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Abstract:  

 

One of the main preconditions of this thesis is that identity is a relational process. 

Another precondition is that the process of constructing a librarian identity 

begins when students of Library- and Information Science (LIS) categorize 

themselves based on their belief of what the librarian profession is. A third 

precondition is that librarian stereotypes are categorizations of what is means to 

be a librarian. Their simplified construction makes them hard to change.  

 

In order to understand the process of constructing identities in the librarian 

profession two narratives on what it means to become a librarian are identified 

– one narrative is from the LIS discipline and one is from popular culture. By 

combining Fairclough’s critical discourse analysis with Butler’s theory of 

subversive performativity and social identity theory, ten bachelor and master 

theses by LIS students are analyzed. Five theses investigate the librarian identity 

and five investigate librarian stereotypes in popular culture.  

 

This thesis finds that the whereas stereotypes re-produce gender as power 

relations, telling a story of the public librarian as feminine and lacking status, the 

discipline’s narrative on public librarian also equals to these gender structures. 

The same hegemonic masculinity may affect how future librarians identifies 

themselves with their profession. In accordance with the device that we are not 

born librarians, we become one, this thesis proposes that knowledge of social 

structures behind how librarians are portrayed can give librarians power over 

their own identification process. 
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All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is 

to flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The 

single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are 

untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. 

 

 

Chimamanda Ngozi Adichie (2009) 
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1 Inledning  

Bibliotekariekollegiet i Sverige är rikt i sin variation av inriktningar vilket ger 

kollegiet en bred kompetens. Variationen har väckt frågor om vad som 

egentligen är gemensamt i att vara bibliotekarie och varför man blir en viss sorts 

bibliotekarie men inte en annan. Dessa frågor är långt ifrån unika för den svenska 

bibliotekskontexten (Kåring Wagman, 2008a, s. 6). I föreliggande studie vill jag 

närma mig hur man blir bibliotekarie, vad det är som formar bibliotekarie-

identiteten och hur den förändras i relation till sin omgivning.   

 Jag följer ett antagande om att bibliotekariens identitetsskapande 

processer, det vill säga hur en individ identifierar sig med sitt yrkesval som 

bibliotekarie, är en utsträckt relationell process. En viktig utgångspunkt är att 

identifieringsprocessen har sin början i de olika utbildningspraktiker och utsagor 

om yrket som (re-)produceras under utbildningen i biblioteks- och 

informationsvetenskap (B&I). Processen stäcker sig sedan vidare in i yrkeslivets 

sociala gemenskap och praktiker (Lindberg 2015, s. 49–50). Ett annat viktigt 

antagande i föreliggande studie är att identitet är en komplex process. Denna 

process påverkas socialt och kulturellt av hur individen ser på sig själv som 

individ, som del av en grupp (Haslam, 2004, s. 21) och hur individen grupperas 

av andra individer eller grupper (Aurell, 2001, s. 15). Ett tredje antagande är att 

yrkesgruppers identifieringsprocess påverkas av både de krav och rättigheter 

gruppen har inom en viss yrkeskontext (Hetzler et al., 2018, s. 138–139), och 

hur yrket beskrivs utifrån av allmänheten (Aurell, 2001, s. 27).  

För att närma mig processen bakom hur bibliotekariers egenupplevda 

yrkesidentiteter1 formas under utbildningstiden (innan de vidareutvecklas i 

yrkeslivet) utgår jag från ett inifrån- och utifrånperspektiv på bibliotekarieyrket. 

Dessa perspektiv är B&I-ämnets inomdisciplinära berättelse och populär-

kulturens stereotypiserade berättelse om vad det innebär att vara bibliotekarie. 

Det inomdisciplinära perspektivet kopplar jag till hur B&I-ämnet skildrar 

bibliotekarieyrkets förutsättningar, kompetenser och sociala praktiker. Dessa 

förutsättning och praktiker har inom viss forskning kategoriserats i tillskrivna 

yrkesidentiteter (jämför genomgången av Øroms yrkesidentiteter i Kåring 

Wagman, 2008a, s. 8–9). Yrkesidentiteterna producerar på så vis grupper, eller 

så kallade sociala kategorier (jämför Haslam, 2004, s. 21), av yrkesutövarna. 

Detta perspektiv representerar ett inifrånperspektiv av yrket. Även i populär-

kulturen (re-)produceras föreställningar om vad det innebär att vara bibliotekarie 

(jämför Rydbeck, 2004, s. 1–2). Populärkulturen producerar kategorier av 

bibliotekarier utifrån återkommande egenskaper. Dessa kategorier tar formen av 

stereotyper. Stereotyperna utgår inte från verkliga bibliotekariers upplevelse av 

sitt yrke. Istället formas stereotyperna av en allmänhet utanför yrket. Grunden i 

fiktionen gör att populärkulturens stereotyper representerar ett utifrånperspektiv 

på yrket. Även detta perspektiv har kopplats till de föreställningar om och 

förväntningar på yrket som B&I-studenter påverkas av (se exempelvis Rydbeck, 

2004, s. 1).  

 
1 Den aktuella undersökningen rör sig mellan olika nivåer av identitet. Det finns därför ett behov 

av att skilja mellan hur jag benämner olika identitetsuttryck. Benämningen tillskriven 

yrkesidentitet hänsyftar i undersökningen till en teoretisering av yrkesgemenskaper (värderingar, 

kunskaper, praktiker och diskurser). Tillskrivna yrkesidentiteter gör därför att yrket kan studeras 

på en abstraherad nivå. För att särskilja de tillskrivna yrkesidentiteterna från den identitet som 

bibliotekarier upplever inom sin arbetskontext kallar jag den sistnämnda för egenupplevd 

yrkesidentitet.  
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Intentionen för föreliggande studie är att undersöka bibliotekariens 

identitetsskapande process. Jag har valt att avgränsa mig till identitetens första 

formativa stadium, det vill säga i den övergångsfas som studierna utgör för B&I-

studenter innan deras ingång i yrkeslivet. Jag undersöker B&I-studenternas 

identitetsskapande process utifrån skärningspunkten mellan den 

inomdisciplinära och populärkulturella berättelsen om vad yrket innebär. I och 

med att bibliotekariens egenupplevda yrkesidentitet etableras redan under 

studietiden kan B&I-studenters nyfikenhet på sitt framtida yrkesliv tänkas 

avspeglas i deras ämnesval inför examensarbetet. Materialet som analyseras i 

den föreliggande undersökningen utgår från ett studentperspektiv och utgörs av 

tio examens-uppsatser i B&I. I fem uppsatser analyseras bibliotekariers 

identifiering med yrket utifrån intervjustudier med verksamma bibliotekarier. I 

fem andra uppsatser analyseras de stereotyper som bibliotekarier i 

populärkulturen kategoriseras inom. Genom att förhålla mig till tidigare 

studentuppsatser och B&I-forskning tar föreliggande studie ett metaperspektiv, 

i vilket jag ämnar föra in nya perspektiv på tidigare studier av bibliotekariens 

identitetsskapande processer. Förhoppningsvis kan min studie även bidra till 

ökad insikt och nyansering av tidigare studiers resultat. 

 

 

1.1 Bakgrund  
 

Processen att utveckla en identitet som bibliotekarie har härletts till 

utbildningens och yrkeslivets praktiker, samt hur individen förhåller sig till och 

talar om dessa praktiker (Lindberg 2015, s. 49–50). För att närma mig vilka 

föreställningar om bibliotekarieyrket som B&I-studenten kommer i kontakt med 

vill jag observera hur yrkets förutsättningar och dess sociala praktiker beskrivs 

inom disciplinen B&I. Begreppet tillskriven yrkesidentitet används i den 

föreliggande studien för att på ett teoretiskt och språkligt plan kategorisera vilka 

kompetenser olika grupper av bibliotekarier antas ha inom B&I-forskning. 

Begreppet kategoriserar även vilka olika sociala praktiker dessa 

bibliotekariegrupper gör. De tillskrivna yrkesidentiteterna betonar på så vis vad 

som skiljer sig åt och vad som är gemensamt för grupper av bibliotekarier inom 

biblioteksinriktningarna folkbibliotekarier och akademiska bibliotekarier 

(jämför förklaringen av yrkesidentiteter i Kåring Wagman, 2008a, s. 8–9). 

Min användning av tillskrivna yrkesidentiteter och mitt fokus på just folk- 

och akademiska bibliotekarier är inspirerat av Anders Øroms (1993) sex 

yrkesidentiteter. Ørom (1993) är återkommande inom nordisk B&I-forskning. 

Dessa identiteter beskriver och särskiljer utvecklingen av folkbibliotekariens och 

den akademiska bibliotekariens kompetenser och praktiker från 60-talet till 90-

talet. Ett tydligt exempel är hans beskrivning av hur 70-talets sociala motsätt-

ningar fick folkbibliotekarien att fokusera allt mer på att bemöta olika behov hos 

olika grupper av biblioteksbesökare. Under denna tid benämner Ørom (1993) 

folkbibliotekariens arbete i termer av en Socialarbetaridentitet. De akademiska 

bibliotekarierna påverkades å sin sida inte lika mycket av samhällets förändring. 

De arbetade för att tillgodose specifika gruppers behov av ämnesspecifik 

kunskap inom akademin. De behöll på så vis samma Ämnesspecialistidentitet 

som under 60-talet (s. 37–40). Ørom har utifrån sina identiteters historiska 

kontext ”placerat in identiteterna i tid och kan därmed peka på viktiga 

förändringar i yrket” (Kåring Wagman, 2008a, s. 15).    
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Jag ser de tillskrivna yrkesidentiteter som reproduceras inom B&I-

forskningen som en berättelse om vad bibliotekarieyrket innebär ur ett 

akademiskt perspektiv. Som begrepp inom B&I kan yrkesidentiteter fungera som 

en teoretisering av yrkets inriktningar och historiska förutsättningar (Kåring 

Wagman, 2008a, s. 15–16). Denna teoretiserade berättelse är ett av de perspektiv 

på yrket som B&I-studenter möter och förhåller sig till i sin egen identifierings-

process. Även inom populärkulturen förekommer berättelser om bibliotekarier. 

Samtidigt som bibliotekarieyrket förändras efter samhällets behov (Kåring 

Wagman, 2008s, s. 15) har yrkeskårens gestaltning i populärkulturen förblivit 

relativt statisk. Statiska utsagor om yrkesgruppen blir återkommande 

men ”förenklade och allmänt omfattade föreställningar om utmärkande 

egenskaper hos dem som tillhör gruppen bibliotekarier” (Rydbeck, 2004, s. 1). I 

en tid av ständigt nya intryck kan återkommande och enkla beskrivningar av 

karaktärer i form av stereotyper fungera som ett sätt att kategorisera och hantera 

stora mängder information (s. 1–2). Men genom att bara se den kategori eller 

stereotyp karaktären representerar riskerar man samtidigt att missa den 

komplexitet och variation som en individ innebär (Attebury, 2010, s. 1). Vanliga 

bibliotekariestereotyper är skildringar av bibliotekarien som den gamla ungmön 

eller den avmaskuliniserade mannen. Bibliotekarien som karaktär förutsätts 

inom dessa stereotyper hellre sitta och läsa än ha tid för sexuella eller sociala 

kontakter. Att vara bibliotekarie beskrivs inom populärkulturen inte som ett 

yrkesval utan som något medfött. Bibliotekarieyrket blir på så vis nästan 

synonymt med en medfödd bibliofili. Även beskrivningen av bibliotekariens 

arbetsuppgifter är tätt förankrade med biblioteksrummet och dess böcker. 

Arbetet rör sig sällan bortom svårare uppgifter än bokuppsättning och pass i 

informationsdisken (Rydbeck, 2004, s. 7; 24).   

Stereotypers återkommande skildringar av fixerade bibliotekarie-

kategorier är naturligtvis inte en sanningsenlig beskrivning av hur den mång-

fasetterade yrkesgruppen egentligen är (Rydbeck, 2004, s. 1–2). Denna 

beskrivning står även i bjärt kontrast till de tillskrivna yrkesidentiteternas 

inomdisciplinära berättelse om yrket, där fokus istället ligger på kompetensernas 

historiska utveckling (jämför Kåring Wagman, 2008a, s. 15). Samtidigt ligger 

det i stereotypers förenklande kategoriska natur att de är svåra att lära om när de 

väl lärts in av allmänheten eller bibliotekariekåren själv. Yrkeskåren och 

disciplinen B&I har därför uttryckt en oro för att stereotyperna ska få företräde 

till både allmänhetens (Seale, 2002, s. 1) och B&I-studenters uppfattning om 

bibliotekarieyrket (Rydbeck, 2004, s. 1). Stereotyper kan inte tillskrivas hela den 

komplexa sammansättning av intryck som allmänheten har av bibliotekarieyrket. 

Trots detta finns ett uttalat vetenskapligt intresse inom både B&I och yrkeskåren 

för stereotyperna (jämför Carmichael, 1992; Seale, 2002; Rydbeck, 2004; 

Ohlsson, 2013; Radford och Radford, 1997; 2001). Det inomdisciplinära 

intresset talar för att stereotyperna inte gått obemärkta förbi. Detta gör både det 

populärkulturella och det inomdisciplinära perspektivets inverkan på B&I-

studentens identitetsskapande process intressanta att uppmärksamma. 
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1.2 Forskningsproblem 
 

I min studie utgår jag från premissen att både inomdisciplinära och 

populärkulturella skildringar om vad det innebär att vara bibliotekarie kan 

påverka B&I-studenternas process att utveckla sin egenupplevda yrkesidentitet. 

Skildringarnas olika perspektiv ser jag som ett spänningsfält i vilket två olika 

berättelser försöker framhålla sitt perspektiv som det riktiga. Jag menar att båda 

dessa perspektiv behövs för att undersöka de sociala strukturer och 

maktrelationer som styr yrkesgruppens första formativa identitetsarbete under 

utbildningstiden. Däremot har jag inte funnit några studier som samtidigt 

undersöker hur både disciplinens (tillskrivna) yrkesidentiteter och populär-

kulturens stereotyper påverkar bibliotekariens egenupplevda yrkesidentitet. 

Detta ser jag som en lucka i B&I-forskningen. 

 I flera tidigare studier har diskussioner förts ”om vad som utgör 

bibliotekariernas kärnkompetens och vad som är kännetecknande för 

bibliotekarieyrket” (Kåring Wagman, 2008a, s. 6). Diskussionen utgår bland 

annat från att yrkeskollektivets inriktningar innehåller många och olika 

yrkeskompetenser. Gemensamt är att yrkeskompetenserna utgörs av praktisk 

kunskap (s. 6–7) eller är inre tjänst som alltså inte är synligt för besökaren i 

biblioteksrummet (Rydbeck, 2004, s. 24). Bibliotekariens kompetenser är därför 

antingen inte synliga för besökaren, eller så gör deras praktiska grund dem svåra 

att förklara. Svårigheten att sammanfatta och förmedla en tydlig bild av yrket 

utåt kan skada yrkets konkurrenskraft gentemot liknande yrkesgrupper (Kåring 

Wagman, 2008a, s. 6–7). Osäkerheten inför att beskriva sin yrkesrelevans kan 

kopplas till en oförmåga att sammanföra sin egenupplevda yrkesidentitet med 

yrkeskontexten (Hetzler et al., 2018, s. 141). En otydlig yrkesrelevans kan även 

bilda en klyfta mellan den egenupplevda yrkesidentiteten och den yrkesroll som 

allmänheten förväntar sig utifrån yrkestillhörigheten (Aurell, 2001, s. 27). I 

förlängning skadar osäkerheten om vad yrket innebär både yrkets sociala status 

(Kåring Wagman, 2008a, s. 6–7) och bibliotekariens identifiering med yrket. På 

så vis innebär forskningsluckan om vad som utgör och formar identiteten som 

bibliotekarie ett professionellt problem.   

 Biblioteksbesökarens föreställning om bibliotekarieyrket kan, liksom 

B&I-studenternas föreställning, påverkas av populärkulturens skildring av 

yrkesgruppen bibliotekarier. I populärkulturen är biblioteksarbetet ofta inte 

tekniskt uppdaterat eller så domineras yrkesgruppen av sura tanter och socialt 

undvikande män (Rydbeck, 2004, s. 6–7). Bibliotek ska finnas till för alla på lika 

villkor. En skev eller icke-uppdaterad skildring av yrkeskåren kan motverka 

bibliotekens tillgänglighetsarbete. Om bibliotekarier inte själva vet hur deras 

egenupplevda yrkesidentiteter formas i relation till stereotyperna blir det svårt 

att motverka populärkulturens endimensionella berättelse. Bristen på studier om 

hur populärkulturen påverkar bibliotekariens identitetsskapande process blir på 

så vis ett samhälleligt problem.  
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1.3 Syfte och frågeställning 
 

Studiens syfte är att utveckla kunskap om B&I-studenters identitetsskapande 

processer i skärningspunkten mellan det inomdisciplinära och det 

populärkulturella. För att nå syftet genomförs en empirisk studie, vägledd av 

följande fyra forskningsfrågor: 

 

1. Hur skiljer sig bibliotekariers egenupplevda och tillskrivna 

yrkesidentiteter åt? 

 

2. Hur produceras, reproduceras och förändras bibliotekariers 

yrkesidentiteter i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser? 

 

3. Vilka sociala strukturer styr den diskursiva praktiken i biblioteks- och 

informationsvetenskapliga uppsatser? 

 

4. Hur (re-)produceras bibliotekariestereotyperna och de tillskrivna 

yrkesidentiteterna i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser 

på samma, olika eller motsägelsefulla sätt?   

 

Den första forskningsfrågan kommer att besvaras genom ett klarläggande av den 

terminologi som anpassas för den aktuella studien. Den andra forskningsfrågan 

besvaras genom en undersökning av den diskursiva praktiken i de biblioteks- 

och informationsvetenskapliga uppsatser som utgör min empiri. Jag undersöker 

hur den diskursiva praktiken ser ut genom att närma mig hur uppsatserna 

producerar, reproducerar och förändrar stereotyper och tillskrivna 

yrkesidentiteter. Min tredje forskningsfråga besvaras genom en undersökning av 

hur den diskursiva praktiken styrs av sociala strukturer, och vilken makt över 

text- och identitetsproduktionen dessa sociala strukturer har. Genom att 

uppmärksamma sociala strukturer kopplar jag min empiri till dess sociala och 

kulturella kontext. Den tredje frågan möjliggör den fjärde forskningsfrågan. Den 

fjärde forskningsfrågan besvarar jag genom att närma mig den beröringspunkt 

mellan de inomdisciplinära och det populärkulturella som jag i syftet beskrivit 

som en skärningspunkt. Jag gör detta genom att studera vilka sociala strukturer 

som styr min empiris (re-)produktion av den inomdisciplinära och 

populärkulturella berättelsen om yrkesgruppen på samma, olika eller 

motsägelsefulla sätt. 
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1.4 Disposition  
 

Inledningsvis sammanfattas den tidigare forskning som föreliggande studie 

baseras på (kapitel 2). Detta kapitel delas upp i två delar. Den första delen 

behandlar studier om bibliotekarieyrket utifrån yrkets karaktäristik, yrkeskårens 

utbildning och professionella projekt. Den andra delen behandlar studier av 

bibliotekariens skildring i populärkulturen. Fokus inom denna del av kapitlet 

ligger på bibliotekariestereotypernas karaktäristik, deras relation till genus och 

hur yrkeskåren förhåller sig till dess populärkulturella skildringar. 

I teorikapitlet (kapitel 3) konstrueras ett teoretiskt ramverk i tre delar. Detta 

ramverk används för att hantera empirin och för att besvara forskningsfrågorna. 

Ramverket består av social identitetsteori, kritisk diskursanalys och subversiv 

performativitet.  

I metodkapitlet (kapitel 4) klarläggs först studiens metodologiska 

premisser. Dessa premisser sätts i relation till mitt metodval, som är Faircloughs 

tredelade analysmodell för kritisk diskursanalys. Därefter presenteras empirins 

urval och bearbetning. De tio uppsatser som utgör min empiri sammanfattas 

baserat på deras ämnesval, resultat och metod. Efter att jag klargjort min empiri 

presenteras analysmodellens tre delar: textanalys, processanalys och socio-

kulturell analys. I denna del av metodkapitlet utvecklas de analytiska verktyg 

som respektive analysdel fodrar. Innan mitt metodutförande problematiseras 

förtydligar jag min analysstruktur och terminologi i ett lässchema. Sist i detta 

kapitel uppmärksammar jag forskarens roll inom diskursanalysen.  

I analyskapitlet (kapitel 5) använder jag första textanalys för att analysera 

språkets formella drag i de tio uppsatser som utgör min empiri. Jämte resultaten 

av min textanalys presenterar jag även de resultat jag funnit utifrån min 

processanalysen. I processanalysen analyseras uppsatsernas diskursiva praktik 

utifrån hur de producerar, reproducerar och förändrar diskurser. I den 

sociokulturella analysen analyserar jag sedan uppsatsernas produktions-

möjligheter och deras påverkan eller inverkan på världen utanför texten. Fokus 

ligger här på texternas sociokulturella kontext, det vill säga hur texten är en 

konsekvens av sociala relationer och kulturella sammanhang. Det är även i denna 

analys som det regelverk vilket formar texternas språk och diskursiva praktik 

(kallat diskursordning) kan formuleras. 

I diskussionskapitlet (kapitel 6) diskuterar jag mina resultat i relation till 

tidigare forskning. I detta kapitel klarlägger jag hur den egenupplevda och den 

tillskrivna yrkesidentiteten skiljer sig åt från varandra. Jag diskuterar sedan hur 

tillskrivna yrkesidentiteter och stereotyper produceras, reproduceras och 

förändras i relation till min empiris diskursiva praktik. Den diskursiva praktiken 

kopplar jag till de sociala strukturer som styr min empiris diskursiva praktik. För 

att närma mig studietidens skärningspunkt mellan det inomdisciplinära och 

populärkulturella diskuterar jag hur bibliotekariestereotyperna och tillskrivna 

yrkesidentiteterna (re-)produceras på samma, olika eller motsägelsefulla sätt i 

min empiri. Innan jag avslutar diskussionen om mina resultat presenterar jag 

eventuella lösningar på de begränsande berättelser om bibliotekarieyrket som jag 

identifierat. Därefter problematiserar jag min studies giltighet innan jag 

sammanfattar de slutsatser som erhållits genom studien. Efter att jag kortfattat 

lämnat förslag på fortsatta studier (kapitel 7) sammanfattar jag min studie och 

de resultat jag kunnat göra i sin helhet (kapitel 8). 
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2 Tidigare forskning 

För att hitta forskning som är relevant för min studies syfte har jag haft stor hjälp 

av Kåring Wagmans (2008a; 2008b) litteraturöversikter och Hanssons och 

Wisselgrens (2018) antologi om bibliotekarieyrkets förutsättningar. Jag har 

arbetat ackumulativt genom att låta litteraturlistor i de studier jag hittat leda mig 

vidare mot nästa studie. På så vis har jag kunnat göra avväganden om vilka källor 

jag velat använda, baserat på hur de tidigare värderats. Jag har även kunnat se 

samband mellan vilka studier som återkommande används tillsammans.  

Hansson och Wisselgren (2018) utgår från de tre temana ”utbildning – 

kompetens - profession” för att ringa in det som skiljer bibliotekarieyrket och 

dess identiteter från andra liknande yrkesgrupper (s. 11). Jag har inspirerats av 

dessa teman när jag sammanfattar den första forskningsinriktningen i två 

översiktliga rubriker: 1. Bibliotekarieyrkets karaktäristik: arbetsuppgifter, 

kompetenser och identiteter; 2. Yrkeskårens utbildning och professionella 

projekt. 

 Den andra forskningsinriktningen är studier av bibliotekariestereotyper i 

populärkulturen. Bibliotekariestereotyper har två uppenbara likheter med 

yrkesidentiteterna som gör dem intressant att jämföra. Likheterna kan 

sammanfattas i att både yrkesidentiteterna och stereotyperna klassificerar 

individer eller fiktiva karaktärer utifrån gemensamma drag. Yrkesidentiteterna 

och stereotyperna både uppstår i och vidareförmedlar en viss sociokulturell 

kontext. Utifrån hur forskningsinriktningarnas övergripande drag sammanfaller 

sammanfattas den andra delen av forskningsöversikten i två rubriker: 1. 

Stereotypernas karaktäristik; 2. Bibliotekariestereotyper och genus; 3. Hur 

yrkeskåren förhåller sig till stereotyper. 

 

 

2.1 Bibliotekariens identiteter 
 

I inledningen presenterades det återkommande problemet med att sammanfatta 

bibliotekarieyrkets kärnverksamhet och därmed vad som skiljer yrket från andra 

likartade yrken (Kåring Wagman, 2008a, s. 6). Inom tidigare forskning har 

tillskrivna yrkesidentiteterna, som sammanfattning av yrkesgruppens gemen-

samma kompetenser och praktiker, varit en metod för att närma sig det specifika 

hos bibliotekarieyrket (s. 8). Yrkesidentitet som begrepp är dock på inget sätt 

vare sig unikt för bibliotekarieyrket. Begreppet förekommer även inom 

forskning om exempelvis läraryrken och omvårdnadsyrken (Lindberg, 2015, s. 

38). Begreppet är heller inte ett entydigt och oproblematiskt begrepp. I 

föreliggande forskningsöversikt och undersökning använder jag termen 

tillskriven yrkesidentitet som synonym med hur praktiska kompetenser och 

yrkesgemenskaper inom bibliotekarieyrket studeras inom disciplinens B&I. 

Egenupplevda yrkesidentiteter motsvarar bibliotekarieyrkets verksamma 

bibliotekariers identifiering med sitt yrke. 
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2.1.1 Bibliotekarieyrkets karaktäristik: yrkespraktik, 
kompetenser och identiteter 

 

En övergripande och insiktsfull sammanfattning av B&I-studier om 

bibliotekarieyrkets relation till profession och identitet ges av Anna Kåring 

Wagman (2008a), dåvarande utredare på Svensk Biblioteksförening. Kåring 

Wagman (2008a) sammanfattar forskningsläget 2008 för svenska studier inom 

B&I på student- till forskningsnivå. Hon finner fem dominanta teman: 1. Vad 

som skiljer bibliotekarieyrket från andra liknande yrkesgrupper (s. 4); 2. Yrkets 

utveckling i takt med samhällets förändring; 3. Om bibliotekarieyrket är en 

profession; 4. Yrkeskårens grupptillhörighet, till exempel ”hur yrkeskåren re-

produceras och vilken roll exempelvis utbildningen spelar vid tillägnandet av 

[den egenupplevda] yrkesidentiteten.” (s. 5) och 5. Bibliotekarieyrket ur ett 

genusperspektiv (s. 5). Hennes forskningsöversikt används genomgående i den 

föreliggande studien för att kontextualisera det empiriska materialet bestående 

av tio B&I-uppsatser. 

 Utifrån ett nordiskt perspektiv har Anders Øroms (1993) kartläggning av 

centrala (tillskrivna) yrkesidentiteter inom bibliotekarieyrket varit särskilt viktig 

för forskningsområdet. För att sammanfatta de kompetenser som varit 

signifikanta för folk- och forskningsbibliotek i Danmark sedan 60-talet anlägger 

han sex identiteter motsvarande varsitt kompetensområde. Hans identiteter är 

även återkommande uppmärksammade i forskning av den svenska biblioteks-

kontexten (Kåring Wagman, 2008a; Lindberg 2015; Ohlsson, 2013). 

Identiteterna är relevanta för föreliggande studie i och med att de både åter-

används i mitt empiriska material och har en sociokulturellt historisk anknytning 

som ”peka[r] på viktiga förändringar i yrket” under 1900-talets andra hälft 

(Kåring Wagman, 2008a, s. 15). Nedan presenteras yrkesidentiteterna i Øroms 

text från 1993 (s. 37–40) med översättning från danska av Kåring Wagman 

(2008a). 

Kulturförmedlaridentiteten härleds till 60-talets expanderande offentliga 

sektor då biblioteksverksamheten växte och arbetet samt dess värderingar 

standardiserades. Synen på kunskap och kultur var universalistisk, där kunskap 

sågs som av antingen bättre eller sämre kvalitet. Folkbibliotekarierna under 

denna period värderade kunskap. Inom denna uppgift ingick att kommunicera 

rätt kunskap i form av litteratur och andra kulturella uttryck till användarna. 

Uppdragets samhällsrelevans bidrog till att många folkbibliotekarier ville se sitt 

yrke som en profession. 

Ämnesspecialistidentiteten har också spår av det tidiga 1900-talets 

bildnings- och upplysningstradition. Identiteten berörde dock främst akademiska 

(forsknings-)bibliotekarier som ansågs behöva vetenskapligt fackmässig eller 

ämnesspecifik kunskap för att kunna besvara specialiserade frågor. 

Dokumentalistidentiteten fokuserar på yrket som ett hantverk. De 

praktiker som kopplas samman med denna identitet är klassificeringsarbete, 

katalogarbete och referensarbete. Samtidigt ges inte kultur och kulturförmedling 

lika stor plats. 

Socialarbetaridentiteten har sitt ursprung i 70-talssamhällets sociala 

motsättningar där synen på kunskap inte längre var universalistisk. Den ökande 

arbetslösheten ledde till ökad konkurrens mellan yrken och bibliotekariekåren 

lyfte professionsfrågan i ett försök att behålla yrkets status. Folkbiblioteken 

började även uppmärksamma olika användargruppers behov, vilket gjorde det 

uppsökande arbetet viktigt inom folkbiblioteken. De akademiska 



9 

 

bibliotekarierna gick samtidigt i en annan riktning genom att behålla den gamla 

(ämnesspecialist-)identiteten. 

Informationsorganisatöridentiteten växte fram under 80-talet i takt med 

att den offentliga sektorns tillväxt avstannat. Informationsförmedling och 

användarorientering uppmärksammades när bibliotekarierna började organisera 

information i informationssystem baserade på olika aktörers och organisationers 

informationsbehov. Yrkets nya fokus gjorde att både folk- och det akademiska 

bibliotekariearbetet i viss mån tog ett steg närmare servicearbete. De två 

bibliotekarieinriktningarna började närmade sig varandra. 

Informationsförmedlaridentiteten uppkom parallellt med Informations-

organisatöridentiteten. Informationsförmedlaridentiteten arbetar dock utifrån 

tekniska lösningar på informationsförmedling, till exempel med digitala 

informationsförmedlingssystem. 

De sex identiteterna kan enligt Kåring Wagman (2008a, s. 9) kompletteras 

med informationsforskaren Trine Schreibers Upplevelseförmedlaridentitet, som 

hon beskriver i en text från 2006. När besökarnas uppmärksamhet blir hårdvaluta 

i den mediespäckade samtiden måste biblioteket konkurrera med andra 

medietjänster. Schreibers (2006) tillskrivna yrkesidentitet beskriver 

bibliotekariens fokus på biblioteksbesökarnas upplevelser (s. 39). Ytterligare en 

tillskriven yrkesidentitet som är relevant för att förstå samtidens bibliotekarier 

är Olof Sundins (2018) Pedagogidentitet. Sundin (2018) förklarar hur 

bibliotekariens demokratiska uppdrag idag till stor del handlar om att bistå 

biblioteksbesökare med kunskap om källkritik och informationssökning. 

Särskild vikt läggs vid bibliotekariens ämnesspecifika kunskap och förmåga att 

anpassa sin pedagogiska verksamhet efter de grupper hen möter (s. 134). Med 

stöd i Kuhlthaus text från 2004 förklarar Sundin (2018) hur Pedagogidentiteten 

inte bör ses som en ensam enhet. Istället går det att se identitetens olika ”nivåer 

av pedagogisk aktivitet”, vilka ger variation inom samma yrkesidentitet (s. 138). 

Som exempel nämner Sundin (2018) arbetet som organisatör, föreläsare, 

instruktör, handledare och rådgivare (s. 139). Øroms (1993), Schreibers (2006) 

tillskrivna yrkesidentiteter är inte heller autonoma enheter. Istället läser jag 

Øroms (1993), Schreibers (2006) texter som att deras yrkesidentiteter ska förstås 

som taktiker för att närma sig bibliotekarieyrkets utveckling och dess olika 

karaktäristik. 

 Øroms (1993), Schreibers (2006) och Sundins (2018) tillskrivna 

yrkesidentiteter är alla relevant för min första forskningsfråga. Denna 

forskningsfråga undersöker jag skillnaden mellan den egenupplevda och den 

tillskrivna yrkesidentiteten. De ovan stående tillskrivna yrkesidentiteterna visar 

tillsammans att bibliotekarieyrket är ett yrke med stor variation av kompetenser 

och praktiker. Skillnaden mellan forsknings- och folkbibliotekarier, som Øroms 

(1993) yrkesidentiteter visar, kan sammanfattas i två övergripande distinktioner. 

För det första har forskningsbiblioteken en historisk koppling till universiteten 

medan de svenska folkbiblioteken först utvecklades i början av 1900-talet. För 

det andra arbetar akademiska bibliotekarier idag i större utsträckning med 

vetenskaplig kommunikation och bibliometri än folkbibliotekarierna. Folk-

bibliotekarien, i sin tur, arbetar mer med kulturförmedling och kultur-

verksamheter. Idag består deras uppgifter i stor utsträckning av att bemöta olika 

gruppers varierande behov vad gäller informationstillgång, medieformat och 

innehåll i samlingarna (Hansson och Wisselgren, 2018, s. 9). 
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2.1.2 Yrkeskårens utbildning och professionella projekt 

 

En aspekt inom forskningsintresset som berör yrkeskårens relation till 

disciplinen B&I är hur studietiden både förbereder studenterna inför deras 

framtida yrkesliv och påverkar hur de identifierar sig med sitt yrke. Förenklat 

sker identitetsprocessen under studietiden på ett teoretiskt plan genom 

utbildningspraktikerna. Efter utbildningen fortsätter identiteten att formas av den 

verksamma bibliotekariens yrkespraktik (Wisselgren, 2018, s. 17).  

 I sin avhandling om hur informationssökning påverkar högskole-

bibliotekariens yrkesidentiteter utgår Jenny Lindberg (2015) från intervjustudier 

med blivande och nyblivna högskolebibliotekarier 2005–2007. Lindbergs (2015) 

avhandling är intressant för den aktuella undersökningen på flera punkter. 

Hennes avhandling visar nyttan i att ta ett studentperspektiv för att förstå hur 

identifiering med bibliotekarieyrket påverkas av olika sociala praktiker. Hennes 

studie fokuserar på relationen mellan utbildningspraktiken och yrkespraktiken 

(s. 7). Hon understryker även att Øroms (1993) och Schreibers (2006) identiteter 

inte är deterministiska. Det är fullt möjligt att agera efter flera olika identiteter 

(s. 39), liksom inom flera olika kompetenser eller praktiker.  

Utifrån sina intervjustudier med kan Lindberg (2015) identifiera fyra sätt 

att identifiera studenterna. Dessa kategorier existerar både under utbildningen 

och inom yrkeslivet: den kommunikativt orienterade, den tekniskt orienterade, 

den akademiskt orienterade och den konservativt orienterade identiteten. 

Utbildningens sociala praktik betraktar informationssökning ur ett teoretiskt 

perspektiv. Samtidigt innebär yrkeslivet en professionell praktik som kräver 

praktisk kunskap om informationssökning. Lindberg (2015) uppmärksammar 

därför en upplevd obalans mellan utbildningens teoretiska fokus och den mer 

praktiska tillämpningen av informationssökning i arbetslivet. Obalansen har 

potential att göra studenterna osäkra inför sin yrkesverksamma framtid. I 

förlängningen påverkas (vad jag i den föreliggande studien kallar) egenupplevda 

yrkesidentitet. Beroende på vilken av hennes identitetskategorier studenten 

närmar sig varierar dock känslan av ett glapp mellan utbildning och yrkesliv. De 

deltagare i intervjustudierna som drogs mot en akademiskt och kommunikativt 

orienterad identitet hittade sätt att ”rekontextualisera” vad de lärt sig om 

informationssökning under utbildningen, och led därför mindre av glappet (s. 7–

8). Wisselgren (2018) utgår, liksom Lindberg (2015), från ett studentperspektiv 

för att förklara hur grupptillhörighet och sedermera identifiering inom 

bibliotekarieyrket uppstår och reproduceras. För att förstå bibliotekarieyrkets 

karaktäristik lägger båda även särskilt fokus på skarven som kan uppstå mellan 

bibliotekarieyrkets utbildningspraktik och teoretiska inriktning kontra yrkes-

praktikens praktiska arbetsuppgifter (Wisselgren, 2018, s. 17).  

 Ytterligare en aspekt som inom forskningsfältet kan härledas till 

utvecklingen av bibliotekariens identitet är samhällets utveckling och dess 

påverkan på biblioteksväsendet. Denna aspekt konkretiseras genom Øroms 

(1993) identiteter. Identiteternas individuella karaktäristik kan kopplas till de 

samhälleliga förändringar som skett inom det skandinaviska biblioteksväsendet 

under 1900-talets andra hälft (Kåring Wagman, 2008a, s. 16). Majoriteten av 

folkbibliotekets verksamma arbetskraft har sedan bibliotekarieutbildningen 

standardiserades under 1900-talet bestått av kvinnor. Bibliotekarieyrket kallas 

därför ibland för kvinnodominerat. Som en motreaktion på detta begrepp kallar 

Harris (1992) istället yrket för female-intensive. Den semantiska skillnaden 

används för att inte bara betona mängden kvinnor som arbetar inom biblioteks-
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sfären. Female-intensive möjliggör även en diskussion om hur många av de 

arbetsuppgifter eller domäner som under 90-talet dominerades av män ansågs ha 

högre status än de som dominerats av kvinnor (Harris, 1992, s. 3–4).  

Marie Aurell (2001) utgår i sin avhandling från hur genus, makt, status 

och sociala strukturer bidrar till processen att utveckla en identitet inom olika 

yrkeskontexter. Hon använder social identitetsteori för att undersöka på 

identiteten som städare, och alltså inte som bibliotekarier. Hennes studies 

infallsvinkel och breda teoretiska orientering är ändå relevant för den aktuella 

studiens syfte. Särskilt intressant är hennes fokus på hur genus är ”en 

strukturerande princip” för exempelvis lön, arbetsuppgifter och identifikation 

med jobbet (s. 70). Genom olika ”könsmärkningsprocesser” kodas yrken och 

sektorer som manliga eller kvinnliga, och är därför inte bara ”produktion av 

varor eller tjänster, utan även av genus” (s. 71). I och med att identitet inte bara 

konstrueras utifrån hur vi ser på oss själva utan även av hur andra ser på oss är 

det intressant utifrån den föreliggande studiens syfte att bibliotekarieyrket 

dominerats av kvinnor. Aurell (2001) förklarar att en ökad kvinnodominans inom 

ett yrke ofta får negativa konsekvenser för yrkens status, medan det motsatta kan 

sägas om mäns inträde (s. 74).  Bibliotekarieyrkets historia, precis som andra 

feminint kodade yrken under 1900-talet (sjuksköterskor, lärare, socialarbete), är 

färgat av både en relativt låg yrkesstatus och en strävan för att uppnå en högre 

status. Ökad status innebär inte bara socialt anseende utan möjliggör även bättre 

lön, arbetssituation och stöd från styrande organ (Harris, 1992, s. 3–4). Äldre 

källor (Harris, 1992; Kåring Wagman, 2008a) liksom nyare källor (Hansson och 

Wisselgren, 2018; Lindberg, 2015) gör därför en koppling mellan bibliotekarie-

yrkets utveckling under 1900-talet och en strävan inom yrket att öka yrkes-

gruppens anseende i samhället. Ett sätt att öka yrkesstatus är att legitimeras som 

profession. Lindberg (2015) har med grund i Magali Sarfatti Larsons (1977) 

begrepp professional project kallat den svenska bibliotekariekårens strävan efter 

att professionaliseras och ta del av professionell status för ”bibliotekariernas 

professionella projekt” (Lindberg, 2015, s. 31).  

Sammanfattningsvis kan forskningsintresset för bibliotekarieyrkets 

identiteter sägas cirkulera kring två områden. Det första området är 

identifieringsprocessens grund i utbildningspraktiker, kompetenser och yrkes-

praktiker. Utifrån den del i föreliggande studiens syfte som är att undersöka B&I-

studentens identitetsskapande processer har jag användning av hur tidigare 

studier klarlagt utvecklingen av bibliotekariens egenupplevda yrkesidentitet. 

Den identitetsskapande processens start i utbildningspraktiken och fortsatta 

utveckling in i yrkespraktiken legitimerar på så vis min studies student-

perspektiv. Tidigare studiers redogörelse för de tillskrivna yrkesidentiteterna ger 

mig en inomdisciplinär referensgrund. När dessa tillskrivna yrkesidentiteterna 

(re-)producerats i den del av min empiri som studerar bibliotekarieidentiteter kan 

jag jämföra min empiri mot tidigare studier. På så vis kan jag besvara aspekter 

ur min andra forskningsfråga, hur bibliotekariers yrkesidentiteter produceras, 

reproduceras och förändras i biblioteks- och informationsvetenskapliga 

uppsatser? Det andra området som tidigare studier cirkulerar kring är yrkets 

professionaliseringsprocess. Tidigare studier har fokuserat på professional-

iseringsprocessen som en strävan efter social status. Diskussionen om yrkets 

status öppnar upp en möjlighet för mig att uppmärksamma hur status och 

makthierarkier (re-)produceras i form av sociala strukturer i min empiri. På så 

vis närmar jag mig ett svar på aspekter ur min tredje forskningsfråga, som är 

vilka sociala strukturer som styr den diskursiva praktiken i biblioteks- och 

informationsvetenskapliga uppsatser. 
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2.2 Bibliotekariestereotyper i populärkulturen 
 

Stereotyper förmedlas överallt omkring oss. Populärkulturens filmer, serier och 

böcker är bara några av många kommunikationskanaler stereotyper bygger på en 

gemensam uppfattning om olika gruppers karaktärsdrag och egenskaper. Deras 

kategorisering och förenkling av verkligheten hjälper oss att sammanfatta och 

förmedla stora mängder information med små medel (Seale, 2002, s. 1).  Vad 

som är utmärkande för stereotyper, oavsett kommunikationskanal, är dock att de 

inte tar hänsyn till om individen identifierar sig efter eller ens passar in i den 

tilldelade kategorin. Generalisering utan faktisk koppling till individer gör att 

stereotyper ofta är gravt förenklade och onyanserade sätt att sammanfatta en 

grupp. Ur ett samhälleligt perspektiv innebär stereotyper eller stereotypisering 

av grupper därför en grogrund för fördomar (Jennings, 2016, s. 93–94). I enlighet 

med mitt inledande citat ur Ngozi Adichies (2009) TedTalk om sitt författarskap 

ser jag både bibliotekariestereotyperna och de tillskrivna yrkesidentiteterna som 

aspekter inom berättelser om bibliotekarieyrket. Varje stereotyp representerar ett 

narrativ vilket utgör sig för att veta något om vad det innebär att vara 

bibliotekarie. Men varje stereotyp innebär även en begränsad och begränsande 

skildring av yrkesgruppen. Stereotypernas enformiga narrativ och deras 

benägenhet att begränsa nyanserna i bibliotekariekåren gör att jag i likhet med 

Ngozi Adichies (2009) namn på sitt TedTalk ser dem som The danger of a single 

story.   

Bibliotekarieyrkets stereotyper utgör förenklingar av arbetsuppgifterna, 

och antaganden om bibliotekariernas utseenden och personlighet. Det finns 

många bibliotekarier som känner sig felrepresenterade i den skildring av 

yrkeskollektivet som exempelvis populärkulturen producerar (Jennings, 2016, s. 

93–94). Forskning om bibliotekariestereotyper inom B&I fokuserar till stor del 

på att förstå hur stereotyperna produceras i populärkulturen, reproduceras i B&I-

forskning och slutligen påverkar bibliotekarieyrket. Det är viktigt att nämna att 

stereotyper, liksom yrkesidentiteter, inte bara uppkommer i relation till 

bibliotekarieyrket. Många andra yrkesgrupper avbildas populärkulturellt utifrån 

mer eller mindre stabila stereotyper (jämför Rydbeck, 2004 och Dickinson, 

2003). I föreliggande undersökning använder jag dock benämningen stereotyp 

för just bibliotekariestereotyper, om inget annat nämns.  

 

 

2.2.1 Bibliotekariestereotypernas karaktäristik 
 

Forskning som berör hur bibliotekarier porträtteras i populärkulturen (Attebury, 

2010; Ohlsson, 2013; Rydbeck, 2004) hänvisar i hög grad till en artikel skriven 

av Maura Seale (2002). Seale (2002) täcker ett stort fält av forskningsområdet 

när hon sammanfattar forskning om bibliotekarier i massmedia och finner fem 

dominerande stereotyper. Ungmön (The old maid), en sur och pedantisk äldre 

kvinna med håret i knut och fotriktiga skor. Hjälten/hjältinnan (The hero/ine) är 

generellt en positiv beskrivning av bibliotekarien som hjälpare. Biblioteks-

polisen (The policeman) porträtterar en auktoritet i maktposition som bevarar 

ordningen i biblioteket. Den socialt inkapabla bibliotekarien (The inept) är 

bokmalen som saknar social förmåga (s. 1). Parodin (The parody) beskriver en 

komisk representation av bibliotekarien som kan tolkas både negativt och 

positivt (Attebury, 2010, s. 8). Tre andra stereotyper kan läggas till Seales (2002) 

lista. Dessa är vanligt förekommande stereotyper inom forskningsområdet och 
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har förklarats fungera som motsatser till de stereotyper Seale (2002) identifierat. 

Den psykotiska bibliotekarien (The psycho librarian) är en hyperaktiv men 

ofarlig auktoritet som fungerar som motsats till Polisbibliotekarien. 

Bibliotekarien som kul och positiv (Fun and positive) påminner om 

Hjälten/hjältinnan och försöker höja stereotypernas låga status. Den sexiga 

bibliotekarien (The sexy librarian) är slutligen Ungmöns motsats, men med 

likartade attribut, så som hårknuten och glasögonen (Attebury, 2010, s. 5).  

 Gemensamt för stereotyperna som beskrivs ovan är att de dels utgår från 

amerikansk populärkultur och dels kan kopplas till det amerikanska 

bibliotekssystemets historiska utveckling. Stereotyperna används i en svensk 

kontext av flera svenska författare (Rydbeck, 2004; Ohlsson, 2013). En svensk 

kontextualisering av Seales (2002) stereotyper ges av Richard Ohlsson (2013) i 

hans bok om bibliotekariestereotyper. Den geografiska skillnaden av exempelvis 

amerikansk populärkultur men skandinaviskt bibliotekssystem blir bara ett 

problem när stereotypernas härkomst ska förklaras explicit utifrån biblioteks-

systemets utveckling, vilket inte är ett fokus i den aktuella undersökningen. 

Ohlsson (2013) hänvisar till både Øroms (1993) och Schreibers (2006) 

yrkesidentiteter när han sammanfattar den svenska bibliotekssfärens utveckling 

under 1900-talet. Till skillnad från den aktuella undersökningen sätter han inte 

yrkesidentiteterna i relation till stereotypernas utveckling. Istället använder han 

sitt kapitel om yrkesidentiteterna för att visa hur avgränsade och verklighets-

frånvända stereotyperna egentligen är (s. 42). 

 Ohlsson (2013) utvecklar och riktar kritik mot hur Seale (2002) ser på 

stereotyperna. Han skriver att en fiktiv bibliotekarie kan passa in i flera 

stereotyper. Seales (2002) stereotyper är inte ”fullt så separata eller åtskilda som 

Seale vill göra gällande” (Ohlsson, 2013, s. 54). Han ger dock Rydbeck (2004) 

uppbackning i sin uppdelning av Seales (2002) stereotyper i manliga och 

kvinnliga, i och med att han tycker sig se en markant skillnad i vilka stereotyper 

som ”är könsbundna” (s. 55). Tolkningen av Seales (2002) stereotyper som 

könsbundna är genomgående i de studier där de återkommer. 

 

2.2.2 Bibliotekariestereotyper och genus 

 

Seales (2002) intresse för kritisk teori och genus gör henne särskilt relevant för 

den aktuella studiens användning av genusvetenskap och den kritiska diskurs-

analysens kritiska perspektiv. Kerstin Rydbeck (2004) tar i sitt paper ett 

genusvetenskapligt perspektiv på hur bibliotekariestereotyper ser ut, fortlever 

och eventuellt förändras. Rydbecks (2004) paper är därför relevant för min 

undersökning. För att undersöka allmänhetens bild av bibliotekarien i ett svenskt 

sammanhang utgår Rydbeck (2004) från vuxen- och barnlitteratur från perioden 

1980–2002. Litteraturen är utgiven på eller översatt till svenska. Litteraturen har 

haft stor spridning hos allmänheten genom att ofta förekomma som adaptioner i 

form av film och serier. Hon förankrar och fördjupar även sina resonemang med 

hjälp av bildmaterial från serier och webben (s. 1–3). En del av hennes intresse 

ligger i hur bibliotekarieyrkets kvinnodominans har påverkat allmänhetens 

uppfattning av yrket och dess status (s. 16–17). Särskilt intressant för min 

undersöknings är Rydbecks (2004) koppling mellan de kvinnliga stereotypernas 

dubbelnatur i fråga om sexualiteten. Ungmöns slumrande sexualitet beskrivs 

som ett förstadium till Den sexiga bibliotekariens utblommade sexualitet. 

Rydbeck (2004) förklarar att detta kan kopplas till en patriarkal världssyn där 

kvinnor först ses som riktiga kvinnor om de förhåller sig till den manliga blicken. 
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Dubbelnaturen blir även en kittlande fantasi om vad den sura kvinnan gör när 

ingen ser henne (s. 9; 27). Detta intresse för det osedda ser hon som en 

konsekvens av den bristande inblicken i biblioteksverksamheten. Populär-

kulturens bibliotekarier är tätt förankrade i just biblioteksrummet. Biblioteks-

besökaren ser bara bibliotekariens ”yttre tjänst” i form av bokstämpling, 

bokuppsättning och informationsdisken, vilket rimmar illa med att bibliotekarier 

generellt tillbringar mer tid med sin mer komplexa ”inre tjänst”. Där exempelvis 

det historiskt sett statusgivande katalogiseringsarbetet ingår (s. 24). 

 Radford och Radford (2001) använder Foucaults koppling mellan 

kontroll, diskurs och rädsla för att i sin artikel diskutera maktförhållanden mellan 

bibliotekarie och besökare i populärkulturens biblioteksrum. Författarna för-

djupar flera av de perspektiv som Rydbeck (2004) berör i sin artikel. I en tidigare 

studie (1997) har författarna identifierat vad de kallar Rädslans diskurs. Genom 

denna diskurs vill de förklara varför framförallt Ungmön framställs negativt (s. 

261). Jag lägger visst fokus på att sammanfatta Radfords och Radfords (1997; 

2001) undersökning och resultat i detta avsnitt i och med att författarna även är 

frekvent återanvända i min empiri. Med Rädslans diskurs menar författarna att 

det finns en koppling mellan biblioteket som symbol för kunskap och rädsla. 

Biblioteket är inte bara en kunskapsreglerande institution utan en institution med 

diskursiv kontroll. Bibliotekariens uppgift blir att upprätthålla bibliotekets 

ordning, vilket gör bibliotekarien både är den enda som vet var kunskapen är och 

kan ge hen rollen av en förtryckare. Besökaren blir istället den andre, den som i 

motsats till bibliotekets ordning står för oordning (Radford och Radford, 1997, 

s. 255). 

 I enlighet med Foucaults syn på diskursen konstaterar författarna att det 

är de praktiker som bibliotekarien gör inom biblioteket (det vill säga, 

klassificering, katalogisering och vägledning av besökarna) som etablerar hens 

identitet som bibliotekarie (2001, s. 307). Dessa kategoriseringspraktiker skiljer 

besökare och bibliotekarie åt (1997, s. 259). När subjekt går in i biblioteket 

underordnas de diskursen makt och blir till bibliotekarie och besökare (2001, s. 

307). Rädslan blir en diskursiv praktik som kan ta sig uttryck i språket som 

används inom biblioteket eller för att beskriva biblioteket (2001, s. 307). 

Bibliotekarien borde utifrån sin kunskap om bibliotekets struktur agera som 

biblioteksgud och inneha status, vilket dock sällan är fallet med Ungmön. En 

kvinna i maktposition, som kontrollerar diskursen (vilket besökaren inte gör), 

etablerar rädsla. Ungmöns dråpliga beskrivning ses av författarna som en strategi 

för att hantera rädsla för en kvinna som utövar (diskursiv) makt. Genom att visa 

att hon bara är en kvinna är det underförstått att hon inte kan ha samma 

maktanspråk som en man: “the female librarian is presented as fearsome, but 

beneath the stern exterior, there is nothing to fear: there is only a woman” (1997, 

s. 261). Hon är en varning. Ungmön har allt för länge rört sig i kunskapens 

korridorer. Genom att utföra bibliotekets praktiker och upprätthålla den 

rationella kunskapsproduktionen har hon underkastats diskursen och blivit ett 

med biblioteket (1997, s. 261). 

 Trots att bibliotekarier i populärkulen oftast är kvinnor och 

bibliotekarieyrket historiskt är betraktat som kvinnodominerat är den manliga 

bibliotekariestereotypen äldst. Förklaringen kan ligga i att manliga bibliotekarier 

uteslutande dominerade både de amerikanska forskningsbiblioteken fram till 

mitten av 1900-talet och (den amerikanska motsvarigheten till) folkbiblioteken 

fram till början av 1900-talet. Idag är dock situationen det motsatta (Dickinson, 

2003, s. 98). En författare som fokuserat på den manliga bibliotekarie-

stereotypens utseende och utveckling i populärkulturen är Thad E. Dickinson 
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(2003). Han inleder sin artikel med att konstatera att manliga bibliotekarie-

stereotyper varken framställs lika ofta eller lika negativt som de kvinnliga. Han 

finner att det hos den äldre manliga stereotypen finns drag av en sammanbiten, 

sur, allvetande och eventuellt lite excentrisk man, vilket kan kopplas till 

forskningsbibliotekariens arbete på 1600-talet. I många fall var forsknings-

bibliotekarier ekonomiskt ansvariga för förlorade böcker, vilket förklarar bilden 

av den obevekliga Polisbibliotekarien som kommer på hembesök för att kräva in 

skulder. Bibliotekarierna var dessutom ofta amanuenser, vilket medförde både 

en stor kunskap och en stor arbetsbörda samtidigt som arbetsuppgifterna redan 

var långt ifrån glamorösa (s. 98–101). Under 1900-talet utvecklades den 

amerikanska motsvarigheten till folkbibliotek och kvinnor började utbildas och 

anställas som folkbibliotekarier. Till en början var deras status inom biblioteket 

dock mycket låg, och de arbetade som regel alltid under män samt gjorde det 

tidsödande rutinarbetet. De förväntades även ta ett uppfostrande och om-

händertagande ansvar gentemot besökaren, vilket sågs som en förlängning av 

deras naturliga fallenhet som kvinnor (s. 103–104). I takt med den ökade 

dominansen av kvinnor inom yrket menar Dickinson (2003) att yrket (på den 

amerikanska motsvarigheten till folkbiblioteken) sågs som kvinnligt, vilket fick 

den manliga stereotypen att förändras och blir allt mer feminiserad. Den manliga 

bibliotekariestereotypen blev en svag och missanpassad och ofta antytt 

homosexuell (s. 104–105). 

 Fördomen om den feminiserade manliga bibliotekarien återkommer även 

i andra studier. En studie som undersöker fördomar om bibliotekarier som 

manliga bibliotekarier hört och/eller tror på utförs av James V. Carmichael 

(1992). Genom en enkätstudie med nästan 500 manliga bibliotekarier kan 

Carmichael (1992) konstatera att 60 % av de svarande erkänner att det finns en 

manlig bibliotekariestereotyp. Vanligast var den effektiva men feminiserade och 

antytt homosexuella manliga stereotypen (s. 421–423). Det är viktigt att 

poängtera att fördomen om en feminin och homosexuell manlig bibliotekarie är 

just en fördom. Tio år efter Carmichaels (1992) studie anser dessutom Dickinson 

(2003) inte att feminisering är lika vanligt hos populärkulturens manliga 

bibliotekarier. Rädslan som yrkesgruppen känner inför den feminiserade 

stereotypen, förklarar han med stöd i Carmichaels (1992) studie, är 

oproportionerlig i jämförelse med hur ofta stereotypen verkligen förekommer i 

populärkulturen. Dickinson (2003) förklarar att en ny stereotyp finns där manliga 

bibliotekarier porträtteras som drömmare eller misslyckade inom sina tidigare 

karriärer. Den nya stereotypen kopplas till det amerikanska samhällets 

förändrade syn på maskulinitet och vad som anses vara ett brott mot denna 

maskulinitet (s. 106–108). 

  

 

2.2.3 Hur yrkeskåren förhåller sig till stereotyper 
 

Inom forskning kring bibliotekariestereotyper och deras påverkan på yrkets 

status refererar många till Pauline Wilsons (1982) studie. Wilson (1982) utför en 

kvantitativ analys av hur bibliotekarier skrivit om yrkets stereotyper i 

tidskriftsartiklar, böcker och nyhetsrapporter. Analysens syfte är att komma 

tillrätta med de ofördelaktiga skildringar som yrket tyngts av under hela 1900-

talet (s. 5). Wilson (1982) skriver att bibliotekarierna i undersökningen 

förnekade sin relation till bibliotekarier som grupp. Andra förnekade stereo-

typernas existens, eller skyllde deras existens på en liten del av yrkesgruppen. 

Andra välkomnade stereotyperna. Sammanfattningsvis var bibliotekarierna 
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genomgående inte beredda att se sin egen roll som en anledning till yrkets låga 

status, det vill säga att skulden låg utanför deras eget ansvar (s. 15). 

 En viktig aspekt inom debatten kring hur yrket porträtteras i 

populärkulturen är vad som bör göras för att bemöta dem. Wilson (1982) 

förklarar att debatten i sig kan bidra till att bevara de negativa stereotyperna (s. 

191). Ett liknande ställningstagande är att yrkeskåren lägger mer fokus på att 

bemöta hur de porträtteras än på att sprida kunskap om vad yrket egentligen 

innebär (Jennings, 2016, s. 93–94). Rydbeck (2004) kommer med ytterligare ett 

perspektiv. Hon vill inte ignorera stereotyperna. Utifrån sambanden mellan att 

yrket under 1900-talet främst utförts av kvinnor och dess låga status vill Rydbeck 

(2004) uppmärksamma de kvinnligt kodade stereotyperna för att kunna visa hur 

deras porträttering är del av en patriarkal maktstruktur i samhället. Genom att 

uppmärksamma hur yrket avbildas hävdar hon att man kan motverka deras 

negativa påverkan på yrkets status (s. 28). Ett tredje perspektiv ges av Attebury 

(2010). Hon argumenterar för att parodiska stereotyper visar att populärkulturens 

skildringar av yrket inte är verklighetsförankrade (s. 8). I sin studie jämför hon 

100 Youtubefilmer som allmänheten gjort där bibliotekarierepresentationer före-

kommer, med 100 videor som bibliotekarier gjort (s 4–5). Resultatet av hennes 

videoanalys leder till slutsatsen att yrkeskåren föredrar de representationer av 

yrkesgruppen som påminner om Seales (2002) stereotyp Hjälten-/hjältinnan, 

Parodin eller bibliotekarien som Kul och positiv. I stor utsträckning undviker de 

Ungmön, Bibliotekspolisen, Den socialt inkapabla, Den psykotiska och Den 

sexiga bibliotekarien. Videor som producerats av personer utanför biblioteks-

sfären använde sig i 93 % av fallen istället av Ungmön, Biblioteks-polisen och 

Den socialt inkapabla. Många av dessa kombinerades med Parodin vilket 

Attebury (2010) anser att yrkeskåren kan dra nytta av. Hennes slutsatser är av 

särskild vikt för den aktuella studien i och med att hon anser att parodin har en 

förmåga att dekonstruera stereotypens oföränderliga och ofta negativa natur. 

Parodier visar att stereotyperna omöjligt kan vara verkliga (s. 5–7). Hennes 

användning av Parodin för att konstruktivt kritisera den egna yrkes-gruppen ger 

stöd av användningen av subversiv performativitet i den aktuella studien. 

 Sammanfattningsvis kan forskningsintresset för bibliotekariestereotyper 

i populärkulturen formuleras i två områden. Det första området är vad som 

karakteriserar och särskiljer olika skildringar av bibliotekarien som just 

stereotyper. Denna aspekt använder jag i min egen studie för att närma mig vilka 

diskursiva praktiker som min empiri använder sig av för att etablera stereotyper. 

På så vis besvarar jag aspekter ur min andra forskningsfråga. Det andra området 

är hur stereotyperna kan påverka bibliotekarieyrket och dess utövare. Detta 

område behandlar om huruvida stereotyperna och de strukturer de representerar 

är negativa hot eller positiva möjligheter som kan förändra yrkets image. I min 

studie har jag nytta av perspektivet av hur stereotyper påverkar bibliotekariens 

yrke och image. Jag använder detta perspektiv för att besvara min tredje 

forskningsfråga: vilka sociala strukturer som styr den diskursiva praktiken i 

biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Undersökningens syfte, att undersöka bibliotekariestudenters identitetsskapande 

processer i skärningspunkten mellan det inomdisciplinära och det populär-

kulturella, utgår från två perspektiv. Dessa perspektiv är hur bibliotekarie-

identiteten påverkas av inomdisciplinära och populärkulturella berättelser om 

yrket. För att besvara mitt syfte undersöker jag min empiri med hjälp av kritisk 

diskursanalys (på engelska critical discourse analysis, hädanefter CDA). CDA 

utgörs av teori i form av analysverktyg som presenteras i följande avsnitt. CDA 

är även en tredelad analysmodell som presenteras i metodkapitlet (kapitel 4). 

Inom CDA behöver forskaren konstruera ett eget teoretiskt ramverk med grund 

i kulturteori och sociologi (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 75). 

Följande teoridel är en sammanfattning av föreliggande studies teoretiska 

ramverks tre delar, vilka representerar olika delar av min frågeställning. 

Ramverket utgörs av social identitetsteori, CDA och subversiv performativitet. 

Efter att jag presenterat studiens teoretiska ramverk presenterar jag de fyra nivåer 

som möjliggöra min förståelse av min empiri i relation till min teori.  

 

3.1 Identitetsbegreppet 
 

Den föreliggande studiens användning av identitetsbegreppet rör sig inom 

området för social identitetsteori. Den sociala identitetsteorin uppkom från ett 

intresse för varför och hur grupper definierar gränsen för sin egen grupp genom 

att distansera sig från en annan grupp (Haslam, 2004, s. 18). Den sociala 

identitetsteorin fungerar som en begreppsförklaring för att utvidga och klarlägga 

de begrepp som jag behöver för att kunna närma mig min empiri. 

Med identitet menas generellt det som utgör individens upplevelse av ett 

själv och kan utifrån sin grund i latinet översättas till ”jag är jag” (Aurell, 2001, 

s. 11). Vad som utgör vår känsla av ett själv är dock en komplex sammansättning 

som inom den sociala identitetsteorin delas upp i den (individuella) privata 

identiteten och den (offentliga) sociala identiteten2 (Haslam, 2004, s. 29; Hetzler 

et al., 2018, s. 138–139). Den personliga identiteten formas av individens unika 

attribut (bland vilka kan nämnas utseende och sätt att tala), alltså, vad som skiljer 

en individ från en annan. Den sociala identiteten är i sin tur socialt konstruerad 

och påverkas av hur individen identifierar sig själv som del av en social kategori 

(Haslam, 2004, s. 21), eller hur individen kategoriseras av andra (Aurell, 2001, 

s. 15). Med social kategori menas inte nödvändigtvis att individerna som räknas 

till kategorin erkänner sin plats inom den. Istället kan kategoriseringen 

bestämmas från ett utifrånperspektiv (Jenkins, 2004, s. 81). I och med att en 

social kategoris individer inte måste ha relationer till varandra kan en individ 

kopplas till flera olika sociala kategorier. Individer har därför även flera olika 

sociala identiteter (Aurell, 2001, s. 15). Aurell (2001) förklarar att de sociala 

kategorier som är relevanta i studier av yrkesrelaterade identiteter är ”kön, ålder, 

etnicitet och yrkestillhörighet”. Dessa kategorier kan samverka inom samma 

individ, men de behöver inte göra det (s. 15). I och med att bibliotekarieyrket har 

en historia av att vara så kallat female-intensive (Harris, 1992, s. 3–4) har jag i 

föreliggande studie valt att fokusera på kategorierna kön och yrkestillhörighet. 

 
2 Hetzler et al. (2018) använder benämningen offentlig identitet, vilket motsvarar Faircloughs 

(2003) och Haslams (2004) benämning social identitet. 
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Med det socialkonstruktivistiska förhållningssätt som den aktuella 

studien utgår från är identitet aldrig statiskt. Istället ses identitet som en 

relationell process. Vad som utgör individens själv blir till utifrån hur individen 

upplever, reproducerar och förändrar relationen mellan den privata och den 

sociala identiteten (Hetzler et al., 2018, s. 139). Social identitet är enligt 

Fairclough (2003) att personifiera sociala roller. Den privata identiteten tillför 

därför individuella uttryck (exempelvis uttalssätt, klädstil, kroppsspråk) till hur 

den sociala identiteten utlevts. Detta gör den privata identiteten till en ständig 

del i re-produktionen och förändringen av den social identiteten. Den sociala och 

privata identiteten representerar således en dialektisk relation där de tar och ger 

av varandra, och också sätter upp begränsningar för varandras utveckling 

(Fairclough, 2003, s. 160–161). Vår sociala identitets relationella natur reglerar 

alltså vad vi kan göra i olika situationer, exempelvis som medborgare, föräldrar 

(Hetzler et al., 2018, s. 140) eller bibliotekarier. Inom sociala kategorier föds 

normer, vilka i sin tur upprätthåller kategorins gränser (Aurell, 2001, s. 15). Hur 

sociala kategorier kan ha en normerande funktion på identifieringsprocessen är 

särskilt intressant för min tredje forskningsfråga, som är vilka sociala strukturer 

som styr den diskursiva praktiken i biblioteks- och informationsvetenskapliga 

uppsatser. 

 Skulle det vara så att den privata och den sociala identiteten inte går ihop 

inom yrkeskontexten blir inte bara den egenupplevda yrkesidentitetens lidande. 

Även individen bakom lider av en dylik diskrepans. Dålig matchning i 

yrkeskontexten som påverkar individen kan exempelvis vara en upplevd känsla 

av att sakna sammanhang i sitt yrke. Andra möjliga motsättningar kan vara 

motsättningar mellan individens värderingar och yrkets. Grunden i dessa 

motsättningar är att individen saknar möjligheter att föra samman den privata 

identiteten med den sociala identiteten inom yrkeskontexten (Hetzler et al., 2018, 

s. 140–141). Utifrån Hetzler et. al. (2018) genomgång av vad som kan skada 

identifieringen med ett yrke är det intressant att Aurell (2001) lyfter fram 

identiteters relation till makt. Hon beskriver hur både identitet och makt tar form 

av en förhandling vilken påverkas av dess sociala relationer. Om en identitet ska 

förändras innebär det att den antingen måste ta över någon annans makt eller 

vika sig för den dominerande partens makt. Denna sammanlänkning mellan 

identitetskonstruktion och maktkonstruktion använder jag för att studera sociala 

strukturer utifrån min tredje forskningsfråga (Aurell, 2001, s. 22–23). 

 

 

3.1.1 Tillskriven och egenupplevd yrkesidentitet  
 

En viktig distinktion jag gör i undersökningen är mellan tillskriven yrkesidentitet 

och egenupplevd yrkesidentitet. Denna del av mitt teoretiska ramverk använder 

jag för att besvara min första forskningsfråga, hur bibliotekariers egenupplevda 

och tillskrivna yrkesidentiteter skiljer sig åt. 

Begreppet tillskriven yrkesidentitet använder jag för att benämna hur 

yrket och dess utövare har studerats inom ämnet B&I. Den tillskrivna 

yrkesidentiteten handlar därför inte om hur den verksamma bibliotekarien 

upplever sin identitet inom yrkeskontexten. Istället innefattar begreppet 

teoretiserade klassificeringar av bibliotekarier. Klassificeringsgrunden handlar 

om vad en viss grupp av bibliotekarier i en viss tid gör (deras praktiker) och 

vilka kompetenser de har (jämför genomgången av Øroms yrkesidentiteter i 

Kåring Wagman, 2008a, s. 8–9). Den tillskrivna yrkesidentiteten blir det 

inomdisciplinära perspektivet på bibliotekarieyrket.   
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Den egenupplevda yrkesidentiteten fungerar som en aspekt av hur 

individens privata och sociala identiteter samverkan inom en viss yrkeskontext 

(Hetzler et al., 2018, s. 138–140). Aurell (2001) beskriver hur de förväntningar 

och uppfattningar om yrket som allmänheten har påverkar hur individen inom 

yrket ser på sitt yrkesval (s. 27). Den egenupplevda yrkesidentiteten påverkas 

därför av omgivningens syn på yrket. Utifrånperspektivet närmar jag mig i min 

studie genom att studera stereotyper. En annan viktig distinktion jag gör är 

mellan yrkesroll och egenupplevd yrkesidentitet. Yrkesrollen har jag valt att se 

som omgivningens normerande bild av och berättelse om yrket. Yrkesrollens 

inverkan på den egenupplevda yrkesidentiteten kan förklaras som den roll vi 

spelar med i eller inte inom vårt yrke. Yrkesrollen är på så vis inte del av 

individens privata identitet, även om individen kan utföra yrkesrollen på sitt 

personliga sätt. Om ett arbete inte passar oss kan vi byta, och därmed även 

förändra vår yrkesroll. Detta låter sig inte göras lika lätt med den egenupplevda 

yrkesidentiteten i och med att denna är just en identitet och inte en roll (Hetzler 

et al., 2018, s. 138–140).  I föreliggande studie fyller jag yrkesrollens plats med 

inomdisciplinära och populärkulturella perspektiv på yrket. Jag vill i enlighet 

med mitt syfte undersöka om dessa perspektiv möts i en gemensam punkt, och 

om de kan påverka B&I-studentens identifiering med yrket. Det 

inomdisciplinära perspektivet bemöter jag utifrån analys av de tillskrivna 

yrkesidentiteterna i min empiri och det populärkulturella perspektivet bemöter 

jag via min empiris studier av bibliotekariestereotyper. 

 

 

3.1.2 Stereotyper  
 

Med min användning av begreppet bibliotekarieskildring avser jag beskrivningar 

av fiktiva karaktärer som är bibliotekarier. Skildringarna av yrket blir stereotyper 

i och med att de implicerar att yrket som bibliotekarie förutsätter en viss 

personlighet, utseende och arbetsuppgifter. Dessa aspekter av identitet fungerar 

som gränser inom vilka karaktären kan röra sig. Gränsdragningen gör även att 

olika bibliotekarieskildringar kan klassificera inom samma stereotyp. 

Stereotyper påminner om yrkesidentiteter i den mening att de producerar 

kategorier. En viktig distinktion är dock att medan den egenupplevda 

yrkesidentiteten utvecklas inom gruppen så utvecklas tillskrivna yrkesidentiteter 

som en teoretisering av denna grupp. Stereotyper utvecklas å sin sida av 

omgivningen.  

I sitt Tedtalk från 2009 ger Ngozi Adichie en illustrativ förklaring till faran 

med stereotyper genom att beskriva dem som The Danger of a Single Story (i 

hennes exempel stereotyper om afrikanska länder). Genom att benämna 

stereotyper som en enformig berättelse pekar hon på hur statiska narrativ 

begränsar vår föreställningsvärld. Min empiris analyserade skildringar av fiktiva 

bibliotekarier representerar tillsammans de berättelser om bibliotekarieyrket 

som (re-)produceras inom populärkulturen. Som analytiskt redskap använder jag 

stereotyperna för att undersöka vilken berättelse om yrket som omgivningen (via 

populärkulturens perspektiv) (re-)producerar. Genom att studera hur detta 

perspektiv processas inom min empiri kan jag se vilka sociala strukturer inom 

stereotyperna som B&I-studenter lyfter fram. Jag besvara på så vis aspekter ur 

min tredje forskningsfråga. 
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3.2 Kritisk diskursanalys 
 

Den teoretiska grunden hos Faircloughs CDA som är intressant för den aktuella 

studiens syfte sammanfattas i en teoretisk genomgång av begreppen diskurs, 

diskursiv praktik och diskursordning. Faircloughs CDA kompletteras sedan i 

teoriavsnittets senare del av begreppet subversiv performativitet (se avsnitt 3.3), 

vilket i sin tur används för att klarlägga identiteters relation till makt.  

 

3.2.1 Diskurs, diskursiv praktik och diskursordning 

 

I generell mening kan diskurs sammanfattas som språkliga mönster inom en viss 

social domän. Diskurs skiljer sig mellan vad som benämns som vanligt tal och 

vad som är kommunikationens underliggande betydelser. Sjukhusdiskursens 

oskrivna regler för hur vårdpersonal talar till varandra och till sina patienter 

skiljer sig till exempel från hur samtal förs i en skoldiskurs (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000, s. 7; 25). Faircloughs CDA är inspirerad av den post-

strukturalistiska diskursteorin som anser att diskurs som språk konstituerar vår 

omvärld. Fairclough är även inspirerad av marxismens historiematerialism som 

anser att diskurs konstitueras av den materiella världens sociala mekanismer 

eller praktiker (25–26). Diskurser inom CDA behöver därför inte vara språkliga. 

Förståelsen av världen bygger istället på att språk och materiella aspekter 

samverkar genom att reproducera och förändra varandra. Detta sker inom en, så 

kallad, dialektisk relation (s. 67–68).  

Enligt Fairclough (1992) har diskursen tre funktioner: de förmedlar ett 

kunskapsinnehåll, etablerar sociala relationer och etablerar sociala identiteter (s. 

64). Dessa funktioner kan kopplas till den kontext som diskursen produceras 

inom. Inom CDA anses text alltid vara diskurs i och med att produktion och 

tolkning av text kräver både språklig och materiell kontext. Texter producerar, 

reproducerar och förändrar på så vis sin sociokulturella kontext (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 74–75). CDA:s koppling till marxismen, och 

därigenom till kritisk teori, gör att analys av text kan användas för att undersöka 

hur maktobalanser i den materiella världen upprätthålls genom att reproduceras 

inom text. Att analysera diskurser som sociala relationer mellan kunskaps-

innehåll och sociala identiteter blir ett sätt att identifiera re-produktionen av 

ojämlika maktobalanser i texter. Det kritiska perspektivet inom CDA hjälper mig 

på så vis att analysera vilka sociala strukturer som påverkar (re-)produktionen 

och förändringen av diskurser likaväl som sociala identiteter i min empiri (s. 70). 

I den föreliggande undersökningen används CDA för att besvara min andra 

forskningsfråga: hur bibliotekariers yrkesidentiteter produceras, reproduceras 

och förändras i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser? Svaret på 

denna fråga används sedan för närma mig de sociala strukturer jag vill granska i 

min tredje forskningsfråga: vilka sociala strukturer som styr den diskursiva 

praktiken i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser.   

 Produktion och re-produktion av diskurser kallar Fairclough för en 

diskursiv praktik. Författarens produktion av texter och läsarens tolkning av 

texter är ett exempel på en sådan praktik. Språkets påverkan på den materiella 

världen och vice versa gör dock att den diskursiva praktiken inte bara styrs av 

personerna som producerar eller konsumerar texter. Vilka diskurser som är 

möjliga att (re-)producera i text påverkas även av de sociala strukturer, sociala 

relationer och kunskapssystem som är giltiga i författarnas och läsarnas 
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sociokulturella kontext (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 67–68). Till 

hjälp för att förklara hur den diskursiva praktiken kan relateras till frågor om 

makt och sociala strukturer utgår jag från Faircloughs användning av begreppet 

diskursordning. En diskursordning är en avgränsad mängd diskurser3 som 

används inom en viss social domän eller institution, exempelvis en viss högskola 

eller en ideologisk rörelse. Diskursordningen fungerar som ett system för att 

bestämma hur någonting ska beskrivas och vilket värde det anses förmedla (s. 

68–73). Diskursordningen är aldrig statisk. Varje gång diskursordningen 

reproduceras via produktion och tolkning av en text reproduceras den med små 

förändringar (s. 75). När en diskursordning reproduceras med likartade diskurser 

bekräftas dess auktoritet. En blandning med nya diskurser kan istället innebära 

kritik mot diskursordningens hegemoni4 (Fairclough, 1992, s. 92–93). Texter 

sedda som bärare av diskurser har förmågan att (re-)producera och bekräfta 

sociala relationer och maktförhållanden. Texter kan även förändra och kritisera 

betydelsekonsensus genom att föra in nya perspektiv. Exempel på sociala 

relationer och maktförhållanden är de kategorier jag undersöker i föreliggande 

studie, vilka är kön (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 78–79) och 

yrkestillhörighet. 

 I föreliggande undersökning använder jag benämningen diskurs och 

berättelse för att beskriva och närma mig hur bibliotekarier beskrivs utifrån olika 

perspektiv. Dessa två termer har en liknande, men inte identisk, semantisk 

betydelse i min undersökning. Jag behöver därför förtydliga min egen 

användning av dem. Med berättelser och diskurser menar jag de språkliga eller 

handlingsstyrda utsagor som inom ämnet B&I eller inom populärkulturen 

tillsammans utgör en viss förståelse av bibliotekarieyrket. Berättelser och 

diskurser handlar om hur bibliotekariers utseende, arbetsuppgifter, syfte med 

mera beskrivs. Både berättelser och diskurser påverkar biblioteksbesökare och 

bibliotekariers föreställning om yrkeskåren. Skillnaden jag gör mellan dem 

handlar om min studies empiriska materials räckvidd i relation till empirins 

kontext. Benämningen diskurser använder jag som en inramning av de utsagor 

om bibliotekariekåren som jag kan studera med grund i min empiri. 

Benämningen berättelser är, å sin sida, alla de utsagor om yrkeskåren som 

produceras, reproduceras och förändras utanför (och inom) de biblioteks- och 

informationsvetenskapliga uppsatser som utgör min empiri. Berättelserna 

arbetar jag mig fram till genom att kombinera min teori och metod med min 

empiri. Berättelser ser jag sammanfattningsvis som en samling av diskurser, 

vilka beskriver bibliotekarieyrket och blir hanterbara via min analys. 

 Sammanfattningsvis kan CDA användas för att undersöka vilken 

berättelse om bibliotekarieyrket som min empiri uttrycker genom sin 

diskursordnings diskursiva praktik (jämför Fairclough, 1992, s. 231). I den 

föreliggande undersökningen innebär detta att texternas diskursordningar 

påverkas av de diskurser som inkluderas eller exkluderas. Diskursordningen 

påverkas även av hur dessa diskurser (re-)producerar identitetsuttryck i form av 

tillskrivna yrkesidentiteter och stereotyper. Ett till användningsområde för CDA 

inom min studie är en teoretisk grund för att fördjupa förståelsen bakom 

maktaspekten hos de sociala strukturer jag identifierar i min tredje 

forskningsfråga. 

 
3Faircloughs diskursordning innefattar diskurstyperna diskurser och genrer. I föreliggande studie 

ligger fokus diskurser. 
4
 Hegemoni är ”inte bara dominans utan en förhandlingsprocess” där man producerar eller 

reproducerar betydelsekonsensus (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 80). 
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3.3 Subversiv performativitet  
 
För att fördjupa hur teorin om subversiv performativitet kan appliceras inom 

CDA krävs en kortare sammanfattning av Butlers syn på kön och genus. Inom 

genusforskning finns ett tydligt fokus på att göra sig av med stereotypa 

föreställningar om det biologiska könet som stabilt. Ett sätt att göra detta är att 

tala om ”det sociokulturella könet, genus, som något som går att analytiskt 

särskilja från det biologiska könet” (Lykke, 2009, s. 9). Kön är inte någonting vi 

är, utan någonting vi gör genom språkliga och kroppsliga akter, så kallad 

performativitet. En talhandling är performativ när den ger materiella effekter - 

till exempel när någon får en befallning att stanna och därför stannar (s. 62–64). 

Performativitet påminner på så vis om Faircloughs fokus på meningsskapande 

som en dialektisk relation mellan det materiella och det språkliga (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 25). 

Butler kritiserar den binära synen på att kön och genus. Hon kritiserar 

därför att det skulle existera dikotomier enligt kvinnligt och feminint kontra 

manligt och maskulint, samtidigt som de dras till varandra i en heterosexuell 

attraktion. Istället menar hon att man tillskrivs ett (biologiskt) kön när man föds. 

Utifrån sociala och kulturella normer etableras sedan ett visst sätt att vara man 

eller kvinna, alltså ett visst maskulint eller feminint genus. Denna könsdikotomi 

upprätthålls genom en imitationslek. Genus, i form av performativa akter, 

upprepas tills kön och genus framstår som naturliga konsekvenser av varandra, 

även om de egentligen båda är sociokulturella föreställningar (Mortensen, 2007, 

s. 7–9). 

 Genussystemets normerande effekt på kön och genus gör det till ett 

maktsystem. Brott mot maktsystemet både utmanar den hierarki systemet 

upprätthåller och är en prekarisering av individens sociala situation (Aurell, 

2001, s. 70–73). Genussystemet är således av särskilt intresse för mig när jag i 

min tredje forskningsfråga vill studera vilka sociala strukturer som styr den 

diskursiva praktiken i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser. Kön, 

genus och sexualitet som normgivande diskurser har likheter med Faircloughs 

(1992) förklaring av att en diskursordning får sin hegemoniska makt genom att 

framstå som naturgiven. Fairclough anser att en diskursordnings hegemoni kan 

kritiseras och dess sociala strukturer kan avslöjas genom att tillföra eller utesluta 

diskurser (s. 92–93). Butler (2005) menar på liknande sätt att könens normer kan 

kritiseras genom att blanda ett visst kön med fel genus. När en aktör med en viss 

anatomisk kropp använder genus som kopplas samman med ett annat köns 

anatomiska kropp är det ett brott mot vår bild av könens naturlighet. Brottet mot 

genussystemet kan även upplevas som överdrivet och som en parodi på hur vi 

förväntar oss att en viss kropp ska bete sig. Butler (2005) kallar detta för en 

genusparodi. När det är ett medvetet val för att kritisera den rådande hegemonin 

kallas genusparodin för subversiv performativitet (s. 91–93). Denna lek med 

representationen beskriver dragartisten RuPaul utifrån sin devis ”we're all born 

naked and the rest is drag” (2018, paragraf 1). Identitet som en kostym vi kan 

bära, eller kritisera utifrån hur vi förhåller oss till den gör att subversiv 

performativitet är särskilt intressant för mig i min tredje forskningsfråga. Jag 

analyserar stereotyper som potentiella parodier av bibliotekariekåren. Jag 

kombinerar på så vis stereotyper och tillskrivna yrkesidentiteter för att avslöja 

de sociala strukturerna som (re-)produceras av min empiri. Mitt fokus på 

likartade sociala strukturer möjliggör även en undersökning av den 
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gemensamma skärningspunkten mellan det inomdisciplinära och 

populärkulturella i mitt syfte.   

 Ett exempel Butler ger på subversiv performativitet är drag showen 

(Mortensen, 2007, s. 18–19). Under drag showen uppträder en drag queen eller 

drag king. En drag queen har en kropp som kodats som man men uppträder med 

ett genus som kodas feminint. En drag king har på samma sätt en anatomisk 

kropp som kodats som kvinna men uttrycker ett maskulint genus. När 

dragartisten uppträder uttrycker hen ett genus genom rörelser, röst och kläder 

som förväntas tillhöra ett annat köns anatomiska kopp. Det genus som korsar 

barriären mellan det normala och normbrytande framstår ofta som överdrivet. 

Överdrifterna kan tolkas som parodier på genussystemets stabilitet. Genus-

parodin blir dock först subversiv om den ”skapar oro och förvirring inom 

representationssystemet och leder till att den normaliserade betydelsen av köns- 

och genuskategorierna undergrävs” (Mortensen, 2007, s. 19). Genus är hos 

Butler alltid en imitation av en annan imitation och i någon mån blir allt genus 

en parodi. En dragshow måste alltså inte vara subversiv. Subversivitet är alltid 

kontextbundet (Butler, 1993, s. 125). 

 

 

3.4 Studiens nivåer 
 

För att förtydliga relationen mellan de identitetsbegrepp jag använder för att 

studera mina studieobjekt behöver jag presentera hur dess objekt förhåller sig till 

varandra. Jag gör detta genom att förtydliga hur min studie rör sig mellan fyra 

nivåer där jag betraktar mina studieobjekt ur olika perspektiv. Dessa nivåer har 

jag valt att kalla en empirisk-, en analytisk-, en abstraherad- och en metanivå. 

Alla nivåer både erbjuder intressanta iakttagelser och kommer med vissa 

begränsningar.  

På den empiriska nivån placerar jag den egenupplevda yrkesidentiteten. I 

likhet med den sociala identiteten formas denna yrkesidentitet av hur individen 

införlivar en yrkesroll. Den egenupplevda yrkesidentiteten påverkas av 

individens personliga identitet och hur individen identifierar sig som del av en 

viss grupp inom yrkekontexten (jämför Fairclough, 2003, s. 160–161). Inom 

disciplinen B&I fungerar bland annat yrkespraktiken och de gemensamma 

kompetenserna för att generera teoretiska föreställningar om yrket. När dessa 

praktikgemenskaper används för att gruppera och klassificera bibliotekarier 

kallar jag dem för tillskrivna yrkesidentiteter (jämför Kåring Wagman, 2008a, s. 

16). I min studie befinner sig de tillskrivna yrkesidentiteterna på en analytisk 

nivå. Bibliotekarieskildringar i populärkulturella verk befinner sig liksom den 

egenupplevda yrkesidentiteten på en empirisk nivå. Inom B&I-forskning (se 

exempelvis Rydbeck, 2004 och Dickinson, 2010) re-presenterar egenupplevda 

yrkesidentiteter och bibliotekarieskildringar istället studier av bibliotekarien på 

en analytisk nivå. Den egenupplevda yrkes-identiteten som behandlas av min 

empiris intervjustudier samt populärkulturens bibliotekarieskildringar blir per 

automatik tillskrivna yrkesidentiteter eller bibliotekariestereotyper när de 

analyseras. Jag förhåller mig till de tillskrivna yrkesidentiteterna och 

stereotyperna ur ett teoretiskt perspektiv, vilket även gör att jag förstår dem som 

diskurser vilka ringar in vissa specifika sätt att beskriva bibliotekarieyrket.  

 Jag gör nedslag i mitt material på den empiriska nivån, men går sen upp 

till en analytisk nivå när jag analyserar min empiri i relation till min teori. I 

undersökningen används social identitetsteori och CDA för att på en analytisk 
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nivå undersöka vilka identiteter det empiriska materialet konstruerar. Social 

identitetsteori möjliggör även en undersökning av olika perspektiv inom 

identitetsbegreppet på en abstraherad nivå. Att analysen sker på en abstraherad 

nivå innebär att fokus inte primärt ligger på empirin utan hur empirin förmedlar 

identitetsuttryck. Till exempel är fokus inte vilket namn en viss yrkesidentitet 

eller stereotyp tillskrivs av empirin på en analytisk nivå, utan den funktion som 

just den yrkesidentiteten eller stereotypen har i förhållande till andra yrkes-

identiteter på en abstraherad nivå.  

 På den analytiska och den abstraherade nivån kan jag både behandla min 

empiri med CDA som analysmetod och göra min empiri förståelig med hjälp av 

mitt teoretiska ramverk. Min användning av CDA förutsätter att bibliotekariens 

identiteters olika uttryck produceras, reproduceras och förändras genom en 

dialektisk relation mellan den lingvistiska och materiella världen. När 

uppsatsförfattarna producerar sin text kombinerar de alltså sina intervjustudier 

eller populärkulturella verk med ett empiriskt material. Resultatet blir att 

diskurser i källtexterna tillförs nytt material, förskjuts och reproduceras med 

förändrat innehåll. Metanivån i min studie handlar om hur de olika nivåerna i 

min empiri samverkar med varandra inom den identitetsskapande process jag 

undersöker. 

 

 

3.5 Sammanfattning av teori 
 

Mitt teoretiska ramverk består av de tre delarna social identitetsteori, CDA och 

subversiv performativitet. Social identitetsteori används för att besvara den 

första forskningsfrågan, hur bibliotekariers egenupplevda och tillskrivna 

yrkesidentiteter skiljer sig åt. Den sociala identitetsteorin sätts även i relation till 

stereotyper för att möjliggöra en jämförelse av stereotyper och tillskrivna 

yrkesidentiteter i min andra forskningsfråga. CDA i kombination med social 

identitetsteori och min empiri används för att undersöka hur empirins diskursiva 

praktik formas av dess diskursordning. Detta besvarar min andra 

forskningsfråga, hur bibliotekariers yrkesidentiteter produceras, reproduceras 

och förändras i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser. Texter ses i 

den aktuella studien som både bestående av och förmedlare av diskurser. Den 

diskursiva praktiken blir på så vis hur text konstrueras genom att producera och 

reproducera diskurser. För att besvara min tredje forsknings-fråga, vilka sociala 

strukturer som styr den diskursiva praktiken i biblioteks- och 

informationsvetenskapliga uppsatser, kopplar jag samman diskurserna jag 

synliggjort via CDA med Butlers teorier om subversiv performativitet. Butler 

beskriver hur genusparodier krossar illusionen av en naturgiven relation mellan 

kön och genus. Genusparodier visar att kön är en social konstruktion. Stereotyper 

anses i min studie kunna fungera som parodier av bibliotekariekåren på liknande 

sätt som genusparodier parodierar kön. Jag använder teorin om subversiv 

performativitet för att granska vilken föreställning bibliotekariekåren som 

stereotyperna indirekt förmedlar. Genom att se stereotypernas indirekta 

diskurser vill jag närma mig de sociala strukturer som stereotyperna bygger på. 

Med de sociala strukturerna klarlagda kan jag undersöka om liknande strukturer 

går att skönjas i de tillskrivna yrkesidentiteternas beskrivning av bibliotekarien. 

Utifrån jämförelsen mellan stereotyper och tillskrivna yrkesidentiteter närmar 

jag mig det som jag i mitt syfte beskrivit som en skärningspunkt. 
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Den fjärde forskningsfrågan, som handlar om skärningspunkten mellan 

det inomdisciplinära och det populärkulturella, besvaras med hjälp av hela det 

teoretiska ramverket och min empiri bestående av biblioteks- och 

informationsvetenskapliga uppsatser. I min undersökning förutsätter jag att olika 

berättelser om bibliotekarieyrket kan påverka den egenupplevda yrkesidentiteten 

hos blivande bibliotekarier. I förlängningen påverkas även de teoretiserade 

yrkesidentiteter som reproduceras inom disciplinen B&I. För att närma mig 

skärningspunkten mellan det inomdisciplinära och det populärkulturella 

undersöker jag därför det som är gemensamt för stereotyperna och de tillskrivna 

yrkesidentiteterna. Jag är särskilt intresserad av hur min empiris produktion styrs 

av en diskursordning som upprätthåller sociala strukturer. 
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4 Metod 
 

I följande kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och hur 

dessa motiverar mitt val av CDA som analysmetod. Innan mitt empiriska 

material presenteras genom en kortare sammanfattning klarlägger jag urvalet av 

empiri. Därefter redogör jag för hur CDA påverkar min bearbetning av empirin 

och kopplas till min frågeställning. Jag presenterar även det lässchema som 

ligger till grund för min kommande analys. Sist i kapitlet problematiserar jag 

min roll som forskare inom CDA.  

 

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter och dess 
implikationer för CDA som metodval 

 

CDA är, som tidigare nämnt i teorikapitlet, inte bara en metod för att analysera 

data. CDA som diskursanalytiskt angreppssätt utgörs av både teoretiska och 

metodologiska riktlinjer, och beskrivs därför av Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) som ”en paketlösning” (s. 10). Jag har redogjort för några av de centrala 

teoretiska modellerna och riktlinjerna i mitt teorikapitel och kommer nu att 

fokusera på CDA ur ett metodologiskt perspektiv.  

 Diskursteorins ontologiska och epistemologiska premisser sammanfattas 

ofta inom området för socialkonstruktivism. Jag har använt Winther Jørgensens 

och Phillips (2000) sammanfattning och diskussion av Vivien Burrs definition 

av socialkonstruktivismen. Burrs definition sammanfattas som att vi, för det 

första, förstår världen utifrån hur vi kategoriserar den. Dessa kategorier styr inte 

bara hur vi ser på världen, utan även hur vi värderar kunskap. Kunskap är på så 

vis aldrig objektiv utan uppstår i sociala processer och kulturella kontexter. För 

det andra är vår världssyn och syn på kunskap historiskt betingat till en viss 

kontext och därför aldrig statisk. Människan har således ingen inre essens, utan 

identiteter liksom diskurser och sociala relationer förändras istället över tid. För 

det tredje, innebär varje social världsbild en avgränsning av vilka handlingar och 

vilken kunskap som antingen anses som naturligt eller framstår som omöjligt (s. 

11–12). Dessa begränsningar och makt över kunskapsproduktionen benämner 

jag i föreliggande studier som sociala strukturer. För CDA innebär det 

socialkonstruktivistiska perspektivet att kunskap, identiteter och makt förändras 

beroende på dess sociokulturella kontext (s. 26). I och med att text inom CDA 

ses som en reproduktion av sin sociokulturella kontext kan analys av diskurser 

inom text alltså användas för att studera en viss världssyn. De världssyner som 

jag valt att studera i föreliggande studie är den inomdisciplinära och den 

populärkulturella berättelsen om bibliotekarien. 

  

 

4.2 Det empiriska materialets urval och betydelse 
 

Det empiriska materialet består av tio uppsatser där urvalet är begränsat till fem 

uppsatser per ämnesområde. Den första halvan av empirin är de fem uppsatserna 

som behandlar bibliotekariens tillskrivna yrkesidentiteter. Den andra halvan av 

empirin behandlar bibliotekariestereotyper i populärkulturen. Uppsatserna 

varierar mellan 30–80 sidor beroende på examensnivå, vilken varierar mellan 

grundnivå (kandidatuppsatser) och avancerad nivå (magister- och masters-
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uppsatser). Totalt består empirin av ca 500 sidor. Respektive ämnesblocks fem 

uppsatser används som en sammanhängande text, men i vissa fall är en diskurs 

starkare i en uppsats än i en annan. I de fall när det är relevant att betona hur en 

viss uppsats skiljer sig från de andra betonar jag detta semantiskt i analysen.  

Uppsatserna har hittats i SWEPUB genom sökningar som begränsats till 

disciplin, ämnesområde och efter respektive lärosäte. De uppsatser som saknar 

direkt koppling till bibliotekariens tillskrivna yrkesidentitet, egenupplevda 

yrkesidentitet eller stereotyper har valts bort. Likaså har jag begränsat studier av 

bibliotekarieyrkets identiteter till de studier som utgår från intervjuer med 

verksamma bibliotekarier. Denna avgränsning har använts för att dessa studier 

fångar både bibliotekariers identifiering med bibliotekarieyrket på den empiriska 

nivån, och identiteten inom disciplinen B&I på den analytiska nivån. Materialet 

är även begränsat efter året för publicering.  I tidsavgränsning har jag utgått från 

Lindberg (2015) vars resultat förhåller sig till ”de förhållanden som rådde i 

Sverige vid tiden från 1993 till 2007” (s.7). Hennes tidsspann representerar tiden 

efter att utbildningen i B&I 1993 genomgått en teoretisering och akademisering. 

Denna förändring gjorde den högskolebaserade men praktiskt inriktade 

påbyggnadsutbildningen till en ämnesutbildning (Kåring Wagman, 2008b, s. 

10). Hennes studies räckvidd sträcker sig fram till 2007, då Bolognaprocessen 

ledde till en homogenisering av utbildningarna inom hela Europa. B&I-

utbildningen delades då upp i en grundnivå och en avancerad nivå (Lindberg, 

2015, s. 22). Den aktuella undersökningen tar avstamp i tiden efter både 

tidsavgränsningen i Lindbergs (2015) studie och Bolognaprocessen. I följande 

undersökning består det empiriska materialet av B&I-examensarbeten på 

grundnivå och avancerad nivå vilka publicerats mellan 2007–2017.   

I mitt teorikapitel har jag problematiserat och klarlagt att identitet bör ses 

som en relationell process. Hur individen ser på sig själv som individ eller i 

grupp påverkas lika mycket av hur hen betraktas av andra. Det krävs ett 

mångfacetterat perspektiv på identitet för att närma sig en möjlig förståelse av 

hur identifieringsprocesser kan se ut. Mitt val av ett empiriskt material 

representerar ett inomdisciplinärt och ett populärkulturellt perspektiv på 

bibliotekarieyrket. Min empiri möjliggör därför både ett inifrån- och ett utifrån-

perspektiv. Utan mitt empiriska material hade jag varken kunnat undersöka den 

komplexitet som identitetsbegreppet innebär eller använda mitt teoretiska 

ramverk och min metod i den utsträckning som nu är möjligt.   

 

 

4.3 Det empiriska materialet 
 

Nedan följer en kortfattad presentation av de tio uppsatser som utgör min empiri. 

Presentationen sammanfattar uppsatsernas ämnesinriktning, syfte, metod, teori, 

material och resultat. 

 

 

4.3.1 Uppsatser med ämnesvalet bibliotekariens 
egenupplevda yrkesidentiteter 

 

Författarna till kandidatuppsatsen Bibliotekariens yrkesidentitet och biblioteket 

som upplevelsecentrum (Andersson och Filipovic´, 2010) utgår från syftet att 

undersöka relationen mellan hur folkbibliotekarien identifierar sig med sitt yrke 

och folkbiblioteket som upplevelsecentrum. Det empiriska materialet består av 
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semistrukturerade intervjuer med fyra folkbibliotekarier som arbetar med 

programverksamhet. Svaren analyseras efter en fenomenologisk ansats för att 

klarlägga hur de intervjuade bibliotekariernas egenupplevda yrkesidentiteter 

förhåller sig till Øroms (1993) och Schreibers (2006) sju yrkesidentiteter. 

Särskilt fokus ligger på Upplevelseförmedlaridentiteten. Slutsatsen författarna 

gör är att bibliotekariernas identifiering med sitt yrke beror på många olika 

faktorer. En aspekt är bibliotekariens personliga motivering till att förmedla 

upplevelser. En annan viktig faktor är om hen tycker att det är roligt att arbeta 

utåtriktat i biblioteks-verksamheten. Slutsatsen uppmärksammar även behovet 

att införa en åttonde bibliotekarieidentitet, en så kallad 

Marknadsföringsidentitet, där fokus ligger på att marknadsföra biblioteket. 

 I magisteruppsatsens Du ser inte ut som en bibliotekarie! – Kläder och 

identitet i bibliotekarieyrket (Lagerqvist och Larsson, 2007) är utgångspunkten 

att ”[k]läder kan ses som ett verktyg för att dels skapa identitet, och dels uttrycka 

identitet” (s. 10). Syftet är att ta reda på om bibliotekariestereotyper påverkar hur 

nyblivna folkbibliotekarier förhåller sig till sin klädstil. Studien genomförs med 

kvalitativa intervjuer med elva kvinnliga bibliotekarier i åldern 25–35. 

Slutsatserna är att ”[b]ibliotekariens publika verksamhet kan ses som ett socialt 

framträdande där klädseln är rollens scenkostym.” (s. 64). Kläderna symbol-

iserar skillnaden mellan den yngre och äldre generationens bibliotekarier och 

mellan att framstå som välkomnande eller avvisande. 

 I kandidatuppsatsen Bibliotekarien som socialarbetare: En kvalitativ 

studie om fängelsebibliotekariers funktion i utbildningen och rehabiliteringen av 

interner (Hägglund, 2017) utförs intervjuer med fyra fängelsebibliotekarier. 

Syftet är att undersöka ”hur fängelsebibliotekarier själva ser på sin funktion i 

utbildningen av interner, och därmed även internernas rehabilitering och 

välbefinnande” (s. 2). Utifrån Øroms (1993) sex yrkesidentiteter och en tematisk 

analys härleds i kandidatuppsatsen respondenternas egenupplevda yrkesidentitet 

till Socialarbetaridentiteten. 

 I kandidatuppsatsen Folkbibliotekariers yrkesidentiteter och självbilder:  

En studie om uppfattningar och föreställningar om bibliotekarieyrket bland 

folkbibliotekarier i Kronoberg (Johansson, 2017) utförs sju intervjuer med 

folkbibliotekarier om deras uppfattning om bibliotekarieyrket. Intervjuerna 

jämförs mot Øroms (1993) och Schreibers (2006) sju yrkesidentiteter. 

Informanterna ser det som sin plikt att etablera social rättvisa genom att upprätt-

hålla folkbibliotekets demokratiska värderingar. Deras identitet inom yrket 

beskrivs utifrån sex yrkesidentiteter, Kulturförmedlaridentiteten, Socialarbetar-

identiteten, Informationsförmedlaridentiteten, Informationsorganisatör-

identiteten och Pedagogen. 

 I masteruppsatsen Folkbibliotekets identitet: med avseende på dess roller, 

värden och bibliotekarierollen (Jonsson, 2017) används semistrukturerade 

intervjuer med folkbibliotekarier. Syftet är att analysera hur de ser på 

folkbibliotekets identitet, värde och den egna yrkesrollen. Utifrån värde- och 

identitetsteori i organisationer konstaterar uppsatsförfattarna att ett övergripande 

värde för biblioteken är demokratiförmedling. Bibliotekariens roll är att agera 

som mellanhand mellan biblioteket och besökaren så att bibliotekets identitet 

och värden upprätthålls. 
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4.3.2 Uppsatser med ämnesvalet bibliotekariestereotyper 
i populärkulturen 

 

Utgångspunkten i masteruppsatsen Plocka löss och bestraffa mäktiga 

trollkarlar: Representationer av bibliotekarier i fantasylitteraturen (Cyrén, 

2011) är att stereotyper i populärkulturen påverkar yrkets status negativt. Utifrån 

Foucaults teorier om makt och Butlers subversiva performativitet är syftet att 

undersöka om bibliotekariestereotyper i fantasylitteraturen kan vara subversiva. 

Slutsatsen som presenteras är att stereotypernas negativa framtoning är en del av 

patriarkala värderingar. Samma patriarkala värderingar anses även ligga bakom 

yrkesgruppens rädsla för att stereotyperna ska påverka yrkets status negativt. De 

tre bibliotekarie-beskrivningar som undersökts i uppsatsen anses dock inte vara 

subversiva i och med att de inte kritiserar värderingarna de bygger på. 

 I kandidatuppsatsen Bibliotekarier i film: En analytisk studie om 

stereotyper (Lundell och Lyrén, 2012) utförs en bildanalys av bibliotekarier i 20 

filmer. Intresset i uppsatsen riktas mot huruvida fiktiva bibliotekarierna porträtt-

eras realistiskt eller stereotypt. Bibliotekarierna i filmerna kodas efter 20 attribut 

(exempelvis attityd, frisyr och kläder) vilka får ligga som grund för att etablera 

stereotyperna; den unga snygga kvinnan, den gamla sura tanten och den icke-

maskulina mannen. Slutsatsen är att attribut som kodats till en viss stereotyp kan 

samverka inom samma bibliotekariegestaltning.  

 I kandidatuppsatsen Bibliotekarien - en överspänd bibliofil?: En 

jämförande kvalitativ innehållsanalys av bibliotekarien i svensk skönlitteratur, 

1945-2009 (Linde, 2013) utförs en kvalitativ innehållsanalys där bibliotek-

ariers ”utseende, personlighet och yrkesroll” (s. 7) kodas i sex romaner pub-

licerade 1945-2009. Syftet är att undersöka om det finns en skillnad i hur 

bibliotekarier porträtteras i äldre och nyare litteratur, samt om porträtteringen är 

mer positiv eller negativ. Slutsatsen är att bibliotekarien nästan uteslutande 

porträtteras negativt som ful, tråkig, grå och otillgänglig. 

 I kandidatuppsatsen Böcker, bibliotek och beigt: En diskursanalytisk 

studie om hur bibliotekarien beskrivs i skönlitteraturen (Magnusson och 

Svensson, 2013) undersöks hur bibliotekarier porträtteras i 12 romaner pub-

licerade 2000–2012. Med hjälp av diskursanalys identifierar kandidat-uppsatsen 

två diskurser: bibliotekariens koppling till litteratur och bibliotekariens koppling 

till biblioteket. Diskurserna illustreras genom att det främst är bibliotekariens 

arbete i biblioteksrummet som beskrivs. Bibliotekarieskildringarna som 

analyserats beskrivs både negativt och positivt. 

 I masteruppsatsen Binära bibliotekarier and the beast below: En 

genusanalytisk studie av bibliotekarierepresentationer i samtida film och teve 

(Börjesson och Fajte, 2015) identifierar att det saknas förklaringar till varför det 

främst är den stereotypa bilden av bibliotekarien som en sur tant som åter-

kommer i tv-serier och film. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka makt-

strukturer som ligger bakom konstruktionen av bibliotekariestereotyperna i 

populärkulturen. Studien utgår ifrån Foucaults teorier om rädsla, diskursteori, 

genusvetenskapliga teorier och normkritisk filmteori. Särskilt fokus läggs på hur 

stereotypernas genus konstrueras.  Stereotypernas homogenisering av yrket 

beskrivs som problematiskt för både män och kvinnor inom bibliotekarieyrket. I 

slutsatserna presenteras även fyra diskurser som beskriver hur ett vitt patriarkat 

påverkar fortlevnaden av den stereotypa bilden av bibliotekarien: ”Den vita 

bibliotekarien, Kropp vs. hjärna, The Beast Below, Klass och Den intelligenta 

kvinnan som hot” (s. 39). 
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4.4 Min tillämpning av CDA 
 

Faircloughs fokus på produktionen och tolkning av texter som diskursiva 

praktiker innebär att han tar stor hänsyn till språket i texten. Språkets betydelse 

synliggörs av hans indelning av text i tre dimensioner (dessa ska inte blandas 

ihop med de fyra nivåer som jag använder för att granska identitetskonstruktion 

i föreliggande studie). Den första, och innersta, av Faircloughs dimensioner av 

text är det som utgör textens språkliga uppbyggnad. Den andra dimensionen 

utgörs av den diskursiva praktiken, det vill säga hur texten produceras, 

konsumeras och tolkas. Den sista, tredje, dimensionen består av hur textens 

språkliga form, produktion, konsumtion och tolkning förhåller sig till en viss 

sociokulturell kontext. Fairclough kallar denna tredje dimension för textens 

sociala praktik. Sammanfattat kan dimensionerna skrivas ut enligt nedan 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa tre dimensioner av text motsvaras av de tre delarna i Faircloughs 

analysmodell, vilka är textanalys, processanalys och sociokulturell analys. I och 

med att analysens tre delar representerar textdimensioner som egentligen sker 

simultant handlar analys med CDA om att röra sig mellan olika abstraktions-

nivåer. Uppdelningen av text i tre dimensioner används för att illustrera den 

komplexitet som analys av text inom CDA bygger på. Ett pedagogiskt sätt att 

förklara hur jag förhåller mig till den tredelade analysmodellen är att jämföra 

analysdelarna och de textdimensioner de representerar med en rysk docka. 

Textanalysen som representerar textdimensionen är den minsta dockan. Denna 

omges av processanalysen som representerar den diskursiva praktiken. Den 

sociokulturella analysen är det sista och yttersta lagret i dockan. Detta lager 

representerar den sociala praktiken som bildar en helhet av textförståelse genom 

att relatera de inre dimensionerna till deras sociokulturella kontext. Nedan följer 

en genomgång av de analytiska verktyg som jag använt mig av inom respektive 

analysdel. 

Textanalys. I och med att Fairclough utgår från att text alltid reproducerar 

sin sociokulturella kontext kan jag genom CDA närma mig textkontexten genom 

att studera språkets formella drag. Språkets formella drag är textens grammatik, 

vokabulär och samband mellan ord (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 

75). Ett analytiskt verktyg som Fairclough presenterar inom textanalysen är 

transitivitet. Transitivitet beskriver textens processer och händelser, samt hur 

dessa relaterar till de aktörer som rör sig inom texten. Ett exempel på transitivitet 

kan vara vem i texten som tillåts uttala sig och vad det är hen uttalar sig om (s. 

87). Genom att studera hur texters aktörer kommer till tals eller ej menar 

Fairclough (1992) att det går att granska samband mellan diskurser och sociala-, 

kulturella- och ideologiska faktorer (s. 179–180). Transitivitet utgör på så vis en 

Social praktik – hur texten påverkar och påverkas av sin omgivning 

 

Diskursiv praktik - textens produktion, konsumtion och tolkning 

 
Text – den språkliga uppbyggnaden av texten 
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länk mellan textens språkliga värld och den materiella världen utanför texten. 

Detta innebär att transitivitet hjälper mig att koppla samman hur olika perspektiv 

uttrycks i min empiri och vad dessa säger om bibliotekarieyrket. Mer exakt har 

jag studerat empirins transitivitet genom att granska de aktörer som presenteras 

explicit, implicit eller utelämnas (jämför Fairclough, 1992, s. 180). Ett exempel 

är hur min empiri använder Øroms text från 1993 för att kategorisera de praktik-

gemenskaper de funnit i sina intervjustudier i olika tillskrivna yrkesidentiteter. 

På så vis impliceras uppsatsförfattarnas röst medan Øroms (1993) och 

informanternas röster förekommer explicit. Samtidigt exkluderas de informanter 

vars praktik inte beräknas tillhöra den praktikgemenskap som studeras. Genom 

att inkludera eller exkludera aktörer väljer uppsatsförfattarna på så vis att lyfta 

fram olika diskurser som ramar in ett visst perspektivs förståelse av 

bibliotekarieyrket. 

Processanalys. Processanalysens syfte är att identifiera hur uppsatserna 

fungerar som diskursiv praktik inom en diskursordning. Diskursordningen är 

relevant att klarlägga då denna visar hur diskursiva praktiker (re-)producerar 

sociala strukturer. Dessa strukturer genomsyrar textens tre dimensioner (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 67–68). Processanalysens hjälper mig att 

besvara min andra och tredje forskningsfråga. I dessa forskningsfrågor är 

relationen mellan diskursiv praktik och sociala strukturer central.  

Fairclough (1992) förklarar att den diskursiva praktiken består av 

textproduktion, textdistribution och textkonsumtion (s. 232). Tidigare i min 

uppsats har jag därför beskrivit diskursiv praktik som produktionen och re-

produktionen av diskurser (se avsnitt 3.2.1). Författare måste förhålla sig till vad 

som är möjligt att tolkas av textens målgrupp och till de sociala institutioner som 

dikterar textens produktionsmöjligheter (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, 

s. 75). Som exempel kan nämnas att min empiri är akademisk text i form av 

examensarbeten. Uppsatsförfattarna måste för det första förhålla sig till den 

akademiska kontextens språkliga regler och referenssystem. För det andra måste 

uppsatserna i empirin förhålla sig till den högskola eller det universitet som 

avgör vilket referenssystem som är praxis. I processanalysen kan jag på så vis 

analysera både vilka sociala institutioner som styr empirins produktions-

förutsättningar, och hur empirin relaterar till andra texter. Det är i analys av den 

diskursiva praktiken som min empiris reproducerade sociala strukturer blir 

synliga.  

 Genom att granska språkets formella drag och aktörer i textanalysen kan 

jag i processanalysen undersöka hur språk och aktörer påverkar empirins 

diskursiva praktik. Främst har jag fokuserat på vad Fairclough kallar textens 

intertextuella och interdiskursiva relationer. Dessa hör till textens produktion. 

Intertextuella relationer är de uppenbara influenser som går att spåra från en text 

till en annan. Denna relation kallas för manifest intertextualitet när den är explicit 

i form av exempelvis citat (Fairclough, 1992, s. 232–233). Interdiskursiva 

relationer kan i sin tur ta sig uttryck i att en text reproducerar en föreliggande 

texts diskursordning eller diskurser. Interdiskursivitet kan även ta sig uttryck i 

att texten blandar tidigare texter med olika diskursordningar som leder till en 

diskursiv förändring (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 77). Inter-

diskursiva relationer kan ses som en form av intertextuella relationer i och med 

att de båda används för att beskriva relationer mellan texter. På så vis kan jag 

använda textanalysen för att motivera mina fynd av interdiskursivitet i 

processanalysen (Fairclough, 1992, s. 233).  

Sociokulturell analys. Syftet med det tredje analyssteget är att undersöka 

hur textens diskursiva praktik och språkliga uppbyggnad förhåller sig till dess 
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sociokulturella kontext. Med denna kontext avses världen utanför texten som 

dikterar textens produktionsmöjligheter (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, 

s. 74–75). Texter som både påverkas av och i sin tur påverkar den materiella om-

världen kallar Fairclough för social praktik. För att se om och hur mitt empiriska 

material fungerar som social praktik delas den sociokulturella analysen in i två 

delar.  

I den första delen undersöker jag vilken diskursordning empirins 

diskursiva praktik följer. Diskursordningen styr vilka diskurser som exkluderas 

eller inkluderas, samt hur den diskursiva praktiken på andra sätt regleras. För att 

undersöka vilken diskursordning empirin följer använder jag först de röster som 

jag med hjälp av transitivitetsbegreppet funnit inom textanalysen. Sedan sätter 

jag dessa röster sätts i relation till de identifierade diskurserna i processanalysen. 

Utifrån de identifierade rösterna och diskurserna kan jag analysera vilka sociala 

strukturer som min empiri reproducerar. I den sociokulturella analysen besvarar 

jag min tredje forskningsfråga, vilka sociala strukturer som styr den diskursiva 

praktiken i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser. Den andra 

aspekten är hur den materiella världen påverkar eller påverkas av det empiriska 

materialets diskursiva praktik. Den materiella världens påverkan på textens 

produktion kan exempelvis vara de sociala institutioner som dikterar textens 

produktionsmöjligheter. För att undersöka hur min empiri påverkar den 

materiella världen undersöker jag om eller hur empirin reproducerar eller 

förändrar sin diskurs-ordning. Om diskursordningen reproduceras betyder det att 

empirin legitimerar maktrelationer i den materiella världen. Om 

diskursordningen däremot förändras kan det betyda att empirin kritiserar samma 

maktrelationer, vilket kan påverka läsaren och få materiella konsekvenser. Den 

andra delen av den sociokulturella analysen fördjupas, i enlighet med 

Faircloughs rekommendationer, av kultur-orienterad och sociologisk teori (s. 

90).  

Jag har valt att komplettera CDA med Butlers teori om subversiv 

performativitet och social identitetsteori. Social identitetsteori hjälper mig att 

separera de olika identitetsaspekter som utgör mina studieobjekt. Som exempel 

kan nämnas den skillnad jag i min första forskningsfråga undersöker mellan 

tillskriven och egenupplevd yrkesidentitet. Subversiv performativitet hjälper 

mig att förstå hur sociala strukturer påverkar den diskursiva praktiken utifrån 

min tredje forskningsfråga. Butler använder genusparodier för att komma in 

under ytan på genussystemet och på så vis granska genus. I föreliggande 

undersökning kombineras CDA med Butlers teorier för att på samma sätt tränga 

in under ytan på min empiris diskursordning. Jag behöver montera ner mina 

stereotyper för att på så vis se vilka strukturer de upprätthåller och upprätthålls 

av. I enlighet med min fjärde forskningsfråga är jag särskilt intresserad av hur 

stereotyperna och de tillskrivna yrkesidentiteterna möts i en skärningspunkt av 

gemensamma sociala strukturer. 

 

4.4.1 Bearbetning av empirin  

 

I den föreliggande undersökningen utgörs det empiriska materialet av tio B&I-

examensuppsatser som delats upp i fem uppsatser per ämnesområde. För att 

närma mig vilka diskurser som agerar inom och mellan de båda empirihalvorna 

namnger jag först empirins gemensamma teman. Fairclough (1992) beskriver 

texters tematiska struktur utifrån ett grammatiskt perspektiv (s. 236). Ett tema 

kan förklara det perspektiv på världen som textproducenten följer och därför 
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vilken social struktur som texten presenterar som naturlig. Jag följer Faircloughs 

(1992) förklaring av teman som retoriska strategier (s. 183). När jag finner mina 

teman lägger jag dock mindre fokus på empirins språks formella drag och mer 

på dess innehållsliga kvaliteter. Temana fungerar var för sig som påståenden om 

vad bibliotekarieyrket innehåller eller bör innehålla. Jag har valt att kalla mina 

teman för just berättelser i och med att de tillsammans utgör en samlad berättelse 

om vad det innebär att bli eller vara bibliotekarie. Denna berättelse finns utanför 

min empiri, men syns inom empirin via dess tematiska uppbyggnad och 

diskurser. Varje tema identifieras utifrån en närläsning där språkliga mönster, 

språkliga processer och språkliga samband sammanställs utifrån liknande 

meningsbärande termer, fraser och uttryck. Jag har även utgått från bärande 

aspekter i min empiris syften, forskningsfrågor och teoretiskt formulerade 

slutsatser. Förenklat kan min empiris teman ses som de påståenden om 

bibliotekarieyrket som empirin framhåller. De teman som lokaliserats är Den 

inomdisciplinära berättelsen om bibliotekarien, Den populärkulturella 

berättelsen om bibliotekarien, Berättelsen om folkbibliotekarien som norm och 

Berättelsen om bibliotekarieyrkets relation till status och professionalitet.     

I enlighet med Winther Jørgensen och Phillips (2000) ser jag diskurser 

som de ramar mitt syfte kräver när jag tolkar min empiri inom en viss kontext. 

Synen på diskurser som pedagogiska verktyg, vilka ramar in min tolkning, 

betonar att diskurserna är just sociala konstruktioner och inte faktiska enheter (s. 

137). Fairclough (1992) ger diskursen de tre funktionerna att förmedla ett 

kunskapsinnehåll, etablera sociala relationer och formulera sociala identiteter 

(s. 64). Dessa tre funktioner ligger till grund för min identifiering av diskurser i 

min empiri. Jag letar efter funktionerna i empirins språkliga mönster, men främst 

i min empiris intertextuella relationer. När jag har identifierat mina diskurser har 

jag gjort det inom de teman som framkommit ur min närläsning av materialet. 

Jag har granskat respektive teman var för sig för att kunna dela upp dem i deras 

mindre betydelsebärande beståndsdelar. I viss mån kan temana och den 

berättelser de representerar aspekter av alltså ses som övergripande diskurser 

som innefattar flera olika mindre diskurser. Diskurser och teman hjälper på så 

vis till att både synliggöra varandra och berättelserna jag vill närma mig. Detta 

betyder på inget vis att två teman inte kan innefatta samma diskurs. Istället bör 

den tematiska indelningens olika diskurser ses som en sammanställning och 

konkretisering av min tolkning av min empiri.    

 

4.4.2 Analysens lässchema 

 

Innan jag inleder min analys identifierar jag min empiris teman (se punkt 1). Jag 

identifierar min teman genom en närläsning av min empiri där jag letar efter 

språkliga mönster, språkliga processer och språkliga samband. Tillsammans 

bildar dessa påståenden om vad det är att bli eller att vara bibliotekarie. Sedan 

undersöker jag vilka diskurser som respektive tema samordnar, och vilka aktörer 

det är som rör sig inom samt gör påståenden i min empiri. Aktörerna studerar jag 

i min textanalys (se punkt 2) genom att applicera analysverktyget transitivitet på 

de identifierade språkliga processerna och språkliga sambanden. Diskurserna 

studerar jag inom min processanalys (se punkt 3). För att hitta diskurserna 

använder jag de tre funktioner de ges av Fairclough (1992). De förmedlar ett 

kunskapsinnehåll, de etablerar sociala relationer och de formulerar sociala 

identiteter (s. 64). Jag utgår från de språkliga mönster som jag hittat och ser hur 

dessa mönster återkommer i andra texter för att undersöka empirins inter-
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textuella relationer. För att undersöka empirins interdiskursiva relationer 

kombinerar jag de fynd jag gjort med hjälp av transitivitet och intertextualitet. 

Jag vill se: vilka aktörer som rör sin inom texten; om dessa aktörer representerar 

egna texter; om hänvisningen till vad de säger i sina egna texter i så fall är en re-

produktion av diskurser i min egen empiri. Efter att temana lokaliserats och dess 

diskurser analyserats i analysmodellens två första delar kan texternas 

diskursordning identifieras. I de två första delarna av analysmodellen analyseras 

mitt empiriska material utifrån sina teman. I den tredje analysdelen, den 

sociokulturella analysen (se punkt 4) analyseras empirin som en helhet. Jag 

kombinerar i denna del av analysen CDA med social identitetsteori och 

subversiv performativitet. På så vis kan jag både undersöka vilka olika sorters 

identitetsuttryck som konstrueras i min empiri och vilka sociala strukturer dessa 

producerar, reproducerar eller förändrar.  

Nedan följer det lässchema som är en sammanfattning av min tillämpning 

av analysmodellens tre delar och begreppsfloran inom respektive analysdel.  

 

 

 

 
                      Lässchema 
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4.4.3 Forskarens roll inom diskursanalysen 

 

Ett återkommande problem för forskare som använder sig av diskursanalys är att 

det inte går att uttala sig om ”hurdan verkligheten egentligen är bakom 

diskursen” - på så vis går det heller inte att värdera det som står i min empiri som 

sant eller falskt (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 28). Till exempel 

använder jag de tillskrivna yrkesidentiteterna som en bild av bibliotekarieyrket 

som bygger på tidigare studier av bibliotekariers arbete. Stereotyperna i sin tur 

representerar också ett perspektiv på bibliotekarieyrket, men ett perspektiv som 

bygger på fiktiva verk. Dessa två empiriska grunder är alltså inte jämbördiga. 

Mitt intresse är dock inte att kritisera stereotypernas sanningshalt. Istället är jag 

intresserad av hur bibliotekariens egenupplevda yrkesidentitet formas mellan de 

inomdisciplinära och de populärkulturella.  

Just genom att använda B&I-examensarbeten kan jag både uppmärksamma 

de röster som synliggörs inom min empiri och lokalisera empirins gemensamma 

diskursiva praktik. När jag läser och analyserar min empiri gör jag det utifrån 

intentionen att tillföra min egen tolkning. Utan att för den sakens skull låta mina 

egna värderingar överskugga det som faktiskt står i texten. Även denna 

problematik, att inte begränsas av de egna värderingarna, är ett återkommande 

problem inom diskursanalysen. Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar 

att de diskurser som ligger en närmast även är de som är svårast att se 

som ”socialt konstruerade betydelsesystem” (s. 28). Jag måste göra mig 

främmande inför min empiri och de diskurser den innehåller för att inte 

förblindas av mina egna värderingar. Ett förhållningssätt jag använder mig av 

när jag studerar min empiri är att undersöka olika objekt utifrån deras motsatser. 

Genom att tankemässigt byta plats på ett objekt med objektets motsats kan jag 

närma mig de strukturer som skiljer ett objekt från ett annat. Främmandegöring 

gör på så vis mina studerade objekts underliggande ideologiska grund tydligare. 

Denna taktik har jag applicerat utifrån Butlers subversiva performativitet. Där 

blir könsmaktsordningens strukturer synliggjorda genom medvetna regelbrott 

mot maktordningen. Denna taktiks applicering blir även synlig i min analys när 

jag grupperar och problematiserar stereotyperna inom dikotomier. Dikotomierna 

används sedan för att synliggöra stereotypernas sociala strukturer. Med 

strukturerna klarlagda är det även lättare att observera liknande tendenser i de 

tillskrivna yrkesidentiteterna.  

 

4.4.4 Problemen med CDA och förslag på lösningar 

 

CDA har kritiserats för att Fairclough inte ger några klara direktiv vare sig om 

hur stor del av analysen som ska utgöras den sociokulturella analysen, eller, 

vilken teori som krävs för att komplettera hans analysmodell (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000, s. 93). Jag har försökt lösta dessa problem genom att låta min 

empiri och mitt syfte styra vilka delar av analysmodellen som fått ta mest 

utrymme. Till exempel skriver jag samman min presentation av textanalysen och 

processanalysen, samt låter min sociokulturella analys fortsätta in i diskussions-

kapitlet. Den teori som fungerar som komplement till CDA har styrts av 

socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismen och subversiv performativitet 

fokuserar båda på hur identiteter vare sig innebär en essens eller är statiska, 

samtidigt som identiteter begränsats av sociala strukturer. Social-

konstruktivismen och den social identitetsteorin fokuserar dessutom på hur 
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världen och identiteter upplevs baserad på hur dessa kategoriseras. Detta 

kategoriska förhållningssätt uppmärksammar därför hur kunskap och identiteter, 

trotts sin brist på statiska värden, styrs av konkreta situationer (s. 12).  

Socialkonstruktivismens sociokulturella världssyn innebär även att samma 

objekt kan tolkas olika beroende på vilken sociokulturella kontext den granskas 

i (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 11). En given konsekvens är att min 

studie hade fått andra resultat om den utförts av någon annan, tillförts annan teori 

eller använt en annan empiri. Jag har av denna anledning noggrant redogjort för 

analysens olika steg och utförande i ett lässchema. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet som ingår i CDA innebär att mina föreställningar (i lika hög grad 

som andra B&I-studenters) har formats av relationen mellan min privata identitet 

och identiteten som B&I-student. När jag analyserar mitt empiriska material blir 

jag alltså själv en författare av nya varianter på de identiteter jag studerar. Min 

analys visar följaktligen en del i en process för hur kunskap och identitet formas 

och omformas. Det är i denna kontext viktigt att påminna om att det inte går att 

presentera objektiv sanning om världen utifrån en diskursanalys. Med det sagt 

kan jag studera identitetsskapande processer i empirin inom de ramverk som 

mina diskurser etablerar.   

För att kunna följa identitetsuttryckens förändring från min empiris 

studier, till deras analys och in i min egen studie studerar jag min empiri från ett 

metaperspektiv. Metaperspektivet erbjuder ett ytterligare tolkningslager på 

tidigare studiers resultat. Metaperspektivet innebär dessutom i hög grad att min 

empiris resultat även är en del av min egen studies resultat. Det har därför varit 

viktigt att upprätthålla en tydlig struktur mellan vad som är empirins egna 

resultat och vilka resultat som sker utifrån min analys av empirin. För att läsaren 

ska kunna se relationen mellan uppsatsförfattarnas formuleringar och mina egna 

slutsatser har analysen i stor grad förankras i blockcitat. När det påverkar 

förståelse av var i uppsatserna citaten står skriver jag även ut vilket kapitel i 

uppsatserna de hör till. 
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5 Analys och resultat 
 

Textanalysens fokus har legat på hur empirins språkliga uppbyggnad bidrar till 

de diskurser som ligger till grund för de tillskrivna yrkesidentiteterna och 

stereotyperna. I min analys avser begreppet yrkesidentitet bara de tillskrivna 

yrkesidentiteterna om inget annat anges. Textanalysens transitivitetsbegrepp 

uppmärksammar förhållandet som existerar mellan empirins uppsatsförfattare, 

konsumenter och de sociala institutioner som dikterar uppsatsernas produktions-

möjligheter. I processanalysen fokuserar jag på hur min empiri förhåller sig till 

andra texter genom att reproducera eller förändra deras diskurser. Efter 

textanalysen och processanalysen presenteras resultatet av den sociokulturella 

analysen, som visar hur min empiri relaterar till världen utanför texten.  

 När jag använder begreppet egenupplevda yrkesidentiteterna innebär det 

att jag via min text förhåller mig till de intervjuade bibliotekarier vars svar 

analyserats i uppsatserna som utgör min empiri. Min text rör sig då på den 

empiriska nivån. När jag analyserar min egen empiri befinner sig min text, 

liksom identiteterna jag studerar, istället på en analytisk nivå. Identitetsuttrycken 

granskas inom denna nivå som tillskrivna yrkesidentiteter och stereotyper. När 

dessa yrkesidentiteter behandlas som abstrakta funktioner (exempelvis som 

sociala identiteter) för att förklarar vilka identitetsskapande processer de är del 

av befinner sig min text på en abstraherad nivå.  

 

 

5.1 Textanalys och processanalys utifrån 
empirins gemensamma teman 

 

Följande avsnitt är en presentation av resultaten från textanalysen och 

processanalysen (se punkt 2 och 3 i lässchemat). Avsnittet fördelas efter fyra 

dominerande teman som jag identifierat utifrån en närläsning av de tio uppsatser 

som utgör min empiri. Varje tema representerar aspekter ur berättelser om 

bibliotekarieyrket. Temats perspektiv formas av textens påståenden i form av 

språkliga samband, språkliga processer och språkliga mönster. De fyra temana 

är Den inomdisciplinära berättelsen om bibliotekarien, Den populärkulturella 

berättelsen om bibliotekarien, berättelsen om folkbibliotekarien som norm och 

Berättelsen om bibliotekarieyrkets relation till status och professionalitet. 

Fairclough (1992) förklarar att diskursen har tre funktioner. De förmedlar ett 

kunskapsinnehåll, de etablerar sociala relationer och de formulerar sociala 

identiteter (s. 64). Det är dessa tre funktioner som jag letar efter i min empiris 

språkliga mönster för att klarlägga respektive temas diskurser. Fördelningen i 

teman betyder på intet sätt att ett tema är frånskilt ett annat. Istället är gränsen 

mellan temana poröst, vilket betyder att en diskurs som klarläggs inom ett tema 

även kan ha betydelse inom ett annat. Temana används som pedagogiska 

tankekonstruktioner. De etableras i analysen för att ge läsaren bättre översikt 

över analysens utförande i relation till min empiri. 

 

 

 

 



38 

 

5.1.1 Den inomdisciplinära berättelsen om bibliotekarien 
 

Inom temat Den inomdisciplinära berättelsen om bibliotekarien sammanfattar 

jag perspektiv på bibliotekarieyrket som reproduceras av de fem uppsatser i 

empirin som har det huvudsakliga ämnesvalet att undersöka bibliotekariens 

identiteter. Alla fem uppsatser undersöker yrkesidentiteter utifrån en 

kombination av intervjuer med folkbibliotekarier och hur yrket teoretiserats i 

tidigare studier. Jag ser yrkesidentiteterna som olika utsagor om vad det är att bli 

bibliotekarie. Utifrån mitt antagande om att diskurser är språkliga mönster som 

etablerar kunskapsinnehåll, sociala relationer och sociala identiteter (Fairclough, 

1992, s. 64) blir min empiris diskurser en viktig del i att förstå yrkesidentiteterna. 

 En av de diskurser som framkommit särskilt tydligt inom det aktuella 

temat är Bibliotekarieyrket som serviceyrke? Inom denna diskurs presenteras 

olika förhållningssätt till vad servicearbete inom biblioteksverksamheten 

innebär, hur servicearbetet kan ta sig uttryck i praktiken och om bibliotekarier 

verkligen ska arbeta med all sorts service. En annan återkommande diskurs är 

Bibliotekarien som pedagog. Inom denna diskurs behandlas förslag på hur 

bibliotekarien kan uppfylla sitt kunskapsförmedlande uppdrag. Inom denna 

diskurs behandlas även bibliotekariens roll som pedagog och i vilken 

utsträckning bibliotekarien bör styra över vilken kunskap hen förmedlar. I nära 

relation till denna diskurs rör sig diskursen Bibliotekarien som generalist eller 

specialist? som behandlar om bibliotekarier ska ha kompetenser över ett brett 

fält eller erbjuda specialistkompetens inom ett snävare område. Dessa diskurser 

är särskilt intressanta att iaktta i och med att de tycks samverka med eller 

motsäga varandra i konstruktionen av yrkesidentiteterna.    

 Generellt är det i uppsatsernas teoridel eller kapitel för tidigare forskning 

som yrkesidentiteterna för första gången i texten namnges och förklaras. Flest 

yrkesidentiteter hänvisas till Øroms artikel från 1993. I min analys har jag valt 

att fokusera på de av Øroms (1993) yrkesidentiteter som uppsatserna jämför mot 

sina intervjuade bibliotekariers svar (hädanefter informanterna). Dessa 

yrkesidentiteter är:  Kulturförmedlaridentiteten (Andersson och Filipovic', 2010; 

Johansson, 2017), Informationsorganisatöridentiteten (Andersson och Filipovic', 

2010), Informationsförmedlaridentiteten (Johansson, 2017), Socialarbetar-

identiteten (Andersson och Filipovic', 2010; Hägglund, 2017, Johansson, 2017). 

Vissa av uppsatserna hänvisar även till Schreibers (2006) Upplevelse-

förmedlande identitet (Andersson och Filipovic', 2010) och till Sundins 

Pedagogidentiteten i en text från 2006 (Johansson, 2017; Jonsson, 2017). Utöver 

dessa yrkesidentiteter presenteras en Demokratiförmedlande identitet (Jonsson, 

2017) och en Marknadsföringsidentitet (Andersson och Filipovic', 2010). Dessa 

två sista yrkesidentiteter hänvisas inte till en specifik källtext utan konstrueras 

baserat på informanternas svar.  

Yrkesidentiteterna representerar en kategorisering av bibliotekarier 

baserat på vad de har gemensamt inom yrket. I och med att de tre diskurserna rör 

sig inom temat Den inomdisciplinära berättelsen om bibliotekarien kan de sägas 

rama in hur bibliotekarieyrket beskrivs inom disciplinen B&I. Olika 

kombinationer av diskurserna, eller olika aspekter inom samma diskurser, 

berättar olika sanningar om vad det innebär att jobba som bibliotekarie. Vad som 

avgränsar och särskiljer yrkesidentiteterna i uppsatserna kan således förklaras 

som olika kategoriseringar av diskurser. Särskilt tydligt blir detta utifrån en 

jämförelse av de diskurser som formar Kulturförmedlaridentiteten och Pedagog-

identiteten. I en av uppsatserna beskrivs Kulturförmedlaridentiteten enligt 

nedan: 
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Det som karaktäriserar kulturförmedlaren är enligt Anders Ørom 

inriktningen mot förmedling av kultur, litteratur och läsfrämjande. 

Bibliotekarien kännetecknas här av sitt engagemang för att erbjuda 

användare ett brett spektrum av kulturupplevelser, vars grundsyn utgår från 

tanken om att biblioteket i första hand är ett ställe för medborgarna att 

inhämta kunskap (Ørom, 1993, s. 38). Utifrån Øroms teori har jag i flera 

utsagor i intervjumaterialet urskilt en tankelinje om att folkbiblioteken har 

ett bildningssträvande uppdrag, att erbjuda användare vad de vill ha, men 

också vad de förmodligen behöver. 

 

(Johansson, 2017, s. 35) 
 

Utifrån citatet ska Kulturförmedlaren kunna värdera kunskap enligt ett 

bildningssträvande uppdrag. Inom diskursen Bibliotekarieyrket som 

serviceyrke? innebär service på så vis förmedling av kultur, litteratur och 

läsfrämjande. Påståendet om att bibliotekarien ska erbjuda användare ett brett 

spektrum av kulturupplevelser indikerar att denna yrkesidentitet definieras av 

rollen som generalist inom diskursen Bibliotekarien som generalist eller 

specialist. Bibliotekariens uppdrag att agera som en pedagog med bred 

kompetens som ska göra biblioteket till ett ställe för medborgarna att inhämta 

kunskap förankrar yrkesidentiteten inom diskursen Bibliotekarien som pedagog. 

Kompetensen som eftersträvas i citatet ovan inbegriper dock inte bara att 

tillgodose besökarens kunskapsbehov utan att styra besökaren i riktning mot rätt 

kunskap. Pedagogidentiteten kan i sin tur analyseras utifrån följande citat: 
 

Utsagorna från intervjumaterialet har framhävt hur pedagogiken alltmer 

kommit att utgöra en viktig beståndsdel i yrkespraktiken, och då särskilt 

vad gäller att presentera den information som användare efterfrågar på ett 

sätt som gör det begripligt och förståeligt för användaren. Halva processen 

i informationssökningen kretsar enligt respondenterna kring den dialog 

som förs mellan bibliotekarier och användare, och de ser det här som sin 

uppgift att undervisa användare i bland annat källkritik [...] 

 

(Johansson, 2017, s. 46) 
 

Inom Pedagogidentiteten ligger fokus inte bara på att förmedla information. 

Bibliotekarien ska även presentera den information som användare efterfrågar 

på ett sätt som gör det begripligt och förståeligt för användaren. Denna aspekt 

inom diskursen Bibliotekarien som pedagog är mindre dogmatisk och mer 

individanpassad än i Kulturförmedlaridentiteten. Yrkesidentiteterna har inte bara 

olika relation till besökaren, de har även olika fokus på vilken form av service 

som bibliotekarien ska förmedla. Inom diskursen Bibliotekarieyrket som 

serviceyrke? fokuserar Kulturförmedlaridentiteten på förmedling av litteratur 

och kultur medan Pedagogidentitetens fokus är snävare genom att fokusera på 

informationssökning och informationskällornas sanningshalt. Detta blir synligt i 

påståendet om bibliotekariens uppgift att undervisa användare i bland annat 

källkritik. Inom diskursen Bibliotekarien som generalist eller specialist blir 

Pedagogidentiteten en specialist på att förmedla kunskap till särskilda grupper 

efter deras behov. 

 I min empiri skiftar yrkesidentiteternas beskrivning mellan hur 

uppsatsförfattarna beskriver dem med hänvisning till sina källtexter eller med 

stöd i sina intervjustudier. Socialarbetaridentiteten beskrivs i en uppsats med 

hänvisning till Ørom (1993) enligt följande: ”Socialarbetaridentiteten växte 

fram under 1970-talet och är fokuserad på de behov som materialet på biblioteket 
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kan uppfylla, inte materialet i sig.” (Hägglund, 2017, s. 14). Utifrån citatets 

kontext är en del av yrkesidentiteten att besökares särskilda behov får vara med 

och styra bibliotekariens uppdrag. Inom diskursen jag valt att kalla 

Bibliotekarieyrket som serviceyrke? är service därför gruppanpassat biblioteks-

arbete med avstyrt fokus från bibliotekets material till hur detta material kan nå 

besökaren. Detta individanpassade fokus visar att Socialarbetaridentiteten kan 

ses som en specialist inom diskursen Bibliotekarien som generalist eller 

specialist. När yrkesidentiteten sätts i relation till de intervjuade folk-

bibliotekarierna kombineras Øroms (1993) yrkesidentitet med informanternas 

egenupplevda yrkesidentiteter. Resultatet är att Øroms (1993) yrkesidentiteter 

tillförs nya perspektiv från yrket och identitetens kunskapsinnehåll förändras. I 

studien som uppmärksammar Socialarbetaridentiteten utifrån fängelse-

bibliotekarier (Hägglund, 2017) blir exempelvis IT-kompetensen en särskilt 

viktig del av biblioteksarbetet i och med att andra informationsinstanserna på 

anstalten är begränsade: ”Om fängelsebiblioteken kunde erbjuda digitala 

resurser, med vissa begränsningar förstås, skulle det underlätta för de intagna att 

anpassa sig för verkligheten utanför murarna.” (Hägglund, 2017, s. 29). 

Expertiskunskap om IT- och kommunikationsteknik och hur denna kunskap 

förmedlas utgör en aspekt inom diskursen Bibliotekarien som specialist eller 

generalist? som inte framkommer lika tydligt inom Øroms (1993) Social-

arbetaridentitet. 

 Jämförelsen visar att uppsatsernas egen empiri påverkar hur diskurserna 

som konstituerat yrkesidentiteterna hos Ørom (1993) tar form i deras 

analyskapitel. Fairclough skriver att all text i någon mån bygger på inter-

diskursiva relationer och därför har potential att blanda och förändra 

sammansättningen av diskurser (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 74–

75). När uppsatsförfattarna både reproducerar och förändrar yrkesidentiteternas 

betydelsebärande innehåll fungerar de som en diskursiv praktik. En ytterligare 

intressant aspekt bakom yrkesidentiteternas interdiskursiva konstruktion blir 

synlig i beskrivningen av de yrkesidentiteter som inte hänvisas till tidigare 

källtexter. 

Marknadsföringsidentiteten beskrivs som en konsekvens av att det 

förändrade informationslandskapet lett till konkurrens mellan biblioteket och 

andra informationsyrken som vill åt besökarnas uppmärksamhet. Att marknads-

föra bibliotekets tjänster är ett sätt att nå fler besökare:  

 
I denna identitet ligger bibliotekariens fokus på att synliggöra bibliotekets 

verksamhet, både på webben och genom exempelvis annonser, foldrar och 

affischer. Bibliotekarien kan också använda sig av programverksamhet för 

att synliggöra biblioteket. 

 
(Andersson och Filipovic´, 2010, s. 22) 
 

Yrkesidentitetens fokus på att synliggöra bibliotekets verksamhet indikerar att 

den följer en aspekt inom Bibliotekarieyrket som serviceyrke? där service är 

programverksamhet. Yrkesidentitetens fokus på att nå besökarens uppmärksam-

het har liknande tankegångar om samhällets förändring och dess påverkan på 

bibliotekarieyrket som hos Schreibers (2006) Upplevelseförmedlaridentitet. I 

samma uppsats som i citatet ovan (Andersson och Filipovic', 2010) beskrivs 

denna relation utifrån att: ”Förmedlingen av upplevelser kan, men behöver inte 

utgöra, en del av marknadsföringen” (s. 22). Marknadsföringsidentiteten i min 

empiri visar därför både en intertextuell och en interdiskursiv relation till 



41 

 

Upplevelseförmedlaridentiteten i Schreibers (2006) forskning. Marknads-

föringsidentiteten och Demokratiförmedlaridentiteten konstrueras på så vis 

liknande sätt som de yrkesidentiteter vars namn och innebörd kan härledas till 

källtexter. Skillnaden är att dessa yrkesidentiteter har ett namn som förblir stabilt 

medan innebörden förskjuts. Samtidigt kan de nya yrkesidentiteterna istället 

förklaras som en ny benämning på en intersektion mellan samverkande diskurser 

för hur yrket beskrivs inom B&I. Detta betyder på intet sätt att den nya 

yrkesidentiteten representerar nya bibliotekspraktiker. Däremot framstår de nya 

yrkesidentiteternas förekomst i de uppsatser som utgör min empiri som en 

konsekvens av hur samma diskurser förändras och kombineras på olika sätt 

utifrån textkontexten. 

 Sammanfattningsvis berättar alla yrkesidentiteter sin sanning om 

bibliotekarieyrket. Resonemanget ovan visar att yrkesidentiteterna utgörs av en 

klassificering av diskurser. De rör sig inom samma diskursiva miljö och relaterar 

på detta plan till varandra och tidigare texter som beskriver bibliotekarieyrket. 

När egenupplevda yrkesidentiteterna analyseras inom disciplinen B&I 

sammanförs de med de diskurser som i tidigare studier används för att beskriva 

yrket via yrkesidentiteterna. Kombinationen av empiri och teori gör att de 

diskurserna som konstruerar yrkesidentiteternas förändras. Varje gång en 

yrkesidentitet reproduceras inom en ny (kon-)text tillförs den därför både ny 

information och förändras. Redan nu i analysen går det att skymta grunden till 

en gemensam diskursordning. 

 

 

5.1.2 Den populärkulturella berättelsen om bibliotekarien 
 

Det andra temat i mitt empiriska material är populärkulturella skildringar av hur 

bibliotekarier är, ser ut och arbetar. Dessa beskrivningar har jag valt att kalla för 

Den populärkulturella berättelsen om bibliotekarien. En viktig aspekt att 

poängtera inom detta tema är distinktionen mellan fiktiva skildringar av 

bibliotekarier och stereotyper. Medan fiktiva bibliotekarier utgör det empiriska 

materialet i de uppsatser jag studerar så är stereotyperna den klassificering av 

fiktiva bibliotekarier som uppsatsförfattarna formulerar. Inom disciplinen B&I 

kan stereotyperna betraktas som en teoretisering av populärkulturella utsagor om 

bibliotekarieyrket. 

 I de fem uppsatserna med ämnesvalet att studera bibliotekariestereotyper 

återkommer aspekterna utseende, personlighet och arbetsuppgifter för att närma 

sig vilken stereotyp en viss skildring följer. Dessa används för att kunna granska 

bibliotekarieskildringarna mer överskådligt: 

 
För att få analysen av det skönlitterära materialet samt relaterade 

facklitterära teorier mer överskådligt har jag valt att dela in undersökningen 

av hur bibliotekarien gestaltas utifrån följande teman: utseende, 

personlighet, yrkesidentitet. 

 

(Linde, 2013, s. 15) 

 

I en annan uppsats är de tre faktorerna del av frågeställningen och används för 

att undersöka de fiktiva bibliotekariernas relation till bibliotek. I frågeställningen 

undersöks ”bibliotekariens roll i biblioteket” samt ”hur bibliotekarien framställs 

både när det gäller utseende och uppträdande” (Cyrén, 2011, s. 7). I en tredje 

uppsats används faktorerna för att undersöka hur fiktiva bibliotekarier 
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beskrivs: ”Diskursanalys med ekvivalenskedjor hjälper till att synliggöra de ord 

som används för att beskriva utseende, personlighet, yrket och arbetsuppgifter” 

(Magnusson och Svensson, 2013, s. 12). Ytterligare ett sätt som faktorerna 

används på är för att beskriva regler för vem i en film som är 

bibliotekarie: ”Förutom att presenteras genom exempelvis klädsel och utseende 

som stöd i identifieringen så kan filmbetraktaren bevittna hur arbetsuppgifter 

sker i lokalen vare sig det sker i bakgrunden i scenen eller på nära håll.” (Lundell 

och Lyrén, 2012, s. 10). Gemensamt för alla dess sätt att använda aspekterna 

utseende, personlighet och arbetsuppgifter är att de utgör kategorier, vilka i sin 

tur representerar olika stereotyper. Under temat Bilden av bibliotekarien i 

populärkulturen presenteras således bibliotekariestereotyper som en gemensam 

beskrivning av fiktiva bibliotekarier som delar samma utseende, personlighet 

och arbetsuppgifter. Utöver dessa tre aspekter av identitet är flera av stereo-

typerna könsbestämda inom en tvåkönsnorm och förekommer alltså bara som 

man respektive kvinna. Vissa, men långt ifrån alla, uppsatser uppmärksammar 

den betydelse som genus har för att separera stereotyper från varandra (jämför 

Cyrén, 2011 och Börjesson och Fajte, 2015). Jag har därför valt att komplettera 

de tre aspekterna av identitet med genus som den fjärde aspekten. Dessa fyra 

aspekter av identitet fungerar för att avgränsa och särskilja stereotyper på 

liknande sätt som kombinationen av diskurser särskiljer yrkesidentiteterna. 

 I uppsatserna lokaliseras fem tydliga stereotyper: Ungmön, Den manliga 

bibliotekarien, Den sexiga bibliotekarien, Bibliotekspolisen och Bibliotekarien 

som parodi.  Den första kategorin, Ungmön, förekommer i alla fem uppsatser. 

Gemensamt för påståendena om hennes utseende är att stereotypen i majoriteten 

av fallen beskrivs med håret i en knut eller page. Kläderna hon bär är slipover, 

yllekjol, ”glasögon, fotriktiga skor” och generellt är hennes utseende 

lika ”tantig[t]” (Linde, 2013, s. 16) som en ”lärarinna” eller ”mormor” (Cyrén, 

2011, s. 29). Ibland beskrivs hon som kall och näst intill omänskligt långt inne i 

sin yrkestillhörighet: ”den stereotypa bibliotekarien är färglös till det yttre och 

därmed provocerande tråkig. Att det visar sig att hon dessutom är bibliotekarie 

framstår således inte som någon överraskning för betraktaren.” (Linde, 2013, s. 

15). Trots hennes fokus på arbetet beskrivs yrkets arbetsuppgifter som 

enkla: ”bokuppsättning, utlån, referensarbete, läsfrämjande, sagostunder för 

barn och så dylikt” (s. 30). Det är även återkommande i påståenden om hennes 

personlighet att hon saknar sexuella erfarenheter: ”Med vad vi redan vet om 

ungmöstereotypen kan vi anta att Charlenes karriär hindrade henne från sexuella 

utsvävningar och utveckling, och nu har hon stagnerat i en roll som medelålders 

bibliotekarie.” (Börjesson och Fajte, 2015, s. 69). Sammanfattningsvis har hon 

bytt kärleksrelationen till människor mot en relation med sina böcker. 

 Den andra stereotypen är Den manliga bibliotekarien. Hans utseende och 

personlighet beskrivs ofta som tråkig och grå. Ibland kommer påståenden om 

hans sexualitet och han beskrivs då utan uttalad maskulinitet: ”En annan 

stereotyp (stereotyp 2) handlar om manliga bibliotekarier där de är väldigt 

tråkiga personer som bär slipover och målas upp som färglösa, osexiga och har 

en del feminina drag.” (Lundell och Lyrén, 2012, s. 43). Arbetsuppgifterna tycks 

inte skilja sig från kvinnliga bibliotekarier: ”Vi har inte heller sett några tecken i 

vårt material på att manliga eller kvinnliga bibliotekarier beskrivs som mer 

kompetenta eller har mer komplicerade arbetsuppgifter än det andra könet” 

(Magnusson och Svensson, 2013, s. 29). Liksom Ungmön skiftar hans 

personlighet och utseende. Den manliga stereotypen beskrivs i en av uppsatserna 

utifrån hur orangutangbibliotekarien (vid namn Bibliotekarien) i DiscWorld inte 

är feminiserad. Däremot är han omänsklig, vilket på ett liknande sätt som 
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feminisering särskiljer honom från manlighetsnormen: ”Skildringarna av 

Bibliotekariens stora, håriga, nakna kropp ligger mycket långt från bilden av den 

feminina, svaga mannen som förutsätts vara homosexuell i större utsträckning 

än resten av befolkningen.” (Cyrén, 2011, s. 23). Utifrån textmaterialet kan 

stereotypen sammanfattningsvis beskrivas ha en lugn och ganska intetsägande 

personlighet som ibland, men inte alltid, drar åt det feminina. Han är en person 

vars liv kretsar kring hans yrke. 

 Den tredje kategorin är en andra kvinnlig stereotyp. Hon beskrivs ofta 

som en ung kvinna med stereotypt feminin sexuell utstrålning, som blir tydlig 

utifrån hennes tajta avslöjande kläder och flörtiga personlighet. Hennes 

personlighet är annars vänlig. Fokus ligger inte primärt på hennes arbets-

uppgifter eller egenupplevda yrkesidentitet, utan på att beskriva hennes kropp 

som attraktiv. I materialet jag studerar benämns hon som Den sexiga 

bibliotekarien: 

 
En tredje och sista stereotyp (stereotyp 3) kan anses vara den raka 

motsatsen till de andra stereotyperna. Här är bibliotekarien en yngre kvinna 

som målas upp som sexig, ofta med tighta avslöjande kläder. Hon har en 

öppen attityd och ibland ett flörtigt beteende. 

 

(Lundell och Lyrén, 2012, s. 43) 

 

En fjärde stereotyp som presenteras i textmaterialet är Bibliotekspolisen. Denna 

stereotyp har inget uttalat kön och uttrycker inte heller genus som en aspekt av 

identitet. Stereotypen sammanfattas som en negativ bild av en sträng 

bibliotekarie som vaktar sina böcker som en polis: ”Bibliotekspolisen är en 

personifiering av användarens rädsla att inte sluta vara användare när man 

lämnar biblioteket, utan att rollen ska förfölja en hem.” (Cyrén, 2011, s. 16). 

Utifrån ovanstående genomgång av stereotyperna och de påståenden som 

särskiljer dem är det uppenbart att respektive stereotyp kan beskrivas utifrån ett 

varierande antal kodord. Ungmön är grå, osexig, gammal. Detta blir särskilt 

tydligt synligt i den uppsats som destillerat 26 attribut med tillhörande koder, till 

exempel har koden kön attributen kvinna, man, annat (Lundell och Lyrén, 2012, 

s. 17–18). När några få attribut hos en fiktiv bibliotekarie tillåts står för hela 

karaktären upplevs dessa attribut lätt som överdrivna. Överdrifterna kan i vissa 

fall tolkas som parodiska. Parodin utgör på så vis sin egen stereotyp. Denna 

stereotyp kan uppstå när Ungmöns kärlek för hennes jobb och för böcker tar över 

och hon arbetar utan lön eller stannar kvar efter att biblioteket lagts ner. Den 

parodiska stereotypen uppstår i och med att bibliotekarien, oavsett 

könstillhörighet, blir sitt jobb och framstår som dråplig och icke-auktoritativ. I 

exemplet nedan tar arbetsmoralen över hela karaktären på ett löjeväckande sätt: 
 

I två av böckerna Dewey Decimal (2011) och Den sista läsaren (2009) 

arbetar karaktärerna på bibliotek trots att de inte får någon lön för det. Båda 

karaktärerna bor också i de bibliotek där de arbetar. Den ena har frivilligt 

tagit på sig arbetet som bibliotekarie trots att han saknar utbildning och 

anställning och den andre vägrar lämna sitt yrke och sin arbetsplats trots 

att bibliotekets verksamhet blivit nedlagd. 
 

(Magnusson och Svensson, 2013, s. 31) 
 

Sammanställningen ovan visar att de fyra aspekterna av identitet utseende, 

genus, personlighet och arbetsuppgifter varierar mellan vilken stereotyp de 
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beskriver. I och med att genus går som en röd tråd genom stereotyperna har jag 

valt att kalla konstruktionen att köna stereotyper för en Genusdiskurs. Ett tydligt 

exempel på hur denna diskurs påverkar stereotyperna på olika sätt är utseendet. 

Det feminina utseendet hos Den sexiga bibliotekarien samt det icke-feminina 

utseendet hos Ungmön används som en dikotomi för att kategorisera dem som 

olika sorters kvinnliga bibliotekarier. Genus bildar en könspolarisering av 

stereotyperna som uppmärksammas i flera av uppsatserna (Cyrén, 2011; 

Börjesson och Fajt, 2015; Lundell och Lyrén, 2012).  

När en stereotyp i min empiri förklaras med stöd från både tidigare 

forskning och citat ur populärkulturella verk tillförs stereotypen ny information. 

Ett tydligt exempel är hur Cyrén (2011) kategoriserar ap-bibliotekarien som den 

Manliga bibliotekarien, vilken hon samtidigt härlett till Dickinsons (2010) 

genomgång av den Manliga bibliotekariens evolution. Genom att kombinera den 

Manliga bibliotekarien med fantacylitteratur för hon in ett element av 

onaturlighet som en aspekt vilken särskiljer vem som är bibliotekarie eller 

besökare i biblioteket. Re-produktionen av stereotyper i min empiri kan förklaras 

som en diskursiv praktik där uppsatsförfattarna tar bort och lägger till samt 

förändrar diskurser från tidigare texter. Kombinationen av empiri och källtexter 

ger liknande förändringar hos reproducerade stereotyper som hos 

yrkesidentiteterna. 

 

 

5.1.3 Berättelsen om folkbibliotekarien som norm 
 

Ett tredje tema är Berättelsen om folkbibliotekarien som norm. Detta tema binder 

samman de två första temana och blir tydligt utifrån tre punkter. För det första 

har uppsatsförfattarna uteslutande valt att intervjua folkbibliotekarier (där en 

studie intervjuar folkbibliotekarier med delad tjänst som fängelsebibliotekarier). 

För det andra har de även valt att i olika utsträckning använda sig av Øroms 

(1993) yrkesidentiteter. Ørom (1993) i sin tur, har formulerat sina 

yrkesidentiteter utifrån relationen mellan folkbibliotekarier och akademiska 

bibliotekarier. Dessa uppsatser gör genom sitt empirival och val av källtexter ett 

indirekt påstående om att folkbibliotekarier är den mest intressanta gruppen 

bibliotekarier att studera. För det tredje dominerar folkbiblioteken även bland 

stereotyperna (denna bild av yrkesgruppen inbegriper i vissa fall akademiska 

bibliotekarier). Genom att framställa folkbibliotekarien som norm blir gör min 

empiri indirekt påståenden om hur bibliotekariekollegiet ser ut.  

Utifrån de fem uppsatser som studerat yrkesidentiteter kan den norm 

folkbibliotekarien utgör sammanfattas i att bibliotekarier arbetar med 

informationshantering, kultur- och litteraturförmedling; de är pedagoger och 

socialarbetare samtidigt som de marknadsför bibliotekets resurser och 

upplevelser, samt arbetar för att upprätthålla demokrati i samhället. Denna 

ambitiösa samling kompetenser och praktiker motsvaras dock inte av 

stereotyperna. I min empiri beskriver informanterna den stereotypa bilden av 

folkbibliotekarien som ”den griniga tanten med knut” (Lagerqvist och Larsson, 

2007, s. 67). Stereotypen som beskrivs knyter an till aspekterna av identitet hos 

Ungmöstereotypen. Stereotypernas arbetsuppgifter är dessutom otekniska och 

reproducerar en bild av ett yrke som inte utvecklas, vilket förklaras som 

motsatsen till bilden av högstatusyrken (s. 67).  

Skildringarna av bibliotekarien i populärkulturen reproducerar en 

föreställning om att folkbibliotekarieyrket är ett kall, det vill säga att man inte 
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blir bibliotekarie utan att det är någonting inneboende i karaktären som man är. 

Bibliotekarieidentiteten fungerar i detta fall som ett varande istället för ett 

blivande, vilket går emot den aktuella studiens syn på identitet som en process. 

Låt mig vidareutveckla kallet som en del av temat Berättelsen om 

folkbibliotekarien som norm. Arbetsuppgifter är en av de aspekter av identitet 

som visar att karaktären är bibliotekarie och inte besökare. Biblioteksarbetet blir 

en av den fiktiva bibliotekariens viktigaste identitetsgivande aspekter. Men, 

biblioteksarbetet som en aspekt av identitet gör att den stereotypa bibliotekarien 

ofta inte kan lämna biblioteket och samtidigt behålla sin identitet. Det är i just 

biblioteksrummet som biblioteksarbetet görs. Utan identiteten som yrket ger har 

den fiktiva bibliotekarien ingen mening och heller ingen betydelse som läsaren 

och iakttagaren kan förlita sig på - ”[Biblioteket är] den enda tänkbara 

arbetsplatsen för några av karaktärerna då de ser bibliotekarieyrket som ett kall 

och något som skapar en identitet för karaktären” - (Magnusson och Svensson, 

2013, s. 31). I den populärkulturella berättelsen om bibliotekarieyrket är 

bibliotekarierna därför en förlängning av biblioteket (Börjesson och Fajte, 2015, 

s. 48). 

 Bibliotekarien som en intellektuell bokfantast återfinns även hos de 

folkbibliotekarier som blivit intervjuade. Här görs påståenden om att sinnebilden 

för yrkeskårens självbild är bibliotekarien som kunskapstörstande: 

 
Trots att uppfattningarna om bibliotekarieyrket vidgats hos 

[informanterna] och bidragit till att bilden av folkbibliotekarien nyanserats 

och modifierats i takt med deras utbildning och senare yrkespraktik, utgör 

ändå den kunskapstörstande bibliotekarien sinnebilden för yrkeskårens 

självbild och som samtliga [informanter] mer eller mindre utgår ifrån. 

 

(Johansson, 2017, s. 56) 
 

Utifrån citatet går det att se likheter mellan den inomdisciplinära och den 

populärkulturella berättelsen om bibliotekarien. Båda har en hunger efter 

kunskap. Motivationen bakom vilka praktiker inom bibliotekarieyrket man dras 

till mest beskrivs i en annan uppsats som grunden för hur man identifierar sig 

som bibliotekarie. I citatet nedan kopplas motiv bakom yrkespraktiken och de 

personliga intressena därför till vad som påverkar den egenupplevda 

yrkesidentiteten och får den att utvecklas i riktning mot en viss yrkesidentitet. I 

citatet nedan Schreibers (2006) Upplevelseförmedlaridentitet: 

 
Motiven att vilja att användarna ska tycka om sitt bibliotek, att locka nya 

besökare, att marknadsföra biblioteket, att bibliotekarien tycker att det är 

roligt att ordna upplevelser, att skapa ett rum för social samvaro och att 

skapa nyfikenhet är motiv som talar för att intervjupersonerna har en 

upplevelseförmedlande identitet i olika utsträckning. När det gäller de 

intervjupersoner som har flera av dessa motiv stärks bilden av deras 

upplevelseförmedlande identitet. 

 

(Andersson och Filipovic', 2010, s. 23) 
 

Citaten ovan kan sammanfattas i att uppsatsförfattarnas val att intervjua 

folkbibliotekarier och använda sig av Øroms (1993) yrkesidentiteter 

reproducerar folkbibliotekarien som norm. De reproducerar även föreställningen 

om att bibliotekarier har de motiv och intressen som yrkesidentiteterna 

representerar. På så vis blir inte bara stereotyperna ett begränsat och begränsande 
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perspektiv (se avsnitt 3.3). Även det perspektiv på yrket som yrkesidentiteterna 

är del av sätter upp ramar för vad som ska ingå i yrket.  

Sammanfattningsvis leder uppsatsernas val av empiri och källtexter såhär 

långt i min analys till två konsekvenser. För det första kommer de 

yrkesidentiteter eller stereotyper som uppsatsförfattarna väljer att jämföra sitt 

intervjumaterial med även att påverka vilka aspekter av bibliotekarieyrket de 

fokuserar på i sin studie. Re-produktionen de gör av tidigare texters diskurser 

både förändrar de tidigare texternas yrkesidentiteter och stereotyper och sätter 

upp ramar för det föreställningsbara om yrket. I enlighet med min studies 

grundförutsättning kan, för det andra, den begränsande berättelse som min 

empiri reproducerar inom disciplinen B&I på sikt påverka framtida 

bibliotekariers föreställning om sitt yrke. Texter som bärare av materiell 

förändring kan jämföras med benämningen av dokument som handlingar. 

Samtidigt som text är ett stycke text representerar de också något som görs, en 

akt. Text som materiell förändring återkommer jag till i den sociokulturella 

analysen. 

   
 

 

5.1.4 Berättelsen om bibliotekarieyrkets relation till 
status och professionalitet 

 

Inom temat Berättelsen om bibliotekarieyrkets relation till status och 

professionalitet sammanfattas påståenden om att bibliotekarieyrkets anseende, i 

form av image, är lågt eller på väg att sänkas. Temat innehåller en rad påståenden 

om av hur yrkets image och status kan förbättras. I min empiri utgörs detta tema 

av hur de intervjuade bibliotekarierna i fem av uppsatserna beskriver yrkets 

image och status. Temat innefattar även hur stereotyper återkommande används 

för att kommentera hur allmänhetens bild av yrket är ett hot mot yrkets image 

och status.   

 På grund av folkbibliotekarienormen i hela mitt empiriska material utgår 

temat från att det är bland just folkbibliotekarier som statusproblematiken finns.  

Stereotyper ses som ett hot mot hela bibliotekarieyrkets image och status för att 

de kan ge en felaktig bild av bibliotekariekåren. De beskriver hur 

folkbibliotekarien har ett otekniskt yrke. Denna utsaga skär sig mot synen på 

folkbibliotekarierna, så som de presenteras via yrkesidentiteterna i resten av min 

empiri. Folkbibliotekarier beskrivs via dessa yrkesidentiteter som informations-

vetare, besittande en bred eller specifik kompetens, som pedagoger och som 

demokratins förkämpar. Påståenden kring hur stereotyper kan påverka 

yrkesgruppens image finns inom diskursen Hot mot bibliotekarieyrket. 

 En aspekt inom temat Berättelsen om bibliotekarieyrkets relation till 

status och professionalitet är frågeställningen om bibliotekarier bör nischa sig 

inom biblioteksspecifika kompetensområden och praktiker, eller satsa på en 

bredd där yrkesgruppen kan lite om allt. Denna frågeställning är en del av 

diskursen Bibliotekarien som generalist eller specialist? Den offentliga sektorns 

minskade storlek och de ständigt växande grupperna av biblioteksbesökare med 

olika behov kopplas i en uppsats till nya krav på folkbiblioteken. Informanterna 

anser att bristen på samverkan med andra samhällsinstanser gör att folk-

bibliotekarien fått många nya arbetsuppgifter. Detta har gjort yrket svårt att 

sammanfatta inom yrkeskåren och därför svårt att förklara för allmänheten. I 

uppsatsen används adjektivet spretigt om bibliotekarieyrket: ”Flera av 

bibliotekarierna [i undersökningen] menar att bibliotekarierollen på senare år 
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blivit mer och mer spretig.” (Jonsson, 2017, s. 67). Uppsatsens informanter anser 

även att utvecklingen gjort att folkbibliotekarierna får syssla med fler mindre 

biblioteksspecifika ärenden, så som: ”bankärenden, att fylla i blanketter, sociala 

ärenden, skanning, och kopiering”. Uppgifterna som ”antingen inte kräver, 

alternativt inte får eller kan utföras av, en bibliotekarie.”, anses gå ifrån de 

biblioteksspecifika uppgifterna och i förlängningen urvattna yrkesrollen (s. 67). 

Uppsatsförfattarna till samma studie förklarar att en försvagad definition av 

yrkets innebörd kan hänga samman med en oro för att yrket ska tas över av andra 

yrkesområden: 

 
För att motverka en spretig yrkesroll framhåller flera av bibliotekarierna 

ett behov av ökad samverkan. [....] Vinsten med att samverka beskrivs som 

att bibliotekarien skulle kunna ”slussa vidare” sådant som kopierings- och 

bankärenden samt sådant de inte själva har kompetens att hantera till övriga 

samverkansaktörer. 

 

(Jonsson, 2017, s. 69) 
 

Ett område inom diskursen Hot mot bibliotekarieyrket som samverkar med 

diskursen Bibliotekarien som generalist eller specialist? är att det saknas 

samverkan mellan biblioteket och andra instanser som hade kunnat avlasta 

biblioteket. Bristen på samverkan förklaras kunna försvåra bibliotekariernas 

uppdrag att nå ut till användargrupper med särskilda behov. Yrkets status kan 

försämras om yrket inte längre framstår som samhällsrelevant. I uppsatsen som 

intervjuat fängelsebibliotekarier beskrivs detta utifrån fängelsebibliotekets 

ofrivilliga autonomi inom verksamheten - ”Det sker heller knappt någon 

samverkan mellan biblioteksverksamheten och Lärcentrum.” - (Hägglund, 2015, 

s. 30). 

 Genom att etablera nya kompetenser som motsvarar samhällets behov 

och står i kontrast till ungmöstereotypen hoppas andra uppsatsförfattare att yrket 

blir lättare att förmedla till allmänheten. Just allmänhetens okunskap om vad 

yrket innebär framhålls, liksom stereotyperna, alltså som ett Hot mot 

bibliotekarieyrket. De nyetablerade yrkesidentiteterna, där Marknadsförings-

identiteten ingår, framhåller ökad kunskap om nätmarknadsföring som en bra 

väg att gå för att bryta mot den förlegade och felaktiga bilden av 

folkbibliotekarien: ”Särskilt när biblioteket marknadsför sig på nätet faller den 

förutfattade meningen om att bibliotekarier skulle vara föråldrade tanter - ”Man 

tror inte att det är en liten tant med knut som byggt upp en hemsida.”” - 

(Lagerqvist och Larsson, 2007, s. 46). Bättre definierade kompetenser 

presenteras även med, stöd i Almeruds text från 2000, som en taktik att höja 

yrkets anseende och statusanspråk - ”Genom att förbättra marknadsföringen av 

biblioteken skulle biblioteken kunna få en större betydelse i samhället. 

Bibliotekarierna tror också att marknadsföring skulle kunna leda till att 

bibliotekarien får en högre status” - (Andersson och Filipovic', 2010, s. 4). Inom 

Hot mot bibliotekarieyrket ställs stereotyperna och yrkesidentiteterna samman-

fattningsvis upp i en dikotom relation som motsvarar det ålderdomliga och det 

moderna, det svårtillgängliga och det lättillgängliga eller låg status och hög 

status. Denna dikotomi uppmärksammas särskilt i den uppsats där stereotypers 

påverkan på bibliotekariers klädstil undersöks (Lagerqvist och Larsson, 2007), 

vilket jag återkommer till i avsnitt 6.4. 

 Utifrån definitionen av professionalitet i citatet nedan sammanfattar jag 

påståenden om hur bibliotekarien förhåller sig till professionalitet. Dessa 



48 

 

påståenden formulerar en diskurs för bibliotekarieyrkets professionsanspråk. Jag 

kallar denna diskurs för en Professionsdiskurs: 

 
Då bibliotekarieyrket vilar på en gemensam yrkesetik samt att det tycks 

finnas en hög enighet bland bibliotekarier i hur de värderar bibliotekets 

roll att säkerställa fri tillgång till information (jämför Kåring Wagman 

2008, 9) gör att det skulle kunna tolkas som en profession. Ytterligare ett 

professionskriterium handlar om att yrket i fråga ska ha monopol på en 

viss kunskapsproduktion. 
 

(Jonsson, 2017, s. 25) 
 

I citatet ovan beskrivs professionalitet som akademiskt vetande, gemensamma 

etiska värderingar och avgränsade kunskapsområden. Nedan går jag igenom dess 

tre förhållningssätt för att klarlägga hur bibliotekarieyrket behandlas inom 

Professionsdiskursen. 

Med grund i påståendet om en profession som avgränsade kunskaps-

områden problematiseras bibliotekarieyrkets gemensamma kompetenser och 

kunskaper inom Professionsdiskursen. Kunskapsområden inom yrket är 

yrkespraktikens sociala kompetens som etableras kollektivt under yrkeslivet: 

 
Sett till bibliotekarieyrket så innebär detta att bibliotekarier lär sig bli 

bibliotekarier genom att vistas i yrkespraktiken. [...]. I och med att 

individen blir en del av en viss praktikgemenskap kommer denne också 

lära sig att sträva efter en viss typ av social kompetens (Wenger 2000, 241). 

 

(Jonsson, 2017, s. 26) 

 

Yrkesgruppens kollektiva sociala kompetens påminner om de kollektiva 

värderingarna ser jag i yrkesidentiteterna. Yrkesidentiteterna både grupperar 

gemensamma perspektiv på vad bibliotekarieyrket innebär och tar inspiration i 

det verkliga bibliotekarieyrket. Ett intressant led i Professionsdiskursen som 

problematiserar de gemensamma etiska värderingar och kunskapsområden jag 

vill se i yrkesidentiteterna är dock yrkeskårens svårighet att förmedla sina 

praktiska yrkesgemenskaper i till akademin (se citat nedan). Inledningsvis 

(kapitel 1) uppmärksammade jag problematiken att beskriva det mångfasetterade 

bibliotekarieyrkets gemensamma kärnverksamhet. I min empiri fördjupas detta 

problem med stöd i tidigare forskning. Uppsatsförfattaren skriver att de kom-

petenser som behöver förmedlas är praktiska snarare än teoretiska, yrkeskåren 

saknar därför ofta orden för att förmedla den nytta de gör inom sitt yrke - ”En 

orsak till varför yrkesgrupper ibland inte förmår förmedla sina kompetenser i 

ord, trots att de lyfts i forskning, kan fortsättningsvis bero på att dessa 

kompetenser är av en mer praktisk natur.” - (Jonsson, 2017, s, 26). Bristen på 

kommunikation fördjupas utifrån att det teoretiska fokuset under utbildningen 

inte korrelerar med många av de praktiska kompetenser som behövs som just 

folkbibliotekarie. Informanten i citatet nedan var efter sin B&-utbildning varken 

rustad för eller förberedd på det servicefokus och pedagogiska ansvar arbete på 

folkbibliotek kräver. Glappet mellan det praktiska och det teoretiska är en aspekt 

inom diskursen Hot mot bibliotekarieyrket som jag återkommer till i mitt 

diskussionskapitel: 
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Att hon som bibliotekarie skulle jobba med människor fanns alltså inte i 

hennes tidiga yrkesbild. Det var först vid inträdet i yrket efter utbildningen 

som Kvist insåg att yrket på många sätt är ett socialt servicearbete. Den 

sociala biten av yrket kände hon sig inte riktigt rustad för och hade gärna 

sett en introduktion om det vid utbildningen i Borås (Kvist, 2017). 

 

(Johansson, 2017, s. 19) 

 

Att utbildningen inom B&I inte ger förutsättningarna som krävs för nyblivna 

folkbibliotekarier blir ett brott mot den sammanhållning professionalitets-

anspråkets gemensamma etiska värderingar kräver. Yrkets praktiska karaktär 

och svårdefinierade kunskap blir samtidigt brott mot det akademiska vetande och 

avgränsade kunskapsområden som professioner har. Yrkets avvikelse från den 

striktare definitionen av professioner gör sammanfattningsvis att bibliotekarie-

yrket inom Professionsdiskursen ofta benämns som semiprofessionellt. Det vill 

säga en semiprofession och inte en regelrätt profession (Jonsson, 2017, s. 26).  

 Temat Berättelsen om bibliotekariens relation till status och 

professionalitet kan sammanfattas utifrån antagandet att folkbibliotekarien 

nästan men inte helt uppfyller kraven på en profession.  Samtidigt görs en 

parallell mellan folkbibliotekarier och lågstatusyrken. Ökade grupper av 

besökare men låg förmåga till samverkan med andra yrkesgrupper minskar tiden 

som folkbibliotekarier kan lägga på biblioteksspecifikt arbete. Bibliotekarien 

riskerar då att framstå som att hen gör samma okvalificerade och otekniska 

arbete som beskrivs i populärkulturen. En lösning som framhålls är att avlasta 

folkbiblioteken genom ökad samverkan med andra yrken. Samtidigt kan ökad 

samverkan innebära att bibliotekarieyrket tas över av andra yrkesgrupper. 

Ytterligare ett förslag till en lösning är att marknadsföra bibliotekets tjänster 

genom att lyfta fram de (professionella) kompetenser som står i kontrast till 

stereotypernas skildring av ett ålderdomligt yrke.  

 

 

5.1.5 Transitivitet: Vem talar, vem lyssnar och vem styr 
samtalet i empirin? 

 

Analysen har än så länge befunnit sig på en analytisk nivå. För att bilda ordning 

i det myller av aktörer som gör sig hörda inom empirin lyfter jag nu istället 

analysen till abstraherad nivå. På denna nivå framhålls mitt empiriska material 

innehåll som ett resultat av sociala relationer och strukturer. 

 Yrkesidentiteterna och stereotyperna som beskrivs kopplas samman med 

tidigare akademiska textkällor, intervjustudier och populärkulturella verk på två 

olika sätt. Explicita hänvisningar från en text till en annan i form av citat visar 

att texterna binds samman av manifesta intertextuella relationer. I och med att 

också diskurser som beskriver yrkesidentiteterna och stereotyperna forslas 

mellan texter är relationen dessutom interdiskursiv. Nedan använder jag hur 

Kulturförmedlaridentiteten behandlas i för att förklara hur intertextuella och 

interdiskursiva relationer påverkar läsningen av empirin. Det första citatet nedan 

visar hur en uppsatsförfattare beskriver yrkesidentiteten utifrån en källtext i sitt 

teoriavsnitt. Det andra citatet är taget från analysdelen i samma uppsats. 

Uppsatsförfattaren använder då sina informanters svar för att definiera 

yrkesidentiteten: 
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En kulturförmedlaridentitet som syftar till att värdera litteratur och 

kulturella uttryck genom kommunikation med användare. Bibliotekarien 

är kulturorienterad, allmänbildad, har god samlingsöverblick, samt en 

kritisk och estetisk kompetens (Ørom, 1993, s. 38). 
 

(Johansson, 2017, s. 12) 

 
En intressant iakttagelse som kan göras i intervjumaterialet är emellertid 

att delar av utsagorna som format kulturförmedlaren är resonemang och 

tankegångar som tycks vara ett slags ideal inom yrkeskåren.   
 
(Johansson, 2017, s. 37) 

  

I det första citatet görs oemotsagda påståenden om att en Kultur-

förmedlaridentitet betyder att bibliotekarien är kulturorienterad och allmän-

bildad. Bibliotekarien har god samlingsöverblick, samt en kritisk och estetisk 

kompetens. Citatets påståenden om vem Kulturförmedlaridentiteten är hänvisas 

genom dess manifesta intertextuella relation till Ørom (1993). I detta citat syns 

alltså uppsatsförfattaren och källtextens författare explicit. Samtidigt impliceras 

bibliotekariekårens närvaro i och med att yrkesidentiteten är en teoretisering av 

deras egenupplevda yrkesidentiteter. I det andra citatet är bibliotekariekårens 

röst inte längre implicerad utan uppträder explicit via intervjumaterialet. 

Samtidigt impliceras Øroms (1993) beskrivning av Kulturförmedlaren när 

uppsatsförfattaren ska beskriva yrkesidentiteten i relation till sina informanter. I 

det andra citatet har källtexten alltså kombinerats med informanternas svar. I och 

med kombinationen av källtexter och informanter reproduceras yrkesidentiteten 

med små förskjutningar. I det andra citat framstår Øroms (1993) beskrivning av 

bibliotekariekåren till exempel som ett ideal och alltså inte en konkret 

kompetens. 

 Uppsatsförfattarna är utifrån exemplet ovan inte ensamma om att styra 

textens produktion och utformning (Fairclough, 2003, s. 22). Uppsatsförfattarna, 

författarna till källtexterna och de intervjuade bibliotekarierna påverkar 

textproduktionen. På en abstraherad nivå betyder detta att diskurser i det 

empiriska materialet reproduceras på olika sätt beroende på vilka röster som är 

närvarande i texten. Fairclough (1992) förklarar att en texts diskursiva praktik 

alltid är del av en hegemonisk maktkamp i och med att aktörer inom texten och 

agenter utanför texten alltid kämpar om auktoritet (s. 92–93). En text blir enligt 

Faircloughs förklaringsmodell dessutom alltid beroende av de ramar dess 

sociokulturella kontext etablerar. Textmaterialets kontext visar en gemensam 

genremässig tillhörighet som B&I-examensuppsatser. Uppsatserna kan 

förväntas läsas av andra B&I-studenter, en intresserad allmänhet, andra forskare 

inom B&I eller opponenter och examinatorer. Dessa aktörer syns inte i min 

empiri. Däremot impliceras deras närvaro i och med att uppsatsförfattarna måste 

förhålla sig till de sociala strukturer och sociala institutioner som är 

grundförutsättningarna för textproduktionen (Winther Jörgensen och Phillips, 

2000, s. 75). Författaren blir en fri aktör inom stängda ramar. Ramarna i det 

aktuella fallet etableras utifrån de universitet och högskolor som uppsatserna 

producerats genom. Uppsatserna måste följa institutionens regler för genren 

examensuppsatser inom B&I för att godkännas av kursens examinatorer. Min 

empiri kan således antydas ta del av en akademisk diskursordning för hur 

akademisk text produceras och tolkas. 

 Ett konkret exempel på hur diskursordningen syns är utifrån det 

empiriska materialets språkliga form. Genom att anamma akademiska 
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analysgenrer (diskursanalys, innehållsanalys, genusanalys eller bildanalys) visar 

uppsatserna att de är akademisk text inom en akademisk diskursordning. 

Återkommande manifest intertextualitet i form av citat och interdiskursiva 

relationer är ytterligare en taktik för att via den diskursiva praktiken närma sig 

källhänvisning som del av akademins regelverk. Närheten till akademin ger 

uppsatsförfattarna status som akademiker. Uppsatsförfattarna bekräftar därför 

både den sociala status som universitet och högskolor kan anses besitta i 

egenskap av akademiska kunskapsauktoriteter, och tar indirekt del av denna 

status genom att räknas som akademiska skribenter. 

 Ovan stående stycke behandlar de röster som syns explicit eller 

impliceras i empirin. Däremot finns det även röster som exkluderas. Alla 

yrkesidentiteter har till exempel ett fokus på hur bibliotekarien förmedlar 

bibliotekets resurser till besökaren. Besökarens behov är därför ständigt när-

varande i diskurserna som utgör yrkesidentiteterna. Däremot exkluderas besök-

arens röst i de fem uppsatser som analyser yrkesidentiteter. Istället filtreras 

besökarens roll i biblioteksverksamheten genom de intervjuade bibliotek-

arierna. Stereotyperna, å sin sida, låter besökaren komma till tals i och med att 

deras utifrånperspektiv implicerar ett besökarperspektiv. I och med att 

stereotyperna bygger på just ett utifrånperspektiv exkluderas samtidigt 

bibliotekariernas röst hos stereotyperna. Stereotyperna visar sig även ha andra 

tydliga problem gällande representation. Deras tolkning är beroende av 

förutfattade meningar om relationen mellan utseende, personlighet, genus och 

arbete. Dessa aspekter beskriver normer. Exkluderade röster som inte 

förekommer inom stereotyperna blir på liknande sätt uteslutna ur normen. I en 

uppsats uppmärksammar författarna att det till exempel nästan helt saknas 

representationer av rasifierade, icke-binära och icke-heterosexuella bibliotek-

arier i deras empiriska material (Börjesson och Fajte, 2015, s. 27; 49). De normer 

som yrkesidentiteterna och stereotyperna reproducerar i empirin fungerar som 

en diskursiv uteslutningsprocess. Med grund i CDA illustrerar denna process hur 

sociala strukturer och sociala maktrelationer ger vissa grupper 

tolkningsföreträde på bekostnad av andra. Vilka sociala strukturer det är som 

reproduceras via yrkesidentiteterna och stereotyperna fördjupar jag i den 

sociokulturella analysen med hjälp av begreppet subversiv performativitet. 

 

 

5.2 Sociokulturell analys av empirin 
 

I den sociokulturella analysen (se punkt 4 i lässchemat) undersöker jag hur 

empirin fungerar som social praktik. Fairclough utgår från att sociala praktiker 

uppstår när språkliga diskurser och materiella faktorer reproducerar varandra i 

en dialektisk relation, och på så vis reproducerar sociala relationer och 

maktstrukturer. Dessa relationer och strukturer reproduceras både språkligt och 

materiellt (Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s. 71). För att undersöka mitt 

empiriska material som social praktik börjar jag med att definiera diskurs-

ordningen. Diskursordningen kan synliggöras när resultaten från de tidigare 

analyserna (textanalysen och processanalysen, se punkt 2 och 3 i lässchemat) 

kombineras med empirins kontext. Med diskursordningen klarlagd undersöker 

jag om diskursordningen reproduceras på samma eller olika sätt. Med hjälp av 

det teoretiska begreppet subversiv performativitet avslutas analysen med en 

översikt av vilka sociala strukturer som reproduceras inom min empiri. 
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5.2.1 Empirins diskursordning 
 

Uppsatsernas produktionsmöjligheter har i avsnitt 5.2.1 kopplats till hur text 

produceras och konsumeras inom den sociala institutionen högskola och 

universitet. Tydliga exempel på hur den diskursiva praktiken påverkas av sin 

diskursordning är när citat och interdiskursiva relationer följer ramen för 

akademisk text. Textproduktionen etablerar genom sitt ramverk en närhet mellan 

mitt empiriska material och dess sociala institution. Tillsammans indikerar 

empirins diskursiva praktik och kontexten av att vara examensuppsatser att 

uppsatserna följer en Akademisk diskursordning. Dock visar de fyra temanas 

B&I-vinkling och transitivitet att en Akademisk diskursordning ger en alltför 

förenklad bild. En mer helomfattande diskursordning kan förutsättas behandla 

både den akademiska disciplinen B&I och vilka hot som bibliotekarier upplever 

inom sin yrkessituation. Ett bättre namn för diskursordningen är B&I-studier av 

bibliotekarieyrket. 

 

 

5.2.2 Diskursordningen i status quo eller transformerad? 
 

All text formas av sin författare och den sociokulturella kontext författaren 

befinner sig i. Varje textkonstruktion innebär därför att dess diskurser och 

kombination av diskurser reproduceras baserat på tidigare texter. Re-produktion 

innebär i sin tur att diskurserna får mer eller mindre nya betydelser (Winther 

Jörgensen och Phillips, 2000, s. 76). En intressant upptäckt är att min empiri i 

mycket hög grad använder samma akademiska källor som den aktuella 

undersökningen. Kåring Wagman (2008a och 2008b) används återkommande i 

de uppsatser som analyserat yrkesidentiteter, likaså Ørom (1993), Sundin (2018) 

och Schreiber (2006). I de uppsatser som analyserat bibliotekariestereotyper 

återkommer Radford och Radford (1997; 2001), Dickinson (2010) och Rydbeck 

(2004). Homogeniteten visar att jag, min empiris författare och våra källor 

förhåller oss till samma diskurser och således samma diskursordning. En annan 

intressant aspekt av empirins gemensamma diskursordning är att uppsatserna 

som analyserat yrkesidentiteter eller stereotyper använder olika nyanser av 

samma diskurser. De reproducerar därför även diskursordningen på olika sätt, 

vilket jag redogör för nedan. 

 Beskrivningen av Kulturförmedlaridentiteten och Demokratiförmedlar-

identiteten är ett exempel som visar hur diskursen Bibliotekarien som pedagog 

reproduceras på olika sätt. Yrkesidentiteterna behandlar föreställningar om 

biblioteket som en fri portal till kunskap. Skillnaden ligger i deras idémässiga 

grunder. Ørom (1993) beskriver folkbibliotekariens uppgift att förmedla rätt 

kunskap till besökaren. Kulturförmedlaridentiteten härstammar därför ur en 

universalistisk syn på kunskap som bättre eller sämre (Kåring Wagman, 2008a, 

s. 15). Demokratiförmedlaridentiteten blir en förskjutning i Kulturförmedlar-

identitetens ideologiska målsättningar. Bibliotekens fokus ligger istället på läs- 

och litteraturfrämjande, vilket beskrivs som ”ett medel [för] att skapa mer 

medvetna och utbildade människor” genom ökad läsförståelse och skön-

litteraturens ”berikande effekt på användaren” (Jonsson, 2017, s. 52). Förändring 

av diskursen leder till antaganden om vad som bör vara bibliotekariens fokus. 

Dessa perspektiv framgår utifrån hur yrkesidentiteterna beskrivs. Om 

bibliotekets förmedling av litteratur regleras eller ej kan i sin tur påverka hur den 

verksamma bibliotekarien ser på sin yrkespraktik. Empirins förändrade diskurser 
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kan då få andra materiella konsekvenser än deras källtexter haft. Yrkes-

identiteternas grund i bibliotekariers praktikgemenskaper, och hur yrket beskrivs 

i tidigare yrkesidentiteter illustrerar den dialektiska relation Fairclough beskriver 

som en social praktik. 

 Även i de fem uppsatser som analyserar bibliotekariestereotyper 

förändras diskurser när de reproduceras. Ett konkret exempel på förändringar är 

Rädslans diskurs. Bibliotekarien och besökaren får sina roller när de underkastas 

bibliotekets diskurs. Denna diskurs består å ena sidan av de praktiker som skiljer 

bibliotekarien från besökaren. Å andra sidan består diskursen av hur 

bibliotekariens auktoritära position beskrivs. Bibliotekarien är den enda som vet 

hur bibliotekets system fungerar och har därför makt att förnedra den besökare 

som ber om hjälp. Ett exempel på hur denna hierarkiska position syns genom 

stereotyperna är via Bibliotekspolisen (Radford och Radford, 1997, s. 255). I de 

två uppsatser som explicit hänvisar till Radford och Radford kan rädsla som 

diskurs även kopplas samman med relationen mellan Ungmön och Den sexiga 

bibliotekarien. De kvinnliga bibliotekarierna representerar en konflikt mellan 

sexualitet och intellekt. Ungmön brinner för sitt arbete och sina böcker (vilket 

tolkas som intellektualitet). Hon har varken tid eller intresse för sexuella äventyr. 

Den sexiga bibliotekarien å sin sida brinner för en helt annan form av kunskap, 

och hennes förkärlek för böcker får falla tillbaka för att ge plats åt hennes lust. I 

min empiri befinner sig dessa motparter ofta i en övergång, vilket förtydligas 

med stöd i citatet nedan: 

 
Under filmens gång har Evelyn gått från att vara en självständig 

bibliotekarie som betraktar, till att bli en kvinna som låter sig betraktas, 

omfamnas och omhändertas av en man. Då slutet ska förstås som lyckligt 

förstår vi också Evelyns utveckling som lyckad. Ju längre från 

bibliotekarieskapet, ju närmare en hegemonisk kvinnlighet som Evelyn 

inte kan undkomma. 

 

(Börjesson och Fajte, 2015, s. 68) 

 

Citatet kommer från diskussionsdelen i en uppsats som analyserat bibliotekarien 

Evelyn i filmen The Mummy. När Evelyn presenteras i filmens början jobbar hon 

i ett bibliotek iklädd glasögon och ålderdomliga kläder. I filmens slut har hon 

släppt ut håret, kastat glasögonen och lämnat det dammiga biblioteket ridandes 

i sin älskares famn på en kamel på väg in i solnedgången. Den fiktiva kvinnliga 

bibliotekarien kan, betraktad från en högre abstraktionsnivå, inte behålla sitt 

intellekt när hon stiger in i sin roll som en heterosexuell kvinna som uttrycker 

kropp och sexualitet. En ny tolkning av Rädslans diskurs kan förstås som rädslan 

hos den fiktiva kvinnliga bibliotekarien för att förlora sin identitet som 

bibliotekarie när hon tar av sig glasögonen, kliver ut ur biblioteket och in i 

heterosexualiteten. Uppsatsen reproducerar diskursordningen B&I-studier av 

bibliotekarieyrket med aspekter från både sitt material och tidigare texters 

Genusdiskurs. 

 Sammanfattningsvis följer min empiri en diskursordning jag kallar B&I-

studier av bibliotekarieyrket. En diskursordning är aldrig statisk utan förskjuts 

beroende på hur dess diskurser reproduceras. Vissa uppsatser reproducerar 

diskursordningen med större fokus på yrkespraktiken medan andra uppsatser 

reproducerar diskursordningen med inslag av bibliotekariens relation till genus. 

Däremot kritiserar aldrig empirin sin diskursordningens hegemoni, istället 

vidgar uppsatserna dess ramar genom att antingen fördjupa sig inom B&I eller 

genom att arbeta interdisciplinärt. 
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5.2.3 Subversiv performativitet: Sally, en subversiv 
bibliotekarie utan arbetsmoral 

 

I föreliggande avsnitt vill jag fördjupa analysen av vilka normer i form av sociala 

strukturer och relationer som stereotyperna upprätthåller. Avsnittet lägger 

grunden för en djupare jämförelse mellan yrkesidentiteter och stereotyper i 

diskussionsdelen. 

 Stereotyper har tidigare i analysen beskrivits utifrån fyra aspekter av 

identitet: arbetsuppgifter, utseende, personlighet och genus. Tydligast syns 

genusaspekten i och med att majoriteten av stereotyperna följer en Genusdiskurs 

där utseende, arbetsuppgifter och personlighet hör samman med genus. 

Aspekterna av identitet kan beskrivas som en matris för vilken stereotyp en fiktiv 

bibliotekarie klassificeras som. Stereotyperna har beskrivits som dikotomier av 

manliga och kvinnliga stereotyper, auktoriteter (Bibliotekspolisen) och icke-

auktoriteter (Parodin), sexiga (Den sexiga bibliotekarien) och osexiga 

(Ungmön). Beroende på hur stereotyperna införlivar de olika aspekterna av 

identitet gör matrisen att de förhåller sig i motsatspar. Stereotyperna kommer 

inte ur ett kulturellt vakuum. Kvinnliga bibliotekariestereotypers dikotomi har 

en potentiell bakgrund i en biologistisk förklaring av kön. Herbert Spencers 

socialdarwinistiska teorier påverkade 1800-talets samhälle, där även den 

moderna biblioteksverksamheten utvecklades. Spencer hade teorier om att 

studier och läsning kunde skada den kvinnliga reproduktionsförmågan. Det går 

alltså i enlighet med denna tankegång inte att som kvinna både vara analytiskt 

och sexuellt självständig (Rydbeck, 2004, s. 21–22). Först när Ungmön hittar 

den rätte kan hon bli begriplig utifrån en normativ heterosexualitet (se Evelyn 

avsnitt 5.2.2). Ofta blir hon sin motsats, Den sexiga bibliotekarien. Hon 

förändras genom att stiga in i rollen som en heterosexuell kvinna med kroppslig 

sexuell utstrålning och attraktion till män (Rydbeck, 2004, s. 9–11). Samtidigt 

förlorar hon sin analytiska förmåga (som en av uppsatserna symboliserar med 

att hon tar av sig glasögonen, se Börjesson och Fajte, 2015, s. 68). Utifrån denna 

redogörelse för stereotypernas sociokulturella koppling går det att dra slutsatsen 

att stereotyperna reproducerar sociala strukturer i form av könsnormer i 

samhället. 

 Aspekterna av identitet fördelade inom en matris utgör en norm för vad 

som är rätt och förståeligt. Dessa normerande aspekter hos stereotyperna kan 

jämföras med hur Butler använder termen den heterosexuella matrisen för att 

beskriva ”en heteronormativ definition av kvinnor och män enligt logiken 

feminin = kvinnlig = kvinna, maskulin = manlig = man” (Rosenberg, 2005, s. 

10). Matrisen illustrerar en dikotomi där kön och genus är stabila och de två 

könen har en heterosexuell attraktion till varandra. Det enda sättet att vara en 

riktig man blir att klassas biologiskt som en man, bete sig maskulint och ha 

heterosexuell dragning till det andra könet.  Ytterligare en aspekt av könens 

dikotomi är att kvinnor och femininitet konstrueras som männens och 

maskulinitetens motsats. Ett annat ord för det hierarkiska förhållandet mellan 

könen är könsmaktsordning. Mannen blir normen och kvinnan det avvikande. 

Re-produktionen av kön blir på så vis en re-produktion av maktrelationer, vilket 

gör genussystemet till ett maktsystem (Lykke, 2009, s. 224). Stereotyperna 

reproducerar en samhällelig föreställning om att femininitet och kvinnor 

definieras utifrån sin relation till män. På så vis gör stereotypernas re-produktion 

av patriarkala normer även att de kan förstärka existerande strukturella 

orättvisor. 
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 Utifrån analysen är den vanligaste stereotypen både folkbibliotekarie och 

kvinna (i form av Ungmön). Samtidigt beskrivs populärkulturens bibliotekarier 

ofta som lågstatus i och med att de inte utför tekniska arbetsuppgifter. Denna 

bild av folkbibliotekariens arbetsuppgifter som otekniska och därför lågstatus 

förhåller sig till könsmaktsordningens hierarkier, vilket blir tydligt genom 

konstruktionen av Den manliga bibliotekarien. Denna stereotyp visar en 

bibliotekarie som ofta inte lever upp till den maskulina normens utseende och 

personlighet. Det går att se hans arbete inom ett feminint yrke som att han gör ett 

feminint genus. Hans feminina genus implicerar i enlighet med Dickinsons 

(2003) studie att han inte är en riktig man enligt den normativa definitionen. 

Istället antas han vara homosexuell (s. 103–104). Associationen mellan 

folkbibliotekarien som både feminin och som ett lågstatusyrke visar på ett 

släktskap mellan bilden av folkbibliotekarien som reproduceras inom disciplinen 

B&I. Detta narrativ har i tidigare studier förklarats utifrån hur folkbibliotekarier 

historiskt setts som både ett kvinnodominerat och som statusmässigt utmanat (se 

exempelvis Dickinson, 2003; Rydbeck, 2004). Könshierarkier och hur dessa 

etablerar associationer mellan yrken och genus används framöver som en 

bidragande faktor till folkbibliotekariens låga status. 

 Föreställningen om att kön och genus är naturliga och oföränderliga 

kritiseras av Butler (2005). Hon förklarar att man kan bryta mot matrisen genom 

att göra genus fel. Genus blir då subversivt. En anatomisk kropp som könas på 

ett visst sätt kan bryta mot normen genom att bete sig enligt genus för ett annat 

kön. Butler (2005) skriver att denna imitationslek kan resultera i en genusparodi 

(s. 92; se avsnitt 3.3). Sammansmältningen av två stereotyper gör att deras 

aspekter av identitet blir felkombinerade. Denna kombination blir parodisk 

genom att den visar vad som vanligtvis inte ryms inom normen. På så vis går det 

att använda Butlers förklaringssystem för att kritisera bibliotekarie-

stereotypernas anspråk på en oföränderlig naturlighet. Förställningar om 

parodiska stereotyper som normkritik förekommer både i materialet (se Cyrén, 

2011) och i tidigare forskning (Attebury, 2010; Seale, 2002). Ett tydligt exempel 

på normbrott som behandlas i min empiri är bibliotekarien Sally: 

 
Med attribut som stora glasögon och genom att då och då hänvisa till 

litterära verk skiner bibliotekarien i henne igenom, men hon hyser i övrigt 

inte någon respekt för biblioteket och dess samlingar. I vårt material är det 

närmast en omöjlighet att kombinera bibliotekarieskapet med att vara en 

sexuellt begärlig kvinna (vilket är en likhet mellan Sally och 

ungmöstereotypen trots att deras karaktärer skiljer sig åt). Samtidigt kan 

det ses som en omöjlighet att vara sexuellt begärlig kvinna och ”grotesk”. 

Vi menar därför, likt Lundberg, att detta enbart kan existera i en komisk 

kontext. Vi vill understryka att denna skruvade representation av en 

kvinnlig bibliotekarie också har potential att utmana stereotypen. 
 

(Börjesson och Fajte, 2015, s. 57) 

 

Sally är fel sorts bibliotekarie. Hon bryter mot både normen för bibliotekariens 

relation till sitt arbete och en normativ femininitet där den attraktiva kvinno-

kroppen presenteras för den manliga blicken (Börjesson och Fajte, 2015, s. 54). 

Samtidigt är Sally sexuellt utlevande, vilket inte stämmer in med Ungmön som 

saknar kropp(-slig sexualitet) - ”Som vi har visat i denna studie lever 

bibliotekarieungmön genomgående i celibat. Hon visar inga sexuella lustar och 

utför ingen sexuell praktik. Hon är inte begärlig för den manliga blicken.” - (s. 

74). Hon tycks existera mellan Ungmön och Den sexiga bibliotekarien, utan att 
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egentligen beskriva någon av dem. I en subversiv tolkning framstår aspekterna 

av identitet som används för att kategorisera Sally alltså som malplacerade och 

överdrivna. Sally blir löjeväckande och parodisk. När stereotypen bryter mot 

regelsystemet den normalt tolkats genom behåller den inte längre sin 

ursprungliga mening. Den vridna beskrivningen av bibliotekarien Sally gör att 

läsaren inte längre kan förlita sig på samma bakomliggande sociala strukturer 

för att tolka innehållet av vad de konsumerar. Istället uppstår en ny subversiv 

tolkning där skildringen av yrket framstår precis så fabulerat som det faktiskt är. 

Stereotyper som reproduceras med fel attribut kan precis som genusparodier leda 

till ”oro och förvirring inom representationssystemet” (jämför dragartistens 

genusparodier i Mortensen, 2007, s. 19). I förlängningen leder de till ”att den 

normaliserade betydelsen” av vad en bibliotekarie är undergrävs (s. 19).  

Sammanfattningsvis kan jag med hjälp av stereotyper, för det först, rikta 

kritik mot stereotypernas anspråk på att bibliotekarieyrket är någonting man är. 

Istället framstår bibliotekarieyrket liksom genus och kön som en diskursiv, 

relationell process, det vill säga någonting man blir. För det andra innebär 

strukturerna som stereotyperna explicit visar att subversiva stereotyper kan 

tydliggöra strukturer som annars bara impliceras av den inomdisciplinära 

berättelsen om bibliotekarieyrket. I följande diskussionsavsnitt använder jag mig 

av de hierarkier mellan könen som könsmaktssystemet innebär för att närma mig 

sociala strukturer i yrkesidentiteterna. 

 

 

5.3 Resultat i sammanfattning 
 

Nedan följer en kort sammanfattning analysresultaten i relation till mina 

forskningsfrågor.  

 

5.3.1 Hur skiljer sig bibliotekariers egenupplevda och 
tillskrivna yrkesidentiteter åt?  

 

Uppsatsförfattarna beskriver de tillskrivna yrkesidentiteterna och stereotyperna 

med samma namn (intertextuell relation) och utifrån samma grundläggande 

förståelse (interdiskursiv relation) som i källtexterna de refererar till. När den 

tillskrivna yrkesidentiteten reproduceras i min empir kopplas den dock samman 

med nya interdiskursiva relationer. Tillförseln av ny information leder till en 

förändring av hur den tillskrivna yrkesidentiteten tolkas. Förändringen som sker 

mellan källtext och min empiri var gång en tillskriven yrkesidentitet 

reproduceras kan kopplas till uppsatsförfattarnas analys av sina empiriska 

intervjuer. Förändringen av de tillskrivna yrkesidentiteterna utifrån vilka 

diskurser de beskrivs genom gör att de kan förklaras som en klassificering av 

diskurser. De egenupplevda yrkesidentiteterna utgörs i sin tur av verksamma 

bibliotekariers identifiering med sitt yrke. Dessa identiteter skildras i min 

empiris intervjuer, men blir tillskrivna yrkesidentiteter när de analyseras. På så 

vis befinner sig de egenupplevda yrkesidentiteterna på en empirisk nivå medan 

den tillskrivna befinner sig på en analytisk nivå. I och med att jag inte har tillgång 

till min empiris intervjumaterial kan jag bara närma mig de egenupplevda 

yrkesidentiteterna teoretiskt. Jag fördjupar den första forskningsfrågan i en 

teoretisk diskussion i mitt diskussionskapitel.  
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5.3.2 Hur produceras, reproduceras och förändras 
bibliotekariers yrkesidentiteter i biblioteks- och 
informationsvetenskapliga uppsatser? 

  

Utifrån min analys av min empiris intertextuella och interdiskursiva relationer 

har jag funnit att de tillskrivna yrkesidentiteterna och stereotyperna produceras i 

en klassificering av diskurser. Re-produktionen av yrkesidentiteterna och stereo-

typerna innebär att tidigare studier jämförs mot uppsatsernas egen empiri. På så 

vis tillför uppsatsernas källtexter ny information och diskurserna som i 

källtexterna konstruerat en stereotyp eller tillskriven yrkesidentitet förändras. 

Två tydliga exempel är Socialarbetaridentiteten och den Manliga bibliotekarien.  

Socialarbetaridentiteten förändras från sin källtext inom temat Den 

inomdisciplinära berättelsen om bibliotekarien. Denna bibliotekarieidentitet går 

från att beskriva praktiker under 70-talet till att uppmärksamma samtidens IT-

behov. Den Manliga bibliotekarien i temat Den populärkulturella berättelsen om 

bibliotekarien går från att beskriva en socialt avvikande man till att gestaltas av 

en orangutang, när samma stereotyp beskrivs utifrån fantasylitteratur. Samman-

fattningsvis finner jag att tillskrivna yrkesidentiteter och stereotyper produceras 

genom en klassificering av diskurser. Denna klassificering förändras i takt med 

att de reproduceras i en text med andra interdiskursiva relationer. Det förändrade 

betydelsekonsensus som sker när interdiskursiva relationer sammanför tidigare 

studier med ny empiri kallar jag för min empiris diskursiva praktik.   

 

5.3.3 Vilka sociala strukturer styr den diskursiva 
praktiken i biblioteks- och 
informationsvetenskapliga uppsatser?  

 

Jag har kunnat klarlägga empirins diskursiva praktik utifrån hur dess 

interdiskursiva relationer innebär en omförhandling av betydelsekonsensus. De 

interdiskursiva relationerna har jag, med hjälp av analysverktyget transitivitet, 

kopplat till empirins intertextuella relationer i form av citat och referenser. 

Konkret innebär intertextuella och interdiskursiva relationer tillförsel av ny 

information och förändring av studieobjektens betydelsekonsensus. Den socio- 

kulturella kontext empirin är förbunden med hör till akademin. De tillskrivna 

yrkesidentiteterna och stereotyperna i min empiri följer empirins diskursiva 

praktiks struktur för textproduktion.  Textproduktionen styrs av de högskolor och 

universitet som erbjuder B&I-utbildningen. När min empiri reproducerar och 

förändrar sina analysobjekt med hjälp av citat och hänvisningar följer de en 

akademisk struktur för textproduktion.  På så vis legitimerar empirins diskursiva 

praktik även akademiens strukturella makt över både textproduktionen och de 

identitetsuttryck som konstrueras inom texten. Jag kallar denna struktur för 

diskursordningen B&I-studier av bibliotekarieyrket. När empirin förskjuter 

studieobjektens innehåll innebär det en tillförsel av nya diskurser till 

diskursordningen. Dessa diskurser kan komma från en annan diskursordning. Ett 

exempel på detta är de uppsatser som använder en Genusdiskurs för att närma 

sig de strukturer som deras studerade bibliotekarie-skildringar reproducerar. 

Denna tillförsel av diskurser kritiserar inte diskurs-ordningen B&I-studier av 

bibliotekarieyrket, däremot gör den att diskursordningen förändras i riktning mot 

genusvetenskapen. På så vis förändras även vad det innebär att bli bibliotekarie 
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till att uppmärksamma aspekter av genus. I den sociokulturella analysen 

använder jag subversiv performativitet för att lyfta Genusdiskursen och dess 

påverkan på hur identitet uttrycks inom B&I-studier av bibliotekarieyrket. Jag 

vill utifrån stereotypernas heterosexuella könsdikotomi uppmärksamma 

genussystemet som ett könsmaktssystem.  

 

5.3.4 Hur (re-)produceras bibliotekariestereotyperna och 
de tillskrivna yrkesidentiteterna i biblioteks- och 
informationsvetenskapliga uppsatser på samma, 
olika eller motsägelsefulla sätt?  

 

Både de tillskrivna yrkesidentiteterna och stereotyperna reproducerar 

folkbibliotekarien som norm. Inom diskursen Hot mot bibliotekarieyrket 

uttrycker informanterna en oro för att allmänheten ska påverkas av 

stereotypernas förenklade och ofta nedlåtande bild av folkbibliotekarien. Denna 

oro tar sig uttryck i en förställning om att folkbibliotekarien har låg status. 

Uppsatsförfattarnas formulerade förslag på hur yrkets status kan höjas indikerar 

att folkbibliotekarien har låg status även inom disciplinen B&I. Den inom-

disciplinära bilden liknar därför den bild av folkbibliotekarien som stereotyperna 

skildrar. Andra aspekter inom diskursen Hot mot bibliotekarie-yrket är brist på 

samverkan mellan bibliotekariens utbildning och yrkespraktik. Särskilt 

intressant för den aktuella undersökningen är min empiris fokus på svårigheten 

för yrkesverksamma folkbibliotekarier att förmedla sina yrkes-specifika 

kompetenser till disciplinen B&I. Denna svårighet att kommunicera mellan 

praktiker och akademiker leder till ett antagande om att min empiri visar en 

strukturell hierarki mellan olika typer av bibliotekarier. Den akademiska 

bibliotekariens arbetsuppgifter ligger närmare den statusgivande akademien än 

folkbibliotekarien. Utifrån temat Berättelsen om bibliotekarie-yrkets relation till 

status och professionalitet är ytterligare en aspekt inom Hot mot bibliotekarie-

yrket huruvida folkbibliotekariens kunskapsproduktion ger yrket status som 

profession eller semiprofession. Dessa frågor härleds till en Professionsdiskurs. 

Stereotyperna berättar en motsägelsefull bild inom Professionsdiskursen. Deras 

utsagor om folkbibliotekariens bristande tekniska kompetens och sociala status 

omintetgör ett professionellt anspråk. Utifrån ett subversivt perspektiv på 

exemplet Sally (se avsnitt 5.2.3) visar jag i den sociokulturella analysen att 

könsmaksystemet som reproduceras via stereotyperna upprätthåller en köns-

hierarki. Inom denna hierarki överordnas män kvinnor. Könsmaktssystemet 

etablerar även en social struktur för hur män manlighet och kvinnor kvinnlighet 

normaliseras och utesluter det onormala. Sociala strukturer fungerar på så vis 

som en diskursiv uteslutningsprocess. Både i det inomdisciplinära och det 

populärkulturella perspektivet reproduceras föreställningen om att 

folkbibliotekarien följer ett feminint genus. Detta genus indikerar mer otekniska 

uppgifter och mindre status än den maskulina, tekniska och akademiska 

bibliotekarien. Den inomdisciplinära och populärkulturella berättelsen om 

bibliotekarien får en gemensam skärningspunkt i könsmaktssystemets och 

akademins hierarkiska relationer. Strukturerna som reproduceras inom min 

empiri följer på så vis samhälleliga patriarkala normer. Skärningspunkten som 

berättelsernas gemensamma kärna gör att de två perspektiven med gemensam 

styrka kan tänkas forma B&I-studenters identifieringsprocess i sitt tidiga 

stadium under utbildningstiden. 
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6 Diskussion av studiens resultat 
 

För att kunna diskutera analysresultaten i relation till tidigare forskning följer 

diskussionskapitlet sex rubriker. Rubriker utvidgar svaret på olika forsknings-

frågor. Sinsemellan relaterar alla rubriker till studiens syfte att undersöka 

bibliotekariestudenters identitetsskapande processer i skärningspunkten mellan 

det inomdisciplinära och det populärkulturella.  

Under den första rubriken för jag inledningsvis en återkopplande 

diskussion till vilka identitetsbegrepp jag använder och hur dessa relaterar till 

varandra inom studiens olika nivåer. I enlighet med min första forskningsfråga 

diskuterar jag sedan skillnaden mellan tillskrivna och egenupplevda 

yrkesidentiteter.  

Under min andra rubrik använder jag svaret på min första forskningsfråga 

för att fördjupa min andra forskningsfråga, hur bibliotekariers yrkesidentiteter 

produceras, reproduceras och förändras i biblioteks- och 

informationsvetenskapliga uppsatser? Under denna rubrik behandlar jag även 

min tredje forskningsfråga, vilka sociala strukturer som styr den diskursiva 

praktiken i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser. Jag diskuterar 

vilka sociala strukturer som blivit tydliga under min analys. De sociala 

strukturerna kopplas till hur bibliotekariestereotyperna och de tillskrivna 

yrkesidentiteterna reproduceras på samma, olika eller motsägelsefulla sätt. Fokus 

ligger här på hur den inomdisciplinära och populärkulturella berättelsen bekräftar 

eller argumenterar emot varandra. Genom att granska de identitetsskapande 

processerna i min empiri på en metanivå närmar jag mig skärningspunkten 

mellan det inomdisciplinära och populärkulturella. På så vis kopplar jag samman 

hela min frågeställning med mitt syfte.   

Under den tredje och fjärde rubriken fördjupar jag mitt syftes relevans 

genom att sätta hela min frågeställning i relation till tidigare forskning. Jag 

använder mina identifierade sociala strukturer för att undersöka hur ofullständiga 

berättelser utgör hot mot bibliotekariens egenupplevda yrkesidentitet. Samtidigt 

kopplar jag dessa hot och dess konsekvenser till den gemensamma skärnings-

punkten jag funnit. Sist presenterar jag de eventuella lösningar som min studie 

erbjuder för att motverka ofullständiga berättelser. Under den fjärde rubriken 

följer även en mer abstrakt och teoretiserande diskussion om studiens giltighet, 

innan jag sammanfattar mina resultat.   

 

 

6.1 Den egenupplevda yrkesidentiteten 
 

För att läsaren ska kunna orientera sig i min användning av identitetsbegreppet 

följer inledningsvis en genomgång av hur olika identitetsuttryck relaterar till 

varandra inom min studies fyra nivåer. 

 

6.1.1 Återkoppling till identitetsbegreppet på studiens 
olika nivåer 

 

Med begreppet egenupplevd yrkesidentitet menar jag den identifieringsprocess 

som börjar under utbildningen och fortsätter in i yrkeslivet (jämför yrkes-

identitetens utveckling i Lindberg 2015, s. 49). Min teoretiska förståelse av den 

egenupplevda yrkesidentiteten är beroende av tre identitetsaspekter. För det 
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första är en egenupplevda yrkesidentitet en identitet som förhåller sig till en viss 

yrkeskontext. För att utveckla en egenupplevda yrkesidentitet måste individen 

identifiera sig med yrkeskontextens sociala kategorier. Dessa kategorier kan till 

exempel vara biblioteksinriktning, arbetsuppgifter eller etiska övertygelser. För 

det andra, påverkas den egenupplevda yrkesidentiteten av det bemötande yrkets 

utövare får av omgivningen, det vill säga den roll de förväntas spela. För det 

tredje, påverkas både yrkesrollen och den egenupplevda yrkesidentiteten av hur 

dessa identitetsaspekter införlivas på individuella sätt. Det individuella sätt som 

yrket införlivas på styrs både av individens privata identitet och de övriga sociala 

kategorier (kön, etnicitet, klass) som individen identifierar sig med. Den 

egenupplevda yrkesidentiteten blir en samverkan mellan den privata identiteten, 

de sociala identiteterna och yrkesrollen (se avsnitt 3.1.1). 

 I min studie befinner sig den egenupplevda yrkesidentiteten på en 

empirisk nivå och utgör det empiriska intervjumaterialet i uppsatserna jag 

studerar. När denna identifiering med yrket studeras inom B&I kallar jag den för 

tillskriven yrkesidentitet och den representerar då en teoretisering av yrket. B&I-

studier (min egen inräknad) flyttar således upp identitetsuttrycket till en analytisk 

nivå. På liknande sätt finns skildringar av bibliotekarier i populärkulturen (på en 

empirisk nivå) vilka kan kategoriseras som specifika stereotyper utifrån hur de 

kombinerar aspekter av identitet (på en analytisk nivå). Att se identitetsuttryck 

som abstrakta funktioner som förhåller sig till varandra på liknande, 

motsägelsefulla eller olika sätt är att se mitt empiriska material från en 

abstraherad nivå. Jag kallar då gruppidentiteter för sociala identiteter och 

individens personlighet för privat identitet. När jag går in i min empiri och rör 

mig mellan de olika nivåerna för att se hur identitet tar sig uttryck på antingen en 

empirisk, analytisk eller abstraherad nivå ser jag texten från en metanivå. På 

denna nivå är jag en B&I-student som undersöker hur B&I-studenters identitets-

skapande processer grundar sig i bibliotekariers egenupplevda yrkesidentiteter, 

dess teoretiserade motsvarighet inom B&I (yrkesidentiteter) och dess fiktiva 

motsvarighet (stereotyper). Tillsammans utgör identitetsuttrycken och de nivåer 

de förekommer på ett raster genom vilket mitt material och tidigare forskning 

kan jämföras, kontraheras och fördjupas. 

 

6.1.2 Relationen mellan den egenupplevda den tillskrivna 
yrkesidentiteten 

 

I analysdelen har jag närmat mig min första forskningsfråga, hur bibliotekariers 

tillskrivna och egenupplevda yrkesidentiteter skiljer sig åt från varandra. Jag har 

beskrivit den tillskrivna yrkesidentiteten som en teoretisering av en 

inomdisciplinär berättelse om bibliotekarieyrket. Jag vill nu rikta blicken mot 

den egenupplevda yrkesidentiteten. Den egenupplevda yrkesidentitetens 

beroende av sina sociala relationer gör den begriplig som en social identitet. Jag 

utgår framöver från hur sociala identiteter identifieras inom den sociala 

identitetsteorin när jag närmar mig hur den tillskrivna och den egenupplevda 

yrkesidentiteten hänger ihop. Särskilt fokus lägger jag på de bådas förhållande 

till kategorier.  

Jag har understudien slagit fast att den tillskrivna yrkesidentiteten kan 

beskrivas som en kategorisering av diskurser. I min teorigenomgång (avsnitt 

3.1.1) skrev jag att en egenupplevd yrkesidentitet utgår från individens 

förhållande till sin yrkeskontext och till andra individer. Mer specifikt formas 
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denna yrkesidentiteten av hur individen kategoriserar sig själv eller kategoriseras 

av andra. Gemensamt för både tillskrivna och egenupplevda yrkesidentiteter och 

former av yrkesidentiteter är att deras relation till kategorier och att dessa 

kategorier inte kan ses som en definitiv enhet. Inom båda yrkesidentiteter finns 

olika abstraktionsnivåer.  

Den mer abstrakta yrkesgruppen bibliotekarie kan konkretiseras som 

kategorin folkbibliotekarie eller skolbibliotekarie. Även dessa kategorier kan 

specificeras beroende på ämneskategori, det vill säga litteraturförmedling, 

katalogisering (Haslam, 2004, s. 30–31). Hur abstraktionsnivåerna påverkar den 

tillskrivna yrkesidentiteten påminner om Sundins (2018) beskrivning av 

Pedagogidentiteten. Han skriver att denna identitet kan variera beroende på 

vilken aspekt av pedagogisk verksamhet som bibliotekarien tar fasta på. Med 

grund i social identitetsteori förstår jag Sundins (2018) Pedagogidentitet som 

den sociala kategorin bibliotekarie. Denna kategori kan i Sundins (2018) 

exempel konkretiseras i skolbibliotekarier. Skolbibliotekariens pedagogiska 

verksamhet kan i sin tur specificeras i praktiker, så kallade ”nivåer av pedagogisk 

verksamhet” (s. 138).   

Lindberg (2015) använder begreppet frågekultur för att belysa frågor som 

under studietiden rör sig kring bibliotekarieyrkets nav och fokus. Hon förklarar 

att frågor ger studenter möjlighet att positionera sig inom sitt framtida yrkesliv. 

Hon kallar positioneringarna för ”identitetsmarkörer” (s. 155). I min studie kan 

identitetsmarkörerna kopplas till hur egenupplevda yrkesidentiteter, i likhet med 

sociala identiteter, i varierande utsträckning bygger på gruppens kunskap om 

sina rättigheter eller skyldigheter inför arbetsplatsen (Hetzler et al., 2018, s. 138–

139). När individen rör sig genom olika sociala kontexter påverkas den sociala 

identiteten på olika sätt (Haslam, 2004, s. 30–31). Att ställa frågor om sitt 

yrkesliv, eller som i mitt de uppsatser jag studerar intervjua bibliotekarier, ökar 

kunskapen om det framtida yrkeslivet. Frågor i form av examensarbeten blir en 

avgörande del i B&I-studentens positionering inför studenternas egenupplevda 

yrkesidentitet. Lindbergs (2015) identitetsmarkörer symboliserar på så vis hur 

individen hittar sin egen identitet inom bibliotekarieyrket. 

Jag vill nu använda Sundins (2018) nivåer och Lindbergs (2015) 

identitetsmarkörer för att göra en parallell till min egen texts nivåer.  Jag läser 

Lindberg (2015) som att hennes informanters intresse för vissa aspekter av B&I-

undervisningen befinner sig på den nivå jag kallar för en empirisk nivå. Dessa 

intressen blir till analytiskt underlag för Lindberg (2015) på en analytisk nivå. 

De representerar då i likhet med Sundins (2018) Pedagogidentitet tillskrivna 

yrkesidentiteter. I min studie symboliserar dessa identitetsuttryck i sin tur en 

abstraherad nivå i och med att jag i enlighet med den sociala identitetsteorin ser 

identitetsmarkörerna ses som delar av en social kategorisering. Jag benämner 

dem till exempel som sociala identiteter. Samtidigt förhåller sig identitets-

markörerna på en metanivå. Jag som B&I-student inspireras av Lindbergs (2915) 

avhandling i jakt på min egen identitet som bibliotekarie och skriver en text som 

både kan påverka andra blivande eller färdiga bibliotekariers syn på sitt yrke och 

bli till empiriskt material i en akademisk studie. Denna metakonstruktion kan 

beskrivas som att ormen biter sig själv i svansen.  

I likhet med att universitet och högskolor reglerar min empiris 

diskursordning så reglerar utbildningarna inom B&I även identitets-

konstruktionen. Utbildningen styr vilka perspektiv på yrket som reproduceras. 

Liksom jag skrivit tidigare så kommer den individ som tar del av B&I-forskning 

påverkas av de perspektiv som presenteras. Den dialektiska relationen mellan det 

språkliga och det materiella går på så vis helt i linje med Fairclough. Så här långt 
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har samverkan mellan utbildning och yrke beskrivits som viktiga punkter i den 

egenupplevda liksom den tillskrivna yrkesidentitetens konstruktion. Den 

egenupplevda yrkesidentiteten är dock, som alla sociala identiteter, beroende av 

social interaktion och sociala relationer även utanför det egna bibliotekarie-

skapet. Jag vill därför hävda att den bild som omgivningen har av yrket kan 

påverka både den egenupplevda och i förlängningen den tillskrivna yrkes-

identiteten. Min analys av bibliotekariestereotyper får i detta sammanhang 

representera en aspekt av omgivningens bild av bibliotekarieyrket. Inledningsvis 

i min studie (kapitel 1) hänvisade jag till Rydbecks (2004) utgångspunkt i en 

liknande tankegång om stereotypers inverkan. Hon skriver att stereotypa före-

ställningar om hur bibliotekarier är påverkar vem som söker till B&I-

utbildningen, studenternas bild av yrket och bibliotekariens egenupplevda 

yrkesidentitet i det framtida yrkeslivet. Med stöd i nedanstående citat går det att 

förklara omgivningens föreställning om bibliotekarieyrket (innan, under och 

efter utbildningen) som en viktig aspekt för att förstå den egenupplevda yrkes-

identitetens identitetsskapande process. Jag återkommer till denna diskussion i 

följande avsnitt: 

 
Vi som arbetar med utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 

har anledning att fundera över de föreställningar som finns hos allmänheten 

om bibliotek och bibliotekarier. Vare sig vi finner dessa föreställningar 

rättvisa eller ej, så påverkar de rekryteringen av studenter och är något vi 

måste förhålla oss till i själva utbildningen. Våra studenter kommer också 

att konfronteras med föreställningarna som yrkesverksamma inom 

biblioteksfältet. 

 
(Rydbeck, 2004, s. 1) 

 

Det är avslutningsvis viktigt att uppmärksamma läsare på individens möjlighet 

att styra sin egenupplevda yrkesidentitet. I och med att identitetskonstruktion är 

en process så förändras identiteten beroende på vad som stoppas in i den. Hur 

det personliga införlivas i yrkeslivet blir på så vis en aktiv del i bibliotekarie-

skapet. I förlängningen kan individens förhållande till sitt yrke förändra den 

organisation hen arbetar. Organisationens och de egenupplevda yrkes-

identiteternas roll som empiriskt underlag inom B&I-studier gör att individen 

har möjlighet att även förändra forskning inom B&I. Den inverkan den 

egenupplevda yrkesidentiteten kan ha på B&I-ämnets tillskrivna yrkesidentiteter 

kan jämföras med hur intervjustudierna i analysen förändrade innehållet i de 

tillskrivna yrkesidentiteterna. Liksom identitetsbegreppet kan egenupplevda 

yrkesidentiteter inte förenklas till att bara påverkas av sociala kategorier. Hur 

individen ser på sig själv både som individ och inom sina övriga sociala 

kategorier (kön, etnicitet, sexualitet) är också en viktig del av hur identitet i 

yrkeskontexter införlivas. Jag återkommer till dessa frågor i avsnitt 6.3 och 6.4.  

Såhär långt har jag beskrivit den egenupplevda yrkesidentiteten som 

huvudet som styr ormen. Jag vill nu återvända till relationen mellan den 

tillskrivna yrkesidentiteten och stereotypen för att problematisera vem det är som 

styr.  
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6.2 Den inomdisciplinära och populärkulturella 
berättelsen om bibliotekarien 

 

Jag har än så länge diskuterat identitet på en empirisk, analytisk, abstraherad och 

metanivå utan några exemplifierande nedslag i uppsatsernas empiri. I följande 

avsnitt återanknyter jag till min empiri. Först närmar jag min fjärde 

forskningsfråga genom att sammanfatta hur de tillskrivna yrkesidentiteterna och 

stereotyperna i min empiri reproduceras på liknande sätt, olika sätt och 

motsägelsefulla sätt. Sedan går jag upp på en metanivå för att i enlighet med min 

andra och tredje forskningsfråga diskutera vilka diskursiva praktiker som re-

producerar sociala strukturer i biblioteks- och informationsvetenskapliga 

uppsatser.  I enlighet med mitt syfte behöver jag undersöka vilka berättelser om 

yrket som (re-)produceras inom det inomdisciplinära och populärkulturella. Jag 

fördjupar dessa perspektivs påverkan på den egenupplevda yrkesidentiteten i 

enlighet med aspekter ur min första forskningsfråga. 

 

 

6.2.1 Hur de tillskrivna yrkesidentiteterna och 
stereotyperna reproduceras på liknande, olika och 
motsägelsefulla sätt 

 

De tillskrivna yrkesidentiteterna och stereotyperna i min empiri presenterar en 

diskursiv norm där majoriteten av alla bibliotekarier är folkbibliotekarier. Detta 

har jag i min analys uppmärksammat under temat Berättelsen om 

folkbibliotekarien som norm (se avsnitt 5.1.3). Normen gäller såväl i det 

inomdisciplinära som i det populärkulturella och är en tydlig likhet de delar.   

Stereotyperna beskriver i de mest extrema fallen i min empiri folk-

bibliotekarien som en pappersvändare med låg status. Bilden av folk-

bibliotekarien som stereotyperna porträtterar är dock motsägelsefull i relation till 

hur empirin förändrar Øroms (1993) tillskrivna yrkesidentiteter. Dessa nya 

betydelser för yrkesidentiteterna beskrivs utifrån kompetenser vilka kan härledas 

till högkvalificerade yrken. Kompetenserna beskriver folkbibliotekarierna som 

en modern yrkesgrupp i linje med teknologiska utvecklingar, där fokus på IT- 

och kommunikationsteknik är ett exempel.   

Ett yrkes identitetskonstruktion kan jämföras med hur Aurell (2001) 

hänvisar till en studie där kockar använder retorik för att konstruera sin 

egenupplevda yrkesidentitet. Bland annat beskriver kockarna sitt eget yrke 

utifrån analogier till professioner och konstnärliga arbeten, vilket konstruerar en 

bild av att inte alla kan bli kock och att kockyrket är ett statusyrke. Denna form 

av ”retorisk identifiering” (s. 26–27) menar jag kan liknas med hur en 

diskursordning reglerar den sociala föreställningen om ett yrkes utförande, 

samhällsrelevans, förtjänster eller kanske motgångar. Bibliotekariens uppgift har 

utifrån min empiris användning av Øroms (1993) tillskrivna yrkesidentiteter 

beskrivits som att vara mellanhanden mellan bibliotekets resurser och besökaren. 

Denna uppgift har utifrån diskurserna i analysdelen även beskrivit vad som 

skiljer de tillskrivna yrkesidentiteterna från varandra. Olika yrkesfokus 

förutsätter olika yrkespraktiker och även olika fackspråk för att tala om dessa 

praktiker – det vill säga att diskurser fungerar som identitetsmarkörer. I den 

aktuella undersökningen blir de tillskrivna yrkesidentiteter, som produceras via 

en kategorisering av diskurser, normerande perspektiv på yrket inom disciplinen 

B&I. Gemensamt för alla tillskrivna yrkesidentiteter (och diskurserna de grundas 
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i) är att de framhåller bibliotekarieyrkets likhet med andra yrkesgruppers 

kompetensområden. Benämningen Informationsorganisatör eller Kultur-

förmedlare ger till exempel associationer till ett tekniskt yrke med specifika 

arbetskompetenser (exempelvis IT- och kommunikationsteknik) eller en bred 

kulturkompetens. Yrkesidentiteterna visar ur detta perspektiv inte att 

folkbibliotekarien har hög status. Istället kan de tillskrivna yrkesidentiteterna ses 

som ett försök att retoriskt motverka den skildring av folkbibliotekarien som 

beskrivs av mitt empiriska materials stereotyper. Informanterna uttrycker en oro 

för att folkbibliotekariens status och image är hotade. Behovet att öka yrkets 

status visar således att det finns en norm där disciplinens folkbibliotekariediskurs 

är att denna kategori av bibliotekarier förutsätts ha lägre status än andra 

bibliotekarier.  

 En intressant aspekt utifrån olika perspektiv på bibliotekarieyrket och hur 

yrket förhåller sig till status är den betydelse rum och tid har för de 

identitetsskapande processerna. Aurell (2001) förklarar att arbetsplatsen avgör 

arbetsuppgifterna, vilka tillsammans med arbetstiden påverkar status. Statusens 

relation till tid kan förtydligas utifrån deltidsarbetets låga status i jämförelse med 

heltidsarbete (s. 156–157). Den stereotypa bibliotekarien är alltid på jobbet och 

borde enligt detta kunna kopplas samman med det statusanspråk som 

heltidsarbete innebär, vilket dock inte är fallet. En förklaring är att 

arbetsuppgifterna som syns i den yttre tjänsten (bokstämpling, bokuppsättning, 

kravbrev) generellt har låg status. Den inre tjänsten (katalogisering, bokförvärv, 

it) som inte syns för besökaren anses däremot ha högre status (Rydbeck, 2004, 

s. 24). Stereotypernas låga status i relation till deras arbetsuppgifter kan kopplas 

samman med genus. När de fiktiva subjekten går in i det fiktiva biblioteket 

hamnar de under diskursens makt och blir till bibliotekarier och besökare 

(Radford och Radford, 1997, s. 255). Dickinson (2003) förklarar att den 

vanligaste stereotypen är Ungmön, vilket även bekräftas av andra studier 

(Radford och Radford, 1997; Jennings, 2016; Seale, 2002). Den fiktiva 

folkbibliotekariens arbetsuppgifter blir feminint kodade i och med att 

folkbibliotekarien i populärkulturen förutsätts vara en kvinna. Bibliotekets 

diskurs är således feminiserande, vilket syns när den manliga bibliotekarien 

framställs som feminin för att han utför arbete i folkbiblioteket.  

 Även Øroms (1993) yrkesidentiteter kopplar samman folkbibliotekarien 

och den akademiska bibliotekarien med arbetsuppgifter som skiljer sig från den 

enklare yttre tjänsten. Båda former av bibliotekarier framstår utifrån sina upp-

gifter som kvalificerade och statusgivande. Dock görs inga explicita uttalanden 

i vare sig Øroms (1993) text eller i min empiri om relationen mellan 

yrkesidentiteterna och genus. Tidigare i studien har jag med stöd i Aurell (2001) 

poängterat att kvinnodominerade yrken generellt ses som mer lågstatus än de 

manligt dominerade (s. 74). Detta går i linje med Carmichael (1992). Han 

påpekar att vissa manliga bibliotekarier som vill motarbeta klyschan av 

feminisering av folkbibliotekarien spelar på "old boy networks" för att vinna 

positioner inom biblioteket som särskiljer dem från det yttre (lågstatus-) 

biblioteksarbetet. Ett sätt som detta sker på är genom att följa mönster inom 

typiskt manligt dominerade professioner, till exempel genom att aktivt tävla 

uppåt i karriärstegen inom administrativa positioner i den inre tjänsten. På så vis 

ökar könsstratifieringen inom bibliotekariens arbetsuppgifter (s. 414). Jag har i 

min analys presenterat genussystemet som det maktsystem som implementeras i 

både de tillskrivna yrkesidentiteterna och stereotyperna. Utifrån genussystemets 

koppling till status finns således en inneboende relation mellan båda dessa 

perspektiv på bibliotekarieyrket. 
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 Den aspekten som framstår som mest disparat mellan de tillskrivna 

yrkesidentiteterna och stereotyperna är skillnaden mellan att vara eller bli 

bibliotekarie. De tillskrivna yrkesidentiteterna presenterar bibliotekarieyrket 

som någonting man blir utifrån gemensamma kompetenser och praktiker, medan 

stereotyperna framhåller att bibliotekarie är någonting man är. I populärkulturen 

är ”[Biblioteket] den enda tänkbara arbetsplatsen för några av karaktärerna då de 

ser bibliotekarieyrket som ett kall och något som skapar en identitet för 

karaktären” (Magnusson och Svensson, 2013, s. 31). I min empiri härleds 

populärkulturens beskrivning av yrket därför inte primärt som ett yrkesval utan 

som ett kall, vilket har kopplats till hur både den manliga och kvinnliga 

bibliotekariestereotypen förväntats leva för sitt jobb (Rydbeck, 2004, s. 13). 

 Sammanfattningsvis kan likheter, olikheter och motsättningar mellan de 

tillskrivna yrkesidentiteterna och stereotyperna sammanfattas i tre iakttagelser. 

För det första fokuserar stereotyperna på fyra aspekter av identitet för att 

produceras kategorier av bibliotekarier. Detta kan jämföras med de tillskrivna 

yrkesidentiteternas fokus på hur gemensamma praktiker och kompetenser 

kategoriserar biblioteksarbete. Arbetsuppgifterna på biblioteket involverar alltid 

sociala relationer till besökaren. Identiteter inom bibliotekarieyrket konstrueras 

därför både som ett relationellt fenomen och en fysisk process i form av en 

yrkespraktik (jämför Aurells syn på identiteter, 2001, s. 161). För det andra 

beskrivs bibliotekarieyrket som en del av identiteten hos de tillskrivna 

yrkesidentiteterna men som hela identiteten hos stereotyperna. Bibliotekarie 

förstås som någonting man antingen blir eller är. För det tredje reproducerar båda 

perspektiv på yrket folkbibliotekarien som norm. De gör i samband med detta 

gemensamma påstående om folkbibliotekariens status, som implicit eller explicit 

kan kopplas till genus. För att undersöka vilka sociala strukturer som relationen 

mellan genus, makt och status i min empiri vill jag granska de normer som 

reproduceras. 

 

 

6.2.2 Sociala strukturer som styr den inomdisciplinära 
berättelsen om bibliotekarieyrket 

 

Konstruktionen av identitet kan kopplas till konstruktionen av makt. Makt och 

identitet är en förhandling som domineras av sociala relationer. Förändringen av 

sociala identiteter innebär därför ofta ett maktskifte som möter motstånd (Aurell, 

2001, s. 22–23). B&I-utbildningens och populärkulturens diskursiva miljö har i 

min analys beskrivits som normerande ramverk för hur yrket beskrivs. Följande 

avsnitt ämnar besvara aspekter ur min tredje och fjärde forskningsfråga: vilka 

sociala strukturer som styr den diskursiva praktiken i biblioteks- och 

informationsvetenskapliga uppsatser, och hur bibliotekariestereotyperna och de 

tillskrivna yrkesidentiteterna i biblioteks- och informationsvetenskapliga 

uppsatser (re-)produceras på samma, olika eller motsägelsefulla sätt. I detta 

avsnitt ligger mitt fokus på den berättelse om yrket som reproduceras när 

disciplinen B&I studerar bibliotekarieyrket. 

 I text- och processanalysen har jag visat på vilket sätt mitt empiriska 

material är del av den akademiskt orienterade diskursordningen B&I-studier av 

bibliotekarieyrket. Denna diskursordning styr hur text (re-)produceras och tolkas 

inom den sociala institutionen universitet och högskola. Genom att förutsätta en 

viss diskursiv praktik av citering (intertextuella relationer) och annan hänvisning 

till tidigare texter (interdiskursiva relationer) styr diskursordningen vilka 
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diskurser som är tillgängliga. Makt över dess diskurser styr även hur yrket kan 

beskrivas. Diskursordningen styr således uppsatsernas produktionsmöjligheter 

både som text och som bärare av identitetsmarkörer. På så vis avgörs också vilka 

frågor som är gångbara inom utbildningen och hur de egenupplevda 

yrkesidentiteterna formas. I analysen av den sociokulturella kontexten upp-

märksammade jag den diskursiva praktikens grund i tidigare akademiska texter. 

Relationen mellan empiri och forskning både reproducerar akademin som 

kunskapsauktoritet och ger författaren i egenskap av akademisk skribent del av 

akademins status. Utifrån min empiris gemensamma källtexter kommer jag nu 

att vidareutveckla hur min empiris tillskrivna yrkesidentiteter begränsar och 

begränsas av den diskursiva praktiken. Jag gör detta med hjälp av begreppet 

kognitiv auktoritet, som förklaras nedan. 

 Bibliotekarieyrkets professionella projekt under 1900-talet kan kopplas 

till den sociala status och de fördelar som professionalitet erbjuder (Lindberg, 

2015, s. 24). En del i vad som skiljer ett yrke från en profession, så som det 

beskrivs i avsnitt 6.2.2, är kunskapsmonopol inom ett avgränsat område. I och 

med att in-formationssökning är en biblioteksspecifik spetskompetens diskuterar 

Lindberg (2015) om denna kompetens fungerar som ett kunskapsmonopol inom 

bibliotekarieyrket. För att fördjupa hur olika kompetenser kan ge dess utövare 

auktoritet inom ett område använder hon Patrick Wilsons begrepp kognitiv 

auktoritet (cognitive authority) i en text från 1983. Den kognitiva auktoriteten 

står för att ”den person (alt dokument eller institution) som själv anses veta vad 

den talar om, också ges möjlighet att utöva inflytande på andra människors 

tänkande” (Lindberg, 2015, s. 25). Vad som förmedlas till oss värderas olika 

beroende på varifrån informationen kommer. En individ har inte nödvändigtvis 

auktoritet i sig, men kan erhålla en auktoritetsställning genom att representera 

en institution med kunskapsmonopol. Kognitiv auktoritet är därför alltid både 

kollektivt etablerad (Lindberg, 2015, s. 26) och kontextbunden. I sin avhandling 

förklarar Lindberg (2015) hur bibliotekariers kunskap om ”att ordna och 

tillgängliggöra information” ger yrkesgruppen kunskap om informationssökning 

som både handlar om att sålla mellan informationskällor och anpassa sökningar. 

Den informationssökningskompetens som inleds under B&I-studierna kan 

därmed innebära en kognitiv auktoritet i relation till andra yrkesgrupper (s. 27). 

På liknande sätt kopplar hon de fyra övergripande yrkesidentiteter hon finner 

utifrån sin studie till olika kognitiva auktoriteter för informationsförsörjningen. 

Som exempel kan nämnas att en akademisk yrkesidentitet förlitar sig på 

forskarpublikationer, medan en tekniskt orienterad yrkesidentitet istället föredrar 

att använda redskap inom informationssystem (s. 161).   

 Utifrån beskrivningen av begreppet kognitiv auktoritet ovan framstår 

Ørom (1993) som en kognitiv auktoritet inom vissa akademiska kretsar. Utifrån 

min empiri förutsätter jag att Øroms text från 1993 fungerar som en mall för hur 

folkbibliotekarier och akademiska bibliotekarier bör beskrivas. Han ges en 

auktoritativ röst om vad yrket innehåller på en analytisk nivå, och således vad 

som bör lyftas fram som yrkets kärnverksamheter. Det går att anta att hans 

auktoritet har en form av ackumulativ effekt. Ju fler som väljer att referera till 

hans text, desto större anspråk får han som kunskapsauktoritet. Låt mig återknyta 

till resonemanget ovan om hur uppsatserna genom sin diskursiva praktik både 

bekräftar och åtnjuter status från akademin. Den akademiska diskursordningen 

B&I-studier av bibliotekarieyrket upprätthåller ett ramverk för hur yrket 

beskrivs teoretiskt. Diskursordningen ramar in vilka kompetenser och praktiker 

inom yrket som akademin väljer att lyfta fram som särskilt relevanta. Fairclough 

utgår från att vår bild av verkligheten blir till i en dialektisk relation mellan 
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språkliga diskurser och materiella aspekter (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000, s. 26). Øroms (1993) tillskrivna yrkesidentiteter som en mall för den 

diskursiva praktiken styr inte bara studenternas teoretiska bild av yrket, utan 

även deras bild av det praktiska yrket. De tillskrivna yrkesidentiteterna kan 

således styra vad B&I-studenterna fokuserar på inom biblioteksverksamheten 

(förmedling av kultur, information med mera) och vart nyexaminerade 

bibliotekarier söker sig (folkbibliotek, forskningsbibliotek, skolbibliotek). 

Øroms (1993) text blir en del i en social praktik för hur bibliotekarieyrkets 

identiteter produceras. I förlängningen blir de texter som refererar till honom 

också del av den sociala praktiken och lägger till nya lager på hans auktoritet. 

 Øroms (1993) position inom diskursordningen B&I-studier av 

bibliotekarieyrket är dock något av en paradox. I uppsatserna framstår han som 

en kunskapsauktoritet i och med att han är den överlägset mest refererade 

författaren. Samtidigt är han den mest refererade författaren för att han har 

kognitiv auktoritet inom området. Exemplet med Ørom (1993) som en kognitiv 

auktoritet inom B&I-forskning av yrkesidentiteter kan jämföras mot Faircloughs 

(1992) syn på hegemonier. En hegemoni är inte en naturgiven maktrelation. 

Istället är det en social överenskommelse om hur världen är beskaffad, vilken 

reproduceras var gång den ges legitimitet av sin omgivning (s. 92–93). Vad som 

är särskilt intressant med bilden av bibliotekarieyrket som Øroms (1993) 

yrkesidentiteter är hur de beskriver yrkets uppdelning. De framställer yrket som 

en uppdelning mellan den dominerande gruppen folkbibliotekarier och den 

resterande gruppen akademiska bibliotekarier. Denna berättelse om 

yrkesgruppen bibliotekarier styrs alltså av en normativ bild av vilka sorters 

bibliotekarier som är intressanta att studera inom B&I.  Reproduktion av denna 

berättelse om yrket innebär att författaren godkänner de tillskrivna yrkes-

identiteternas legitimitet som norm. Författarna tar även del av den akademiska 

status som produceras genom hänvisning till kunskapsauktoriteter. På så vis blir 

också reproduktionen av den berättelse om bibliotekarien som formas inom 

disciplinen ett självspelande piano. 

 

 

6.2.3 Sociala strukturer som styr den populärkulturella 
berättelsen om bibliotekarieyrket 

 

Följande avsnitt lägger grunden för en kommande vidareutveckling av det 

föregående avsnittets fokus på vilka sociala strukturer som påverkar B&I-

studentens egenupplevda yrkesidentitet. I avsnittet diskuterar jag hur empirins 

diskursiva praktik förhåller sig till populärkulturens sociala strukturer.  

 Empirins klarläggning av olika stereotyper visa tydligt på inkluderade 

påståenden om vad det innebär att vara bibliotekarie. Dessa tydliga stereotyper 

väcker samtidigt frågor om vilka påståenden som exkluderats. Inkluderade eller 

exkluderade påståenden kan visa vilka sociala strukturer (i form av normer) 

stereotyperna reproducerar (Fairclough, 2003, s. 9). För att förklara hur 

stereotyper upprätthålls och vilken makt deras relationer har över diskurserna 

väljer jag att använda genusvetenskapliga teorier om upprätthållandet av normer. 

Butler beskriver den hierarkiska relationen mellan könen utifrån att kvinnor 

inom konstrueras som männens motsats. Föreställningen upprätthålls av 

performativa akter som producerar en ”sanningsregim”, vilken gör allt utanför 

dikotomin manligt - kvinnligt otänkbart (Mortensen, 2007, s. 9). Inom 

feministisk teori används ofta hegemonibegreppet för att beskriva hur just 
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sexualitet, kön och genus samverkar i en viss kontext för att ge gruppen 

legitimitet som styrande. Hegemonisk maskulinitet är den hegemoni som inom 

könsmaktsordningen gör män till den överordnade parten och kvinnor till den 

underordnade. Enligt denna struktur blir mannen normerande, det självklara, och 

kvinnlighet blir dess motsats och det avvikande. Connell (2008) beskriver 

hegemonisk maskulinitet enligt följande: 

 
Kulturellt sett höjer sig vid en given tidpunkt en viss form av maskulinitet 

över andra former. Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade 

svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller 

förmodas gör det) mäns dominanta position och kvinnors underordnade. 
 
(Connell, 2008, s. 115) 

 

Inom den hegemoniska maskuliniteten finns olika maskuliniteter som växelvis 

eller i kamp mot varandra tävlar inom hegemonin. Den hegemoniska maskulin-

itetens normerande raster (där kvinnan är mannens motsats) blir särskilt synlig 

genom de traditionella könsroller som stereotyperna reproducerar. Ungmön har 

tidigare beskrivits som avsexualiserad medan Den sexiga bibliotekarien blir 

översexualiserad. Kvinnorollen har även historiskt delats upp i motsatspar. Inom 

den sociokulturella analysen förklarades denna dikotomi utifrån Spencers 

socialdarwinistiska teorier. Rydbeck (2004) finner att även om unga sexiga 

bibliotekarier kan vara mer positivt porträtterade än Ungmön är de sällan goda. 

Istället är de ofta mer eller mindre onda karaktärer i litteraturen (s. 11). Hon 

förklarar denna relation som att ”ju mera makt en kvinnlig yrkesutövare har, 

desto negativare och mera känslomässigt störd riskerar hon att framställas i 

litteratur, film och andra medier” (s. 21).  Översexualisering av en fiktiv kvinnlig 

bibliotekarie riskerar att uppnå samma statusförminskande resultat som under-

sexualisering (Attebury, 2010, s. 3). I flera uppsatser i min empiri understryks 

stereotypernas patriarkala norm där kvinnan och femininitet produceras genom 

den manliga blicken (Cyrén, 2011). Flera uppsatser pekar även på den 

representation som uteblir i deras empiriska material, till exempel att det inte 

förekommer några grupper utöver icke rasifierade, heterosexuella män och 

kvinnor (Börjesson och Fajte, 2015). Den homogena representationen bland 

stereotyperna beskrivs i linje med den feministiska teoribildningens syn på 

hegemoni som ”en vit, medelklassmässig och heterosexuell hegemonisk 

ordning.” (Börjesson och Fajte, 2015, s. 72). Tvåkönsnormen presenterar 

kvinnan som mannens motsats och exkluderar alla andra könskodade uttryck 

från normen. Stereotyperna fungerar på liknande sätt som normerande och 

exkluderande diskurser. Seale (2002) uttrycker stereotypers kontroll över 

diskursen utifrån att ”stereotyping is an exercise of power, in that it separates the 

normal/acceptable from the not normal/unacceptable” (s. 1). Stereotyperna blir 

på så vis en normerande spegel av samhället där vissa grupper lyfts fram på 

bekostnad av andra, och resten utesluts ur normen.  
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6.3 The danger of a single story – ofullständiga 
berättelser som hot mot 
bibliotekarieidentiteten 

 

Tidigare i kapitlet har jag via Aurell (2001) kopplat samman identitet med makt. 

En vidareutveckling av denna tanke är att makt kan uppfattas som ett hot från 

den dominerande gruppen i form av förtryck av den dominerade gruppen (s. 22–

23). Makt som hot kan även riktats uppåt i form av den dominerade gruppens 

hot om att ändra sin identitet och på så vis omkullkasta maktsystemets 

relationella grunder. I föreliggande avsnitt är det perspektivet på makt och hot 

som identitetsskapande processer som jag utgår från. Jag sätter på så vis min 

egen studie i relation till tidigare forskning om identiteter och mer specifikt 

identiteter inom bibliotekarieyrket. I avsnittet redogör jag för de två hot mot den 

identitetsskapande processen som jag identifierat utifrån empirin. Hoten tar form 

av ofullständiga inomdisciplinära eller populärkulturella berättelser om vad det 

innebär att vara bibliotekarie. Jag kopplar hoten till sociala strukturer för att 

kunna redogöra för både hotens eventuella konsekvenser och lösningar. 

  

6.3.1 Den första ofullständiga berättelsen – glappet 
mellan teori och praktik 

 

En viktig aspekt bakom processen att utveckla en egenupplevd yrkesidentitet är 

övergången från utbildning till yrkesliv. Denna övergång är inte alltid enkel och 

har i tidigare studier beskrivits som ett ”glapp” mellan teori och praktik (jämför 

Wisselgren, 2018; Lindberg, 2015). Motgångar i processen att identifiera sig 

med sitt yrke, som Hetzler et al. (2018) tar upp, är brist på sammanhang och att 

individens värderingar inte matchar med yrkets (s. 140–141). Ett sådant brist-

ande sammanhang som förekommer i min empiri är att de kompetenser som 

krävs inom yrkespraktiken inte finns med under utbildningen. Många 

informanter i en av uppsatserna var efter sin B&I-utbildning inte förberedda på 

folkbibliotekets sociala och pedagogiska ansvar (Johansson, 2017, s. 19). De 

som klarade denna övergång bäst var de som innan B&I-utbildningen gått 

pedagogiska utbildningar eller jobbat med pedagogik (s. 18). Föreställningen om 

och erfarenheten av att vara en pedagog var redan en del av deras identitet, till 

skillnad från dem som kom från andra akademiska eller yrkesmässiga 

förhållanden. Glappet mellan teori och praktik ha beskrivits som studenternas 

osäkerhet över om de kan prestera så som förväntas av dem i yrkeslivet. Glappet 

kan även vara en osäkerhet gällande om de kommer att få chansen att prestera 

enligt sin kompetens. Denna osäkerhet har beskrivits som ett potentiellt hot mot 

identifiering inom yrket (Lindberg, 2015, s. 7).  

 Ett liknande glapp som det mellan teori och praktik syns mellan 

folkbibliotek och akademiska bibliotek. I min analys har jag uppmärksammat de 

hierarkiska skillnader som tycks finnas mellan hur akademiska- och 

folkbibliotekarier värderas inom disciplinen B&I. Jag har i min diskussion även 

vidareutvecklat detta perspektiv och kopplat den hierarkiska skillnaden till att 

folkbibliotekarien ses som feminin medan den akademiska bibliotekarien blir 

maskulin. Skillnaden mellan folk- och akademiska bibliotekarier finns även i de 

kompetenser respektive indelning förväntas besitta. Akademiska 

(högskole-)bibliotekarier förutsätts arbeta med avgränsade användargrupper 
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med särskilda informationskrav inom ”pedagogiskt arbete kring informations-

sökning och informationskompetens” (Lindberg, 2015, s. 30). Lindberg (2015) 

vidareutvecklar och sammanför Øroms (1993) yrkesidentiteter till fyra 

övergripande identiteter för högskolebibliotekarier: ”en akademiskt orienterad, 

en tekniskt orienterad, en kommunikativt orienterad och en konservativt 

orienterad” (Lindberg, 2015, s. 8). Det framgår i mitt textmaterial att de 

kompetenser som de intervjuade folkbibliotekarierna tog med sig från B&I-

utbildningen främst berör katalogisering och klassificering, informations-

sökning och vetenskapligt skrivande (Johansson, 2017, s. 31–32). Kompetenser 

som kan ses som förberedande inför arbetet inom akademiska bibliotek. Inom 

B&I förutsätts folkbibliotek istället arbeta med kulturförmedling, kultur-

verksamheter och informationstillgång (Hansson och Wisselgren, 2018, s. 9). De 

kompetenser som användes mest i folkbibliotek är enligt min empiri social 

service, pedagogik och litteraturkännedom. De intervjuade folkbibliotekarierna 

var efter sin examen därför inte förberedda på den sociala och pedagogiska 

kompetens som arbetet krävde (Johansson, 2017, s. 19). Jag ser denna bristande 

förberedelse inför arbetet på folkbibliotek som ett glapp mellan vilken 

biblioteksinriktning som B&I-utbildningen förutsätter att studenterna ska vara 

verksamma inom. 

I min empiri uppmärksammas inte om de intervjuade folkbibliotekarierna 

gått en grundutbildning eller avancerad utbildning. Jag kan därför inte svara på 

om man lär sig olika kompetenser på olika utbildningsnivåer, till exempel om 

grundutbildningen är mer praktiskt inriktad. Däremot är det rimligt att anta att 

olika utbildningar och utbildningsnivåer bidrar till att forma olika identiteter hos 

studenterna. Lindbergs (2015) informanter med akademisk och kommunikativ 

orientering identifierade sig till exempel mest med akademisk vidareutbildning 

inom yrkeslivet. Dessa högskolebibliotekarier upplevde även ett mindre glapp 

mellan utbildning och praktik än resterande deltagare i Lindbergs (2015) grupper 

(s. 150). Den avancerade utbildningen tycks alltså mer anpassad till akademiska 

bibliotekarier än folkbibliotekarier. Intressant nog visar Lindbergs (2015) studie 

ändå att vissa högskolebibliotekarier upplever bristen på ”pedagogik som 

undervisningsinnehåll” som en miss i B&I-utbildningen (s. 125). Följaktligen 

går det att se ett gemensamt glapp gällande hur B&I-utbildningen inte ger den 

sociala och pedagogiska kompetens som bibliotekarieyrket kräver, medan mer 

fokus istället läggs på teoretisk och akademisk kunskap. Jag ser glappet som en 

ofullständig inomdisciplinär berättelse om vad yrket innebär. Glappet mellan vad 

individen kan och vad som förväntas av hen kan i enlighet med Hetzler et al. 

(2018) bidra till avsaknad av sammanhang i yrkeslivet (s. 140–141).  

 

6.3.2 Det andra ofullständiga berättelsen – glappet 
mellan olika bibliotekarieinriktningars status  

 

Sociala identiteter bygger på att individen identifierar sig med en social kategoris 

särskilda egenskaper. Detta förutsätter att egenskaperna delas med andra inom 

samma sociala kategori. Om individen ser sin sociala identitetstillhörighet som 

viktigare än den privata identiteten kan den sociala kategorin homogeniseras. 

Individen låter exempelvis det som gör hen till en viss sorts bibliotekarie ta över 

och hens syn på sig själv blir då som just bibliotekarie och mindre som individ. 

Sociala kategoriers homogenisering etablerar normer som kan påverka hur 

gruppen beter sig i jakt på gemensamma mål och lösningar. Haslam (2004) kallar 
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detta fokus på hur en social kategori kan brytas ner i egenskaper vilka anammas 

av individer för självstereotypisering (på engelska self-stereotyping) (s. 30). 

Homogenisering mellan individ och grupp påverkar även synen på medlemmar 

i andra sociala kategorier. Identitet som ett sätt att positionera sig gör att en 

identitet alltid förutsätter en motsats, det annorlunda: ”From either angle, the 

notion of identity involves two criteria of comparison between persons or things: 

similarity and difference.” (Jenkins, 2004, s. 4). Den identitetsskapande 

processen innebär alltid ett förhållande mellan att etablera samhörighet till någon 

och distans till någon annan (Haslam, 2004, s. 30).  

Identifiering inom en grupp gör att individen tar del av gruppens status. 

Därmed kan även individens status öka om gruppen framstår som bättre än en 

grupp som framstår som sämre. Inom den sociala identitetsteorin innebär detta 

att identifieringsprocessen arbetar mot ett mål att öka individens självkänsla. 

Haslam (2004) gör en intressant jämförelse med en arbetsplats. En arbetare på 

arbetsplatsen som identifierar sig med sin avdelning kan komma att se sitt arbete 

som högre stående statusmässigt än en annan avdelning. Denna benägenhet att 

favorisera sin egen grupp är dock inte en universell regel utan förekommer i vissa 

sociala situationer men inte i andra (s. 21). 

 Ett exempel på självstereotypisering inom disciplinen B&I är diskurser 

som framställer folkbibliotekarien som lågkvalificerad, vilken återkommer i 

Lindbergs (2015) intervjuer med högskolebibliotekarier. Hon sammanfattar 

bilden informanterna ger av folkbibliotekarien som ”traditionell och 

odynamisk”. Positioneringen leder till att högskolebibliotekarier per automatik 

blir dess motsats i egenskap av att vara mer kvalificerade (s. 137). Likheten 

mellan stereotyper och de bilder som reproduceras inom yrkeskåren går att tala 

om som ”den institutionella hierarki som historiskt sett varit förbunden med 

olika bibliotekstyper”. Denna ”reproduceras i kommunikationen inom student- 

och bibliotekariekollektiven” (s. 163). Identitet, så som jag använder det, är alltid 

en process. Men identiteter kan vara mer eller mindre beroende av olika sociala 

kategoriseringar.  Enligt min analys är genus en kategorisering som på ett tydligt 

sätt både avgränsar och styr identitetskonstruktionen i min empiri. Tvåköns-

systemet hos stereotyperna stämmer med stereotypernas bild av bibliotekarie-

skapet som ett varande och deras fixering kring genusuttryck. Vi förstår den 

fiktiva bibliotekarien som just bibliotekarie utifrån hur hen uttrycker sitt yrke i 

förhållande till kön. Bibliotekarien är därför liksom Aurells (2001) städare ”en i 

grunden starkt könad varelse, ofta, men inte alltid, i linje med traditionella och 

stereotypa uppfattningar kring vad kvinnor och män är och bör vara” (s.193). 

Sociala identiteter konstrueras i stor utsträckning i motsatspar, eller dikotomier. 

Detta liknar de ”relationella” könskategorierna kvinnor och män. Dessa 

kategorier förutsätter den andra lika mycket som de tar avstånd från den 

identitetsmässigt (s. 16–17). Den reproducerade stereotypa bilden av folk-

bibliotekarien som feminin och lågstatus förekommer både inom populär-

kulturen och inom disciplinen B&I. Den stereotypa kvinnligt kodade 

folkbibliotekarien kan därför beskrivas som att ”[s]tereotyperna upprätthåller en 

maktrelation mellan kvinnor och män, där kvinnor underordnas” (s. 194). Det är 

dessa könshierarkier och den hegemoniska maskulinitet de upprätthåller som 

utgör skärningspunkten mellan det inomdisciplinära och det populärkulturella i 

min empiri. 

 Med den hegemoniska maskuliniteten som ett raster över uppsatserna och 

den tidigare forskningen går det att härleda en syn på folkbibliotekarien som 

feminin. Arbete inom folkbibliotek blir enligt samma premiss feminint kodat och 

ses av denna anledning som lägre i status än maskulint kodade yrken. 
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Folkbibliotekariens motsvarighet blir den akademiska bibliotekarien, vars mer 

tekniska uppgifter istället framstår som maskulina och högstatus. I linje med den 

tankegången förklarar Dickinson (2003,) som studerat manliga bibliotekarie-

stereotyper inom akademiska inriktningar, att den manliga stereotypen sällan 

porträtteras lika negativt som den kvinnliga (s. 98). Detta är dock ingen regel, 

men förhållandet kan användas för att tydliggöra de dikotoma relationer som 

präglar bilden av olika bibliotekarieinriktningar. Folkbibliotekarien blir som 

konsekvens av denna dikotomi en oönskad motbild till bibliotekarieyrkets 

professionella projekts syfte att närma sig de äldre (och maskulina) 

professionerna. Folkbibliotekarien blir således även stereotypiserad och 

definierad utifrån sin underordnade roll. Samtidigt som relationen mellan 

folkbibliotekarier och akademiska bibliotekarier i sin mest extrema form kan ses 

som ett glapp är sammanhållning inom yrkesgruppen en viktig aspekt inom 

yrkets professionella projekt. De strukturer som reproduceras inom disciplinen 

för att upphöja en viss grupps status kan därför även paradoxalt nog påverka hela 

bibliotekarieyrkets professionalisering negativt. Den inomdisciplinära och 

populärkulturella berättelsen möts i olika biblioteksinriktningarnas olika värde, 

och innebär det andra av mina två studerade ofullständiga berättelser. 

 

6.3.3 Den alienerade bibliotekarien som en konsekvens 
av ofullständiga berättelser 

 

Glappen som presenteras ovan kan sammanfattas i glappet mellan utbildningens 

teori och yrkets praktik, och den status som tillskrivs folkbibliotekarier kontra 

akademiska bibliotekarier. Både dessa glapp har jag härlett till en skärningspunkt 

mellan det inomdisciplinära och det populärkulturella. Skärningspunkten utgörs 

av den hegemoniska maskulinitet som båda reproducerar. I följande avsnitt 

redogör jag hur jag förstår dessa glapp som ofullständiga berättelser och hot mot 

den egenupplevda yrkesidentitetens identitetsskapande process.  

Karl Marx använde begreppet alienation för vad som händer när arbetare 

hamnar under kapitalismens exploatering. När arbetare förlorar kontroll över 

produktionen och inte heller har någon egen vinning av det arbete de utför (mer 

än lön) blir hen ”en främling för sig själv” (Aurell, 2001, s. 19). Aurell (2001) 

härleder alienationsbegreppet till vad som händer i dagens samhälle när någon 

underkastas sociala strukturer och står maktlös att påverka sin arbetssituation. 

Om individen inte kan identifiera sig inom sin arbetskontext kan det leda till 

problem i identifieringsprocessen (s. 20). På ett liknande sätt som Aurell (2001) 

förklarar att svårigheter med att identifiera sig inom sin yrkeskontext kan leda 

till alienation menar jag att alienationsproblem kan uppstå i bibliotekariens 

identitetsskapande processer. De två glappet jag identifierat mellan 

utbildningens teori och yrkets praktik, samt mellan olika biblioteksinriktningars 

status kan ligga till grund för alienationsproblem. 

I min empiri blir risken för alienation synlig utifrån mitt första glapp. I 

detta glapp tillskrivs olika biblioteksinriktningar olika kompetenser och olika 

status. Samtidens (och utbildningens) fokus på teknik kan bilda ett motstånd hos 

den bibliotekarie som identifierar sig med det mer traditionella biblioteksarbetet. 

Kåring Wagman (2008a) formulerar detta som att ”[k]onflikten mellan 

bibliotekariernas egna värderingar och den tekniska inriktningen kan leda till ett 

uttalat eller outtalat motstånd mot förändringar och omorganisationer som 

uppfattas ha med den nya tekniken att göra.” (s. 17). Om detta händer är inte 
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längre individens övertygelser kompatibla med den yrkesmässiga kontexten. I 

förlängningen hotas relationen mellan den privata identiteten eller den sociala 

kategoriseringen och yrkeskontexten. Individen kan känna sig alienerad från sitt 

yrke och som konsekvens blir den egenupplevda yrkesidentitetens stabilitet 

svag. 

I det andra glappet beskrev jag hur skildringen av folkbibliotekarien som 

feminin ger den lägre status än den akademiska bibliotekarien so ses som 

maskulin. Relationen mellan arbetsuppgifter, status och genus påminner om hur 

bibliotekarien i populärkulturen etableras som just feminin och lågstatus. 

Omgivningens, akademiska bibliotekariers eller disciplinens föreställningar om 

folkbibliotekarier som lågstatus kan göra att folkbibliotekarierna känner sig 

nedvärderande. I uppsatserna har den stereotypa skildringen framgått av 

informanternas föreställning om att omgivningen tror att folkbibliotekarien är en 

äldre kvinna i knut som vänder papper. Denna bild av folkbibliotekarien är inte 

kompatibel med att informanterna är unga, har gått en akademisk utbildning och 

ser sitt yrke som samhällsrelevant (Lagerqvist och Larsson, 2012, s. 46). 

Skildringen av folkbibliotekarier som gamla och lågkvalificerade kan påverka 

de yrkesverksamma bibliotekariernas känsla av relevans. En folkbibliotekarie 

kan därmed komma att känna sig maktlös inför hur hens yrkessituation skildras. 

Folkbibliotekarien kan på så vis alieneras från resten av bibliotekariekåren och 

även från sitt eget yrke. Jag har i min analys visat att det är just folkbibliotekarien 

som är norm i min empiri. De bibliotekarier vars biblioteksinriktningar inte ens 

nämns inom den inomdisciplinära eller populärkulturella berättelsen kan på 

drabbas av maktlöshet inför sin (bristande) representation som folkbibliotekarien 

inför sin (skeva) representation.   

 Tidigare i diskussionskapitlet har jag uppmärksammat bibliotekarie-

stereotypens uttalanden om relationen mellan kön och genus. Stereotyperna gör 

även uttalanden om yrkeskårens relation mellan sexuell läggning, etnicitet, klass 

och social status. I textmaterialet blir detta synligt utifrån hur teoretisk 

kompetens men asociala beteenden kopplas samman med en fiktiv bibliotekarie 

av brittisk härkomst. Fysisk styrka och bryskare personlighet associeras istället 

med en amerikansk karaktär (Börjesson och Fajte, s. 50). På detta sätt är 

stereotyper aldrig neutrala. De bygger på komprimerade koder för hur de ska 

tolkas. Exempel på hur stereotypernas patriarkala normer kan påverka de 

identitetsskapande processerna inom B&I-utbildningen är den brist på 

samhörighet individen kan känna inför stereotypernas kodning av yrkesgruppen. 

Konkret kan detta handla om att individens etnicitet och kön inte representeras 

inom yrkesgruppens stereotyper. Dessa sociala kategorier kan även associeras 

med en negativ skildring av bibliotekarier. Det finns skäl att tro att bristen på 

representation eller en skev representation hade kunnat förhindra känslan av 

samhörighet eller sammanhang. Utan samhörighet och sammanhang sker ingen 

konstruktion av en stabil egenupplevda yrkesidentitet (jämför Hetzler et al., 

2018, s. 140–141). Hur den fiktiva bibliotekarien beskrivs i uppsatserna blir inte 

bara synligt utifrån vilka röster som representeras inom stereotypernas 

dikotomier. Även de röster som inte representeras är intressanta att 

uppmärksamma.  Genom att urskilja vad stereotyperna framhåller som norm (en 

vit, medelklassig heterosexuell tvåkönsnorm) förutsätts en motpunkt, den andre. 

Brist på representationen i populärkulturen kan alltså påverka känslan av 

samhörighet med ens yrkesgrupp, och i förlängningen även påverka den 

egenupplevda yrkessjälvbilden negativt. Sammanfattningsvis är stereotypernas 

platta och homogena beskrivning av en heterogen yrkesgrupp således 

problematisk ur ett intersektionellt perspektiv. 



74 

 

 Slutligen vill jag i detta avsnitt återvända till relationen mellan makt och 

identitet för att hävda rädslans funktion i förståelsen av de tillskrivna 

yrkesidentiteternas relation till stereotyperna. Rädslans diskurs har i tidigare 

forskning beskrivits som besökarens rädsla för den auktoritära bibliotekarien (Se 

Radford och Radford, 1997; 2001). Utifrån min empiri har Rädslans diskurs 

förändrats till att innefatta den fiktiva kvinnliga bibliotekariens rädsla för att 

underkastas könsmaktsordningen. Med grund i min analys kan Rädslans diskurs 

även förklaras som bibliotekariens rädsla för vad stereotyperna representerar och 

hur denna representation ska påverka yrkets anseende eller individen inom yrket. 

Utifrån min studie kan rädslan slutligen förstås som en rädsla hos disciplinen 

B&I och hos verkliga bibliotekarier för att förlora sitt tolkningsföreträde på 

berättelsen om yrket.  

 

 

6.4 Subversivt bibliotekariearbete som en strategi 
mot ofullständiga berättelser om 
bibliotekarien 

 

Som jag diskuterat ovan sätter den stereotypa liksom den inomdisciplinära 

berättelsen om folkbibliotekarien upp ramverk som begränsar synen på 

bibliotekarieyrket. Dessa begränsande narrativ har jag kopplat samman med 

alienationsproblem i bibliotekariens identitetsskapande process. Wilson (1982) 

gör jämförelsen mellan bibliotekariers intellektuella och emotionella reaktioner 

på stereotyper och hur människor i minoritetsgrupper reagerar på kollektiv 

diskriminering (s. 5). Reaktionen hon observerat bekräftas av Jennings (2016). 

Han beskriver bibliotekarier som besatta av yrkets avbildning (s. 93). Enligt den 

nya betydelsen av Rädslans diskurs (som jag utläst ur empirin) är det möjligt att 

se detta återkommande fokus som att yrkeskåren och disciplinen reproducerar 

sin rädsla för att bli stereotyper. Rädslan att framstå som en stereotyp kan driva 

bibliotekarien till att istället anamma stereotypens motbild. Innan jag närmar mig 

potentiella lösningar på de problem jag tidigare identifierat vill jag fördjupa 

motbildernas natur och kontraproduktivitet. 

 Ett konkret exempel på hur den egenupplevda yrkesidentiteten fungerar 

som en motbild till stereotyperna finner jag i en av empirins uppsatser 

(Lagerqvist och Larsson, 2007). Dessa uppsatsförfattare analyserar bibliotek-

ariers klädstil. Särskilt har uppsatsförfattarna fokuserat på unga kvinnliga 

bibliotekariers relation till sin klädstil och vetskap om bibliotekariestereotyper. 

Informanterna utgick från att den stereotypa bilden av bibliotekarien var en 

gammal kvinna med slitna och grå kläder. Denna stereotyp har jag utifrån min 

empiri benämnt som Ungmön. Flera informanter upplever inga konsekvenser av 

de existerande stereotyperna, medan andra ständigt kände sig tvungna att 

försvara sitt yrke både verbalt och genom klädval. Särskilt uppmärksammar 

uppsatsförfattarna att skovalet och den personliga ”hippa” klädstilen kan vara ett 

sätt att markera avståndstagande mot bilden av den dammiga Ungmön: 

 
Den skotyp som flest har någon åsikt om är sandaler av typen Birkenstock. 

I den stereotypa bilden av en bibliotekarie tas ofta med ett par foträta skor 

eller ett par nedgångna tofflor av just denna typ. Ett sätt att markera avstånd 

från denna bild kan vara att vägra använda tofflor.  

[…]  
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I stort sett klär de sig i liknande kläder privat som på jobbet. De klär sig 

som andra människor i sin generation. Några nämner att de lagt märke till 

att det bland de äldre kollegorna verkar finnas de som har en särskild 

arbetsutstyrsel som de bara har när de jobbar, ”det är liksom ungefär precis 

likadant varje dag”. De yngre vill gärna visa att de är unga, att de är hippa, 

att de faktiskt ser ut som vilken ung människa som helst fast de är 

bibliotekarier. 

 

(Lagerqvist och Larsson, 2007, s. 43–44) 

 

I citaten ovan tar den privata identiteten sig uttryck genom klädvalet. Klädvalet 

speglar i sin tur hur individen lever ut sin personlighet i sin yrkesroll. Både den 

privata identiteten och yrkesrollen formar hens egenupplevda yrkesidentitet som 

bibliotekarie. Citaten kan även användas för att visa hur aspekter av den 

egenupplevda yrkesidentiteten formas som en motbild till den stereotypa bild av 

yrket som informanterna tror att omgivningen har. På så vis uppstår den 

egenupplevda yrkesidentiteten alltså i skärningspunkten mellan individens 

personliga sätt att göra yrket och hens föreställning om stereotypa skildringar av 

yrkesgruppen. 

 I exemplet ovan kan Ungmönstereotypens påverkan på bibliotekariernas 

egenupplevda yrkesidentitet tolkas som en motbild. Denna motreaktion har 

identifierats i tidigare forskning. Rydbeck (2014) tar upp ”The Lipstick 

Librarian”, en sajt där bibliotekarier visar sina tatueringar och en annan sajt som 

drivs av organisationen ”The Bellydancing Librarian” (s. 26). Båda dessa sajter 

tolkar hon som motbilder till Ungmön. Det dikotoma förhållandet av gammal 

och grå kontra ung och hipp gör dock att yrkeskårens positionering mot 

stereotyper inte gör dem fria. Rydbeck (2004) tar upp denna konsekvens när hon 

förklarar hur viljan att motbevisa bilden av bibliotekarier som ungmör re-

producerar stereotypens motsats. Den magdansande bibliotekarien som motbild 

till Ungmön riskerar att falla offer för att anamma Den sexiga bibliotekarien. 

Därmed fortsätter bibliotekarier att reproducera patriarkala normer om kvinnors 

relation till kropp och sexualitet (s. 26–27). Utifrån hur stereotyper kan 

reproducera sociala strukturer och ofördelaktiga maktrelationer (även när 

intentionen är att undvika dem) väcks frågan om vad som i så fall kan göras. 

Resultatet av den aktuella studien kan ge konturen av ett svar.  

 I den sociokulturella analysens sista avsnitt (avsnitt 5.2.3) beskrev jag hur 

många av de patriarkala strukturer som stereotyperna bygger på har potential att 

synliggöras genom parodin. Attebury (2010) tolkar parodier på bibliotekarie-

rollen som en positiv företeelse. Hon skriver att parodin gör att den fiktiva 

bibliotekarien inte framstår som en verklig person. Det blir uppenbart för 

iakttagaren att stereotyperna inte speglar den verkliga yrkeskåren (s. 6–7). Ett 

sätt att bilda parodier, som jag beskrivit i avsnitt 5.2.3 är att kombinera stereo-

typerna fel. Fördelningen av stereotyper i dikotomier, vilka kan parodiseras 

genom felkombinationer, har använts av Attebury (2010). Hon skriver att: ”the 

mixing of the sexy librarian and the Old Maid librarian provides an especially 

powerful critique of traditional librarian stereotypes as well as the notion that 

intelligence and attractiveness cannot be found in one person.” (s. 8). Via fel-

kombinering eller annan parodiering uppmärksammas således strukturella 

skillnader mellan män och kvinnor. I följande avsnitt bygger jag vidare på idén 

om att felkombinerade stereotyper kan avslöja de strukturer som stereotyperna 

upprätthåller. Avsnittet är en översikt över hur tillämpningen av subversivt 

bibliotekariearbete kan hjälpa bibliotekarieyrket att motverka begränsande 

berättelser, vilka skapar alienering inom identitetskonstruktionen 
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6.4.1 ”då kommer knuten upp” 
 

I min studie visar jag att stereotyperna liksom tillskrivna yrkesidentiteter 

upprätthåller sociala strukturer. Stereotypernas och yrkesidentiteternas koppling 

till samhälleliga strukturer gör att de berättar gemensamma berättelser om yrket, 

även om dessa berättelser samtidigt är begränsade. I min studie har jag visat att 

stereotyperna indirekt påverkar både yrkeskollektivet och disciplinens 

identitetsarbete. Jag menar att yrkeskollektivet bör utnyttja stereotypernas 

etablerade berättelse för att öka känslan av samanhörighet inom yrket. 

Stereotyperna kan möjliggöra gemensamma samtalsämnen både inom olika 

bibliotekarieinriktningar och mellan bibliotekarier samt allmänheten. Pro-

fessionsövergripande samtal och känsla av gemenskap kan plana ut status-

hierarkier och motverka några av de alienationsproblem jag identifierat. 

Stereotyperna kan på så vis vara en aspekt av bibliotekarieyrket som istället för 

att splittra yrkeskåren ger den nya gemensamma perspektiv. Även Kåring 

Wagman (2008a) tar upp vikten av de verksamma bibliotekariernas ”utrymme 

för eftertanke och diskussion om yrkets innehåll”. Samtal och eftertanke används 

för att kunna stärka sin identitet inom yrket och sprida en tydligare bild utåt av 

vad som sker bakom bibliotekets lyckta dörrar (s. 31). Stereotyperna kan 

sammanfattningsvis möjliggöra en mer självreflekterande diskussion om den 

identifiering som sker inom bibliotekarieyrket. 

Den bristande eller skeva representationen som stereotyperna har 

förklaras i avsnitten ovan som ett alienationsproblem inom bibliotekarieyrket. 

Utifrån de iakttagelser jag gjort i min studie är det viktigt att bära med sig att det 

som sägs om yrket i allmänhet inte handlar om individens privata identitet eller 

andra sociala identiteter. B&I studerar bibliotekarieyrkets kompetenser och 

praktiker som tillskrivna yrkesidentiteter. På likande sätt måste den yrkesverk-

samma bibliotekarien sträva efter att se sin yrkeskontext med en större distans 

för att inte falla offer för den skeva eller uteblivna representation stereotyperna 

har. Detta handlande kräver en växelverkan mellan fokus på yrkesroll och social 

identitet, det vill säga hur andra ser på yrket och hur yrket upplevs av individerna 

inom det. Stereotypernas funktion av gemensamma berättelser ger, för det första, 

potential att uppmärksamma de sociala strukturer som reducerar bibliotekarier 

till sociala kategorier där vissa utesluts. Stereotypernas tydliga strukturer ger, för 

det andra, verktyg som kan användas för att bryta mot normen i form av ”oro 

och förvirring inom representationssystemet” (jämför genusparodier i 

Mortensen, 2007, s. 19). Denna form av självreflekterande bibliotekariearbete 

som medvetet bryter mot populärkulturens, yrkeskårens och disciplinens stereo-

typa föreställningar kallar jag subversivt bibliotekariearbete.  

 Performativa akter i form av yrkespraktik visar vem som är bibliotekarie 

och vem som är besökare i biblioteksrummet. Stereotypernas karaktäristik kan 

användas för att ta kontroll över ens egen framtoning när man närmar sig 

besökaren. I linje med den felkombinerade stereotypen som en grund för 

subversivt bibliotekariearbete berättade en informant att hon ibland använde 

vissa stereotypa bibliotekarieattribut. Med stora glasögon eller hårknut kände 

hon att hon kunde driva med den stereotypa bilden av bibliotekarien - ”En 

informant säger dock att hon kan skoja med rollen. Ibland har hon glasögon på 

sig och ”då kommer knuten upp”” - (Lagerqvist och Larsson, 2007, s. 46). 

Knuten får i detta sammanhang symbolisera den stereotypa bilden av 

folkbibliotekarien. Genom att medvetet kombinera stereotypa attribut med det 

verkliga bibliotekariearbetet neutraliseras stereotypernas anspråk på att vara 

verkliga. Erkännandet av stereotyperna gjorde att informanten kunde agera 
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subversivt genom hur hon väljer att inkorporera stereotypers aspekter av identitet 

när hon personifierar sin yrkesroll. Hon får via det jag kallar för subversivt 

bibliotekariearbete makt över sin egen representation. 

 Att vara bibliotekarie är inte en slutpunkt i yrkeslivet, det är en 

identifieringsprocess som konkretiseras när bibliotekarien gör abstrakta 

kunskaper konkreta genom att leva ut dem. Insikt i identitetsuttryckens konstruk-

tion och de sociala strukturer de påverkas av erbjuder kontroll över 

identifieringsprocessen, och på så vis ens egen representation. Liksom 

disciplinen B&I förhåller sig till de tillskrivna yrkesidentiteterna som en 

teoretisering av yrket bör stereotyperna användas för att kritiskt granska det egna 

yrket. Både perspektivet inifrån och utifrån behövs för att visa att vi inte föds till 

bibliotekarier, vi blir det. Stereotypernas och disciplinens makt över 

bibliotekariens identitetsskapande processer och berättelse kan på så sätt lösas 

upp som en knut som släpps ut. 

 

 

6.5 Konklusion 
 

Nedan följer en sammanfattning av min studies slutsatser i relation till dess 

forskningsfrågor och syfte. Sedan följer en sammanfattning av studiens giltighet. 

 

6.5.1 Slutsatser 

 

Jag har utifrån min studie kunnat dra flera relevanta slutsatser. För att besvara 

min första forskningsfråga, hur bibliotekariers tillskrivna och egenupplevda 

yrkesidentiteten skiljer sig åt, har jag fört både en empiridriven analys och en 

teoretisk diskussion. Bibliotekariens identifiering med sitt yrke har varit och är 

ett återkommande intresse inom B&I. Utifrån min teoretiska genomgång har jag 

i likhet med tidigare studier (Lindberg, 2015; Hansson och Wisselgren, 2018) 

argumenterat för att identifiering med bibliotekarieyrket påverkas av sociala 

kontexter i utbildningen och yrkeslivet. Denna förklaringsmodell återkommer i 

min empiri (Johansson, 2017) och utgår förenklat från att B&I-utbildningens 

beskrivning av yrket lägger en teoretisk grund för bibliotekariens egenupplevda 

yrkesidentitet. Teorin konkretiseras när den inlemmas i det praktiska arbetet som 

bibliotekarie. Erfarenhet gör den yrkesverksamma bättre på sitt arbete och därför 

säkrare i sin egenupplevda yrkesidentitet (Jonsson, 2017, s. 26). Utifrån mitt 

teoretiska ramverk är det tydligt att den egenupplevda yrkesidentiteten påverkas 

av individens personlighet, relation till andra individer och identifiering med en 

viss grupp. Den egenupplevda yrkesidentiteten har jag inledningsvis kopplat till 

studietiden. Dock kan jag med stöd i min studie även härleda dess identitets-

skapande processer till samhällets skildring av yrket. Detta perspektiv 

uppmärksammar jag genom bibliotekariestereotyper i populärkulturen. Den 

egenupplevda yrkesidentiteten blir en komplex process där individens privata 

identitet, andra sociala identiteter samverkar inom den yrkesmässiga-, 

samhälleliga- och inomdisciplinära kontexten. När individen positionerar sig 

inom yrket tar hen med sig sina tidigare upplevelser, sin individuella 

karaktäristik samt sina andra sociala kategorier i form av exempelvis kön, klass 

eller ålder. Det socialkonstruktivistiska perspektivet som präglat min studie gör 

det möjligt att teoretiskt förklara hur individen skapar små förskjutningar i 

yrkesgruppen som helhet. Den relationella processen bakom den egenupplevda 
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yrkesidentiteten gör att den fungerar som en social identitet på en abstraherad 

nivå.  Begreppet social identitet har tillåtit mig att studera empirin på flera olika 

nivåer, vilket illustrerar den komplexitet som utgör identitetsbegreppet. 

Begreppet social identitet har därför varit i synnerhet fruktsamt och givande för 

att kunna analysera bibliotekariens identitetsskapande processer. 

Jag har slagit fast att den egenupplevda yrkesidentiteten agerar inom en 

empirisk nivå. Dess motsvarighet på en analytisk nivå är den tillskrivna 

yrkesidentiteten. Den tillskrivna yrkesidentiteten representerar det inom-

disciplinära perspektivet av yrket och är, som jag argumenterar för i min analys, 

en kategorisering av diskurser. Kategoriseringen styrs av tidigare B&I-studier 

och av de sociala strukturer som akademiens diskursiva praktik upprätthåller. 

Samtidigt som den egenupplevda yrkesidentiteten påverkas av hur yrket skildras 

under utbildningen via den tillskrivna yrkesidentiteten, agerar den egenupplevda 

yrkesidentiteten även som empiriskt material inom B&I-studier. På så vis biter 

sig ormen i svansen och teori och praktik blir beroende av sitt förhållande till 

varandra för att kunna förändras.  

För att besvara min andra forskningsfråga, bibliotekariers yrkesidentiteter 

hur produceras, reproduceras och förändras i biblioteks- och 

informationsvetenskapliga uppsatser, har jag applicerat CDA på min empiri. 

Både tillskrivna yrkesidentiteter och stereotyper befinner sig på en analytisk nivå 

i och med att båda studeras som teoretiserade utsagor om bibliotekarieyrket. 

Utifrån min studie har jag funnit att stereotyper och tillskrivna yrkesidentiteter 

produceras genom en kategorisering av diskurser. Kategoriseringen styrs av 

sociala strukturer. En av dessa strukturer är de akademiska regelverk som 

påverkar min empiris produktionsmöjligheter. När min empiri analyserar utsagor 

om bibliotekarieyrket gör de det genom att förankra sina påståenden i tidigare 

forskning och i nytt empiriskt underlag. Stereotyper liksom tillskrivna 

yrkesidentiteter reproduceras när nya författare hänvisar dem till tidigare studier. 

I min analys har jag härlett reproduktionen till en interdiskursiv relation där äldre 

texter får andra infallsvinklar av nya författare. Det empiriska underlagets nya 

perspektiv förändrar den diskursiva sammansättningen som producerat 

stereotyper och tillskrivna yrkesidentiteter i tidigare forskning. Sociala 

strukturer som påverkar hur min empiri producerar, reproducerar och förändrar 

stereotypernas och de tillskrivna yrkesidentiteternas betydelsekonsensus utgör 

min empiris diskursiva praktik.  

Utifrån min tredje frågeställning har jag besvarat vilka sociala strukturer 

som styr den diskursiva praktiken i biblioteks- och informationsvetenskapliga 

uppsatser. Jag har kunnat koppla hela min empiris diskursiva praktik till 

interdiskursiva relationer mellan empirin och empirins källtexter. Genom 

interdiskursiva relationer och manifest intertextualitet (citat och referenser) 

positionerar sig uppsatsförfattarna inom en akademisk diskursordning. När de 

reproducerar diskursordningen ses de som akademiska skribenter och får del av 

den sociala status akademien har i egenskap av kunskapsauktoritet. Genom att 

etablera en identitet som akademiker erkänner författarna akademien som den 

dominerande parten i deras relation. På så vis bygger de sociala strukturer som 

styr den diskursiva praktiken i min empiri på sociala relationer och makt.   

Sociala relationer och makt som del av de strukturer som styr hur empirin 

producerar, reproducerar och förändrar betydelsekonsensus blir särskilt tydligt i 

de uppsatser som studerar stereotyper. I den del av min empiri som studerar 

stereotyper har jag utöver den akademiska strukturen kunnat härleda 

stereotypernas heterosexuella, vita, tvåkönssystem till hegemonisk maskulinitet. 

Denna hegemoni utesluter bibliotekarieskildringar som är icke-heterosexuella, 
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rasifierade eller individer som inte definierar sig som man kontra kvinna. Denna 

form av maskulinitet definierar även kvinnor som underordnade och män som 

överordnade. Genom att studera fiktiva skildringar av bibliotekarien och 

kategorisera dem inom stereotyper reproducerar min empiri de patriarkala 

strukturer som populärkulturens bibliotekarier bygger på. Jämförelsen jag gör 

mellan min empiris två inriktningar visar att båda kopplar samman 

folkbibliotekarien med ett feminint genus. Inom den hegemoniska 

maskuliniteten ges den feminint kodade folkbibliotekarien lägre status än den 

maskulint kodade akademiska bibliotekarien. Den diskursiva praktiken att 

producera, reproducera och förändra betydelsekonsensus i relation till äldre och 

nya texter innebär sammanfattningsvis att den diskursiva praktiken inte sker i ett 

vakuum. De sociala strukturer som styr empirins diskursiva praktik har 

beröringspunkter både inom akademien och i samhället. Detta blir tydligt utifrån 

hur empirin reproducerar de tillskrivna yrkesidentiteterna och stereotyperna med 

influenser från både akademin och patriarkala värderingar. 

I mitt svar på min fjärde frågeställning, hur bibliotekariestereotyperna 

och de tillskrivna yrkesidentiteterna i biblioteks- och informationsvetenskapliga 

uppsatser (re-)produceras på samma, olika eller motsägelsefulla sätt, har jag 

vidareutvecklat tanken om den hegemoniska maskuliniteten. Min analys och 

diskussion visar att de tillskrivna yrkesidentiteterna och stereotyperna 

(re-)produceras på motsägelsefulla sätt utifrån sin relation till bibliotekarieyrkets 

innebörd. Stereotyperna presenterar en föreställning om att man föds till 

bibliotekarie, vilket är motsägelsefullt i det inomdisciplinära perspektivet. Inom 

detta perspektiv framhålls att man blir bibliotekarie. Medan stereotyperna 

representerar ett populärkulturellt perspektiv representerar de tillskrivna 

yrkesidentiteterna ett inomdisciplinärt perspektiv på bibliotekarieyrket. Det ena 

är förbundet i fiktiva verk och det andra i empiriska studier. Men, som jag kunnat 

visa i min studie påverkas båda av samma sociala strukturer. Jag har funnit att 

båda perspektiv framhåller folkbibliotekarien som norm. Stereotyperna är del av 

en berättelse om bibliotekarieyrket där folkbibliotekarieyrket ses som feminint, 

okvalificerat och lågstatus. Det inomdisciplinära perspektivet hos de tillskrivna 

yrkesidentiteter följer samma berättelses diskurser, men kombinerar dem med 

föreställningen om den akademiska sfären som högstatus. På så vis kan den 

hegemoniska maskuliniteten läggas som ett raster över min empiri för att visa 

det jag i mitt syfte beskrivit som en skärningspunkt mellan de två perspektiven. 

I skärningspunkten kombineras de båda berättelserna till en gemensam 

berättelse. Medan maskulinitet kopplas samman med akademiska bibliotekarier, 

tekniska arbetsuppgifter och högstatus blir folkbibliotekarien feminin, 

okvalificerad och lågstatus. Det är i denna skärningspunkt av gemensamma 

strukturera och diskurser som jag utifrån min studie menar att anspråket på 

sanning blir extra stort. Det är även i denna skärningspunkt mellan populärkultur 

och disciplinen som jag vill hävda att det finns en i synnerhet stor chans att B&I-

studenter påverkas.  

Min studie har utgått från syftet att undersöka B&I-studenters 

identitetsskapande processer i skärningspunkten mellan det inomdisciplinära 

och det populärkulturella. Jag har funnit att denna skärningspunkt utgörs av en 

ömsesidig påverkan av det inomdisciplinära och det populärkulturella.  Det finns 

utifrån min empiri och tidigare forskning samtidigt en rädsla för att förknippas 

med det populärkulturella. För att öka den egna gruppens självkänsla tillskriver 

sig vissa bibliotekariegrupper egenskaper som distanserar dem från andra 

bibliotekarier. Denna marginalisering av den privata identiteten till förmån för 

en social identitet kallas i uppsatsen för självstereotypisering. Genom själv-
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stereotypiseringen reproduceras stereotyper inte bara inom populärkulturen - 

stereotypa föreställningar om hur olika bibliotekarieinriktningar är reproduceras 

även inom bibliotekariekollektiven och akademin. De stereotypa associationerna 

som olika bibliotekarieinriktningar tillskrivs bildar en splittring mellan 

bibliotekarieinriktningarna. Denna splittring kan påverka yrkeskollektivets 

sammanhållning men också B&I-studentens identitetsskapande processer. 

Bristande sammanhållning kan, till att börja med, göra att en viss sorts 

bibliotekarie alieneras både från yrkeskåren i stort och sitt eget yrke. Svag 

sammanhållning omintetgör bibliotekarieyrkets professionaliseringsanspråk. 

Ytterligare ett hot mot de identitetsskapande processerna är faran i att etablera 

motbilder till stereotyperna. Stereotyperna bygger på dikotomier. I ett försök att 

undvika en stereotyp finns risken att istället reproducera en annan. 

 En drag show ger dragartisten möjlighet att driva med sociala 

konventioner. På liknande sätt menar jag att bibliotekarien behöver 

självreflekterande perspektiv över hur yrket beskrivs både inifrån och utifrån, 

inomdisciplinärt och populärkulturellt. Att studera stereotyperna framhålls som 

ett sätt att tydliggöra vilka sociala strukturer som påverkar identitets-

konstruktionen inom både yrkeskollektivet och disciplinen. På så vis får 

bibliotekarien även översikt över vad som påverkar hens identitetsskapande 

processer som individ och yrkeskollektiv. I enlighet med dragartisten RuPauls 

devis ”we're all born naked and the rest is drag” (2018, paragraf 1) visar min 

studie att en ökad medvetenhet om att vi inte föds till bibliotekarier utan blir det 

möjliggör att påverka utvecklingen av den egenupplevda yrkesidentiteten som 

bibliotekarie. 

 

6.5.2 Studiens giltighet 

 

Den aktuella studien är en B&I-examensuppsats som använder andra B&I-

examensuppsatser som empiriskt material. Studien tar formen av en metastudie. 

CDA som metodval förankrar mig inom diskursteorin. Inom denna teoretiska 

hemvist finns ingen objektiv sanning. Lokalisering av diskurser är förbundet 

med risk för att forskaren reproducerar sin egen världsbild. Metaperspektivet, 

metodval och teori har väckt många relevanta frågor. Vilka garantier finns det 

för att mina egna föreställningar om bibliotekarieyrket inte påverkar min 

tolkning av empirin? Är min analys pålitlig?  

 I och med att Faircloughs CDA bygger på att text blir till genom 

interdiskursiva och intertextuella relationer är metaperspektivet i hög grad 

kompatibelt med valet av metodik. Metaperspektivet leder även till ett åter-

kommande behov av att separera den aktuella studiens resultat från det som är 

min empiris resultat. För att tydliggöra varifrån uttalanden kommer och öka min 

texts transparens har blockcitat och inbyggda citeringar använts i stor 

utsträckning. Jag har försökt närma mig en objektiv position genom att lägga 

tonvikt på uppsatsernas transitivitet, - de olika röster som inkluderas eller ex-

kluderas i texterna. Mitt fokus har legat på att explicit skilja mellan olika 

författares tankegångar och påståenden i texten. På så vis har jag försökt 

tydliggöra den komplexa sammanflätning av röster som utgör textproduktion.  

En större studie hade kunnat ta in fler perspektiv, röster och kanske fler 

diskurser, vilket hade kunnat bidra till att verifiera studiens resultat i en större 

utsträckning. En annan empiri, där fokus legat på att ta in studier som studerat 

olika bibliotekarieinriktningar (skolbibliotekarier, barnbibliotekarier, företags-

bibliotekarier) hade även kunnat ge mer nyanserade resultat. Dock hade studien 
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samtidigt saknat den aktuella studiens konkreta fokus inom en viss sfär av 

bibliotekariearbete. Jag kan med stöd i min studie å ena sidan bara uttala mig om 

de diskurser som präglar föreställningen om folkbibliotekarien i min empiri. Å 

andra sidan undersöker jag den identitetsskapande processen hos B&I-studenter 

som ännu inte valt yrkesinriktning. Yrkesinriktningen bör istället ses som en del 

av deras generella utveckling av en egenupplevs yrkesidentitet. Trotts min 

studies begränsning till folkbibliotekarieperspektiv gör identifieringsprocessen 

jag närmat mig att mina resultat är användningsbara ur en större B&I-kontext.  

 En ytterligare aspekt som både tagit fokus och påverkat textproduktionen 

är studiens epistemologiska premisser, det vill säga dess kunskaps ramar. Inom 

CDA förutsätts författare vara aktörer som producerar texter inom en viss 

diskursordnings normerande ramverk. På samma sätt har jag medvetet och 

omedvetet valt metodik och teori, analyserat min empiri och kommit till mina 

slutsatser utifrån min egen tolkningspotential. Föreställningen om att ingen text 

läses på samma sätt av två individer gör att en annan skribent inte hade gjort 

samma tolkningar, eller kommit till samma resultat som jag. Detta perspektiv 

innebär av givna anledningar en osäkerhet gällande min analys och mina 

slutsatsers giltighet. I och med att jag utfört en metastudie har jag haft möjlighet 

att jämföra mina resultat mot resultat och citat i andra studier inom samma 

diskursordning. Det som talar för min studies giltighet är närheten mina 

identifierade diskurser och slutsatser har till tidigare forskning inom samma 

område. Min studie sammanför tidigare forskning med nytt empiriskt material. 

Studien är en analytiskt självständig vidareutveckling och fördjupning inom 

olika perspektiv av den egenupplevda yrkesidentitetens tillblivelse, re-

produktion och förändring. 
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7 Förslag på fortsatt forskning 
 
Utifrån det empiriska materialet, den aktuella studiens resultat och tidigare 

forskning är det tydligt att B&I är en disciplin som både har ett väl utstakat 

ämnesområde och utrymme att växa genom tvärvetenskapliga studier. Särskilt 

har tidigare studier förlitat sig på feministisk teori och genusvetenskapliga 

förklaringsmodeller för att kunna analysera yrkets förutsättningar. Det är utifrån 

bibliotekarieyrkets historia intressant att yrket är ett av många kvinno-

dominerade yrken som under 1900-talet bedrivit professionella projekt (Harris, 

1992, s. 3–4). Samtidigt har många av dessa yrken fått förhålla sig till seglivade 

stereotyper (Rydbeck, 2004, s. 16). Ett intressant framtida forskningsområde 

hade varit att göra en tvärvetenskaplig komparativ studie av stereotyper inom 

historiskt kvinnodominerade yrkesområden. Stereotypernas normerande 

funktion av att vara the single story kan genom sin platta form visa vilka 

maktrelationer och sociala strukturer bilden av yrket påverkas av. Ett 

intersektionellt perspektiv hade kunnat tillämpas för att se samband av hur 

aspekter av kön/genus, klass, etnicitet, ålder etcetera är del av stereotypernas 

konstruktioner. Studien hade då haft potential att ringa in diskurser som skapar 

enformiga berättelser, vilka ger materiella konsekvenser i form av ojämlika och 

ojämställda maktförhållanden i yrkeslivet. 
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8 Sammanfattning 
 

Undersökningen utgår från forskningsproblemet att både populärkulturella och 

inomdisciplinära berättelser om bibliotekarieyrket kan påverka hur B&I-

studenter identifierar sig som bibliotekarie. Samtidigt saknas studier som tar upp 

båda dessa perspektiv samtidigt. Om bibliotekarien inte kan förstå sin egen 

identitet kan hen heller inte förklara sitt yrkes styrkor och konkurrera med andra 

yrkesgrupper. En otydlig bild utåt av vad bibliotekarien gör kan försvåra både 

yrkets professionella anspråk och besökares relation till biblioteket. I ljuset av 

detta är studiens syfte att undersöka bibliotekariestudenters identitetsskapande 

processer i skärningspunkten mellan det inomdisciplinära och det populär-

kulturella. För att uppnå syftet har fyra forskningsfrågor använts. Den första 

forskningsfrågan är hur bibliotekariers egenupplevda och tillskrivna yrkes-

identiteters skiljer sig åt. Den andra frågan är hur bibliotekariers yrkesidentiteter 

produceras, reproduceras och förändras i biblioteks- och informations-

vetenskapliga uppsatser. Den tredje frågan är vilka sociala strukturer som styr 

den diskursiva praktiken i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser. 

Den fjärde frågan är hur bibliotekariestereotyperna och de tillskrivna 

yrkesidentiteterna i biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser 

(re-)produceras på samma, olika eller motsägelsefulla sätt. 

 Det empiriska materialet består av tio B&I-examensuppsatser, där fem 

studerar egenupplevda yrkesidentiteter och tillskrivna yrkesidentiteter, och fem 

studerar populärkulturens bibliotekarieskildringar och bibliotekariestereotyper. 

Den tidigare forskning som används delas upp i två forskningsintressen. Det 

första är B&I-studier av bibliotekarieyrket och det andra är B&I-studier av 

bibliotekariestereotyper i populärkulturen. I den aktuella studien beskrivs den 

tillskrivna yrkesidentiteterna som en teoretisering av den egenupplevda 

yrkesidentitet som bibliotekarier har. Särskilt fokuserar det första forsknings-

området på hur utbildningen och yrkespraktiken påverkar den egenupplevda 

yrkesidentitetens utveckling. Ett annat fokus är vilka hot identitetsprocessen kan 

möta. Bibliotekariestereotyperna har i det andra forskningsområdet framhållits 

som ett hot mot yrkets identitetsarbete. De beskriver inte yrkets komplexitet och 

mångfald, vilket har framhållits som en negativ påverkan på allmänhetens 

föreställning om yrkesgruppen. Särskilt tycks forskningen inom detta område 

intressera sig för vad som skiljer olika stereotyper från varandra och hur dessa 

stereotyper kan kopplas till den verkliga yrkesgruppens historiska förut-

sättningar. Ett av studiens viktigaste antaganden är att identitet är en 

kontextbunden, relationell process. Studien knyter an till en social-

konstruktivistisk världssyn som anser att kunskap om världen är socialt och 

kulturellt konstruerat. För att analysera min empiri utifrån dessa epistemologiska 

premisser konstrueras ett teoretiskt ramverk. Detta ramverk består av social 

identitetsteori, vars fokus ligger på hur grupper avgränsas och särskiljer sig från 

andra. Kritisk diskursanalys, som är den andra delen i ramverket, används för att 

visa hur text består av och förmedlar diskurser och maktrelationer. Kritisk 

diskursanalys fungerar både som teori och som en tredelad analysmetod 

bestående av textanalys, processanalys och sociokulturell analys. Subversiv 

performativitet, som är den sista delen i det teoretiska ramverket, används för att 

kritisera sociala identiteters anspråk på stabil naturlighet.  

 Studien visar att den egenupplevda yrkesidentitetens relationella natur 

gör den till en social identitet, vilken påverkas av individens privata identitet och 

sociala yrkeskontext. De tillskrivna yrkesidentiteterna och stereotyperna 
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fungerar som en klassificering av diskurser. Den egenupplevda yrkesidentiteten 

beskriver hur bibliotekarier identifierar sig med sitt yrke medan den tillskrivna 

yrkesidentiteten är en teoretiserad tolkning av denna identifiering. Den 

akademiska inriktningen B&I och dess intresse för yrkets professionalisering 

och anseende etablerar diskursordningen B&I-studier av bibliotekarieyrket. 

Diskursordningen har en normerande funktion på de diskurser som bygger upp 

de tilldelade yrkesidentiteterna och Stereotyperna. Diskursordningens norm-

erande perspektiv påverkar även den egenupplevda yrkesidentitet som 

studenterna utvecklar när de möter disciplinens diskurser under sin utbildning. 

Empirins diskursordning reproduceras och förändras beroende på uppsats-

författarens val av empiriskt material och källtexter. På så vis gör interdiskursiva 

relationer att det sker en reproduktion och förändring av de tillskrivna 

yrkesidentiteterna likaväl som av stereotyperna. Detta producerande och 

reproducerande av mening via interdiskursiva relationer följer ett regelverk för 

textproduktion inom akademien. Regelverket utgör empirins diskursiva praktik. 

Denna praktik ses även som ett uttryck för en social struktur inom akademien. 

Den som följer regelverket bekräftar akademins status och höjer sin egen status. 

 Studien utgår från att yrkeskårens egenupplevda yrkesidentiteter 

påverkas av populärkulturella utsagor om bibliotekarieyrket. Stereotypernas 

dikotoma strukturer visar att en hegemonisk maskulinitet både begränsar de 

fiktiva bibliotekariernas tolkningspotential och exkluderar all form av bredare 

representation. Exkluderingen av bredare uttryck gör att genussystemet benämns 

som en social struktur och som ett maktsystem. I studien har denna strukturs 

normaliserande funktion särskilt synts utifrån temat Berättelsen om 

folkbibliotekarien som norm. I detta tema beskrivs hur folkbibliotekarien, som 

varit och är ett kvinnointensivt yrke, både i populärkulturen och i disciplinen 

B&I antas arbeta med mindre kvalificerade uppgifter och ha lägre status. Detta 

jämförs med hur den akademiska bibliotekarien (som historiskt sett varit 

mansdominerat) anses arbeta med mer tekniska arbetsuppgifter och ha högre 

status. Kombinationen av akademiens sociala strukturer för hur status tilldelas 

och genussystemets könshierarkier visar var de inomdisciplinära och de 

populärkulturella berättelserna möts. Skärningspunkten som eftersträvas i 

studiens syfte beskrivs som en hegemonisk maskulinitet som höjer det maskulint 

kodade akademiska bibliotekarien på bekostnad av den feminiserade och 

lågstatus folkbibliotekarien. Denna dissonans mellan olika inriktningar 

presenteras både som ett hot mot yrkets professionalisering och utvecklingen av 

en stabil egenupplevd yrkesidentitet. 

Slutligen föreslår studien att bibliotekarien behöver etablera ett 

självreflekterande förhållningssätt till den egenupplevda yrkesidentiteten. En 

pendelverkan beskrivs mellan att studera yrket inifrån via yrkeskollektivets och 

disciplinens skildringar, och utifrån genom populärkulturella skildringar. På så 

vis föreslår studien att en överblick över de egna identitetsskapande processerna 

kan möjliggöras. Den gemensamma strukturer som stereotyperna bygger på kan 

användas som ett associationsspråk där bibliotekarien kan välja att inkorporera 

stereotypa aspekter i sin praktik. Bibliotekarien kan, genom att uppmärksamma 

vilka strukturer hen rör sig inom, i större utsträckning se bibliotekariearbetet som 

någonting som görs och inte någonting som är. Genom att ställa sig mellan det 

inomdisciplinära och populärkulturella kan bibliotekarien då göra bibliotekarie-

arbetet subversivt. Självreflexiva perspektiv på den egna identiteten ökar 

förmågan att ta makt över den egna identifikationsprocessen och därför även den 

egna representationen.  
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