000 1253,000 1036,500

Wilcoxon W 2829,000 2853,000 2841,000 2457,000 2528,000 2362,500

Z -,220 -,064 -,144 -1,369 -,715 -2,333

Asymp. Sig. (2-tailed) ,826 ,949 ,885 ,171 ,474 ,020

Tabell 34 & 35: Resultat Mann-Whitney för samtliga item (SPSS), grupp Forskningsbibliotek

Forsknings-
bibliotek

θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Intressant*
Formell*

Ung*
Insatt

Sympatisk
Trovärdig 

0,512
0,503
0,508
0,426
0,464
0,376

0,404
0,395
0,399
0,323
0,358
0,279

0,619
0,611
0,615
0,538
0,574
0,487

* θ=U´/n1n2

Tabell 36: θ-värde med konfidensintervall för samtliga item (Newcombe), grupp Forskningsbibliotek

Forskningsbibliotekarierna som läst texten M+ har, av rangmedelvärdena att döma, upplevt den som 
en smula mer intressant än M-, till skillnad från hur det sett ut i de flesta andra fall. Men det är en 
skillnad som ligger långt ifrån statistisk signifikans. Det gör däremot inte det förhållandevis stora 
skillnaden i rangmedelvärde mellan grupperna när de bedömt skribentens trovärdighet. Här kommer 
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vi, med p-värdet 0,02, under den valda signifikansnivån på 0,05. Vi accepterar alltså mothypotesen, 
för gruppen forskningsbibliotekarier finns det en statistisk signifikant skillnad mellan hur man 
bedömer texterna med avseende på trovärdighet. Skillnaden är till fördel för texten M-; utan de 
managementska uttrycken upplevs skribenten som mer trovärdig än med dem. Det relativt breda 
konfidensintervallets övre gräns, θ ≈0,49, visar att vi på denna signifikansnivå inte kan utesluta att 
skillnaden är väldigt liten. Och för de övriga egenskaperna behåller vi nollhypotesen, ingen 
statistisk säker skillnad kan påvisas.
   Vi tar en titt på svarsfördelningen för Trovärdig-Icke trovärdig:

Figur 8: Stapeldiagram. Svarsfördelning i procent för Trovärdig, grupp Forskningsbibliotek

Den procentuella andel som anser att skribenten befinner sig på den trovärdiga halvan av skalan är 
som synes högre bland dem som läst text M-, medan andelen som bedömer trovärdigheten som ett 
varken-eller eller rent av mer icke-trovärdig än trovärdig är högre bland dem som fick läsa M+.

4.2.4 Chef

Även för variabeln Chef är kategorierna två stycken: Chef eller Ej chef. Respondenterna som 
uppgett att de har en chefsposition på sin arbetsplats ger följande resultat på Mann-Whitneys U-test 
och θ-beräkningarna:

Ranksa

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Intressant M- 24 24,00 576,00

M+ 27 27,78 750,00

Total 51

Formell M- 24 26,63 639,00

M+ 27 25,44 687,00

Total 51
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Ung M- 24 22,50 540,00

M+ 26 28,27 735,00

Total 50

Insatt M- 24 26,06 625,50

M+ 26 24,98 649,50

Total 50

Sympatisk M- 23 23,63 543,50

M+ 26 26,21 681,50

Total 49

Trovärdig M- 24 24,52 588,50

M+ 27 27,31 737,50

Total 51

Test Statisticsa,b

Intressant Formell Ung Insatt Sympatisk Trovärdig

Mann-Whitney U 276,000 309,000 240,000 298,500 267,500 288,500

Wilcoxon W 576,000 687,000 540,000 649,500 543,500 588,500

Z -,942 -,302 -1,524 -,288 -,702 -,723

Asymp. Sig. (2-tailed) ,346 ,763 ,128 ,773 ,483 ,470

Tabell 37 & 38: Resultat Mann-Whitney för samtliga item (SPSS), grupp Chef

Chef

θ =U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Intressant
Formell*

Ung
Insatt*

Sympatisk
Trovärdig

0,426
0,523
0,385
0,522
0,447
0,445

0,284
0,370
0,249
0,367
0,300
0,301

0,583
0,672
0,545
0,672
0,606
0,601

* θ=U´/n1n2

Tabell 39: θ-värde med konfidensintervall för samtliga item (Newcombe), grupp Chef

Här har vi återigen att göra med en kategori med få respondenter i respektive grupp, 27 stycken svar 
i vardera. Konfidensintervallen är breda och sträcker sig alla över värdet 0,5. Det närmaste vi 
kommer ett signifikant resultat är för Ung-Äldre, som i det här fallet faktiskt pekar i motsatt 
riktning mot vad det gjort i tidigare fall: lägre rangmedelvärde för M- än för M+. Men med p-värdet 
0,128 behåller vi såväl den nollhypotesen som de övriga.
   För respondenterna som inte är chefer ger Mann-Whitneys U-test och θ-beräkningarna följande 
resultat:



62

Ranksa

Text N Mean Rank Sum of Ranks

Intressant M- 123 127,00 15621,00

M+ 138 134,57 18570,00

Total 261

Formell M- 123 130,00 15990,00

M+ 138 131,89 18201,00

Total 261

Ung M- 124 142,55 17676,50

M+ 138 121,57 16776,50

Total 262

Insatt M- 123 122,35 15049,50

M+ 137 137,81 18880,50

Total 260

Sympatisk M- 123 124,16 15271,50

M+ 137 136,19 18658,50

Total 260

Trovärdig M- 123 123,41 15179,00

M+ 138 137,77 19012,00

Total 261

Test Statisticsa,b

Intressant Formell Ung Insatt Sympatisk Trovärdig

Mann-Whitney U 7995,000 8364,000 7185,500 7423,500 7645,500 7553,000

Wilcoxon W 15621,000 15990,000 16776,500 15049,500 15271,500 15179,000

Z -,843 -,222 -2,392 -1,765 -1,468 -1,641

Asymp. Sig. (2-tailed) ,399 ,824 ,017 ,078 ,142 ,101

Tabell 40 & 41: Resultat Mann-Whitney för samtliga item (SPSS), grupp Ej chef

Ej chef

θ=U/n1n2

95% konfidensintervall
Nedre Övre

Intressant
Formell

Ung*
Insatt

Sympatisk

0,471
0,493
0,580
0,441
0,454

0,402
0,423
0,510
0,373
0,386

0,541
0,562
0,647
0,511
0,524
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Trovärdig 0,445 0,377 0,515

* θ=U´/n1n2

Tabell 42: θ-värde med konfidensintervall för samtliga item (Newcombe), grupp Ej chef

En klar majoritet av respondenterna är alltså icke-chefer, och deras svar följer också det välbekanta 
mönstret för hela gruppen vad gäller rangmedelvärdena. Skillnaden mellan gruppernas rangordning 
för egenskapen Ung sticker dock ut som särskilt stor. Och vi ser också att resultatet på den punkten 
är signifikant; p-värdet 0,017 är lägre än den valda signifikansnivån 0,05. Det betyder att vi i det här 
fallet accepterar mothypotesen, det finns en skillnad mellan grupp M+ och M- i frågan om hur 
gammal de upplever skribenten som. I det här fallet är det alltså text M+ som av icke-cheferna antas 
ha en yngre upphovsmakare än M-. Konfidensintervallets nedre gräns, θ ≈0,51, visar att vi inte kan 
utesluta att denna skillnad skulle kunna vara väldigt liten. I övriga fall accepterar vi nollhypoteserna 
att ingen skillnad finns mellan grupperna.
   Svaren för Ung-Äldre har fördelat sig på följande vis mellan de två grupperna bland icke-
cheferna:

Figur 9: Stapeldiagram. Svarsfördelning i procent för Ung, grupp Ej chef

Skribenten upplevs som en tre eller fyra på den femgradiga skalan mellan Ung och Äldre av de 
flesta respondenter i bägge grupperna. Andelen som placerat skribenten på den yngre halvan eller 
som ett varken-eller är högre bland dem som läst texten med fler managementska uttryck, och de 
som tror att skribenten är mer gammal än ung är fler bland de som läst den mer mindre 
marknadsmässigt språk.

4.3 De fria kommentarerna

Möjligheten att med egna ord kommentera texten utnyttjades av sammanlagt 57 personer, varav 31 
hade fått läsa textvariant M+ och återstående 26 hade läst M-. Till att börja med kan vi konstatera 
att det bara är tre personer som har använt kommentarfältet för att uttrycka en åsikt om 
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managementska uttryck i en bibliotekstext. Två av dem är uttalat negativt inställda till detta:

Manager, kunder, produkter...  Det språket kan kallas ekonomiska och är helt onödigt, för att inte säga olämpligt, 
i en verksamhet som är skattefinansierad, riktar sig till medborgarna och har en annan rationalitet än marknaden. 

Det mest slående är att ord hämtade från företagsvärlden numera kryper in även i biblioteken: ”produkt”, 
”kunder”, ”marknadsföring” oetiskt och torftigt. Vad är en ”biblioteksprodukt”??!

Hur den tredje personen ställer sig till det är däremot svårare att veta, här rör det snarare om ett 
konstaterande:

”Manager”, ”bibliotekets produkter”, ”kundernas efterfrågan”. Ett språk som ger uttryck för liberal så kallad 
”marknadsanpassning”.

Möjligen skulle det kunna vara ett uttryck för om inte ett avståndstagande så i alla fall ett 
avståndsmarkerande att personen skriver ”så kallad ’marknadsanpassning’”, ungefär: ”Det där är 
någonting som andra pratar om, men det angår/intresserar inte mig”. Övriga 168 personer som läste 
texten om bibliotekskunder och –produkter har inte känts sig manade att kommentera just detta. Inte 
heller någon av de 153 som läste texten där de managementska uttrycken saknades kommenterade 
deras frånvaro. Biblioteksmanagementskans vara eller icke-vara verkar inte vara en fråga som 
väcker några starkare känslor hos särskilt många, alltså.
    Överlag är de som kommenterat texten avigt inställda till den, oavsett vilken variant de läst. Det 
behöver förstås inte betyda att de flesta som läste den tyckte på det sättet; någon som känner att den 
har något att klaga över är troligen mer motiverad att yttra sig än någon som tyckte att det var en 
helt okej text bara, inget mer med det. I alla fall kan man ur såväl de negativa som de något 
fåtaligare positiva kommentarerna utläsa olika uppfattningar om vad en text om bibliotek har, eller 
borde ha, för syfte. Grovt sett kan man dela upp dem i två kategorier.
   I den ena gruppen placerar vi kommentarer av den typ som vi känner igen från förstudien, dem 
som vittnar om ett Klarspråksinflytande. Jag har redan gett några exempel på hur det kan låta, och 
det låter ungefär likadant här. Någon efterlyser skrivhjälp till ”kansli-språks-svenskar”, någon annan 
tycker att det hela är ”byråkrat-torrt och överformellt”, en tredje menar sig tvärtom ha läst en ”ledig 
byråkratprosa”, en fjärde konstaterar kort och gott att det är en ”byråkrattext”. Medan en person 
upplever det som ”en tydlig text för fackfolk” anser en annan att informationen är ”allt för 
obegripligt sör [sic] folk som inte har biblioteksutbildning”.
   Åsikterna går alltså isär något. Men gemensamt för de här kommentarerna är ändå att man 
förhåller sig till ett slags idealtext såsom en sådan ser ut enligt Språkrådet, eller kanske snarare att 
man har samma skräckexempel i bakhuvudet: en dammdoftande kungörelse från en paragrafryttare 
på en svensk myndighet. Nyckelordet här är ”lättläst”, något en kommentator beklagar att texten 
inte är eftersom den ”skulle få fram budskate [sic] bättre” då. En bra text ska alltså vara tydlig men 
ändå ledig och målgruppsanpassad, den ska inte var överdrivet formell, ”tungläst” eller ” lång och 
krånglig”, vilket är några andra omdömen om texten. Målet med texten är att informera; läsaren, 
oavsett om det rör sig om en kollega eller en medlem av allmänheten, ska få veta vad som gäller, 
vad som är på gång. Och den ska inte behöva rådbråka sin hjärna för att det ska framgå!
   Den andra typen av kommentarer är sådana som anmärker på textens förmåga, eller brist på 
förmåga, att väcka positiva känslor. ”Oinspirerande!” klagar en av respondenterna, ”urtråkig!” 
utbrister en annan. ”Vanlig” och ”neutral”, men ”hade kunnat väcka mer intresse om anslaget varit 
mer entusiastiskt” och ”opersonlig och väcker inte entusiasm” lyder två andra omdömen. En annan 
respondent spår raka motsatsen: Eftersom ”det är en text med ett positivt budskap” blir man ”nöjd 
när man läser texten” tror den. 
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   Som synes är man inte heller här överens om ifall texten uppfyller kraven, men man är åtminstone 
eniga om vilka kraven är: Bibliotekstexten ska vara underhållande, inspirera, väcka intresse och 
entusiasm, göra läsaren nöjd. Detta är krav som traditionellt inte ställts på texter som informerar om 
offentlig verksamhet utan snarare på sådana som marknadsför produkter. Textens huvudsakliga 
syfte är inte att sprida information om biblioteksprojekt, den ska snarare ”sälja in” projektet, göra 
läsarna mer välvilligt inställda till det.
   Nu finns det förstås ingen absolut motsättning mellan att informera och att reklamera, tvärtom går 
de många gånger hand i hand: det är lättare att ta till sig innehållet i en text om det presenteras på ett 
intressant sätt, och det kan vara svårt att gilla en text man inte begriper. Detta är också något som 
avspeglar sig i kommentarerna; det finns inte alltid någon tydlig skiljelinje mellan de två 
kategorierna. Då kan det exempelvis låta såhär:

                                                                                                                                                                                                
Texten lyckas inte fånga läsaren. Den är för formell och snårig, borde förenklas och göras roligare.

Att läsaren ska fångas och texten göras roligare är typiska reklamtextkrav, men för att nå dit måste 
man få in lite klartexttänkande också: bort med det formella och snåriga, förenkla!
   Man kan också betrakta kategorierna som två olika kravnivåer, som i nedanstående citat:

Texten är klar och tydlig. Det är ju inga oväntade eller överraskande grepp som i mina ögon skulle göra den 
intressant (om det nu är det man vill uppnå med den?)

Nivå 1, klarspråksnivån, är alltså uppnådd tack vare textens tydlighet. Däremot når den inte upp till 
nivå 2, den behagande nivån, eftersom den saknar det där lilla extra, utsmyckningar, stilgrepp eller 
liknande, som skulle kunnat höja den ett snäpp. Men nivå ett känns trots allt fullt tillräckligt, allt 
utöver det är bara grädde på moset. Eller rent av onödigt prål? Det verkar i alla fall nedanstående 
respondent vilja göra gällande:

Korrekt och klar text rent språkligt och även innehållsmässigt. Visst inte jättekul skriven men hellre formell och 
begriplig än skojig och obegriplig.

Innehåll före form alltså. Respondenten är medveten om att båda sortens krav kan ställas på en text, 
och försvarar skribenten mot de eventuella invändningar som kan komma att göras mot att hon inte 
ägnat tillräckligt stor uppmärksamhet åt utformningen.
   Att förvänta sig att en bibliotekstext ska likna reklamtexten visar tydligt på ett inflytande från 
NPM. Ska biblioteket bli mer företagsliknande är en av sakerna det måste lära sig förstår att 
framställa sig självt på ett tilltalande sätt för att locka till sig kunder. Kunden ska underhållas, 
inspireras (till att använda sig av bibliotekets produkter), göras nöjd. Och även internt är det viktigt 
att föremedla visioner, entusiasmera. Kan ett sätt att uppnå detta vara att beskriva verksamheten i 
företagsmässiga ordalag? Upplevs det managementska tilltalet som mer säljande än det icke-
managementska?
   I så fall borde man kunna anta att text M+ får mer beröm och mindre kritiken av den sorten, och 
vice versa för text M-. Möjligen skulle man också kunna förvänta sig det motsatta, att text M+ blir 
mer kritiserad för sin brist på klarspråk än text M-, i alla fall i den mån de respondenter som 
bedömer texten utifrån klarspråkskriterier håller med om att trist men tydligt är att föredra framför 
fantasieggande men förvirrande. Om de överhuvudtaget ser den motsättningen; kopplingen 
managementska-klarspråksproblematik är inte lika tydlig som kopplingen managementska-
reklamtextsideal.
   Tyvärr var jag ju inte förutseende nog att försöka täcka upp den här dimensionen av texttyckande 
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när jag konstruerade enkäten. Hade jag vetat då det jag vet nu kunde jag bett respondenterna 
bedöma var texten befanns sig på en skala mellan exempelvis inspirerande och oinspirerande, 
positiv och negativ. Det material jag har nu är inte på långt när tillräckligt stort för att kunna ge 
några säkra svar på de här frågorna. Men i den mån det går att koda kommentarerna (det är inte helt 
enkelt, är exempelvis ”stelt och torrt!” ett omdöme om läsbarhet eller underhållningsvärde?) verkar 
det i alla fall inte finnas några indikationer på att omdömena skiljer sig åt med avseende på vilken 
textvariant respondenterna läst. Såväl kritik som beröm, både vad gäller klarspråks- och 
reklamkvalitéer, ser ut att vara jämt fördelade mellan M+ och M-.
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5. Resultatdiskussion

Det vi har att ta ställning till här är alltså framför allt en rad nollresultat. Mann-Whitneys U-test 
visade inte på några signifikanta skillnader mellan hur den grupp som läst text M+ och den som läst 
M- bedömde någon av de sex egenskaper de ombads ta ställning till. Och detsamma gällde, med tre 
undantag, när vi delade upp grupperna med avseende på ålder, examensår, bibliotekstyp och 
hierarkisk position på sin arbetsplats.
   Till att börja med kan det alltså vara bra att säga något om vad ett nollresultat egentligen innebär. 
En vanlig missuppfattning är att det är ett bevis för nollhypotesen (Nickerson 2000). Det stämmer 
inte. Hypotesprövning syftar framför allt till att avgöra hurpass hållbar mothypotesen är, och att 
kraven är relativt högt ställda för att den ska accepteras innebär samtidigt att tröskeln för att 
nollhypotesen behålls blir desto lägre. Körner och Wahlgren menar att processen kan liknas vid en 
rättegång (2005, s. 123). Rätten har att ta ställning till om den åtalades skuld är bortom rimligt 
tvivel. Det betyder att ett frikännande inte nödvändigtvis behöver innebära att rätten är övertygad 
om att personen är oskyldig, utan i många fall kan det vara så att den bara inte anser att bevisen är 
tillräckligt starka för att man ska kunna vara säker på att personen är skyldig. Det innebär 
(förhoppningsvis) att få människor döms trots att de är oskyldiga, men tyvärr också att många 
skyldiga går fria. Och på liknande sätt förhåller det sig med hypotesprövningar: Risken är relativt 
liten att man accepterar en mothypotes som inte stämmer, men därför desto större att man behåller 
nollhypotesen trots att den är felaktig. Hur stor den risken är kan man inte säga exakt, och Körner 
och Wahlberg manar därför till försiktighet när man tolkar ett nollresultat (ibid., s. 146, 122).
   Om vi därför går ut försiktigt med att titta enbart på resultatet för de respondenter som ingick i 
den här studien, kan vi konstatera att resultatet pekar åt det håll som man skulle kunna misstänka 
när man tar del av tidigare forskning om offentliganställda som konfronteras med managementskan. 
Vi har mött lärare som föredrar sin egen variant av fackspråk, socialarbetare som förfasas över att 
språket förvandlar människor till handelsvaror, järnvägsarbetare som gör motstånd mot 
marknadsretoriken – känns det då inte troligt att även bibliotekarierna skulle sälla sig till skaran 
som tycker att nyspråket skaver? Visserligen har vi också stött på kronofogdar som tagit emot 
språkförnyelsen med öppna armar och folkbildare som bytt språklig sekterism mot 
välkomstanförande, men åtminstone jag får intrycket att det på det hela taget lutar mer åt ett 
negativt än ett positivt förhållande. (Om det sedan säger mest om de offentliganställdas attityder 
eller om inställningen hos de personer som ger sig på att skriva om det här ämnet – det kan förstås 
diskuteras.)
    Mycket riktigt har också den grupp som läst den variant av tidningstexten som innehöll färre 
managementska uttryck på det hela taget upplevt den som intressantare och skribenten som mer 
insatt, sympatisk och trovärdig (tabell 1-3, 10-18). De som läste om kunder och managers tyckte i 
sin tur att skribenten verkade yngre än de som fick ta del av en text om användare och chefer (tabell 
7-9), medan grupperna i stort sett var eniga om hur pass formell tonen var (tabell 4-6).
   Men vi kan också konstatera att de här skillnaderna inte var speciellt stora. Med θ-värden på 
blygsamma avstånd från nollsambandsvärdet 0,5, för de flesta variablerna en differens på mellan 
0,04 och 0,05, skulle man rent av kunna anse att skillnaden var så liten att det nog kan sägas gränsa 
till det betydelselösa. De flesta i grupp M+ skulle förmodligen inte känna igen sig i exempelvis 
Agevalls redogörelse för offentliganställdas motvilja mot managmentska, alltså.
   Om vi så lyfter blicken och ser på hela populationen, så har vi alltså konstaterat att vi på den 5%-
iga signifikansnivån inte kunnat utesluta att de små skillnader som finns på stickprovsnivå 
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överhuvudtaget inte finns på populationsnivå. Konfidensintervallen för θ visar att det rent av är 
möjligt att populationens sanna värden pekar i motsatt riktning i förhållande till stickprovens; att det 
är grupp M+ som tycker att skribenten är mer insatt, sympatisk och trovärdig och texten mer 
intressant, att uttryck som ”bibliotekens produkter” faktiskt får en skribent att uppfattas som äldre 
(och därmed mossigare?). Men vi kan också slå fast att om förhållandet skulle se ut på detta 
omvända vis, så är de skillnaderna i så fall sannolikt så minimala att de knappt är värda att ta notis 
om, omkring 0,5 ±0,02. Någon entusiastisk managementskekramare är således bibliotekarien i 
gemen med stor säkerhet inte.  
   Tittar vi istället på de gränser som utgör största troliga avstånd till nollsambandsvärdet så ligger 
det på omkring 0,5±0,1 förutom för Formell-Informell, som ligger så centrerat kring 0,5 att jag 
lämnar det därhän. θ -värden på 0,4 för de variabler som tydligt uttrycker sympati/antipati skulle 
inte heller de vara indikatorer på något massivt motstånd mot managementskan, men det skulle 
ändå vara en nivå där skillnaderna inte kunde viftas bort som helt och hållet oväsentliga. För de här 
egenskaperna ligger merparten av den troliga skillnad konfidensintervallen ringar in på den sida om 
nollsambandsvärdet som är till den mindre managmentska textens fördel. Det kan läsas som att det 
är troligare att det finns en viss motvilja mot managementska bland bibliotekarier än att det inte gör 
det. Men på det hela taget blir min bedömning ändå att den motviljan i så fall förmodligen inte är 
särskilt stark eller utbredd.
   Om vi tänker oss attityden som tredelad, bestående av en kognitiv, en affektiv och en 
beteendemässig komponent, kan vi alltså säga att resultat inte visar på några tydliga föreställningar 
eller känslor kopplade till managementskan. Och därmed verkar det inte heller troligt att det skulle 
finnas några starka incitament att anpassa sitt beteende i den här frågan. Bibliotekarier i allmänhet 
borde, av det här resultatet att döma, inte tycka sig ha några särskilda skäl att varken anamma eller 
motarbeta ett sätt att tala om biblioteket som framställer dess verksamhet som företagslikt.
   Huruvida man accepterar ovanstående slutsatser beror förstås på om man har några invändningar 
mot studiens validitet och resultatets generaliserbarhet. Kanske tycker man att managementskan 
borde varit mer markerad i experimenttexten, kanske anser man att kontexten är så avgörande att 
några vidare generaliseringar över huvud taget inte är möjliga.
   En något försiktigare slutsats av den här studiens huvudsakliga resultat skulle i så fall kunna 
formuleras: Det verkar som om det idag är möjligt att i en kort tidningstext om 
biblioteksverksamhet använda ett antal uttryck med klara markadskonnotationer utan att det ger 
upphov till någon tydlig reaktion, varken positiv eller negativ, hos de flesta bibliotekarier. Och 
utöver det tycker jag att man mot bakgrund av NPM-tänkandet framväxt inom den offentliga 
sektorn kan sträcka sig så långt som till att påstå att detta kan anses vara symptomatiskt, utan att det 
för den sakens skull behöver tolkas som att man gör anspråk på att kunna förutse hur bibliotekarier i 
varje given situation kommer att reagera på marknadsmetaforer. Jag tror inte att det är en alltför 
vågad gissning att resultatet skulle ha sett annorlunda ut om den här studien hade utförts på 70-talet.
   Däremot kan man i den här studiens resultat inte hitta några belägg för att de personer som var 
med innan NPM skulle ha ”fastnat” i den eran. Det finns inga iögonfallande skillnader mellan θ-
värdena för de som är födda på 50-talet eller tidigare och de som är födda på 60-talet eller senare, 
och i ingen av åldersgrupperna finns det en statistiskt signifikant skillnad mellan dem som läst text 
M- och dem som läst text M+ (tabell 19-24). Inte heller när vi ur den förra gruppen skiljer ut dem 
som tog sin bibliotekarieexamen på 70-talet eller tidigare (ingen i den senare gruppen fick sitt 
diplom så tidigt, av förståeliga skäl) finns det något entydigt tecken på att man föredrar 
biblioteksspråket som det var förr (tabell 25-27). Visserligen kan vi notera θ≈0,39 för Sympatisk-
Osympatisk, så för respondenterna i den här gruppen kan vi säga att de tydligare än andra markerar 
att de gillar skribenten bättre när biblioteket inte framställs som ett företag. Men gruppen svarande 
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är i det här fallet för liten för att man ska kunna dra slutsatsen att det gäller även för hela 
populationen; ett brett konfidensintervall som sträcker sig över 0,5 gör att vi inte kan utesluta att 
sympatierna i själva verket ser helt annorlunda ut. 
   I gruppen med examen av senare datum, 80-tal eller senare, är det resultatet för Ung-Äldre som 
utmärker sig; för den egenskapen finns det en statistisk säkerställd skillnad mellan grupp M+ och 
M- (tabell 28-30). Frågan är hur ett sådant resultat ska tolkas. Av de undersökta egenskaper som 
utgör min skala är Ung-Äldre den minst entydigt laddade. Medan det i nästan alla tänkbara 
scenarion är någonting eftersträvansvärt att vara exempelvis sympatisk eller insatt, kan 
ungdomlighet anses vara såväl positivt som negativt. Det kan å ena sidan förknippas med vitalitet 
och nytänkande, vilket väl oftast, om än inte alltid, ses som något positivt. Å andra sidan kan det 
kopplas samman med naivitet, att inte vara torr bakom öronen, ungdomligt oförstånd, alltsammans 
negativa saker. Och omvänt kan ålderdom associeras med såväl stagnation som vishet.
   Följer vi uppdelningen av attityden i tre delar måste väl Ung i min skala framför allt ses som ett 
mått på det kognitiva. Det säger något om vilka åldersföreställningar (eller kanske –fördomar) som 
eventuellt finns om personer som använder managementska. Däremot säger det inte speciellt 
mycket om det affektiva, hur respondenterna känner inför en skribent vars språk gör att den 
uppfattas som ung- eller ålderdomlig.
   Det vi kan konstatera är att i de två fall det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupp 
M+ och M- i fråga om hur ung skribenten upplevdes vara (utöver personer med examen från 80-tal 
eller senare även personer som ej är chefer), fick vi inte ett statistiskt signifikant resultat för andra 
egenskaper mer tydligt knutna till sympatier eller antipatier. Man skulle exempelvis kunnat tänka 
sig att upplevelsen av skribenten som yngre kunde ha hängt samman med att man uppfattade den 
som mindre insatt (om man tycker att ynglingar i gemen inte hunnit skaffa sig ordentligt koll på 
läget än) eller kanske omvänt som mer sympatisk (om man tycker att det är trevligt med unga 
människor som inte sitter fast i gamla invanda mönster och föreställningar). Men några sådana 
kopplingar kan alltså inte påvisas här, varken för personer som tagit examen 80-tal eller senare eller 
personer som inte har en chefposition.
   Men när den managementsktalande ses som yngre än den icke-managementsktalande skulle det i 
alla fall kunna tas som ett troligt tecken på att managementskan i respondenternas öron låter som en 
framtidens melodi, oavsett om man sedan tycker att det är ljuv musik eller att det skorrar falskt. Den 
som inte talar managmentska har ju trots allt, tror man, närmare till pensionen… Den variant av 
modernitet vi står inför skulle alltså vara den som, med Hasselbladhs ord, betonar ”följsamhet mot 
kunden”. Uppfattas den som oundviklig, den ”obestridbara marknaden” som Huzell talar om? Det 
är en tolkning som ligger nära till hands om de managementsktalande ses som biblioteksvärldens 
arvtagare. Men det beror ju också på om detta språkliga inslag bedöms vara beständigt. Kopplingen 
ungdom-managementska skulle ju också kunna vara en man gör med ungdomens presumtiva 
mottaglighet för modenycker i åtanke, att man tänker att det rör sig om uttryck som är ”lite 
modeord”, som en av respondenterna i förstudien beskrev managementskan. Och då skulle den ju 
kunna vara något man antas växa ifrån när man blir äldre.
   Hur det kommer sig att personer som tog examen på 80-talet eller senare tycker att skribenten 
låter yngre i texten M+ är det svårare att hitta någon förklaring till i den tidigare forskning jag tittat 
på. Enligt Blom är det troligt att den som inträder i ett yrkessammanhang (i Bloms fall 
socialtjänsten) utan att ha någon relation till områdets professionella språk såsom det såg ut innan 
NPM kommer att ha lättare att ta det nya språket till sig. De senare utexaminerade i det här fallet 
identifierar också managementskan som mer av ett nyspråk, vilket ju tyder på att det åtminstone 
finns något slags medvetenhet om att det finns ett annat, äldre sätt att uttrycka sig om 
verksamheten. Men som sagt kan inga statistiska säkerställda sympatier eller antipatier i övrigt 
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knytas till de olika uttryckssätten.
  Johanssens och Pors undersökning av danska bibliotekschefers inställning till NPM kan kanske 
kasta visst ljus över hur det kommer sig att icke-cheferna tycker att managementtalaren låter yngre 
medan (det, minns väl, icke-signifikanta) resultatet i den här studien pekar åt motsatt håll för 
cheferna (tabell 37-42). Om NPM är lite yesterdays news hos bibliotekschefer, som enligt Johanssen 
och Pors gått vidare till en ”mjukare” ledarstil, är det väl troligt att man som managmenttalande inte 
uppfattas som lika ung och modern som hos icke-cheferna, som förmodligen inte hänger med i det 
senaste inom management-teori och för vilka NPM då kanske fortfarande ses som mer av en 
nymodighet. Men vi bör också hålla i åtanke att varken för de senare utexaminerade eller icke-
cheferna kan man på det 95% signifikansnivån utesluta att skillnaderna mellan grupp M- och M+ är 
väldigt små, med θ-värden som tangerar 0,5.
   Långt mindre tvetydig är frågan om vad det innebär att ses som trovärdig, vilket personen bakom 
text M- ansågs vara i högre utsträckning än upphovsmannen till M+ av forskningsbibliotekarierna 
(tabell 34-36). Det är en attityd som väl kan sägas innehålla ett visst mått av kognition (jag vet nog 
vad du är ute efter…) som en god dos affektion (… och jag gillar det inte!). Varför det är just 
forskningsbibliotekarier som gör den bedömningen känns däremot mindre självklart.
   En tänkbar förklaring kan ha att göra med att det i just den här studien slumpade sig så att en stor 
del av stickprovet för forskningsbibliotekarier kom att utgöras av anställda på Kungliga biblioteket. 
Houtari och Wilson fann i sin studie av critical success factors på engelska brittiska universitet att 
medan man på de äldre universiteten var noga med att försvara ”’traditional virtues’ such as 
academic freedom and autonomy from the external environment” var sådana traditioner mindre 
framträdande på de nyare universiteten, där det rådde en ” more managerialist culture” (2001). Det 
skulle alltså kunna vara en fråga om arbetsplatskultur, att man på en gammal institution som KB 
slår vakt om sina anor och värjer sig mot den utmaning managementskan utgör genom att avfärda 
den som icke-trovärdig. I så fall skulle attityderna kunna skilja sig mellan forskningsbiblioteken, 
vara mer positiva på biblioteken hos hyfsat nya högskolor som exempelvis Malmö högskola och 
Södertörns högskola än hos gamla bjässar som universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund.
   Värt att notera är också att det signifikanta resultatet för Trovärdig-Icke trovärdig inte heller här 
åtföljs av något annat signifikant resultat. Kanske kan det tyda på att man ser nyktert på saken: det 
skribenten har att säga kan vara intressant i sak, även om vederbörande framför det på ett mindre 
trovärdigt sätt, vilket inte heller behöver vara en anledning att sätta sig till doms över själva 
personen genom att döma ut den som osympatisk. Om det, som Hansson menar, är ett utslag av 
bristande biblioteksverklighetsförankring att kalla låntagaren för kund kunde man kanske vänta sig 
att en text som bedöms vara otrovärdig (bland annat) på de grunderna också skulle få omdömet 
”mindre insatt”. Den kopplingen kan dock inte påvisas för de här respondenterna, vilket skulle 
kunna tyda på att de ser managementskan som ett retoriskt grepp av någon som väljer sådana 
uttryck av en specifik anledning snarare än för att den inte vet bättre. Men med ett hyfsat brett 
konfidensintervall som medger såväl lägstavärdet θ≈0,32 för Insatt som en minimal skillnad mellan 
grupperna, θ≈0,49, för Trovärdig-Icke trovärdig gör att vi inte kan utesluta att Hanson skulle få 
medhåll på populationsnivå.
   Hur den tredje attitydkomponenten, benägenheten att agera på ett visst sätt, faller ut i de här fallen 
är kanske allra svårast att sia om. Icke-chefer och personer med examensdiplom av nyare datum 
tycks alltså tro sig ha anledning att slänga sig med marknadsuttryck om de vill framstå som lite 
ungdomligare. Men vill de det? Deras bedömning av övriga egenskaper ger alltså tyvärr inget svar 
på den frågan. Kanske blir det en fråga om vilket sammanhang de befinner sig i, om de anser det 
passande att lägga an en lite ungdomligare ton eller inte…
   Forskningsbibliotekarier (med brasklappen att det kanske framför allt gäller en viss typ av 



71

forskningsbibliotekarier) borde däremot anse sig ha desto större anledning att vara försiktiga med 
managementskan i de flesta lägen, eftersom de upplever att den medför ett trovärdighetsproblem. 
Men även här kan det förstås tänkas variera med situationen; att forskningsbibliotekarien själv 
tycker att den managementsktalande är mindre pålitlig behöver ju inte innebära att den räknar med 
att alla andra tycker likadant. Kanhända är sådana uttryck något man undviker kollegor emellan 
men ändå använder med vissa utomstående som kan tänkas ha motsatt inställning, en del politiker 
exempelvis? 
   De enda personer vars beteende i den här frågan man egentligen kan vara någorlunda säker är väl 
de två (eller möjligen tre) respondenter som i det öppna kommentarfältet ifrågasatte 
managementskans giltighet i bibliotekssammanhang. I deras fall kan man med största sannolikhet
förvänta sig att den aviga attityden även tar sig beteendemässiga uttryck i ett ”moraliskt motstånd”, 
som Agevall kallar det, eller ”offentligt etos” som det heter i Huzells studie.
   Annars visar kommentarerna att det språkliga marknadsinflytandet kanske inte behöver vara en 
fråga bara om ordval, det kan även handla om ton. Vissa av respondenterna förväntar sig att texten 
ska ha en upplyftande effekt. Den ska ha ett entusiastiskt tilltal, få läsaren att känna sig nöjd och 
inspirerad. Såtillvida ska den alltså helst likna en reklamtext snarare än en traditionell 
myndighetskommuniké. Nu är det här visserligen inte en text som biblioteken själva står bakom, 
utan den kommer från en bibliotekstidning, vilket skulle kunna påverka vilka förväntningar man har 
på den. Å andra sidan tyder andra önskemål respondenterna har på texten, att den ska vara 
informativ och tydlig, att skribenten ändå uppfattas som en slags förlängning av de institutioner den 
skriver om, och att omdömena alltså inte skulle varit så annorlunda om avsändaren varit de berörda 
Stockholmsbiblioteken.
   Vi påminner oss här om en av Agevalls iakttagelser: NPM-kommunen premierar en ”positiv anda” 
och vill att denna ska genomsyra hur man talar om den offentliga verksamheten, vilket ju ligger helt 
i linje med vad som efterfrågas av respondenterna ovan. Förhoppningsvis kan det leda till 
myndighetstexter som inte bara blir roligare att läsa utan faktiskt också lättare att ta till sig. En text 
kan vara hur faktaspäckad som helst utan att vara ett dugg upplysande om ingen orkar läsa den. Och 
vem ger sig inte hellre i kast med en inspirerad text än tragglar med en oinspirerad?
    Det finns dock situationer då man, som en av respondenterna påpekar, kan föreställa sig att det 
positiva imperativet står i motsättning till det informativa. Exempelvis kan det väl knappast anses 
som något större framsteg om det får ett egenvärde att vinkla all information så att den ställer 
biblioteksverksamheten i fördelaktig dager. En nedlagd bokbuss kan förstås beskrivas som ”en 
ypperlig anledning att ta en tur in till vår trevliga huvudort och besöka vårt fina, ljusa 
huvudbibliotek”. Men det förändrar inte det faktum att de avsides boende fått försämrad 
biblioteksservice. Som Jensen skriver kan kundnöjdhet uppnås på två sätt: dels genom att försöka 
vara kunden till lags, men också genom att försöka förmå kunden att sänka sina förväntningar till en 
nivå där det passar biblioteket att möta dem.
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6. Sammanfattning

New public management – införandet av ”marknadstänk” i offentlig sektor – har medfört ett nytt 
sätt att tala om offentlig verksamhet. Den här uppsatsen har handlat om hur det nya språkbruket, här 
kallat managementska, uppfattas av bibliotekarier. Min teoretiska utgångspunkt har varit att språk i 
allmänhet och metaforer i synnerhet påverkar vårt sett att se på saker och ting – vissa tolkningar 
underlättas, andra försvåras. Hur vi ställer oss till ett språkligt fenomen kan ses som ett utslag av 
våra kunskaper/fördomar om det och våra känslor inför det, vilket i sin tur kan antas ha betydelse 
för hur vi agerar gentemot det – anammar vi sättet att tala, eller försöker vi undervika det? Tidigare 
forskning om managementska i offentlig sektor visar på en varierande hållning bland 
offentliganställda, alltifrån ett uttalat avståndstagande till ett mer eller mindre entusiastiskt 
accepterande, möjligen med en viss slagsida mot det förra.
   För att undersöka bibliotekariernas attityder till managmentska har jag använt en modifierad 
variant av metoden matched guise technique. Jag har manipulerat en tidningstext om 
biblioteksverksamhet, så att den i en version (kallad M+) innehållit fler managementska uttryck och 
i en annan (M-) färre. 500 slumpmässigt utvalda bibliotekarier, dokumentalister och 
bibliotekschefer på svenska folk- och forskningsbibliotek har sedan blivit ombedda att fylla i en 
elektronisk enkät där de fått bedöma en av de två textvarianterna på en femgradig Osgood-skala. 
319 personer skickade in godkända svar på enkäten.
   Resultatet av enkäten visar att texten upplevdes som något mer intressant och skribenten som en 
aning mer insatt, sympatisk och trovärdig av de respondenter som läst text M- än de som läst text 
M+. De som läst text M+ uppfattade å andra sidan skribenten som något yngre, medan bägge 
grupperna uppfattade texten som i stort sett lika formell. Den statistiska analysen, baserad på Mann-
Whitneys U-test, visar dock att de här skillnaderna inte var tillräckligt tydliga för att man ska kunna 
utgå ifrån att de gäller alla bibliotekarier. Slutsatsen blir därför att gruppen bibliotekarier som helhet 
sannolikt inte har några starka attityder, varken positiva eller negativa, till managementska på 
bibliotek.
   Efter vidare analys kan vi dock se att bibliotekarier som tagit examen på 80-talet eller senare och 
bibliotekarier som inte har en chefposition upplever skribenten som yngre när texten innehåller mer 
managementska. Forskningsbibliotekarier, å sin sida, tycker att skribenten framstår som mer 
trovärdig när managementskan är mindre framträdande. Dessa resultat är statistiskt signifikanta, 
vilket innebär att det är troligt att de återfinns även på populationsnivå.
   Slutligen kan vi konstatera att de fria kommentarerna ger vid handen att det managmentska 
inflytandet på biblioteksspråket kanske inte bara yttrar sig i en förändrad vokabulär. 
Kommentarerna visar att det finns förväntningar på att en text om bibliotek ska vara inspirerande 
och roande; marknadsföringstänkandet är alltså närvarande när man bedömer biblioteksspråk.
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Bilagor

Bilaga 1: Experimenttexten

Biblioteksplan för Stockholmsregionen (original)

Regionbibliotek Stockholm har i samarbete med representanter från Södertörns högskolebibliotek, 
Stockholms läns landstings förvaltningsbibliotek, Tyresö kommunbibliotek och chefen för 
Regionbibliotek Stockholm, Krister Hansson, utarbetat en regional biblioteksplan för Stockholms 
län för åren 2009-2011. Syftet med planen är dels att göra en inventering, dvs en förteckning över 
alla olika bibliotek som finns i länet, dels tydliggöra bibliotekens betydelse och roller i information, 
kultur, utbildning, forskning och regional utveckling i Stockholms län.
   Meningen är att planen ska fungera som ett verktyg för framtida samverkan och samarbete mellan 
de olika bibliotekshuvudmännen i länet.
   Bakgrunden är att det livslånga lärandet ställer allt större krav på ökad tillgänglighet till 
bibliotekstjänster, lägg därtill de tekniska landvinningar som gör det möjligt att allt snabbare få fram 
stora mängder information. Användarna rör sig mellan olika bibliotek utan att reflektera över att 
biblioteken har olika uppdrag och huvudmän. Därför menar man att samverkan mellan biblioteken 
över institutionsgränserna blir allt mera nödvändigt för att kunna möta användarnas behov.
   Planens mål är bl a att identifiera och analysera startegiska utmaningar för länets bibliotek samt ge 
förslag på startegiska samverkansområden för perioden fram till 2011.
   Det man t ex föreslår är en mer formaliserad modell för samverkan genom inrättandet av ett 
biblioteksråd med representanter från de olika bibliotekstyperna. Till ordförande i rådet föreslås 
Krister Hansson och sammansättningen av ledamöter bör garantera ett brett biblioteksperspektiv. 
Rådet ska mötas ett antal gånger per år och initiera fortbildning, utvecklingsprojekt, 
marknadsföringsinsatser etc. Bland de nio områden som man vill prioritera fram till 2011 återfinns 
kompetensutveckling, tekniskt samarbete, samverkan kring medieförsörjning samt stöd och hjälp 
till barn och vuxna med läshinder. Man vill också titta närmare på möjligheterna att införa ett 
gemensamt lånekort eller i alla fall någon form av gemensam lånemöjlighet.
   Planen ska följas upp kontinuerligt och utvärderas 2011 inför att ett nytt biblioteksråd tillsätts.

Biblioteksplan för Stockholmsregionen (M+)

Regionbibliotek Stockholm har i samarbete med representanter från Södertörns högskolebibliotek, 
Stockholms läns landstings förvaltningsbibliotek, Tyresö kommunbibliotek och Krister Hansson, 
manager på Regionbibliotek Stockholm, utarbetat en regional biblioteksplan för Stockholms län för 
åren 2009-2011. Syftet med planen är dels att göra en inventering, dvs en förteckning över alla olika 
bibliotek som finns i länet, dels tydliggöra bibliotekens betydelse och roller i information, kultur, 
utbildning, forskning och regional utveckling i Stockholms län.
   Bakgrunden är att det livslånga lärandet ställer allt större krav på ökad tillgänglighet till 
bibliotekets produkter, lägg därtill de tekniska landvinningar som gör det möjligt att allt snabbare få 
fram stora mängder information. Kunderna rör sig mellan olika bibliotek utan att reflektera över att 
biblioteken har olika uppdrag och huvudmän. Därför menar man att samverkan mellan biblioteken 
över institutionsgränserna blir allt mera nödvändigt för att kunna möta kundernas efterfrågan.
   Det man t ex föreslår är en mer formaliserad modell för samverkan genom inrättandet av ett 
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biblioteksråd med representanter från de olika bibliotekstyperna. Till ordförande i rådet föreslås 
Krister Hansson och sammansättningen av ledamöter bör garantera ett brett biblioteksperspektiv. 
Rådet ska mötas ett antal gånger per år och initiera fortbildning, utvecklingsprojekt, 
marknadsföringsinsatser etc. Bland de nio områden som man vill prioritera fram till 2011 återfinns 
kompetensutveckling, tekniskt samarbete, samverkan kring medieförsörjning samt service till barn 
och vuxna med läshinder. Man vill också titta närmare på möjligheterna att införa ett gemensamt 
lånekort eller i alla fall någon form av gemensam lånemöjlighet.

Biblioteksplan för Stockholmsregionen (M-)

Regionbibliotek Stockholm har i samarbete med representanter från Södertörns högskolebibliotek, 
Stockholms läns landstings förvaltningsbibliotek, Tyresö kommunbibliotek och chefen för 
Regionbibliotek Stockholm, Krister Hansson, utarbetat en regional biblioteksplan för Stockholms 
län för åren 2009-2011. Syftet med planen är dels att göra en inventering, dvs en förteckning över 
alla olika bibliotek som finns i länet, dels tydliggöra bibliotekens betydelse och roller i information, 
kultur, utbildning, forskning och regional utveckling i Stockholms län.
   Bakgrunden är att det livslånga lärandet ställer allt större krav på ökad tillgänglighet till 
bibliotekstjänster, lägg därtill de tekniska landvinningar som gör det möjligt att allt snabbare få fram 
stora mängder information. Användarna rör sig mellan olika bibliotek utan att reflektera över att 
biblioteken har olika uppdrag och huvudmän. Därför menar man att samverkan mellan biblioteken 
över institutionsgränserna blir allt mera nödvändigt för att kunna möta användarnas behov.
   Det man t ex föreslår är en mer formaliserad modell för samverkan genom inrättandet av ett 
biblioteksråd med representanter från de olika bibliotekstyperna. Till ordförande i rådet föreslås 
Krister Hansson och sammansättningen av ledamöter bör garantera ett brett biblioteksperspektiv. 
Rådet ska mötas ett antal gånger per år och initiera fortbildning, utvecklingsprojekt, insatser för att 
nå ut till allmänheten etc. Bland de nio områden som man vill prioritera fram till 2011 återfinns 
kompetensutveckling, tekniskt samarbete, samverkan kring medieförsörjning samt stöd och hjälp 
till barn och vuxna med läshinder. Man vill också titta närmare på möjligheterna att införa ett 
gemensamt lånekort eller i alla fall någon form av gemensam lånemöjlighet.
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Bilaga 2: Följebrev och enkät (version M-)

To: [Email]

From: viktor.oman@telia.com

Subject: Delta i min undersökning om biblioteksspråk!

Body: Hej! 

Jag heter Viktor Öman och läser biblioteks- och informationsvetenskap på 
Högskolan i Borås. Jag håller på att skriva min magisteruppsats, som handlar om 
språkets betydelse i biblioteksvärlden. Hur vi uttrycker oss när vi talar om 
biblioteksverksamhet, hur det uppfattas och vilka konsekvenser det kan få, det är 
några av de frågor jag ska försöka besvara i uppsatsen. 

Därför skulle jag vara väldigt tacksam om du ville hjälpa mig genom att besvara 
min webbenkät om biblioteksspråk! Ditt deltagande är förstås frivilligt, men det är 
betydelsefullt för undersökningens kvalitet att du som fått webbenkäten skickad 
till dig besvarar den. Enkäten har skickats ut till 500 slumpvis utvalda personer 
som jobbar på svenska bibliotek. Den tar ungefär 2-4 minuter att besvara enligt 
dem som har testat den. 

Enkäten hittar du här: 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att de inte kommer att 
kunna kopplas till dig som person. För att inga onödiga påminnelser ska skickas 
ut kommer ett datorprogram att registrera vem som svarat och inte svarat. De 
uppgifterna raderas dock när undersökningen är färdig. 

Om du har några frågor eller synpunkter får du gärna kontakta mig, antingen på 
den har e-postadressen eller med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Mvh 

Viktor Öman 
Arildsgatan 7 
214 39 Malmö 
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0700 59 32 82 

PS. Om du inte vill delta och inte vill ha fler mail från mig kan du klicka på länken 
nedan, så tas du bort från e-postlistan: 
http://www.surveymonkey.com/optout.aspx

________________________________________________________________________________
1. Undersökning biblioteksspråk
Avsluta undersökningen

Hej och tack för att du vill delta i min studie om biblioteksspråk!

På nästa sida hittar du en text som är hämtad ur en svensk bibliotekstidning. Den handlar 
om ett planerat samarbetsprojekt i Stockholmsregionen.

När du läst färdigt texten klickar du dig vidare för att svara på några frågor om hur du 
upplever den. På sidan därefter följer ett par frågor om din bakgrund. När du fyllt i dem 
klickar du på Klar-knappen, så är du färdig!

   
Nästa

X1gpODv_2frgHr E6uK1MhOcpBUy YeO7S0P5_2f1_2 VW6Yh2TOSWX

_2bt1e1_2bFcVB k0r1YEFn82AXHB B_2bFAdDntvDV eOXQ_2f2fhRnUc
________

________________________________________________________________________
2. Biblioteksplan för Stockholmsregionen
Avsluta undersökningen

Regionbibliotek Stockholm har i samarbete med representanter från Södertörns 
högskolebibliotek, Stockholms läns landstings förvaltningsbibliotek, Tyresö 
kommunbibliotek och chefen för Regionbibliotek Stockholm, Krister Hansson, utarbetat en 
regional biblioteksplan för Stockholms län för åren 2009-2011. Syftet med planen är dels 
att göra en inventering, dvs en förteckning över alla olika bibliotek som finns i länet, dels 
tydliggöra bibliotekens betydelse och roller i information, kultur, utbildning, forskning och 
regional utveckling i Stockholms län.

Bakgrunden är att det livslånga lärandet ställer allt större krav på ökad tillgänglighet till 
bibliotekstjänster, lägg därtill de tekniska landvinningar som gör det möjligt att allt 
snabbare få fram stora mängder information. Användarna rör sig mellan olika bibliotek 
utan att reflektera över att biblioteken har olika uppdrag och huvudmän. Därför menar man 
att samverkan mellan biblioteken över institutionsgränserna blir allt mera nödvändigt för att 
kunna möta användarnas behov.

Det man t ex föreslår är en mer formaliserad modell för samverkan genom inrättandet av 
ett biblioteksråd med representanter från de olika bibliotekstyperna. Till ordförande i rådet 
föreslås Krister Hansson och sammansättningen av ledamöter bör garantera ett brett 
biblioteksperspektiv. Rådet ska mötas ett antal gånger per år och initiera fortbildning, 
utvecklingsprojekt, insatser för att nå ut till allmänheten etc. Bland de nio områden som 
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man vill prioritera fram till 2011 återfinns kompetensutveckling, tekniskt samarbete, 
samverkan kring medieförsörjning samt stöd och hjälp till barn och vuxna med läshinder. 
Man vill också titta närmare på möjligheterna att införa ett gemensamt lånekort eller i alla 
fall någon form av gemensam lånemöjlighet.

Bakåt
   

Nästa

X1gpODv_2frgHr RJn0nJz3Fq7kWI YeO7S0P5_2f1_2 VW6Yh2TOSWX

_2bt1e1_2bFcVB fvup0_2bH6jdiuB B_2bFAdDntvDV eOXQ_2f2fhRnUc
________

________________________________________________________________________
3. Hur uppfattar du texten?
Avsluta undersökningen

Markera den position på den femgradiga skalan som bäst motsvarar hur du 
uppfattar texten.

1.
Intressant Ointressant

Jag tycker att 
texten är:

2.
Formell Informell

Jag upplever 
tonen i texten 
som:

3.
Ung Äldre

Jag föreställer 
mig att 
personen som 
skrivit texten är:

4.
Insatt Oinsatt

Jag tycker att 
skribenten 
verkar vara:

5.
Sympatisk Osympatisk

Jag upplever 
skribenten som:
6.

Trovärdigt
Icke 

trovärdigt
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Trovärdigt
Icke 

trovärdigt
Jag tycker att 
skribenten ger 
ett intryck som 
är:

7.

Har du några andra kommentarer om texten får du gärna skriva dem här!

Bakåt
   

Nästa

4. Några frågor om din bakgrund
Avsluta undersökningen

När föddes du?

När föddes du? 30-talet

40-talet

50-talet

60-talet

70-talet

80-talet

Har du bibliotekarieexamen (eller motsvarande)? När tog du i så fall den?

Har du bibliotekarieexamen (eller motsvarande)? När tog du i så fall den? Ja, på 50-
talet

Ja, på 60-talet

Ja, på 70-talet

Ja, på 80-talet

Ja, på 90-talet
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Ja, på 00-talet

Nej, jag har inte bibliotekarieexamen

Vilken typ av bibliotek jobbar du på?

Vilken typ av bibliotek jobbar du på? Folkbibliotek

Forskningsbibliotek (nationalbibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek)

Annan typ av bibliotek

Har du en chefsposition på din arbetsplats?

Har du en chefsposition på din arbetsplats? Ja

Nej
Bakåt

   
Klar


