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Abstract: The purpose of this study is to contribute with knowledge 

about the discourses that appear in the media concerning the 

librarian, as an official, in a political landscape. The method 

and theory used is critical discourse analysis, based on 

Fairclough's three-dimensional model for discourse analysis. 

47 articles, editorials and debate articles related to the 

Lenninger affair have been analysed. Through the material 

three discourses emerge: The discourse of the correct and 

knowledgeable official, The discourse of the politician who 

owns the cultural policy issue and The discourse of the absent 

librarian. 

 

Together the discourses show the complex interplay that exists 

between librarians and politicians in a changing political 

landscape. The established image of politicians who stay at 

arm's length from library activities is under negotiation. With 

new parties the former roles are no longer self-evident. The 

arms of politicians can be perceived as getting shorter.  

 

The study shows the importance of finding an approach to the 

new political landscape as an official. The librarian also needs 

to be active in defining his own professional role and to be 

heard in the debate about professional ethics and what role the 

library should have in society. Politicians who do not listen to 

the librarian’s knowledge risk creating a breeding ground for 

activist librarians who shape the library's activities based on 

their own values. The legitimacy of the library appears to be 

threatened if there is not a clear common vision for it from 

librarians and politicians. 

 

Nyckelord: tjänsteman, bibliotekarie, kulturpolitik, diskursanalys, kritisk 
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1 Inledning 
 

Inför valet 2018 skrev Svensk biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson om hotet 

som biblioteken1 står inför om politikerna inte respekterar bibliotekets uppgifter och dess 

integritet. Hansson såg hotet efter att i Dagens Nyheter ha läst intervjuer med samtliga 

riksdagspartiers partiledare angående respektive partis kultursyn. Alla riksdagspartier, 

förutom Sverigedemokraterna (SD), hävdade principen om vikten av armlängds avstånd 

mellan politikerna och kulturen. SD:s Jimmie Åkesson ansåg tvärtemot att staten ska 

vara: ”Väldigt aktiv när det handlar om kultur som finansieras med skattemedel” 

(Hansson, 2018).  

 

I en delrapport från Kungliga biblioteket, inför förslaget till en ny nationell 

biblioteksstrategi, fastslogs att: ”Biblioteken är oberoende och har ingen egen politisk 

agenda. Det är dags att se biblioteken för vad de är i ett statsbygge: Den femte 

statsmakten!” (Fichtelius, 2018, s. 12). Det är inte en liten ansats att leva upp till inom 

biblioteksvärlden. I enlighet med den svenska regeringsformen ska tjänstemän se till att 

folkvalda politikers beslut genomförs eftersom all makt utgår från folket (Hysing & 

Olsson, 2012). Biblioteket som opolitisk institution bygger på politiska beslut som ska 

verkställas. En inbyggd motsats värd att studera. Det politiska landskapet i Sverige är 

under förändring. Armlängds avstånd är inte längre en självklarhet. Därför vill jag genom 

en diskursanalytisk studie undersöka diskurserna i media kring bibliotekarien som 

tjänsteman2 i ett politiskt landskap. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Utgångspunkten för denna studie är vad jag hänvisar till som Lenningeraffären. 

Lenningeraffären kan ses som en fond till studien då det inte är själva affären i sig som 

jag är intresserad av utan de frågor som den aktualiserar och problematiserar. En 

bakgrundsbeskrivning till mitt ämne följer i detta avsnitt. Genom att här placera studien i 

en samhällelig och akademisk kontext ges en ingång till studiens problemformulering, 

syfte och frågeställningar.  

 
1.1.1 Lenningeraffären  

 

Under hösten 2019 kunde vi i medierna följa turerna kring biblioteket i Sölvesborg. Det 

lokala Samstyret, bestående av SD, Moderaterna, Kristdemokraterna och SoL-partiet 

Sölvesborg och Lister, och kultur- och bibliotekschefen Sofia Lenninger hade olika 

åsikter om hur den nya biblioteksplanen skulle och kunde utformas. I utkastet till den 

nya biblioteksplanen hade flera skrivningar som handlade om litteratur på främmande 

språk och om samverkan med modersmålslärare och invandrarföreningar strukits av 

politikerna (Clemens, 2019b). Till slut ingicks en överenskommelse mellan kommunen 

och Lenninger om att avsluta hennes anställning, med ett avgångsvederlag motsvarande 

14 månadslöner (Hagman, 2019).  

 

Lenninger (2020) skrev i en debattartikel att det blev ohållbart att vara kvar i rollen som 

kultur- och bibliotekschef; ”För hur förblir man opolitisk tjänsteperson när plötsligt all 

 
1 Bibliotek avser folkbibliotek i denna studie om inget annat anges. 
2 Definitionen av en bibliotekarie enligt Nationalencyklopedin (u.å) är ”titel för tjänsteman vid bibliotek”. 
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kultur i en kommunal förvaltning blir politik?”. Hon pekar på hur den svenska 

bibliotekslagen stödjer de skrivningar som politikerna valde att ta bort i biblioteksplanen. 

 

Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg och representant för SD, skrev 

i en debattartikel att flertalet av de förändringar man ville genomföra i biblioteksplanen 

var av redaktionell karaktär men att en del av ändringarna var principiellt och 

signalpolitiskt viktiga. Erixon (2019) pekade på att det skulle vara märkligt: ”om ett 

konservativt maktskifte inte skulle leda till reviderade planer och policys – eftersom det 

är dessa dokument som styr kommunens dagliga verksamheter.” Nu blev det hot som 

Svensk biblioteksförening ordförande Johanna Hansson (2018) varnat för påtagligt i 

biblioteksvärlden. Politikerna i Sölvesborg visade att de inte ville hålla sig på armlängds 

avstånd utan vara delaktiga i utformandet av bibliotekets konkreta verksamhet. 

 
1.1.2 Folkbibliotekets demokratiuppdrag i lag och plan 

 

I betänkandet till 2014 års Demokratiutredning står det att:  

 
[…] ett demokratiskt styrelseskick måste vila på en demokratisk kultur. Det 

är också genom det fria samtalet och kulturen som enskilda människor kan 

växa och som samhället och demokratin utvecklas. […] Kulturen spelar en 

avgörande roll för att utmana invanda normer och tankebanor, skildra olika 

perspektiv av samhället, stimulera ett demokratiskt engagemang och för att 

odla en demokratisk samhällsanda. (SOU, 2016:5, s.75).  

  

De svenska biblioteken besitter utifrån ovanstående möjligheten att spela en viktig roll 

för demokratins funktion genom försvaret av grundläggande värden och rättigheter. Detta 

med stöd direkt kopplat till bibliotekslagen. I bibliotekslagen är de svenska bibliotekens 

demokratiuppdrag tydligt uttalat. I 2§ fastslås att bibliotekens ändamål är att ”verka för 

det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning” (Bibliotekslag, 2013). Biblioteket blir en samhällsangelägenhet när de 

erbjuder fri tillgång till information som inte bara är till för den enskildes personliga 

utveckling och nöje (Söderlind & Elf, 2014). 

 

Även om biblioteken inte är en myndighet har de offentliga förvaltningsuppgifter. Det 

innebär att den grundlagsfästa objektivitetsprincipen måste tillämpas. De 

biblioteksanställda ska handla på ett sätt som är opartiskt och sakligt. Enda gången de får 

särbehandla är om det har lagligt stöd för det (Hirschfeldt, 2017). Med stöd i Bibliotekslag 

(2013) §§ 4–5 är exempelvis prioriterade grupper för biblioteken fastställda och de ska 

ägnas särskild uppmärksamhet i biblioteksverksamheten. Det gäller personer med 

funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än 

svenska. 

 

Utgångspunkten i bibliotekslagen är en representativ och liberal demokrati vilket också 

är den vanligaste tolkningen av demokrati i västvärlden. Nationalistiska politiska 

strömningar växer sig dock starkare i stora delar av västvärlden, inklusive Sverige. De 

nationalistiska partierna har ofta en annan definition av vad demokrati innebär när det 

kommer till frågor som rör mångkultur och det hamnar i konflikt med de svenska 

bibliotekens uppdrag (Carlsson & Rivano Eckerdal, 2018). SD har exempelvis på 

nationell nivå lagt in en motion om översyn av bibliotekslagen. De vill att personer med 

att annat modersmål än svenska, utöver de nationella minoritetsspråken, inte längre ska 
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vara en prioriterad grupp. I motionen anges anledningen vara att: ”denna grupp är mycket 

omfattande och att det kan bli oerhört kostsamt och ansträngande för biblioteken att på 

ett trovärdigt sätt uppnå denna målsättning, särskilt efter de senaste årens omfattande 

immigration” (Motion 2019/20:338, s.4).  

 

Bibliotekslagen är en ramlag som ger en struktur till biblioteksverksamheten. Lagen är 

utformad så att den inte står i konflikt med kommunernas självbestämmande (Almerud, 

2005). I bibliotekslagen (2013) står det även att kommunen ska ha en biblioteksplan. 

Denna är inte att betrakta som en verksamhetsplan men den är en förutsättning för 

verksamhetens utformning. Hur biblioteksplanen ska utformas är upp till varje kommun. 

Almerud (2005), som på uppdrag av Svensk biblioteksförening tagit fram underlag för att 

utforma biblioteksplaner, pekar på biblioteksplanen som ett politiskt dokument som 

definierar målsättningar och strategier för den kommunala biblioteksverksamheten. Han 

trycker på vikten av att den är kopplad till andra styrdokument i kommunen så att 

biblioteksplanen även får tyngd och relevans i ett större sammanhang inom kommunen 

(Almerud, 2005). Kungliga biblioteket skriver att biblioteksplanen alltid bör ge tydliga 

besked om verksamhetens inriktning och omfattning så "att medborgarens förutsättningar 

att påverka huvudmannens överväganden gynnas" (Kungliga biblioteket, 2013, s.11).  

 

Det är inte uttalat av lagstiftaren vem som ska författa den lokala biblioteksplanen, bara 

att den ska finnas. Enligt Almerud (2005) kan biblioteksplanerna bli ett medel för 

lokalpolitiker att återta makten över biblioteken. Genom att låta mål och ambitioner för 

bibliotekets verksamhet samspela med mål och ambitioner på andra områden inom 

kommunen blir politikerna initiativtagande i bibliotekets utveckling. Biblioteksplanerna 

kan även hjälpa till med att befästa bibliotekets inre legitimitet om bibliotekspersonalen 

är delaktiga i framtagandet av biblioteksplanen (Bengtsson & Truedsson, 2007). Det finns 

en inbyggd motsättning i lagstiftningen kring bibliotekens verksamhet. I bibliotekslagen 

framgår att uppdraget är att stå fri och inta en opartisk hållning i ideologiska frågor 

samtidigt som huvudmannen är politiskt styrd. Lokalpolitiker och tjänstemän ska på lokal 

nivå tolka bibliotekslagen och dess intentioner när den egna kommunens biblioteksplan 

ska tas fram (Enarson et al., 2018).  

 
1.1.3 Armlängds avstånd i kulturpolitiken 

 

2018 genomförde Kulturnyheterna en enkätundersökning bland landets regionala 

kulturpolitiker. Frågan ställdes om politiker bör kunna stoppa exempelvis utställningar 

och föreställningar i offentligt finansierad verksamhet. Av politikerna svarade 65 procent 

att de helt tar avstånd från detta. Men 22 procent svarade att de bara delvis tar avstånd, 7 

procent instämde delvis och 1,9 procent instämde helt i att de som politiker skulle ha den 

makten (SVT, 2018). Armlängds avstånd, att besluta om anslagen men inte innehållet, 

visar sig här vara långt ifrån en självklarhet. 

 

Den svenska kulturpolitiska modellen har byggt på idén om staten som en slags arkitekt 

med ett övergripande ansvar men där regioner och kommuner får förverkliga uppdraget 

inom de ställda ramarna. För biblioteken görs detta främst genom biblioteksplanerna, med 

utgångspunkt i de ramar som bibliotekslagen sätter. Staten har enligt Frenander (2010) 

varit noga med att inte ha synpunkter på själva skapandet och innehållet i den kultur som 

den lagt grunden till. En etablerad grundtanke inom den svenska kulturpolitiken är att 

stödja och stimulera men inte reglera, att just hålla sig på armlängds avstånd. Frenander 

drar resonemanget till sin spets genom att peka på hur en kulturpolitik där politikerna 
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bestämmer över innehållet har tydliga paralleller till Nazityskland och forna 

Sovjetunionen. Där var staten ingenjör över kulturen. Kulturen och konsten användes som 

ett propagandamedel för de styrandes egna politiska åsikter. 

 

Vid sidan om Lenningeraffären finns det andra exempel på hur politiker, från olika 

partier, sökt att frångå principen om armlängds avstånd inom kultursektorn under 2010-

talet. Våren 2018 gick exempelvis stadsledningskontoret i Göteborg in och stoppade ett 

panelsamtal som skulle följa på visningen av filmen Burka Songs 2.0. Det gjordes med 

hänvisning till att ”frågan om att bära slöja inte skulle belysas på ett allsidigt sätt” (SVT, 

2018). Offentligt finansierad konst och dess utformning har även varit uppe till politisk 

debatt som i Carolina Falkholts vaginamålning på en högstadieskola (SVT, 2015), den 

krökta flaggstången med svenska flaggan på Sergels torg (Åkesson, 2017) och beslutet i 

Sölvesborgs kommun om att inte köpa in vad de benämner som ”utmanande 

samtidskonst” (SVT, 2019).  

 

Sundeen och Blomgren (2019) problematiserar samtidigt hur kulturens autonomi även 

kan hotas av institutionerna själva. De talar om hur en politisk korrekthet genom en så 

kallad ”tillrättaläggandets praktiker” (s.25) hos tjänstemannen direkt riskerar att hamna i 

konflikt med till exempel biblioteksanvändarens autonomi och rätt till personlig 

utveckling. Istället för politiker som sociala ingenjörer är det kulturlivets representanter, 

som bibliotekarien, som utifrån egna värderingar här styr verksamhetens innehåll. 

 
1.1.4 Tjänstemannens roll   

 

Inom den kommunala verksamheten har ett förvaltningsideal växt fram med fokus på 

målstyrning och att resurser används på ett effektivt sätt, i linje med New public 

management. En sådan förvaltning skapar en rollfördelning mellan politiker och 

tjänstemän. Tjänstemannen blir allt oftare den som sitter inne med expertkunskapen på 

ett område och som kan hänvisa till gällande lagstiftning och föreskrifter. Detta gör att 

tjänstemannen kan få en makt att ta initiativ inom sitt verksamhetsområde. Ofta är det 

även tjänstemannen som står i direkt kontakt med de som verksamheten berör, vilket även 

gör att denne kan hänvisa till deras behov och intressen när beslut ska tas (Hysing & 

Olsson, 2012). Grunden för en kommunal verksamhet som är effektiv, rättssäker, 

professionell och demokratiskt förankrad bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan de 

förtroendevalda politikerna och tjänstemännen. Politikerna står som ansvariga för 

besluten som grundar sig i tjänstemännens yrkeskunnande (SOU, 2016:5).  

 

Hirschfeldt (2017) problematiserar de svåra avvägningar som finns att göra för 

bibliotekarieprofessionen när det gäller uppgiften att verka för det demokratiska 

samhällets kärnvärden med utgångspunkt i den lagstiftning som finns. När värden och 

intressen ska ”hanteras och avvägas” inom bibliotekarieprofessionen fordras ”en 

myckenhet av professionellt kunnande, erfarenhet och gott omdöme” (s.85). Söderlind 

och Elf (2014) lyfter den viktiga kopplingen mellan yttrandefrihet och censur utifrån den 

enskilde tjänstemannen. Ett problem enligt dem är att det talas om censur inom 

biblioteksvärlden men utan att det verkligen definieras vad det innebär. Söderlind och Elf 

pekar på att bibliotekarier ofta kopplar begreppet censur till staten och inte reflekterar 

över att censur kan förekomma på fler nivåer. Även den enskilde bibliotekarien kan stå 

för censur i sitt yrkesutövande utifrån egna värderingar. Urval och tillgång till material 

och tjänster ska bygga på ”professionella överväganden och inte av politiska, moraliska, 

religiösa eller kommersiella ställningstaganden eller påtryckningar” (s.30).  
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1.2 Problemformulering 
 

SD:s politiska framgångar, både nationellt och kommunalt, har gjort bibliotekens 

verksamhet till en politiskt laddad fråga. Från en kulturpolitik där en relativ konsensus 

rått mellan partier, även över blockgränserna, har nu biblioteken blivit ett ideologiskt 

ämne. Detta väcker frågor kring hur biblioteken och de biblioteksanställda ska förhålla 

sig i ett landskap som blir alltmer politiskt.  

 

Redan på mitten av 1950-talet skrev biblioteksideologen Bengt Hjelmqvist (1958) att 

bibliotekarierna behöver bli politiska i betydelsen att bibliotekarierna ”bör bedriva en 

aktiv bibliotekspolitik, bevisandets och övertygandets politik” (s.163). Detta med 

utgångspunkt i att de aldrig kan förvänta sig att kommunalpolitikerna ska ”förälska sig i 

bibliotekariens planer” (s.163). Utifrån Hjelmqvists resonemang är det 

bibliotekspersonalen som vet vad biblioteket ska vara och därmed har kompetensen att 

utforma innehållet i verksamheten. Bibliotekarien besitter även ofta en sådan makt i 

yrkesrollen genom att kunna ta beslut om inköp, vilka föreläsare som bjuds in och vilka 

aktiviteter som ska anordnas. 

 

Bibliotek och dess personal har stöd för hur verksamheten ska bedrivas i bibliotekslagen, 

biblioteksplanen och andra styrdokument. En tydligt utformad biblioteksplan och tydliga 

styrdokument kan förenkla och förbereda ett bibliotek och dess anställda för hur de ska 

handla när verksamheten ifrågasätts, här finns stöd att hitta för att argumentera och stå 

för de val som görs inom verksamheten (Rivano Eckerdal & Carlsson, 2018).  Det finns 

dock en inbyggd motsättning om biblioteksplanen författas av politiker och biblioteket 

ska vara opolitiskt. Om en biblioteksplan uppfattas som politisk och bibliotekarierna 

vänder sig mot den så blir planen ett konfliktfyllt dokument och inte ett stöd för att bedriva 

verksamheten. Samtidigt är det inte bibliotekariernas egna värderingar som ska styra 

bibliotekets verksamhet. I Nationell biblioteksstrategi lyfter juristen Hirschfeldt (2018) 

vikten av att bibliotekarier förhåller sig neutrala i sin yrkesroll för att understödja ett fritt 

meningsutbyte, förutom när det gäller brottsliga yttringar. Genom ett sådant 

förhållningssätt kan biblioteken, enligt honom, verka på ett trovärdigt sätt för 

demokratiska ideal och fri åsiktsbildning.  

 

Vestheim (2010) talar om den spänning som kan uppstå mellan biblioteken som politiskt 

styrda av den offentliga kulturpolitiken och den autonomi som biblioteken själva vill ha. 

Att beskriva institutionen inifrån som fri i förhållande till politiska och ekonomiska 

intressen blir enligt honom delvis missvisande då det samtidigt är en institution som 

”förutsätts genomföra den offentliga kulturpolitiken” (s.94). Lenningeraffären synliggör 

att det inte finns ett givet svar på hur arbetet mellan tjänstemän och politiker ska se ut. 

Synen på vad som är rätt och fel agerande kan skifta beroende på roll och inställning till 

det egna uppdraget inom organisationen. Det finns därför ett behov av ökad kunskap om 

vilka regelverk som bibliotekarien kan ta stöd i när denne ställs inför dilemman kopplade 

till politisk styrning. Men det finns också ett behov, utifrån Vestheims resonemang, att få 

kunskap om vilken autonomi tjänstemännen och biblioteken ska och kan ha. 

 

När jag sökt litteratur till denna studie har jag konstaterat att det finns ett glapp inom 

forskningen i Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) när det gäller att 

problematisera vad rollen som bibliotekarie, som tjänsteman, innebär. Bibliotekarien 

verkar inom en institution som ”ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra med kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” (Bibliotekslag, 2013). 
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Samtidigt bygger verksamheten på politiska beslut genom exempelvis ekonomiska anslag 

och en biblioteksplan som klubbas igenom av politiker i den kommunala nämnden. Jag 

vill därför undersöka och problematisera de diskurser som idag framträder, i media, kring 

rollen som tjänsteman på bibliotek i förhållande till politiken.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att få kunskap om tjänstemannarollen som bibliotekarie i ett 

politiskt landskap, utifrån hur detta beskrivs i media. Kunskap som ger insikt och 

reflektion kring yrkesrollen och bibliotekets roll utifrån de komplexa förhållanden som 

råder mellan tjänstemän och politiker och den kulturpolitiska institution som biblioteket 

är.  

 

För att nå syftet med studien utgår jag från följande forskningsfrågor: 

 

• Vilka föreställningar framträder kring rollen som tjänsteman på bibliotek? 

• Vilka föreställningar framträder kring politikernas roll i förhållande till 

tjänsteman/bibliotek?  

och 

• Vad kan de diskurser som framträder i det empiriska materialet innebära för 

biblioteket?  

 

Studien är en diskursanalys och för att se diskurserna som framträder ur föreställningarna 

använder jag mig av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. 

Modellen används för att bearbeta det empiriska materialet som består av 47 texter från 

svensk media, som berör Lenningeraffären. Genom att koppla diskurserna, som 

framträder ur föreställningarna, till tidigare litteratur och forskning avser jag att söka svar 

på den tredje forskningsfrågan. 

 

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel följer en genomgång av tidigare forskning och litteratur som är relevant för 

denna studie. Översikten presenteras utifrån rubriker som fångar in de olika 

ämnesområden som studien berör: biblioteket som demokratisk institution, politisk 

ideologi, kulturpolitik och tjänstemannarollen. Den forskning och litteratur som 

presenteras ligger till grund för diskussionen av resultatet av min studie i kapitel 6, 

Diskussion. Genom att relatera studien till tidigare forskning och litteratur på området 

placeras studien i en redan existerande forskningskontext.  

 

2.1 Föreställningar om biblioteket som demokratisk institution 
 

Det finns mycket forskning inom B&I som visar på bibliotekets betydelse och möjligheter 

som demokratiskapande institution utifrån användarnas perspektiv. Utifrån ett 

demokratiskapande perspektiv har biblioteket exempelvis betydelse och potential som en 

öppen mötesplats i lokalsamhället (se till exempel Aabø et al., 2010; Hvenegaard 

Rasmussen et al., 2011). På biblioteket råder det låga trösklar för att få tillträde och 

tillgång till information men också för fysiska möten. Biblioteket har därmed möjlighet 

att vara en aktiv aktör i formandet av det demokratiska samhället (Stigendal, 2008; 

Audunson 2005). En Novus-undersökning från 2018 visar att de svenska biblioteken har 
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ett högt förtroende hos allmänheten. I undersökningen uppgav 82 procent att de hade en 

positiv inställning till biblioteken (Svensk biblioteksförening, 2018). Samtidigt visar 

SOM-undersökningen 2018 på att de som har högt eller ganska högt förtroende för 

bibliotek har minskat från 68 till 58 procent. De som politiskt placerar sig själva tydligt 

till vänster är mer positiva till biblioteken enligt undersökningen (Eriksson & Michnik, 

2018). 

 

Budd (2007) belyser biblioteket som en demokratifrämjande plats då det har möjligheten 

att samla många olika typer av människor som annars inte skulle vistas i samma rum. De 

flesta andra rum samlar likasinnade. Han beskriver hur demokratin, i biblioteksrummet, 

är något som bygger på individens och samhällets deltagande på jämlika villkor. Rummet 

bygger en välinformerad allmänhet som är grunden för en demokrati. Budd uttrycker en 

oro över att bibliotekets demokratifunktion avtar när nyliberalismen tar allt större plats 

inom institutionen. En marknadsanpassad, vinstdrivande verksamhet är enligt honom inte 

byggd för att ta hand om sociala behov. Budd ser här hur bibliotekarien i sin yrkesroll är 

viktig som en röst för både de som hörs och de som är tystlåtna när de gäller att stå upp 

för bibliotekets roll i det demokratiska samhället.  

 

Hedemark (2009) har i sin doktorsavhandling Det föreställda folkbiblioteket genom en 

diskursanalys undersökt vilka diskurser som förekommit i den mediala svenska 

biblioteksdebatten under perioden 1970–2006. I Hedemarks avhandling blir 

maktperspektivet i debatten tydligt utifrån vem är det som får tala och höras. Hedemark 

visar hur det främst är författare som hörs i debatten och inte biblioteksföreträdare. Boken 

har även fått stå i fokus i de offentliga debatterna trots att biblioteken har så mycket mer 

att debattera. Hon pekar på traditionen inom biblioteken att eftersträva neutralitet vilket 

kan göra att biblioteksföreträdare inte synts i debatter som kan uppfattas som politiska. 

Hon konstaterar att ”denna ambition, att vara en politiskt och intellektuellt neutral 

institution, kan således få negativa konsekvenser” (s.162). Det finns flera aktörer som 

slåss om ekonomiska medel och hårdraget sammanfattar Hedemark att den som inte får 

uppmärksamhet i medierna riskerar att förlora sin position i samhället.  

 

2.2 Bibliotek och politisk ideologi 
 

I detta avsnitt presenteras forskning med utgångspunkt i hur en politisk ideologi och 

närvaro påverkar bibliotekens verksamhet. 

 

Hansson (1998) använder sig i sin licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska 

identitet av tidskriftsartiklar, monografier och offentliga publikationer för att i en 

diskursanalytisk studie undersöka hur biblioteken i Sverige formats, med utgångspunkt i 

1900-talets första två decennier. Han beskriver en stark ideologisk diskurs där biblioteken 

stått för en sorts demokratisk fostran av medborgarna. Biblioteken har använts som en 

förlängd arm för att upprätthålla maktstrukturer och värderingar i ett samhälle under 

förändring. Den demokratiska fostran har gått genom biblioteken för att säkerställa att 

alla grupper i samhället fostras till dugliga medborgare. Det är samhällseliten som 

definierar vad som ska klassas som dugligt. Hansson visar även hur det för biblioteken 

inte var en självklarhet från början att ta emot ekonomiskt stöd från staten. Oron fanns 

för att det skulle påverka bibliotekens självständighet gentemot politikerna. 

 

Henriksson och Henriksson (2010) har i en kandidatuppsats inom B&I, genom en 

textanalys av biblioteksplaner och verksamhetsberättelser, undersökt den ideologiska 
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närvaro som finns på biblioteket. De visar hur det moderna biblioteket inte kan ses som 

en fri och oberoende aktör. Politiska ideologier har en tydlig påverkan på verksamheten. 

Förutom att biblioteken är ekonomiskt beroende av politiska prioriteringar är de även det 

genom explicit angivna mål, i uttryck och i handlingar, formulerade av politikerna. 

Professionen vill dock undvika normativa skrivningar och direktiv för att kunna ha en 

oberoende ställning gentemot politikerna. Henriksson och Henriksson ser liberalismens 

demokratiideal som mest framträdande vilket lett till ett synsätt på biblioteket som en 

kulturförmedlare bland andra som styrs av marknadens efterfrågan. De skriver att det är 

viktigt som profession att vara medveten om den politiska påverkan som är för att 

bibehålla en distans gentemot politikerna och kunna vara en objektiv aktör. 

 

Michnik (2015) har undersökt hur bibliotekschefer i Sverige upplever sitt samarbete med 

de lokalpolitiker som ansvarar för biblioteksfrågorna. Det blir i studien tydligt hur olika 

faktorer påverkar samarbetet. Kommunens ekonomi påverkar vilka prioriteringar som 

kan göras på biblioteket men även om den enskilde politikern har ett speciellt intresse för 

kultur- och biblioteksfrågor. Beroende av vilken nämnd som hanterar biblioteksfrågorna 

kan dessa ställas mot idrott eller skola när satsningar ska göras inom kommunen. Studien 

visade också på att närvaron av en aktivt utformad biblioteksplan gjorde att politikerna 

var mer engagerade i biblioteksfrågorna. Även personliga relationer och mindre 

kommuner med kortare beslutsvägar ser ut att vara indikatorer på ett bättre samarbete 

mellan bibliotekscheferna och lokalpolitikerna.  

 

2.3 Kulturpolitikens autonomi 
 

Den representativa demokratins värde lyfts sällan fram när det gäller kulturpolitiken utan 

det är autonomi som lyfts fram som det eftersträvansvärda med politikerna på armlängds 

avstånd. Till detta avsnitt har jag sökt forskning och litteratur som angriper detta utifrån 

delvis olika ingångar. 

 

Inom kulturpolitiken beskriver Blomgren (2012) det demokratiska värdet som rätten att 

få ta del av det som kulturinstitutionen i sig har definierat som bra. Inställningen är att 

kulturinstitutionen och dess utövare har mandatet att avgöra vad som är ”good taste” 

(s.522). Genom att lyfta fram och anslå medel till kulturinstitutionerna lyfts värdet av 

dessa fram av politikerna. Han pekar på vikten av att våga problematisera vad autonomin 

kan innebära, hur den kan utformas och sätta agendan för vad som gäller. Autonomi har 

dock inte en enhetlig betydelse utan är beroende av utgångspunkten. Han hänvisar till 

Vestheim som framhåller att någons autonomi alltid är i relation till någon annans. 

Blomgren problematiserar att inom institutionen kan autonomin ifrågasättas när den som 

beslutar om anslag kan ha en egen agenda för hur verksamheten ska utformas. Utan att 

säga att det faktiskt förhåller sig på det sättet i den svenska kulturpolitiken vill Blomgren 

ändå visa på vikten av att diskutera frågan vidare inom forskningen och i kulturpolitiken.   

 

Vestheim (2008) pekar på hur de som vuxit upp i västvärlden är starkt inpräntade i idealet 

om kulturens egenvärde, konsten för konstens egen skull. Utifrån det idealet är det enkelt 

att gå över till argumentationen om den nödvändiga autonomin mellan kultursektorn och 

politiken. Men Vestheim skriver att det är ett missvisande synsätt att ha på dagens 

kulturpolitik. Enligt honom skiljer sig kulturpolitik inte i grunden från annan politik. Det 

finns en instrumentell betingning även inom kulturpolitiken. Statligt finansierad kultur 

har inte ett egenvärde i sig utan drivs av mål i förhållande till denna. Kulturpolitiken kan 

bäst försvaras och få legitimitet genom argument för vilken effekt den har på och för 
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medborgarna. Även kulturpolitiken ska tjäna medborgarna och det är det som gör att även 

kulturpolitiken är att betrakta som instrumentell. Det som legitimerar kulturpolitiken, 

enligt Vestheim, är att olika grupper och deras skilda behov tillgodoses. Och då blir 

kulturen ett instrument för att nå mål, precis som inom andra områden.  

 

Dahlberg (2019) har, som VD vid Regionteatern Väst, i en masteruppsats undersökt 

begreppet armlängds avstånds praktiska betydelse inom kulturpolitiken genom intervjuer 

med bland annat kulturutövare och politiker. Även om studien ligger utanför B&I berör 

den områden som är intressanta för min studie. I hennes studie blir det tydligt hur man 

beroende av position har olika ingång till de som den skattefinansierade kulturen riktar 

sig till. Politikerna talar om sitt ansvar gentemot sina väljare och kulturutövarna utifrån 

sitt ansvar mot sin publik. Kulturutövarna uttrycker ofta att kulturen i sig är målet. Inte 

att utgångspunkten ska vara instrumentell och styras av vilka mervärden kulturen kan ge 

som exempelvis mottagarens välbefinnande. Politikerna har en delvis annan ingång även 

om de förhåller sig positiva till uttrycket om armlängds avstånd. Frågan är dock samtidigt 

hur definitivt begreppet armlängds avstånd är. Dahlberg själv ser det som att det antigen 

gäller eller inte. Om minsta begränsning läggs in i begreppet så gäller det inte längre 

(Kulturakademin K-Play, 2020). I studien uttrycker politikerna att de ser kulturutövarna 

som experter på sitt område men ändå är det politikerna själva som har makten att ta 

beslut och prioritera verksamheten. Dahlberg visar på hur politikernas armar blir allt 

kortare till kulturen, vilket går emot vad politikerna själva uttrycker att de vill. Dahlberg 

visar på hur strukturella förutsättningar hindrar ett samarbete med tillit som grund. 

Autonomin minskar nämligen när kulturen ses som vilken annan kommunal verksamhet 

som helst där uppföljning och ekonomi styr förutsättningarna.  

 

2.4 Tjänstemannarollen i offentlig verksamhet 
 

Till detta avsnitt har jag sökt forskning och litteratur som kan kopplas till synsätten på 

bibliotekarien som tjänsteman och vilka typer av tjänstemän som kan identifieras inom 

offentlig verksamhet.  

 

Sundeen och Blomgren (2020) lyfter vikten av att studera och analysera bibliotekarien i 

sin yrkesroll utifrån att denne är en maktutövande offentlig tjänsteman. De har gjort en 

fallstudie av texter i Bibliotek i samhället (BIS), som de beskriver som en korsning av 

facklig tidskrift och vänsterpolitisk bulletin med en uttalat politiserad yrkesprofil. De 

beskriver hur BIS:s syn på tjänstemannen har ett aktivistiskt ideal som bygger på att 

förmedla ”det goda och mota det onda i grind” (s.175). Det ifrågasätter hela idén med 

biblioteket som en neutral institution som ska verka för fri åsiktsbildning. Den aktivistiska 

bibliotekarien gör sig själv till grindvakt utifrån egen övertygelse och politiska 

preferenser. Sundeen och Blomgren hänvisar till Heywood angående 

neutralitetsprincipen som är grunden för att alla behandlas lika och att beslut tas utifrån 

gällande regelverk. Den aktivistiske tjänstemannen respekterar inte neutralitetsprincipen 

och därmed inte, enligt dem, den representativa demokratins principer och individens fri- 

och rättigheter.  

 

Hysing och Olsson (2012) visar på att den enskilde tjänstemannen väljer att agera inom 

sin yrkesroll får konsekvenser för vilket inflytande denne har när det gäller genomförande 

och utformning av beslut inom en politiskt styrd verksamhet. De beskriver politik som 

något som ofta drivs fram och förverkligas underifrån och där tjänstemannen besitter en 

väsentlig makt. De har initiativmakt, då de ofta är experter på sitt område. De har 
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formuleringsmakt då de ofta formulerar de policyer som politiker tar beslut om. De har 

prioriteringsmakt då politiker ofta har begränsat med tid för att sätta sig in i och ta 

ställning i olika frågor. Det gör att tjänstemännen med sin expertkunskap kan sätta 

prioriteringsordningen i olika frågor. Tjänstemännen är även de som ofta genomför de 

politiska besluten och därmed översätter dem i praktisk handling. Det är även tjänstemän 

som ofta har en utvärderande och granskande funktion och som är viktiga för framtida 

beslut och prioriteringar. Utifrån dessa maktperspektiv bör tjänstemän enligt Hysing och 

Olsson betraktas och undersökas som politiska aktörer. Detta är förmodligen inte en 

beskrivning som tjänstemannen alltid är bekväm med. För tjänstemän ser sig själva oftast 

inte som politiska. Det ses inte som ”riktigt legitimt att ha politiska åsikter eller att 

erkänna sitt politiska inflytande” (s.31).  

 

Hysing och Olsson (2012) identifierar sex olika typer av tjänstemän:  

 

• Byråkraten utgör den gamla sinnebilden av tjänstemannen som tillför sak- och 

expertkunskap. Hen följer uppsatta regler och verkställer neutralt de beslut som 

politikerna tagit. Byråkraten lägger vikt vid att alla behandlas lika utifrån ett 

tydligt och förutsägbart regelverk.  

 

• Den politiserade tjänstemannen färgas av politiska åsikter, ställningstaganden och 

hänsynstaganden. Hen är inte den opartiske tjänstemannen. Risk finns för att 

denna typ av tjänsteman tillsätts utifrån politiska kriterier och inte faktiska 

meriter.   

 

• Närbyråkraten är en tjänsteman som i enskilda fall gentemot medborgaren har 

möjlighet att påverka hur lagar, regler och policys kan tillämpas. Inom 

verksamheter som rymmer fler olika politiska mål kan tjänstemannen ofta skaffa 

sig ett stort handlingsutrymme genom att kunna hänföra sina beslut till ett för 

situationen passande mål, vilket försvårar ansvarsutkrävande. 

 

• Entreprenören kan uppfattas som en person vars plats är inom näringslivet och 

inte inom offentlig förvaltning. Innovativa och kreativa lösningar står i fokus. 

Denne agerar aktivt för att föra upp nya frågor och hitta lösningar som attraherar 

politikerna. Hen försöker vitalisera verksamheten. 

 

• Direktören är en högre tjänsteman, exempelvis en bibliotekschef, som är direkt 

ansvarig gentemot politikerna som delegerat över ansvaret på denne. Hen har stor 

frihet i att utforma och styra sin verksamhet så länge som den är effektiv utifrån 

personal, ekonomi, utbud och verkställande.  

 

• Aktivisten agerar med ett stort personligt engagemang för att förändra och 

förbättra samhället och har ofta kopplingar till sociala rörelser och nätverk 

utanför arbetsplatsen. Aktivismrollen inom yrkesutövningen tas när tillfälle ges 

och/eller när personliga ideal och värden upplevs som hotade. 

 

I kontrast till Hysing och Olssons tjänstemannaroller har Raber (1996) identifierat tre 

olika synsätt på biblioteken och dess roll; Social aktivistiskt, Konservativt- och 

Populistiskt synsätt. Jag för i min studie över synsätten till yrkesrollen som bibliotekarie. 
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Synsätten påverkar hur olika bibliotekarier agerar i sin yrkesroll för att förverkliga den 

typ av bibliotek som de uppfattar som eftersträvansvärda.   

 

Det Socialaktivistiska synsättet utgår från bibliotekarien i en yrkesroll som står upp för 

svaga gruppers behov. Om finkultur prioriteras blir enligt dessa bibliotekarier biblioteket 

en konservativ institution där potentiella användare stängs ute. Raber (1996) beskriver 

hur det socialaktivistiska synsättet ser på information som en möjlighet för medborgaren 

att skapa sig en starkare position i samhället. Bibliotekarien är den som tillhandahåller 

informationen och biblioteket blir en grundpelare i att försvara demokratin genom en 

välinformerad allmänhet.  

 

Det Konservativa synsättet kan enligt Raber (1996) ses som en reaktion mot det 

socialaktivistiska synsättet. Bibliotekarierna har inom detta synsätt en bild av biblioteket 

som bygger på klassiska och kulturella värden. Det betyder inte att bibliotekarierna är 

konservativa i sin inställning till att utveckla arbetssätt eller sin verksamhet. De anser 

dock att biblioteken har ett klassiskt grunduppdrag att utgå från. Tyngdpunkten läggs på 

material med klassiska och klara kulturella värden, inte att nå ut till alla genom anpassade 

verksamheter.  

 

Genom det Populistiska synsättet utgår bibliotekarien helt från användaren och vad denne 

efterfrågar. Biblioteket blir till en kommersiell aktör som svarar mot vad användaren vill 

ha. Genom att svara på den efterfrågan som finns anser dessa bibliotekarier att biblioteket 

blir en del av det lokalsamhälle som det verkar i (Raber, 1996).  

 

3 Teori och metod 
 

För att en studies resultat ska ha validitet gäller det att välja en metod som 

överensstämmer med syftet för studien. Jag vill med min studie undersöka 

föreställningarna om rollen som tjänsteman på bibliotek och politikernas roll i förhållande 

till tjänstemannen och biblioteket. Enligt Bergström och Boréus (2017) ger 

diskursanalysen forskaren verktygen för att svara på frågor som handlar om just 

föreställningar kring något. En diskursanalytisk ansats i en studie inrymmer också en stor 

frihet; ”forskningsdesignen ska konstrueras efter projektets speciella karaktär” (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.80). Den kritiska diskursanalysen, utifrån Norman 

Fairclough (1995), ger även möjligheten att inte en kritisk roll till det som studeras då det 

finns en inbyggd reflexivitet i metoden. Fairclough lyfter även att diskurser i media bäst 

kan undersökas genom en kritisk diskursanalys.  

 

I detta kapitel presenterar jag Faircloughs kritiska diskursanalys som är utgångspunkten 

för denna studie samt det analysverktyg som jag använder; Faircloughs tredimensionella 

modell för diskursanalys. Som ingång till Fairclough kommer en kort presentation av vad 

en diskurs är och vad den ger oss tillgång till, diskursanalysens tradition inom B&I och 

diskursanalysen som teori och metod. 

 

3.1 Diskurs som begrepp och praktik 
 

Diskurs definieras av Winther Jørgensen och Phillips (2000) som ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s.7). Hur vi förhåller oss till något är 

en konsekvens av hur vi definierar och talar om detta något. Genom att kritisk undersöka 
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diskurser får vi verktyg för att förstå, uppfatta och förklara olika samhällsfenomen. 

Möjligheten ges även att uppmärksamma det som är dolt eller tas för givet i samhället. 

Diskurser som görs synliga har möjligheten att skapa förändring (Börjesson & Palmblad, 

2007).  

 

3.2 Diskursanalytisk tradition inom biblioteks- och 
informationsvetenskap  

 

I början av 1990-talet skrev Frohmann (1994) att diskursanalys är en användbar metod 

för forskning inom B&I. Han ansåg att metoden varit förbisedd inom B&I och framhöll 

fördelarna med en tvärvetenskaplig kvalitativ metod som erbjuder en kontextualisering, 

av till exempel socialt betingade mönster. Idag är diskursanalysen en etablerad 

forskningsmetod inom B&I och den används för att arbeta med olika typer av empiri som 

intervjuer, bilder och text. Som inspiration och ingång till denna studie har jag själv 

använt mig av Åse Hedemark (2009) och Joakim Hanssons (1998) diskursanalytiska 

studier.3 Hedemark skriver själv om styrkan i diskursanalysen inom B&I då den erbjuder 

möjligheten att se till språket som en avspegling av ”verkligheten” (s.29) men också som 

en aktiv del i att forma denna. Genom att gå till språket kan en insikt nås om hur olika 

fenomen definieras och kategoriseras. Diskursanalys inom B&I är även en bra metod för 

att studera maktförhållanden inom exempelvis kulturpolitiken (Lindsköld, 2013).  

 

Även i det lilla forskningsformatet, på studentuppsatsnivå, är diskursanalys som metod 

inom B&I väl etablerad. Flera studier har gjorts där metoden använts som ingång för att 

undersöka aktuella och omdebatterade ämnen som till exempel urval på bibliotek 

(Simonsson, 2013; Bilting & Holmudd, 2015) och stök på bibliotek (Karlsson & 

Nordlander, 2016). Jag ser själv fördelen med diskursanalysen för att undersöka en 

pågående debatt eller ett aktuellt fenomen. Ett större sammanhang kan fångas in och sättas 

in i diskursiva kontexter för att föra debatten och forskningen framåt.  

 

3.3 Diskursanalys som teori och metod 
 

Diskursanalys är en teoretisk och metodisk helhet vilket innebär att teori och metod inte 

kan hanteras separat från varandra. Ansatsen i forskningen är kritisk, vilket innebär att 

den söker att: ” […] utforska och kartlägga maktrelationer i samhället, och att formulera 

normativa perspektiv varifrån man kan kritisera dessa relationer och peka på möjligheter 

till social förändring” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 8).  

 

Diskurser utgår från att världen förutsätter ett språk som organiserar den sociala 

verkligheten. Diskursanalysen blir därmed en metod för att undersöka samhällsfenomen 

med språket i fokus. Språkets mönster är det som konstituerar de olika delarna men även 

det som sätter gränser för hur vi tänker och handlar (Bergström & Boréus, 2017). 

 

Diskursanalysen har sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Den säger att världen 

omkring oss är antiessentialistisk, att inget är bestämt av yttre förhållanden. Det finns 

inget som är sant eller äkta i sig utan det är socialt konstruerat. Kunskapen om världen 

omkring oss är endast tillgänglig utifrån hur vi kategoriserar den. Kategoriseringen sker 

genom social interaktion. Det påverkar hur vi sedan handlar socialt. Vårt handlade och 

vår syn på världen bygger på de gemensamma sanningar som vi socialt konstruerat, vilket 

 
3 Studierna presenteras i kapitel 2, Tidigare forskning och litteraturgenomgång. 
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även påverkas av den tid och kultur som vi befinner oss i. Vad som uppfattas som sant i 

en tid kan bli falskt i en annan (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

En av diskursanalysens grundpoänger är att inget material är mer autentisk än ett annat. 

Allt material gör anspråk på att säga något om verkligheten (Börjesson & Palmblad, 

2007). Fördelen med en diskursanalys av offentligt publicerade texter är transparensen då 

texterna som används till studien finns tillgängliga att ta del av. Det är även väsentligt att 

använda sig av texter publicerade i media, som i min studie, eftersom media besitter en 

problemformuleringsmakt. Den makten innebär att det medierna väljer att ta upp och 

beskriva påverkar den allmänna synen på vad som uppfattas som viktigt, bra eller dåligt. 

De frågor och perspektiv som medierna tar upp och beskriver har därför en stor betydelse 

för hur både samhällsaktörer och medborgare uppfattar dessa (Axelsson & Qvarsebo, 

2017). Medias problemformuleringsmakt har därmed ett inflytande över exempelvis 

vilken legitimitet bibliotekarien och biblioteket har i samhället då media är med och 

skapar bilden. 

 

Diskursanalytikern har inte för avsikt att nå en verklighet bortom diskurserna. Det är 

diskurserna i sig som är föremålet för analysen (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Den 

kritiska diskursanalysen vidgar dock ansatsen ytterligare genom att studera varför vissa 

diskurser är privilegierade eller förgivet tagna och andra marginaliserade. Bryman (2018) 

uttrycker det som att diskursen i den kritiska diskursanalysen ”således inte enbart för en 

redogörelse av vad som äger rum i samhället, utan den utgör också en process där mening 

skapas” (s.651).  

 

3.4 Faircloughs kritiska diskursanalys  
 

Faircloughs (2007) kritiska diskursanalys har sin utgångspunkt inom marxismen och vill 

klarlägga vilken roll diskurser har när det gäller att upprätthålla ojämlika 

maktförhållanden. Hedemark (2009) problematiserar den ideologiska ansats som 

Fairclough gör i sin kritiska diskursanalys. Hon påtalar hur begreppen diskurs och 

ideologi delvis kan anses täcka samma företeelse men att ideologi ofta sätts samman med 

en politisk ansats. Genom att ha ett visst synsätt på människorna och samhället så kopplas 

ideologier mer till makt och dominans än diskurser. Men när ideologiska diskurser 

avtäcks blir det möjligt att utveckla, förändra och vidga perspektiven. Forskningen kan få 

en direkt koppling till världen utanför sitt eget fält. Diskurserna formar och omformar 

verkligheten samtidigt som de också speglar den (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

För att undersöka hur media konstruerar diskurser är den kritiska diskursanalysen bäst 

lämpad enligt Fairclough. Genom analysmetoden går det att se hur textproduktionen i 

samhället är nära kopplad till utövning av makt. Ett komplext och viktigt förhållande att 

förstå då det påverkar samhället och individen. Media och produktion av texter är enligt 

Fairclough kopplat till politiska och ekonomiska intressen. Det är därför viktigt att alltid 

vara reflexiv i sin hållning och ifrågasätta en texts syfte och varför den är utformad som 

den är. Att aktivt se till vad som har valts bort och vilka intressen har styrt textens 

utformning (Fairclough, 1995). Textanalysen ensam är enligt Fairclough inte tillräcklig 

för en diskursanalys utan ett tvärvetenskapligt perspektiv där en social analys görs 

parallellt är nödvändig. Föreställningen om att diskurs är både konstituerande och 

konstituerad blir därför central i hans teori (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  
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3.4.1 Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys 

 

Genom att använda en specifik analysmodell för diskursanalysen finns en konkret ingång 

för att behandla ett empiriskt material. Som grund för min diskursanalys använder jag 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Modellen är återgiven i Figur 1 

med Winter Jørgensen och Phillips (2000, s.74) översättning av Faircloughs benämningar 

i modellen. 

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairclough (1995) beskriver den kritiska diskursanalysen som uppbyggd av tre delar som 

utgör varsin del av hans modell: Text, Diskursiv praktik och Social praktik. För att 

analysera en diskurs behöver de tre delarna och deras relationer till varandra undersökas 

enligt följande:  

 

Text kräver närläsning för att därigenom kunna reflektera och ställa frågor till den och 

hitta dess egenskaper. Det gäller att se de olika nivåerna i texten som till exempel innehåll, 

uppbyggnad och mening. Att se vad texten vill förmedla. Texten står inte ensam utan har 

en koppling till en socialt och kulturellt betingad syn på världen omkring oss. Det är 

viktigt att i den kritiska diskursanalysen fokusera på hur förhållandet mellan de som 

kommer till tals i materialet ser ut men även på metaforer, ordval och grammatik (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Diskursiv praktik fokuserar på processerna kring produktion och konsumtion av texten; 

vem som har skrivit vad och för vem (Fairclough, 1995; Winther Jørgensen & Phillips 

2000). I denna nivå framträder diskurserna som existerar i förhållande till andra sociala 

konstruktioner. Diskurser bidrar till att forma sociala strukturer samtidigt som diskursen 

i sig formas av redan existerande sociala strukturer (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Social praktik kopplar samman analysen av texten och diskurserna. I denna nivå ges en 

bredare förståelse för hur diskurser konstrueras och upprätthålls och i sin tur påverkar 
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våra sociala praktiker i form av faktiska beteenden (Fairclough, 1995). Språket blir som 

en bro mellan kommunikation och samhälle (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys tar sin början redan i 

problemformuleringen av en studie då den diskursiva praktiken hänger samman med den 

sociala praktik som den är en del av. En dynamisk relation uppstår genom att undersöka 

relationerna mellan diskursiv och social praktik (Winter & Jørgensen & Phillips, 2000). 

Eftersom en kandidatuppsats är en begränsad studie i tid och omfång har jag valt att 

fokusera på Text och Diskursiv praktik i min analys. Den Sociala praktiken kommer dock 

in i kapitel 6, Diskussion. Där sätter jag diskurserna i relation till deras påverkan på 

samhället/biblioteket genom att koppla diskurserna som framträder till tidigare forskning 

och litteratur. 

 

3.5 Problematisering av diskursanalys  
 

I en diskursorienterad ansats är det viktigt att reflektera över författarens egen roll. Alla 

är vi präglade av de diskurser som omger oss och det är omöjligt att helt frikoppla sig 

från dessa. Det innebär att diskursanalyser av samma material kan leda till olika svar 

beroende av författare, position och tidpunkt. Det visar tydligt på att det inte finns en 

objektiv verklighet att beskriva. Vi alla skriver och analyserar utifrån en särskild 

förförståelse och tolkningshorisont. Det gör att det är viktigt med en transparens och 

intersubjektivitet i denna typ av studie så att läsaren har möjligheten att kontrollera 

resultaten.  

 

Hedemark (2009) beskriver hur förförståelse för ett fält möjliggör att verkligen se 

diskurser framträda. Samtidigt kan förförståelsen även medverka till att reproducera 

diskurser i det empiriska materialet. Enligt henne är det dock värt att reflektera kring om 

inte de flesta studier, oavsett metodologisk utgångspunkt, påverkas av den som genomför 

studien.   

 

Jag befinner mig här med ena foten i B&I-forskningen. Med den andra i en praktisk 

biblioteksverksamhet ute på ett bibliotek där jag bland annat är med och planerar och 

bokar programverksamhet. I och med att jag befinner mig i båda kontexterna kan jag 

personligen ha förutfattade meningar om vad en bibliotekarie och ett bibliotek är och bör 

vara. Jag är en del av och medverkar i diskurserna kring det jag studerar. Att vara 

medveten om detta är en förutsättning för att söka hålla en distans till ämnet och materialet 

för studien. 

 

4 Empiriskt tillvägagångssätt 
 

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet utifrån det urval och de avgränsningar 

som är gjorda. Därefter presenteras det praktiska tillvägagångssättet av studiens 

diskursanalys. 

 

4.1 Avgränsning i tid 
 

Texterna till denna studie har tidsspannet 21 maj 2019 - 25 september 2020. 21 maj 2019 

är det datum då lokalpressen började skriva om förändringar i biblioteksplanen. 25 
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september 2020 är den senaste texten med anknytning till Lenningeraffären publicerad, 

före det att denna studie påbörjades.  

 

4.2 Urval av material 
 

Lenningeraffären ger studien en automatisk begränsning i sitt urval eftersom jag valt att 

använda mig av texter som har koppling till denna. Tillgång till materialet har jag fått 

genom databasen Mediearkivet. Jag har använt mig av artiklar, debattartiklar och ledare 

från databasen som matchar söksträngen bibliotek* (AND Sölvesborg* AND Lenninger) 

och som finns tillgängliga i fulltext. Den ursprungliga sökningen gav 360 träffar.  

 

För att få en hanterlig mängd texter att använda till denna begränsade studie gjordes en 

gallring av materialet för att täcka in lokalpress, de stora nationella tidningarna och 

facktidningar. Jag har till studien valt att använda mig av Blekinges två största 

lokaltidningar Blekinge Läns Tidning och Sydöstran (Kantar Sifo, 2019) samt Sveriges 

Radio Blekinge för att komma åt den lokala rapporteringen. För att komma åt de debatter 

och den bevakning som varit nationellt, kring Lenningeraffären, har jag valt att använda 

mig av de två största nationella dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

och de två nationella kvällstidningarna Expressen/Kvällsposten och Aftonbladet (Kantar 

Sifo, 2019). Genom biblioteksvärldens egen facktidning Biblioteksbladet och tidningarna 

Arbetet, Arbetsvärlden, Dagens Arena, Dagens Samhälle och Lag & Avtal har jag sökt 

ett inifrånperspektiv utifrån tjänstemannaprofessionen. Texten av Troberg (2020) är inte 

från Mediearkivet. Texten har jag själv sökt fram direkt genom fackförbundet DIK:s 

webbplats då jag ville få med text från ett fackförbund som organiserar bibliotekarier. 

 

Efter en manuell genomgång av texterna från ovan nämnda medier har dubbletter och de 

texter som inte har relevans, då texterna inte specifikt berör ämnet för studien, tagits bort.4 

Det slutgiltiga textunderlaget till studien består av 47 texter, se Bilaga 1: Empiriskt 

underlag. Texterna är publicerade antingen i tryckt form och/eller på webbplatser. 

Kategoriseringen av materialet utgår från respektive tidnings egen kategorisering av 

texterna. Allt som inte är debatt eller ledare hänvisar jag till som artikel oavsett om det är 

en nyhetsartikel eller ett längre reportage. Jag använder endast text för min diskursanalys. 

Ljudfiler och bilder i anslutning till det empiriska materialet är inte inkluderat i analysen. 

 
4.2.1 Textens avsändare 

 

I Mediearkivet finns inte någon dags-, kvälls- eller facktidning med uttalad politisk 

inriktning kopplad till SD. Jag har därför sökt på nättidningen Samtiden, 

(www.samtiden.nu) som har kopplingar till SD. De har inget publicerat material som rör 

Lenningeraffären under perioden 21 maj 2019 – 25 september 2020, som är den 

tidsmässiga avgränsningen för studien. Utifrån att SD som parti berör en stor del av denna 

studie och att ingen av tidningarna i det empiriska materialet har koppling till deras 

politiska åskådning har jag valt att inte vidare problematisera vilken eventuell politisk 

färg eller inriktning som respektive tidning/skribent har. 

 

 

 
4 I Sölvesborgs kommun har det, delvis parallellt med frågan om biblioteksplanen, pågått en offentlig 

debatt kring vilken konst som kommunen ska köpa in. Lenninger i sin roll som kulturchef har även varit 

del av denna debatt. Då det är biblioteken och bibliotekarien som tjänsteman som denna studie har sin 

utgångspunkt i har jag inte använt mig av artiklar som berör konstdebatten specifikt. 
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4.3 Praktisk genomförande av diskursanalysen 
 

Genom att analysera text går det att upptäcka framträdande egenskaper som representerar 

en diskurs. Det konkreta genomförandet av en diskursanalys kan dock göras på olika sätt 

varför jag här beskriver hur jag genomför min diskursanalys.  

 

Samtliga texter skrivs ut inför att analysen påbörjas. Jag läser igenom samtliga texter för 

att bekanta mig med dem. Utifrån Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys 

börjar jag sedan med Texten och närläsning av denna. Vid närläsningen undersöker jag 

om det finns något gemensamt mellan de olika texterna för att söka teman som kan leda 

vidare till diskurser (jmf Bryman, 2018).  

 

Under närläsningen görs en grov manuell kategorisering med färgmarkeringar i det 

fysiska materialet med utgångspunkt i studiens frågeställningar. De olika färgerna 

symboliserar olika teman som framträder. Under kodningen söker jag efter olika 

nyckelord i texten som anknyter till frågeställningarna. Under nästa steg i närläsningen 

och kodningen väljer jag, utifrån Faircloughs analysmodell, att främst utgå från 

begreppen transitivitet och modalitet i förhållande till texten för att avgränsa studiens 

omfång. Transitivitet ser till hur händelser och processer binds eller inte binds samman 

till olika subjekt och objekt. Modalitet fokuserar på vilket sätt som någon uttrycker en 

ståndpunkt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Texterna och de redan kodade 

kategorierna bearbetas åter för att även kodas i förhållande till begreppen transitivitet och 

modalitet. Till exempel har jag sett till vilka politiker, tjänstemän och experter som har 

fått komma till tals, hur de omtalas och vilket utrymme de ges för att uttrycka sig.  

 

I den Diskursiva praktiken undersöks hur text produceras och konsumeras. Fairclough 

(2007) benämner hur man tar en tidigare text och gör den aktuell genom analysen. En text 

står aldrig ensam utan ingår i ett nät tillsammans med andra texter, så kallad 

intertextualitet. Texter bygger på och syftar tillbaka till tidigare artiklar och händelser i 

dessa. Detta sätt att analysera texter och undersöka hur de bygger på tidigare texter kan 

bidra med kunskap om hur diskurser reproduceras (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). I denna studie innebär det att exempelvis se till om texterna har ett likvärdigt 

innehåll och knyter an till varandra samt vem som har skrivit vad och för vem. 

 

Under arbetet med den Diskursiva praktiken söker jag även att vara reflexiv och inte bara 

se till det som är utskrivet i texten. “What is ’said’ in a text is always said against the 

background of what is ‘unsaid’ – what is made explicit is always grounded in what is left 

implicit” (Fairclough, 2007, s.17). Jag ser exempelvis till bibliotekarier i det empiriska 

materialet, då det är den yrkesgruppen som är i fokus för studien, men som vid 

genomläsningen av texterna visar sig vara frånvarande.  

 

Under genomgången av texterna sparar jag ner citat under de kategorier som framträder 

i materialet. Citaten används i kapitel 5, Resultat, för att tydliggöra de framställningar 

som syns i materialet och som leder fram till att identifiera de diskurser som framträder i 

texterna.  Jag hänvisar även tillbaka till det empiriska materialet i kapitel 6, Diskussion. 

Genom att visa på hur jag grundar diskurserna i empirin och i den tidigare forskningen 

och litteraturen söker jag att skapa transparens kring studiens resultat.   
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5 Resultat 
 

Utifrån de föreställningar som framträder, med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar, utkristalliserar sig tre diskurser i det empiriska materialet. Diskurserna 

har namngetts efter det att hela materialet analyserats och utifrån det större sammanhang 

som de ingår i. De tre diskurserna utgör respektive avsnitt i detta kapitel; Diskursen kring 

den korrekta och kunniga tjänstemannen, Diskursen kring politikern som äger den 

kulturpolitiska frågan och Diskursen kring den frånvarande bibliotekarien. I respektive 

avsnitt beskrivs hur diskurserna framträder ur föreställningar i texten och de analyseras 

ner i sina mindre beståndsdelar. Diskurserna går delvis in i varandra då det i 

analysprocessen alltid sker en viss överlappning.  

 

5.1 Diskursen kring den korrekta och kunniga tjänstemannen   
 

I det empiriska materialet framträder en väldigt samstämmig bild kring 

tjänstemannarollen som utgår från Lenninger. Det är främst hon som får komma till tals 

och som ges utrymme i texterna. I artiklarna uttrycks ingen kritik eller något 

ifrågasättande av tjänstemannarollen utifrån hennes handlande fram till och efter att 

anställningen avslutades. Inga kritiska frågor ställs i artiklarna till Lenninger kring hennes 

agerande som enskild tjänsteman och i förhållande till det politiska styret i kommunen. 

Istället skrivs bilden fram av den korrekta och kunniga tjänstemannen som står upp för 

det demokratiska uppdraget i sin yrkesroll.  

 

Lenningers intervjuas på sin sista arbetsdag, 25 oktober 2019, i Blekinge Läns Tidning 

med följande inkännande beskrivning: ”Hon svarar korrekt på våra frågor men det 

framgår tydligt att hon är skakad över det inträffade” (Ohlsson, 2019). Frågorna i 

artiklarna till Lenninger handlar om svårigheten att som tjänsteman verka under det 

rådande politiska styret. Det är Lenninger själv som är självreflekterande i sina svar och 

påtalar hur hon hela tiden sökt att hålla sig korrekt gentemot politikerna och samtidigt 

säger hon att hon ”ångrar inget av det jag sagt och gjort” (Ohlsson, 2019). Karin Linder, 

generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, uttrycker tydligt den framställning av 

tjänstemannen som växer fram i genomgången av det empiriska materialet: ”Det är svårt 

att inte tolka detta som något annat än ett straff för att kulturchefen stått upp för sitt 

verksamhetskunnande. Jag hoppas detta blir en engångsföreteelse i svenskt kulturliv” 

(Clemens, 2019d).  

 

I januari 2020 fick Lenninger ett helt uppslag i Dagens Nyheter där hon gav sin syn på 

vad som ledde fram till att hennes anställning som kultur- och bibliotekschef i 

Sölvesborgs kommun avslutades. Hennes utgångspunkt är att uppdraget blev omöjligt att 

utföra, ”att vara opolitisk tjänsteperson när all kultur förvandlas till politik” (Lenninger, 

2020, s.6).  Hon skriver om hur hon i rollen som högre tjänsteman inte är främmande för 

att arbeta nära politiker och förvaltning. Det ingår, enligt henne, i uppdraget att ha en 

dialog med dessa och att kunna samarbeta. Det hon sedan lyfter och problematiserar 

vidare är gränsen för samarbetet och vart den går.  Hon pekar på hur man som tjänsteman 

ska hantera att politiker gör politiska skrivningar i biblioteksplanen som ett sätt för att 

genomföra den egna partipolitiken. Konflikten som sedan kan uppstå för tjänstemannen, 

i detta fall bibliotekschefen, är när denne får som uppgift att presentera planen och därmed 

legitimera de politiska skrivningar som gjorts i den. Lenninger beskriver hur hon sökt att 

”hitta den gräns för vad man kan använda en tjänsteperson och hens underskrift till” 
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(Lenninger, 2020, s.7).5 I Sydöstran i maj 2019 beskrivs exempelvis hur Samstyrets nya 

förslag till biblioteksplan är författat av Louise Erixon från SD och bibliotekschefen 

Lenninger. Sydöstran uttrycker det som att de båda i biblioteksplanen vill ”tydliggöra en 

ny inriktning i politiken” (Smångs, 2019a, s.23). Här blir det tydligt för läsaren hur 

tjänstemannen som yrkesperson kopplas ihop med politiska beslut. För läsaren framstår 

det här som att Erixon och Lenninger tillsammans har en samsyn som de söker att 

förverkliga i biblioteksplanen. Smångs artikel är den enda texten som kopplar samman 

politikern och tjänstemannen utan att problematisera förhållandet mellan dem.  

 

Lenninger själv reflekterar över samarbetet med politikerna drygt en månad före det att 

hon avgår, i en intervju i Biblioteksbladet. När hon får frågor kring utmaningen i att som 

tjänsteman verkställa en politik uttrycker hon att det delvis ingår. Styret i en kommun kan 

växla under olika mandatperioder. När politiken hamnar för långt ifrån den egna 

övertygelsen och om lagstiftningen som den egna verksamheten har sin grund i utmanas 

uttrycker hon det som att: ”Det är kanske att ta det eller att kliva av” (Clemens, 2019a). 

Dryga året efter att Lenninger slutade som kultur- och bibliotekschef framgår det i 

Biblioteksbladet att hon fortsatt att funderat kring rollen som tjänsteman i en politiskt 

styrd verksamhet. Hon uttrycker oron över att ha blivit ”aktivisten som jag absolut inte 

ville bli” och hur hon funderat kring ”om jag drev något som jag tyckte var viktigt som 

jag i min position inte borde ha gjort” (Clemens, 2020). En tydlig reflektion kring hur den 

neutrale tjänstemannen förväntas förhålla sig.  

 

Troberg (2020), fackordförande för DIK, talar i sin debattartikel om tjänstemännen som 

en förutsättning för det demokratiska systemet. Men också om de utmaningar som de på 

ett professionellt plan kan möta gentemot politikerna:  

 
Tjänstemän har å ena sidan ett ansvar att följa lagen och å andra sidan att 

verkställa politiska beslut. Detta är normalt inte ett problem, då det naturligtvis 

inte ska fattas lagvidriga politiska beslut. Men i kommunalpolitiken tycks det 

på vissa platser ha blivit mer regel än undantag att tassa runt i lagens 

gränstrakter. Det skapar en ohållbar situation för de tjänstemän som är satta 

att verkställa besluten, speciellt när en höjd varningsflagga i demokratins 

tjänst riskerar att leda till personliga repressalier (Troberg, 2020). 

 

Hösten 2020 blir Anders Nylander klar som ny kultur- och bibliotekschef i Sölvesborgs 

kommun. Nylander intervjuas i Blekinge Läns Tidning inför sitt nya uppdrag. Redan i 

inledningen av texten beskrivs han som en trygg person som ”tittar folk rakt in i ögonen, 

och han svarar rakt på frågor han får”. Reportern i artikeln beskriver, som en kontrast till 

den lugne Nylander, hur han nu kommer att ge sig in i ett ”getingbo”. Nylander själv 

uppger att många i hans omgivning ”är upprörda och frågande” kring varför han valt att 

ta sig an jobbet. Han uttrycker också hur han är rädd för att betraktas som en ”förrädare” 

(Karlsson, 2020). Nylanders ord visar här på hur tjänstemannen som arbetar nära en 

arbetsgivare starkt förknippas med denne. Nylanders förhåller sig till sin nya roll utifrån 

en övertygelse om just tjänstemannens korrekthet och kunnighet. Han uttrycker det som 

att erfarna politiker har lärt sig ”att deras jobb inte är detaljstyrning” (Karlsson, 2020). 

Han har tidigare varit med om att politiker velat detaljstyra och att det beror, enligt 

honom, på en politisk ovana (Karlsson, 2020; Biblioteksbladet, 2020). Tjänstemannen 

beskrivs här som den som vet hur det ska fungera inom en verksamhet. Politikerna är 

 
5 I det empiriska material som jag använt finns inget svar från SD eller kommunstyrelsens ordförande 

Louise Erixon på Lenningers uppslag i Dagens Nyheter. 
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nybörjare som så småningom kommer lära sig sin roll i verksamheten. I Lag & Avtal, en 

facktidning som fokuserar på arbetsrätt, bekräftar Rolf Solli, tidigare professor vid 

Förvaltningshögskolan och nu vid Högskolan i Borås, det som Nylander beskriver. Hur 

det är politikerna som inte vet sin roll i förhållande till den erfarna tjänstemannen:  

 
Om många nya kommer in i nämnder och styrelser utan koll på hur det 

fungerar kan det börja gnissla. Skiljelinjen mellan politikerns och 

tjänstemannens roll är inte självklar, och den som vunnit i ett val och är ovan 

vid politik kan ha föreställningen att man kan bestämma allt (Sivertsson, 

2019). 

 

Även kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon beskriver, våren 2019, en positiv syn 

på tjänstemannen. Det gör hon utifrån att det är denne som politikerna vänder sig till med 

frågor när handlingsplaner och policys ska utformas. Det är tjänstemännen som enligt 

henne sitter inne med ”expertkunskaperna” (Lindkvist, 2019).  

 

Diskursen kring tjänstemannen framträder utifrån de ord och beskrivningar som 

framkommer i det empiriska materialet. Citat och utdrag från artiklarna visar på detta med 

de ord och uttryck som både journalister, politiker, tillfrågade experter och binds till den 

reflekterande tjänstemannen (jmf Fairclough, 1995). Tjänstemannen framträder som den 

som är exempelvis korrekt, verksamhetskunnande, har expertkunskaper, arbetar i 

demokratins tjänst och förhåller sig opolitisk. Oemotsagda beskrivningar som 

konstruerarar diskursen kring den korrekta och kunniga tjänstemannen i sin yrkesroll och 

i förhållande till politikerna.   

 

5.2 Diskursen kring politikern som äger den kulturpolitiska frågan 
 

I så gott som samtliga artiklar, förutom de från Sveriges Radio Blekinge och lokalpressen, 

beskrivs Sölvesborg som SD:s skyltfönster. I Svenska Dagbladet utvecklas 

skyltfönstermetaforen och beskrivs som att: ”Den som kikar in ska kunna se att partiet 

kan vara med och styra – och att det då blir stora förändringar” (Kudo, 2019). 

 

I genomgången av det empiriska materialet blir det tydligt hur det aktivt skyltas i fönstret 

genom exempelvis den nya biblioteksplanen som visar på vad SD vill signalera. Erixon 

(2019) skriver själv om biblioteksplanen att utöver ”ändringar av redaktionell karaktär” 

fanns det även ”andra ändringar som var principiellt och signalpolitiskt viktiga.” Den nya 

biblioteksplanen är Samstyrets biblioteksplan men ändå framstår den i texterna som SD:s 

plan. Det går inte finna någon politiker, från något annat av Samstyrets partier, som uttalar 

sig om biblioteksplanen eller i själva Lenningeraffären. Samstyrets kulturpolitik framstår 

som SD:s politik med visionen att visas upp på nationell nivå genom Erixon.  

 

När fritids- och kulturnämndens ordförande från SD tillfrågas om skrivningar i 

biblioteksplanen hänvisar han till Erixon, trots att det är han som sitter i den nämnd som 

ska ansvara för frågan formellt (Smångs, 2019a). I Svenska Dagbladet framgår även hur 

SD lokalt i Sölvesborg stöttas av partiet genom att de bekostar en tjänst som politisk 

sekreterare i kommunen (Kudo, 2019). Allt för att ett skyltfönster för resten av Sverige 

ska kunna visas upp. Fram träder Diskursen kring politikern som äger den kulturpolitiska 

frågan. 
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Författaren Ulrika Kärnborg (2019) pekar på hur många med ”reflexmässiga floskler” 

försvarar kulturlivet när en SD-politiker uttalar sig om kulturpolitiken. Det görs dock utan 

att ha en egen tydlig kulturpolitisk agenda mer än att de är mot SD:s politik. I ett samhälle 

där vi inte satsat på kulturpolitiken, skriver hon, kan auktoritära krafter nu ta över frågan 

då de verkligen insett ”kopplingen makt-politik-kultur”. Kulturjournalisten Björn Wiman 

(2019) pekar även på att det som sker i Sölvesborg angående biblioteksplanen kan ses 

som ”små glidningar” i kulturpolitiken ”eller ett tydligt exempel på hur kultur- och 

mediepolitiken används av den nya högerpopulismen”. Wiman skriver att den 

kulturpolitiska frågan lämnats av det politiska etablissemanget då de inte prioriterar eller 

lyfter frågan. SD står ensamma med en tydlig inriktning och konkreta förslag om vad de 

vill genomföra med sin kulturpolitik, med start i Sölvesborg. 

 

Frånvaron av andra partiers röster i den kulturpolitiska debatten gör att det inte framgår 

vad de har för kulturpolitiska ambitioner. När SD ligger steget före med färdiga förslag 

kommer röster mot dessa men utan egna förslag på vad man istället vill göra. Både 

oppositionen och de partier som styr tillsammans med SD i Samstyret är i stort sett 

frånvarande i det empiriska materialet kring deras förhållande till kulturpolitiken. SD 

däremot framstår som att de har en tydligt uttalad kulturpolitik som de aktivt vill 

genomföra och även får förmedla i artiklar. Troberg (2020) talar om att partier som inte 

ser till att göra sig hörda i kulturpolitiken slumpar bort kulturpolitiken. 

 

SD:s Erixon (2019) skriver själv i en debattartikel att de förändringar som de vill göra i 

biblioteksplanen ”lett till oproportionella reaktioner från en hysterisk kulturelit och 

vänsterliberala politiska motståndare”. Starka värdeladdade ord. Samtidigt använder 

skribenter som är motståndare till SD:s politik sig av uttryck som: ”även om SD-styret 

[…] inte startat några bokbål” (Petterson & Widman Lundmark, 2019) och en ”tystande 

marsch” (Perlenberg, 2019). Referenser dras till den pågående utvecklingen i Ungern och 

Polen (Svensson, 2019) och att ”nationalismen hotar hela idén med biblioteket” (Wiman, 

2019). Den miljöpartistiska kulturministern Amanda Lind uttrycker sig även skarpt i en 

kommentar till förslaget av den nya biblioteksplanen: ”Vi har sett hur människor 

förvägrats sina språk förr, och det slutar alltid i att de tystas. Och tystnar människor tystnar 

demokratin” (Biblioteksbladet, 2019). 

 

I artiklar i Blekinge Läns Tidning och Sydöstran hösten 2019 framgår det att oppositionen 

återremitterat Samstyrets biblioteksplan vid två tillfällen för att fastställa så att den inte 

strider mot biblioteks- och språklagen. När kommunens jurist i november ger klartecken 

till att planen inte gör det klubbas den till slut igenom i december (Ohlsson, 2019; 

Smångs, 2019b). När biblioteksplanen går igenom i Kultur- och fritidsnämnden säger en 

förtroendevald från Vänsterpartiet att felet är att biblioteks- och språklagen, som 

biblioteksplanen prövats mot av kommunens jurist, ”är totalt tandlösa”. Det är skälet till 

att biblioteksplanen kan legitimeras (Smångs, 2019a). Det socialdemokratiska 

oppositionsrådet sammanfattar den nya biblioteksplanen som att det kan tyckas röra sig 

om små detaljer ”men jag tror det kan leda till stora förändringar på sikt” (Clemens, 

2019c). Tro blir ett vagt uttryck som inte utvecklas i vilka faktiska konsekvenser 

förändringarna kan innebära. SD själva kan hänvisa till att den kulturpolitik som de vill 

genomföra inom biblioteksverksamheten är korrekt utformad då den inte strider mot 

bibliotekslagen. Det går att ha åsikter om innehållet men inte dess korrekthet.  

 

SD är ett parti med ett växande stöd. Efter valet 2022 kan de bli Sveriges största parti och 

därmed få ett allt större inflytande nationellt och kommunalt när det gäller 
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biblioteksfrågor. Utifrån detta undersökte Biblioteksbladet (Eriksson, 2020) om landets 

bibliotekschefer var oroliga över ett förändrat politiskt styre i sin kommun. 30 procent 

svarade ja. Av frisvaren gick det tydligt att utläsa att oron var kopplad till SD. SD:s 

kulturpolitiska plan för biblioteken verkar vara tydlig för bibliotekscheferna genom 

Lenningeraffären. SD ses av flera som ett hot mot en önskvärd biblioteksverksamhet. 

Lenninger uttrycker själv komplexiteteten i förhållandet mellan bibliotekschefen och de 

folkvalda politikerna i kommunen:   

 
Det har varit ett val, en kommun har röstat fram ett nytt styre. Jag har samtidigt 

ett uppdrag och en vilja [att] skydda en viktig institution som biblioteket är. 

Jag kan inte sätta mig över ett valresultat. Absolut inte, det är mitt uppdrag att 

balansera här emellan (Lindkvist, 2019).  

 

Bülow (2020), politisk chefredaktör på Sydöstran, beskriver hur det borde bekymra den 

politiska ledningen i Sölvesborg att ”olusten är stor hos alla som är kulturintresserade och 

kompetenta tjänstepersoner att söka jobb i en kommun som styrs av ett 

sverigedemokratiskt kommunalråd”. Han skriver om hur SD:s tankar kring 

kulturpolitiken går emot den rådande synen i landet. Politik handlar om åsikter och viljan 

att förändra. Men motförslagen till SD presenteras inte. 

 

Hur omstridd frågan om den nya biblioteksplanen än var, så blir det ändå tydligt i 

artiklarna, hur det i slutändan är SD med Erixon i spetsen som visar på en uttalad 

kulturpolitik, för biblioteket i detta fall, och som även driver igenom den. De har makten 

kring frågan då inga direkta argument, mer än mot SD, presenteras av opposition och 

kritiker. Tjänstemannen kan inte stå emot de politiska besluten. De kan påtala fakta men 

sedan gäller det att ”ta det eller kliva av” som Lenninger uttrycker det om politikerna 

väljer en annan väg (Clemens, 2019a).  

 

Expressen placerar Lenninger på plats 34 av 100 på Expressens lista över Årets kvinna 

2020 med motiveringen: ”Oberoende tjänstemän med integritet är viktigt för demokratin. 

När kommunpolitikerna med SD i spetsen försökte detaljstyra tjänstemännen, gömma sig 

bakom dem och närapå kringgå lagen – då vägrade Lenninger och fick sparken. Sedan 

avslöjade hon vad som hänt” (Expressen, 2020). Men den hjältemodiga motiveringen 

förändrar inte det faktum att SD:s kulturpolitik gick igenom i Sölvesborg. 

Lenningeraffären slutade det med att SD fick igenom sin biblioteksplan med sina önskade 

revideringar och tillägg. Kommunjuristen styrkte att biblioteksplanen inte stred mot 

någon lag. Lenningers anställning avslutades med motiveringen att arbetsgivaren och 

Lenninger ”har skilda syn på chefskapets roll och uppdrag i det förändringsarbete” som 

pågår i kommunen (Jilder & Loman, 2019). 

 

I den Diskursiva praktiken (Fairclough, 1995) blir det tydligt hur SD tar och får utrymme 

för att presentera sin kulturpolitik. Dels aktivt genom att kommentera de ändringar de vill 

göra och gör i biblioteksplanen. Men också indirekt genom att ingen alternativ möjlig 

motbild från andra partier visas upp. I ledare och debattartiklar uttrycks motståndet mot 

SD i sig utan att konkret lyfta en annan kulturpolitik. En önskan om att till exempel bygga 

ett nytt stadsbibliotek för att stärka självbilden för biblioteken samt skapa en attraktiv 

mötesplats i Stockholm säger lite om hur den dagliga biblioteksverksamheten ska eller 

kan utformas när SD ”hotar hela idén med bibliotek” (Wiman, 2019). I artiklarna framgår 

samtidigt hur SD hela tiden står fast vid sin uttalade kulturpolitik. De bemöter de frågor 

som ställs kring biblioteksplanen. De låter planen prövas juridiskt och de får efter det 
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igenom den i den kommunala nämnden. De äger den kulturpolitiska frågan. Erixon blir 

ansiktet utåt som personifierar Diskursen kring politikern som äger den kulturpolitiska 

frågan.  

 

5.3 Diskursen kring den frånvarande bibliotekarien  
 

I det empiriska materialet lyser bibliotekarien som yrkesgrupp med sin frånvaro. Trots att 

det är de som ska arbeta med och förverkliga den biblioteksplan som klubbas igenom av 

politikerna. En plan som utgör grunden för verksamheten. Endast i en artikel befinner en 

journalist sig uttryckligen inne på biblioteket. I oktober 2019 är Biblioteksbladet på 

Sölvesborgs bibliotek och intervjuar besökarna om deras syn på biblioteksplanen. I en 

kort passage i artikeln uttalar sig en biblioteksassistent och uttrycker en inlindad kritik 

mot styret i kommunen: ”[…] jag har vänner från resten av landet som nämner Sölvesborg 

och det är inte i positiva ordalag. Jo, förresten, reaktionerna här, när folk sätter upp pride-

flaggor och så det ses som positivt” (Clemens, 2019c).6  

 

I juni 2020 är första gången en bibliotekarie intervjuas, och denne är även facklig 

representant på Sölvesborgs bibliotek. Artikeln handlar om att det nu finns flera lediga 

tjänster ute på biblioteket. Detta kan kopplas till den rotation som skedde när Lenninger 

slutade hösten innan. Bibliotekarien beskriver hur verksamheten, sedan dess, gått på 

”konstgjord andning” med hjälp av timanställda. Frågan om det är svårt att rekrytera ställs 

i allmänna ordalag, utan att gå in på frågor kopplat till Lenningeraffären. Bibliotekarien 

svarar att ”Det går i vågor” när det gäller rekrytering till biblioteket. Hen tillägger att även 

när alla tjänster är tillsatta kommer Sölvesborgs bibliotek ändå vara det bibliotek som har 

minst antal utbildade bibliotekarier per invånare i Sverige (Ferneborg, 2020).  

 

I den Diskursiva praktiken, utifrån Faircloughs analysmodell (Fairclough, 1995; Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000) blir det här tydligt hur det som inte benämns eller omtalas 

genom sin frånvaro konstruerar en diskurs i det empiriska materialet, Diskursen kring den 

frånvarande bibliotekarien. Varför bibliotekarien inte hörs i rapporteringen och debatten 

kring Lenningeraffären kan hänga samman med det dilemma som Troberg lyfter: 

”Tjänstemän är bara människor. De har familjer att försörja och lån att betala. Det är 

lättare att hålla tyst än att potentiellt stå arbetslös” (Troberg, 2020). En kommunanställd 

kvinna uttrycker i en artikel hur rädslan för ”repressalier” från arbetsgivare och politiker 

gör att kritiska åsikter och ställningstaganden tystas. Hon menar att politiken ”infekterar”. 

En facklig representant talar om ett klimat som ”hårdnat” (Lund, 2019, s.32). 

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad men i en ledare i Sydöstran konstateras att 

avslutandet av Lenningers anställning var ”en signal till alla kommunala tjänstemän om 

att yttrandefriheten inte skall tas för given i Sölvesborg” (Bülow, 2019).  

 

I Arbetet framgår det att SD fick 29 procent av rösterna i kommunvalet 2018. Sölvesborg 

beskrivs här som en välmående småstad men att uppdelningen för eller mot SD har blivit 

ett arbetsmiljöproblem. När SD fick makten har många av de som tidigare tyst 

sympatiserade med dem vågat stå för sin politiska åsikt. Polariseringen på arbetsplatserna 

har till och med blivit mätbar. I en risk- och konsekvensbedömning inom individ- och 

familjeomsorgen framgår det att ”den negativa uppmärksamheten som kommunen och 

 
6 I Arbetet beskrivs Sölvesborg hösten 2019 som den svenska stad som har flest synliga Pride-flaggor per 

capita. Dessa är uppsatta som en protest mot Samstyrets beslut om att inte längre hissa Pride-flaggan på 

kommunhusets flaggstänger (Lund,2019). 
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dess styre ådrar sig” påverkar arbetsmoralen (Lund, 2019, s.33). Likväl som en del ser 

SD som problemet framgår det att andra anställda upprörs över hur SD och därmed 

arbetsgivaren baktalas offentligt av andra anställda (Lund, 2019). Ingenstans i det 

empiriska materialet går det att utläsa hur de biblioteksanställda förhåller sig till att deras 

arbetsplats hamnat i mediefokus. När Lenninger intervjuas i de olika medierna kommer 

hon inte heller in på arbetsplatsen i sig och de anställda som hon representerar som chef.  

  

Den samstämmighet som utkristalliserat sig i det empiriska materialet kring Diskursen 

kring den korrekta och kunniga tjänstemannen kan även här ha betydelse för Diskursen 

kring den frånvarande bibliotekarien. En korrekt och kunnig bibliotekarie kan se det som 

att det inte är dennes roll att uttala sig i en pågående politisk debatt, oavsett vilken syn 

denne har på de frågor som offentligt debatteras. Medierna kan även medvetet ha valt bort 

yrkesgruppen i sin bevakning genom att se till Lenningeraffären utifrån att den främst 

berör tjänstemannen som chef i förhållande till det politiska styret. Eller så är det som 

både artikeln i Arbetet (Lund, 2019) och DIK:s fackordförande Trobergs (2019) text visar 

på, rädsla skapar tystnad. Då kommer medierna inte åt röster med ett inifrånperspektiv av 

biblioteksverksamheten. Oavsett orsak är bibliotekarien frånvarande i diskursen som rör 

dem själva.  
 

6 Diskussion 
 

Om en studie enbart ser till en enskild diskurs riskerar den att missa helheten och det 

sammanhang som diskursen är en del av. De tre diskurserna som framträder i denna studie 

står inte oberoende av varandra. Diskurserna går in i varandra, verkar parallellt och 

motsäger delvis varandra. I detta kapitel knyter jag ytterligare an diskurserna till studiens 

syfte och forskningsfrågor för att diskutera studiens resultat. Diskussionen förankras i 

tidigare forskning och litteratur som presenteras i kapitel 2. Kapitlet avslutas med studiens 

slutsatser, reflektion och förslag till fortsatt forskning 

 

6.1 När diskurserna möts 
 

Utifrån Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys utgör den Sociala 

praktiken den nivå som ger en bredare förståelse för hur diskurserna konstrueras och 

upprätthålls och i sin tur påverkar våra sociala praktiker i form av faktiska beteenden 

(Fairclough, 1995). Att exempelvis bara se till Diskursen kring politikern som äger den 

kulturpolitiska frågan och inte se den tillsammans med Diskursen kring den korrekta och 

kunniga tjänstemannen gör att studien skulle missa den spänning och de motsättningar 

som finns mellan dessa. Den samstämmiga positiva bilden av tjänstemannen i det 

empiriska materialet står i kontrast till hur det nya politiska landskapet ser ut och 

uppfattas. Ett nytt politiskt landskap växer fram där det är viktigt att ställa frågor kring 

hur långa politikernas armar ska vara gentemot biblioteken. Men även bibliotekariens 

armar gentemot politiken. 

 
6.1.1 Tjänstemannens val av roll 

 

Med ett mer polariserat politiskt landskap kan synen på tjänstemannen påverkas både 

utifrån och inifrån professionen. Den traditionella bilden av tjänstemannen har varit den 

där politikern kan ta hjälp av tjänstemannens expertkunskap för att utforma exempelvis 

en ny biblioteksplan. Tjänstemannen har här haft den tydliga rollen av den klassiska 

Byråkraten. Precis om Lenninger beskrivs ha gjort, i det empiriska materialet, tillför 
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byråkraten sak- och expertkunskap och påtalar vilka regelverk politikerna har att förhålla 

sig till (jmf Hysing & Olsson, 2012). Genom att tydligt hänvisa till skrivningar i 

exempelvis bibliotekslagen kan byråkraten få tyngd i argumenten gentemot politikerna 

angående exempelvis prioriterade grupper i verksamheten. En legitimitet för yrkesrollens 

kompetens skapas utifrån lagar, praxis och styrdokument som tjänstemannen kan hänvisa 

till i sin yrkesutövning.  

 

Michnik (2015) visar i sin studie på de nära relationer som är mellan bibliotekschefer och 

politiker på kommunal nivå. Ett samarbete mellan dessa uttrycks som en självklarhet för 

verksamheten. En ansats som även uttrycks i mitt empiriska material. Att en majoritet av 

bibliotekscheferna i Michniks studie uppger att lokalpolitikerna visar ett stort eller väldigt 

stort intresse för biblioteken behöver dock inte alltid tolkas som positivt från 

bibliotekschefernas sida. I Michniks studie framgår det inte varför politikerna visar ett 

stort intresse. Utifrån Lenningers (2020) och Erikssons (2020) artiklar framgår det tydligt 

att det för bibliotekscheferna är stor skillnad om intresset från politikerna bygger på att 

de vill detaljstyra verksamheten utifrån egna politiska mål. Eller om de är genuint 

intresserade av hur biblioteken med sina tjänstemän kan utveckla verksamheten utifrån 

deras expertis och kunskap.  

 

Om nya politiker och politiska partier i maktposition delvis väljer att frångå den ordning 

som tjänstemännen är vana vid förändrar det förutsättningarna för yrkesrollen och i 

förlängningen biblioteket. Diskursen kring politikern som äger den kulturpolitiska frågan 

visar tydligt på vilken makt politiska partier har i förhållande till biblioteket om de väljer 

att aktivt använda den. Biblioteken kan, som i SD:s fall i Sölvesborg, användas för att 

visa upp en aktiv kulturpolitik. Beroende av utformningen av ett partis kulturpolitik och 

den egna politiska övertygelsen kan politikern som äger den kulturpolitiska frågan 

uppfattas som ett hot mot bibliotekets självständighet genom detaljstyrning. Eller som 

någon som värnar om institutionen. Det som till stor del skapade kontroverser kring den 

nya biblioteksplanen i Lenningeraffären var det fokus som lades på skrivningar som rör 

mångkultur. Dahlberg (2019) påtalar i sin studie att exempelvis mångfald är ett så pass 

självklart begrepp inom kultursektorn att denna inte motsätter sig avsteg från principen 

om armlängds avstånd för att uppnå och uppmuntra detta. Om politiker aktivt går in i 

frågor som professionen värnar om upplevs inte detaljstyrning som ett hot. Eftersom 

personer med annat modersmål än svenska är en prioriterad grupp i Bibliotekslagen 

(2013) blir det en tydlig motsättning när det är just denna grupp som upplevs få ett 

inskränkt utrymme i en ny biblioteksplan.  

 

Utifrån Rabers (1996) Socialaktivistiska synsätt kan prioriteringarna i bibliotekslagen 

(2013) tolkas som bibliotekets uttalade roll att stå upp för potentiellt svaga gruppers 

behov. Biblioteket och dess tjänstemän ser till att aktivt vara en garant för att stärka en 

grupp och ge dem möjligheten att skapa sig en starkare position i samhället. Utan ett 

Socialaktivistiskt synsätt och en aktiv lagstiftning riskerar grupper att hamna utanför 

bibliotekets prioriteringar. Med ett Konservativt synsätt riskerar grupper att inte få del av 

bibliotekets arbete genom att arbetet inte anpassas specifikt till prioriterade målgrupper. 

Om biblioteket ses som en mer kommersiell aktör, där bibliotekariens arbete anpassas 

efter utbud och efterfrågan, riskerar grupper som inte är medvetna om vad de har rätt att 

efterfråga från biblioteket att marginaliseras och hamna utanför bibliotekets verksamhet 

(Raber, 1996). Även utifrån Budds (2007) syn på biblioteket, som platsen som ger 

möjligheten till ett jämlikt deltagande i samhället, kan bibliotekarien bli en avgörande 

faktor för deltagandet om biblioteksplaner politiseras. Utifrån den bild som framträder 
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för invånarna i en kommun, genom lokalmediernas rapportering, gäller det att tränga 

igenom med bilden av vad biblioteket står för och kan erbjuda. När det framställs som att 

bibliotekets verksamhet genomgår stora ändringar behöver biblioteket nå ut med 

budskapet om att de exempelvis tar emot inköpsförslag och kan göra fjärrlån av litteratur 

som inte finns på det egna biblioteket. Bibliotekarien kan här behöva ta till sig av 

entreprenörens syn på tjänstemannarollen. Att söka innovativa och kreativa lösningar för 

att utifrån biblioteksplanens skrivningar söka att hitta arbetssätt som inte går emot 

biblioteksplanen men samtidigt gör dess skrivningar mer flexibla i förhållande till 

utformningen av verksamheten på golvet. Det som politikern ser som signalpolitik i 

biblioteksplanen kan i sina vaga skrivningar bli en tillgång för entreprenören (jmf Hysing 

& Olsson, 2012). 

 

I Biblioteksbladet (Eriksson, 2020) uttrycks de farhågor som bibliotekschefer runt om i 

Sverige har kring att arbete under ett SD-styre. Även i Lag & Avtal (Sivertsson, 2019) 

framgår svårigheter med att behålla och rekrytera chefer till kommuner där SD sitter vid 

makten. Utifrån detta riskerar tjänstemän i chefsposition att bli Politiserade tjänstemän. 

Om det är svårt att rekrytera och erfarenhet finns av konfliktfyllda samarbeten gentemot 

tjänstemännen kan de styrande välja att tillsätta chefsposter utifrån politiska kriterier och 

inte meriter (jmf Hysing & Olsson, 2012). Samtidigt kan en tjänsteman söka sig till en 

tjänst i en kommun som har en politik som överensstämmer med dennes värderingar. En 

bibliotekschef som misstänks vara tillsatt på politiska grunder riskerar att påverka det 

allmänna förtroendet för biblioteket som institution. Alla beslut och ställningstaganden 

från bibliotekets sida riskerar att kunna bli ifrågasatta utifrån att en politisk agenda finns 

inom verksamheten. 

  
6.1.2 Det politiska spelet 

 

För bibliotekets autonomi behöver alla tecken på politisk detaljstyrning   uppmärksammas 

oavsett vilka värderingar som ligger i detaljstyrningen. En inkonsekvens riskerar att 

biblioteket inte uppfattas som en neutral institution utan som att det har en egen politisk 

agenda. Något som biblioteket inte ska ha enligt både Bibliotekslag (2013) och förslaget 

till ny biblioteksstrategi (Fichtelius, 2018). Med respekt för lag och praxis, från både 

politiker och tjänstemän, kan neutralitet upprätthållas. 

 

Lenningeraffären visar hur en biblioteksplan, där tjänstemannen bistått med 

expertkunskap, kan rymma skrivningar som inte går emot lagen men som är 

symbolpolitiskt utformade. I Sölvesborgs kommun byttes exempelvis skrivningen i den 

gamla biblioteksplanen som sa att ”det ska finnas litteratur på alla elevers modersmål” ut 

mot ”det ska finnas litteratur på andra språk än svenska” (Smångs, 2019a). Skrivningen 

visar på SD:s politiska inriktning genom sin kulturpolitik. Dryga månaden innan 

Lenningers avgång kommenterar även hon förslaget om tillgången av litteratur på andra 

språk med att ändringarna inte kommer göra någon större skillnad för låntagarna ”Redan 

idag är det ett fåtal böcker på främmande språk som köps in”. Efterfrågan är inte stor utan 

det blir en ”signalfråga” att få med i den nya biblioteksplanen (Clemens, 2019a). En bild 

målas här upp av att något som beskrivs som detaljstyrning av kritiska röster men som 

samtidigt inte påverkar det dagliga arbetet för biblioteket och bibliotekarien och i 

förlängningen användaren. Politikerna kan dock visa upp makten de besitter genom att 

ändå få in den nya skrivningen. Det framstår som vinnare i ett politiskt spel. SD påpekar 

även själva att det fortsatt kommer finnas en tillgång till böcker på annat språk genom 

fjärrlån och inköpsförslag (Smångs, 2019a). 
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Även om kulturpolitikens ideal har beskrivits som att det utgår från politikerna på 

armlängds avstånd är det svårt att se hur kulturpolitiken inte skiljer sig från annan politik 

(Vestheim, 2008). Hur biblioteken väljer att arbeta och prioritera i sin verksamhet bygger 

på de politiska beslut som tas och som ger förutsättningarna för verksamheten även när 

politikerna inte går in på detaljnivå.  Att utgå från att biblioteket skulle vara ett område 

som helt lämnas över i händerna på bibliotekarier för att utforma verksamheten blir en 

främmande tanke även ur ett historiskt perspektiv. Hansson (1998) visar på hur 

ideologiska anspråk på de svenska biblioteken alltid funnits. Han lyfter hur biblioteken 

redan vid förra sekelskiftet hade en fostrande inställning till sina låntagare. Den 

borgerliga medelklassen ville skapa dugliga medborgare genom att tillhandahålla 

litteratur och kunskap utifrån deras urval. Biblioteken var en: 

 
[…] politisk åtgärd i syfte från en dominerande ideologisk elit i samhället styra 

en verksamhet som bedöms viktigt ur aspekter som tar sin utgångspunkt i en 

kulturell identitet och skapandet av ett samhälle där en viss diskurs har den 

legitima makten (Hansson, 1998, s.135). 

 

Oavsett inställning till de olika politiska partierna är det inte svårt att se att ett parti vill 

göra avtryck i olika frågor. Politisk makt sätter prägeln utifrån den ideologi som de 

styrande har. Om det rört ett annat område än biblioteken kanske Erixons (2019) uttalande 

om att ett maktskifte i en kommun leder till ”reviderade planer och policys – eftersom det 

är dessa dokument som styr kommunens dagliga verksamheter" inte väckt 

uppmärksamhet. För kulturpolitiken är ett område där en uttalad konsensus rått kring 

politiker på armlängds avstånd (Hansson, 2018; Frenander, 2010). Om det blir ett nytt 

politiskt styre i Sölvesborg efter nästa val kommer förmodligen det nya styret att vilja 

sätta sin prägel på kommunens politik utifrån det avtryck som SD nu gör i exempelvis 

kulturpolitiken och den lokala biblioteksplanen. Även om biblioteksväsendet vill visa upp 

en bild av sig själva som oberoende i förhållande till de styrande politikerna visar 

Henriksson och Henriksson (2010) att explicit uttryckta politiska prioriteringar i 

biblioteksplaner inte är något nytt. Detaljstyrning i biblioteksplaner är inte ett fenomen 

som uppkommit efter det att SD hamnat i maktpositioner i olika kommuner. 

Polariseringen gentemot SD, som går att utläsa i det empiriska materialet, gör att frågan 

om detaljstyrning nu får stort utrymme i media. 

 
6.1.3 Att hantera det oönskade 

 

Dahlberg (2020) påtalar hur armlängds avstånd antingen råder eller så gör det inte det 

från politikernas sida. Det finns, enligt henne, inget mellanting. Jag ser det som att detta 

gäller från båda håll. Det är viktigt att även vända på perspektivet. Att reflektera över hur 

det påverkar legitimiteten för biblioteket om en tjänsteman låter de egna politiska 

värderingarna påverka yrkesutövningen. I det empiriska materialet framställs det av 

ledare och Biblioteksbladet som att tjänstemän på bibliotek inte skulle kunna dela åsikter 

med SD. Det gäller att våga vidga tanken och se att alla politiska åsikter kan finnas bland 

bibliotekarier (jmf Blomgren, 2012; Sundeen & Blomgren, 2020). 

 

Om biblioteket ska vara en neutral institution behöver bibliotekspersonalen aktivt förhålla 

sig till neutralitetsprincipen (Sundeen & Blomgren, 2020). Lenninger själv sätter i 

Biblioteksbladet fingret på den reflektion som aktivt krävs i yrkesrollen i förhållande till 

neutralitetsprincipen. Hon uttrycker oron över att bli aktivisten som hon ”absolut inte ville 

bli” och hon frågar sig om hon drev någon fråga som låg utanför hennes professionella 
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yrkesroll (Clemens, 2020). En aktivistisk tjänsteman hotar den neutralitetsprincip som är 

en av grunderna för biblioteket i sitt demokratiuppdrag. Genom att frångå 

neutralitetsprincipen som tjänsteman sätter denne sig över den representativa demokratins 

principer (Sundeen & Blomgren, 2020). Aktivisten som tjänsteman må ha övertygelsen 

om att denne agerar för det som är rätt och riktigt, utifrån egna ideal och politisk 

övertygelse. Ur ett kulturpolitiskt perspektiv frångår dock tjänstemannen de principer 

som de efterfrågar av politikerna, att inte blanda in politiska värderingar i verksamheten 

(jmf Hysing & Olsson, 2012). Utifrån Sundeen och Blomgrens (2020) studie om bibliotek 

som arena för aktivism är det väsentligt att understryka att även om de ser att 

vänsterideologi inifrån påverkat biblioteken så skulle det motsatta kunna vara eller bli 

aktuellt. Även om styrande partier i en kommun håller sig på armlängds avstånd från 

biblioteken så kan en aktivistisk tjänsteman styra verksamheten i en politisk riktning. Den 

riktningen måste inte vara till vänster.  

 

I Lenningeraffären blir det tydligt vilken utsatt roll en högt uppsatt tjänsteman kan hamna 

i när denne och politikerna har åsikter som alltför starkt går emot varandra. Lenninger 

(2020) uttrycker det som att hon skulle användas som ett alibi för de nya skrivningarna, 

som hon uppfattade som politiska i biblioteksplanen. När biblioteksplanen presenteras 

genom bibliotekschefen, som oberoende tjänsteman, finns möjligheten för politiker att 

avpolitisera dokumentet. Biblioteksplanens skrivningar legitimeras från professionens 

och bibliotekets sida. Det framstår då som att politikerna håller sig på armlängds avstånd, 

att biblioteksplanen utgår från den kunniga och kompetenta tjänstemannen. När 

samarbetet mellan politikerna och den högre tjänstemannen, Direktören (jmf Hysing & 

Olsson, 2012), inte fungerar visar Lenningeraffären på den typ av makt som kan uttryckas 

från politikernas sida, att avsluta en anställning. Under tiden som den nya 

biblioteksplanen i Sölvesborgs kommun togs fram höll Lenninger en saklig 

tjänstemannaton i sina uttalanden i medierna. Diskussioner som pågår bakom offentliga 

uttalanden och kommentarer kommer vi inte åt i det empiriska materialet till denna studie. 

Vi kan dock söka att läsa mellan rader och leta efter det som döljs eller sägs i förtäckta 

ordalag (Fairclough, 2007). En tjänsteman som aktivt utmanar politikerna, även med 

korrekta hänvisningar för hur verksamheten ska bedrivas, riskerar att göra sig själv 

omöjlig.  

 

Hedemark (2009) visar i sin studie hur bibliotekarierna själva och dess företrädare saknas 

i debatterna kring biblioteket. I denna studie har även Diskursen kring den frånvarande 

bibliotekarien framträtt. En rädsla finns för repressalier från arbetsgivaren. Precis som 

hos Hedemark (2009) syns även betänkligheten i att vara aktiv i en debatt som rör 

biblioteket som en neutral och opolitisk institution. Bara själva deltagandet i debatten gör 

att tjänstemannen riskerar att uppfattas som politisk. Polariseringen som är tydlig i 

Lenningeraffären gör att det kan uppfattas som att frågan rör för eller mot SD. Inte frågan 

angående vilket avstånd politikerna ska hålla i förhållande till bibliotekets verksamhet. 

Risken tystnaden medför är att frågan om exempelvis professionsetik tas över av 

utomstående och att de fastställer kriterierna bibliotekarieprofessionen. Bibliotekarierna 

riskerar att förlora makten över sin egen yrkesroll och i slutändan vad biblioteket ska vara.  

 
6.2 Slutsatser 
 

Syftet med denna diskursanalytiska studie är att bidra med kunskap om de diskursiva 

föreställningar som förekommer i media kring tjänstemannarollen som bibliotekarie i ett 

politiskt landskap. Utifrån Lenningeraffären framträder i studiens empiriska material tre 
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tydliga diskurser: Diskursen kring den korrekta och kunniga tjänstemannen, Diskursen 

kring politikern som äger den kulturpolitiska frågan och Diskursen kring den frånvarande 

bibliotekarien. Genom diskurserna syns det komplexa samspel som råder mellan 

tjänstemän och politiker i ett politiskt landskap som är under förändring. Den relativa 

samsyn som har varit mellan de kulturpolitiska institutionerna och politikerna är inte en 

självklarhet när nya partier får makt. Armarna från politikerna kan bli eller uppfattas som 

kortare i förhållande till bibliotekens verksamhet. En omförhandling av rollerna pågår. 

 

Utifrån studiens empiriska material framgår att som tjänsteman gäller det att hitta ett 

förhållningssätt till det politiska landskapet som denne ska verka i. Idealet uttrycks om 

att tjänstemannen står fast vid neutralitetsprincipen i yrkesutövningen. Att lägga egna 

åsikter och värderingar åt sidan och tillhandhålla politikerna med yrkesexpertis och 

professionellt kunnande inför beslut som rör verksamheten (jmf Hirschfeldt, 2017). 

Svårigheten för tjänstemannen ligger i att göra sin röst hörd om det inte finns ett 

förtroende mellan professionen och den politiska ledningen när det kommer till 

bibliotekets innehåll och utformning. Det nya politiska landskapet synliggör att 

bibliotekarierna behöver vara aktiva i att själva definiera sin roll i detta. Att våga ta plats 

i debatten kring professionsetiken och vad biblioteket ska ha för fortsatt roll oavsett hur 

det politiska landskapet ser ut. När bibliotekarier själva inte är aktiva i debatten om 

biblioteken riskerar professionen att lämna över hela makten kring biblioteken till 

politikerna.  

 

Politiker som inte lyssnar på professionens kunskap och kunnande riskerar att skapa en 

grogrund för aktivistiska tjänstemän som formar bibliotekets verksamhet utifrån sina egna 

värderingar. Det är inte heller önskvärt med politiker som helt lämnar över bibliotekets 

verksamhet i professionens händer då det också skulle kunna innebära en politisering av 

verksamheten utifrån tjänstemannens åsikter och värderingar. Utifrån Vestheim (2010) 

går det inte att få en egen autonomi för biblioteken då de är en del av den offentliga 

kulturpolitiken.  Det är positionen däremellan som behöver definieras. Bibliotekets roll 

och samhällsfunktion framstår som oklar om inte en tydlig gemensam vision att arbeta 

utifrån finns för både tjänstemän och politiker. Den neutrala och demokratiskapande 

institutionen som biblioteket beskrivs som riskerar annars att bara vara en fin yta som inte 

tål att petas på ens med långa armar. 
 
6.2.1 Reflektion kring studiens resultat 

 

Denna studie avser inte att ge ett generaliserbart resultat utifrån det empiriska material 

som undersökts. Resultatet är begränsat till de texter som studien undersökt och de 

diskurser som framträtt i dessa. Men i det lilla brukar man ofta kunna utläsa något om det 

stora. Utifrån de diskurser som framträder i denna studie är det tydligt hur det nya 

politiska landskapet konkret kan påverka biblioteken. Studien är ett bidrag till den 

diskussion som hela tiden måste hållas levande kring hur tjänstemän och politiker ska 

förhålla sig till varandra om biblioteket ska vara en oberoende, neutral och demokratisk 

institution. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det empiriska materialet är både möjligheten och begränsningen i en diskursanalytisk 

studie. När medietexter används, som i denna studie, kan exempelvis inte följdfrågor 

ställas för att få svar om eventuella frågetecken uppstår kring texten. Utifrån de diskurser 
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som framträder i en studie och de frågor som de väcker går det dock att hitta intressanta 

öppningar till fortsatt forskning.   

  

Av de tre diskurser som framträder i denna studie finns flera ingångar till nya studier. 

Möjligheten finns att gå vidare från diskurserna och att ge sig ut direkt på fältet. Att där 

studera bibliotekariers och politikers roller i förhållande till varandra i det dagliga arbetet. 

Att exempelvis se till hur biblioteksplaner författas och tas fram; vem gör vad och varför 

när de författas. Att studera vad som utmärker de kommuner där politiker och tjänstemän 

uttrycker att de är nöjda med arbetet kring biblioteksplanen. Jag ser även vikten av att 

vidare undersöka bibliotekariens makt kopplat till sin yrkesutövning. Utifrån frånvaron 

av bibliotekarien i Lenningeraffären är det intressant att undersöka hur bibliotekarier 

själva reflekterar kring makt och professionsetik utifrån sin yrkesroll. Forskning kring 

själva bibliotekarieprofessionen kan problematisera och ifrågasätta bilden av vad 

bibliotekarien och i förlängningen vad biblioteket ska vara utifrån att det verkar i ett 

politiskt landskap.  
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