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The aim of this thesis was to examin how librarians are 
presented in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter. 
My research questions were: How are librarians and the 
librarian profession presented in articles in Dagens 
Nyheter? and What discourses can be identified in the 
articles? 

I have analysed 69 articles from between 2012-01-01 and 
2013-01-01 by using discourse analysis as both theory and 
method. 

Three discourses emerged through the analysis: discourse 
about librarians and litterature, discourse about librarians 
and censorship and discourse about librarians and the 
labour market. 

The conclusions drawn from this study are that librarians 
are strongly associated with litterture and reading and with 
the labour market. There are also clear tendencies that 
librarians whish to change the old, stereotypical images that 
they are associated with, and do so by using humor. 
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1 Inledning 
 
Utgångspunkten för den här uppsatsen är att det finns vissa bilder eller föreställningar i vårt 
samhälle kring bibliotekarier som yrkesgrupp. En snabb sökning i uppsatsarkivet BADA 
avslöjar att bilden av bibliotekarier är ett tämligen populärt tema bland bibliotek- och 
informationsstudenter. Det finns förmodligen ett flertal bakomliggande anledningar till att så 
många väljer att studera just detta, men ett genomgående tema som jag tyckt mig kunna 
uttyda hos tidigare uppsatsskrivare är en viss frustration angående hur deras yrkesval 
uppfattas av omvärlden, och jag tror att det framförallt är detta som driver dem (och mig) att 
utforska existerande bibliotekariebilder. 
 
Bilder av bibliotekarier är kanske inte av stort intresse för den breda massan, men jag vill 
peka på ett exempel på varför det utgör ett område som förtjänar att undersökas. Nyligen kom 
en rapport om att det igenbommade biblioteket som är beläget i den lilla orten Loftahammar i 
norra Småland har öppnats igen, men numera drivs det enbart av volontärer (www.svt.se, 
2013). Detta kan ses som ett positivt initiativ där en lokalbefolkning går samman för att värna 
om en institution som är viktig för samhället, men för bibliotekarieprofessionen riskerar det 
att få en negativ effekt då bilden som sänds ut i media är att bibliotekarieyrket kan utföras av 
lekmän och att det varken kräver utbildning eller lön. 
 
Just bilderna i media, närmare bestämt i dagspressen, är de som jag är intresserad av att 
studera. I artikeln En ny syn på masskommunikation hävdar James Curran, som är professor i 
kommunikationsvetenskap, att det finns ett flertal forskningstraditioner inom mediaforskning 
som alla är eniga om att media i viss utsträckning påverkar publikens tänkande och 
handlande, särskilt om de budskap som förmedlas förstärker det vi redan tror oss veta (1999, 
s. 212). I sin avhandling Det föreställda biblioteket så resonerar Åse Hedemark kring medias 
genomslagskraft och menar att det är viktigt att ha i åtanke att media bara är en av flera källor 
till information, men att den samtidigt åtnjuter en viss auktoritet (2009, s. 14f). Hon refererar 
bland annat till Ekecrantz och Olsson som menar att det finns en viss förväntan på media att 
förmedla det som är sant och viktigt. En viktig förutsättning för den här studien är alltså att 
det som uttrycks i media i någon mån påverkar människors sätt att tänka och handla, och på så 
sätt får konsekvenser i samhället. 
 
Det har som sagt var redan skrivits ett antal uppsatser med syfte att utreda de existerande 
bibliotekariebilderna, delvis i dagspressen men även facktidskrifter samt i film och 
skönlitteratur. Den senaste magisteruppsatsen som jag har kunnat hitta som tar upp 
bibliotekariebilder i dagspress skrevs 2003 och den senaste kandidatuppsatsen på samma tema 
skrevs så sent som 2010. Med anledning av detta kan det vara på sin plats att ta upp varför 
även min uppsats kan ha en viss relevans. En förändring inom media som jag har noterat 
sedan de senaste uppsatserna om bilder av bibliotekarier skrevs är nämligen DN-
bibliotekarien Jenny Lindhs intåg i dagspressen. Jenny Lindh framstår för mig som någon 
som har potential att bidra med nya och oväntade bilder av bibliotekarier. Hennes position 
som återkommande skribent i Dagens Nyheters lördagsbilaga är signifikativ då hon ger 
bibliotekarier en offentlig röst som tidigare har saknats och hennes närvaro i dagspressen får 
mig därför att undra hur dessa bilder ser ut just nu. Med detta som utgångspunkt har jag valt 
att försöka bortse från att göra jämförelser med äldre, stereotypa bibliotekarierbilder, och 
istället röra mig mot ett mer förutsättningslöst granskande av den eller de bilder som 
förmedlas i dagsläget. För att redan i inledningen citera Jenny Lindh: 
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Folkliga föreställningar om snipiga hårknutar och frigida koftknäppningar tycks 
slutgiltigt ha tynat bort 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här studien är att bidra till kunskapen om hur bibliotekarier och 
bibliotekarieyrket framställs i dagspressen. Detta ska ske genom att med hjälp av 
diskursanalys studera artiklar i Dagens Nyheter – publicerade mellan 2012-01-01 och 2013-
01-01 – som berör bibliotekarier och bibliotekarieyrket och identifiera vilka föreställningar 
och diskurser som förekommer. Två frågeställningar har formulerats: 

 
• Hur beskrivs bibliotekarier och bibliotekarieyrket i artiklarna och i vilka sammanhang 

omnämns bibliotekarier? 
• Vilka diskurser framkommer i relation till bibliotekarier? 

1.2 Avgränsningar 
 
Jag har valt att undersöka artiklar från Dagens Nyheter publicerade mellan 2012-01-01 och 
2013-01-01. I vissa artiklar utgör bibliotekarier eller bibliotek huvudtemat, i andra artiklar 
nämns ordet bibliotekarie bara i förbigående. Jag har valt att inkludera även den senare typen 
av artiklar eftersom jag anser att det sätt på vilket bibliotekarier ibland slentrianmässigt 
används för att illustrera något kan vara mycket informativt. Det genomgående kriteriet för 
urval av artiklar har varit att bibliotekarier figurerar i dem på ett sätt som belyser 
bibliotekarien som person eller bibliotekarieyrket, och att detta inte skall framstå som alltför 
långsökt. De artiklar som jag har valt att utesluta ur undersökningar är dödsannonser och 
artiklar där bibliotekarier har blivit slumpmässigt utvalda för att uttrycka sina åsikter om 
aktuella samhällsfrågor, samt övriga artiklar där bibliotekarier nämns men inte beskrivits på 
något sätt, exempelvis då det rör sig om kulturevenemang. 
 
Jag anser att tidigare studier som tar upp stereotyper samt talar om bilder som positiva och 
negativa inte alltid har avskärmat sig tillräckligt från ämnet och jag tror deras ”jakt” efter 
negativa bilder av bibliotekarier kan ha kommit att påverka deras studier. Samtidigt bör det 
påpekas att diskursanalysen är ett kritiskt angreppsätt, då det syftar till att belysa orättvisa 
samhällsförhållanden och försöka förändra dem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 152). 
Detta är något som jag kommer att förhålla mig till i mitt arbete, men jag har också för avsikt 
att utföra min studie på ett förutsättningslöst sätt. Enligt diskursteorin så ska man sträva efter 
att ställa sig utanför ämnet för att kunna studera det på ett så neutralt sätt som möjligt. Det är 
emellertid omöjligt att som forskare distansera sig helt från de diskurser som studeras, istället 
bör man försöka sätta en parentes kring sin kunskap (ibid., s. 28). De regler som forskaren kan 
förhålla sig till i det här sammanhanget är att i största möjliga mån vara transparent i 
uppvisandet av de olika forskningsstegen, föra en konsistent argumentation, använda 
påstående som stöds av empirin samt att teorin utgör ett sammanhängande system (ibid., s. 
153f). 
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2 Tidigare forskning 
 
I artiklarna som utgör mitt analysmaterial är det i regel svenska förhållanden som diskuteras i 
anknytning till bibliotekarier, med endast några få undantag. I genomgången av tidigare 
forskning har jag därför valt att fokusera på svenska studier som i första hand beskriver 
svenska förhållanden, med undantag för Hans Prins och Wilco de Gier som har gjort en 
internationell studie. Jag anser att detta är en rimlig avvägning med tanke på den här 
uppsatsens omfång, som förutsätter att vissa avgränsningar görs. I den första delen av det här 
kapitlet så presenterar jag forskning som mer generellt berör bibliotekarier och bibliotek, för 
att på detta sätt bidra med ett vidare perspektiv på bibliotekarieprofessionen och hur den 
uppfattas, både av dess utövare och av omvärlden. I den andra delen presenterar jag de två 
studier som mest liknar min egen och i det tredje stycket tar jag dessutom upp två studier som 
handlar om bibliotekarier i film och skönlitteratur. 

2.1 Bibliotek och bibliotekarieprofessionen 
 
I en forskningsöversikt utförd av Svensk Biblioteksförening konstateras att bibliotekarier ofta 
förknippas med lokalen de arbetar i, det vill säga biblioteket (Kåring Wagman 2008, s. 7). På 
grund av detta anser jag att det är relevant att ta upp Åse Hedemarks avhandling Det 
föreställda biblioteket från 2009, där hon inledningsvis nämner att ”Ett tema som ofta 
förekommer i biblioteks- och informationsvetenskapliga diskussioner under 2000-talet är att 
folkbiblioteket har svårt att hitta sin identitet i dagens samhälle.” (s. 10). Hedemark använder 
sig i studien av diskursanalys för att undersöka hur folkbibliotek har framställts i svensk 
media mellan 1970 och 2006. Hon fokuserar på de debatter som har förts kring folkbibliotek 
och tar även upp hur bibliotekarier har beskrivits i dessa debatter. I avhandlingen presenterar 
hon tre diskurser som visat sig i analysen och som på olika sätt har präglat debatterna. Den 
första av dessa är den bokliga diskursen som framför allt förknippas med den tryckta boken, 
”kvalitetslitteratur”, läsning samt bibliotekets passiva roll som bevarare. Den andra diskursen 
är allaktivitetsdiskursen, som tar sig uttryck i åsikter om att biblioteket borde utöka sin 
uppsökande verksamhet samt ge utrymme för teater, politisk debattverksamhet och fester. 
Den tredje och sista diskursen som Hedemark beskriver är den informationsförmedlande 
diskursen, vilken präglas av åsikter om att biblioteket bör bidra med förmedling av 
information i olika medieformat på ett neutralt sätt (2009, s. 149-153). 

I Hedemarks forskning framkommer det bland annat att det sätt som bibliotekarier framställs 
på har en direkt koppling till hur biblioteken framställs. Hedemark menar exempelvis att i en 
argumentation som betonar användarnas rättighet till bibliotek så kommer bibliotekarier att 
framstå som en grupp med stark känsla för rättvisa (2009, s. 53). Hon tar även upp att det 
inom biblioteksfältet finns en oro över de negativa framställningar som ofta görs och en 
strävan att förändra dessa, men att den stereotypa bilden har visat sig förvånansvärt seglivad 
och hon menar att detta är ett belägg för hur svårt det kan vara att omvandla eller byta ut vissa 
diskurser. Vidare beskriver hon problematiken kring att bibliotekarieyrket – i likhet med 
andra kvinnointensiva yrken – i allmänhet inte anses kräva någon specialkompetens utan 
snarare uppfattas som att de kan utföras av i princip vem som helst (ibid., s. 67f). I likhet med 
andra tar Hedemark i korthet upp att det sätt på vilket bibliotekarier uppfattas av allmänheten 
kan påverka deras användning av bibliotek (ibid., s. 161). Hedemark visar också på hur olika 
försök att omdefiniera bibliotekarieprofessionen har stött på motstånd; då det görs försök att 
utöka kompetensen genom att införa nya, tekniska arbetsmoment har detta kritiserats i media 
och uppfattats som att bibliotekarier frångår sin roll som kulturförmedlare och 
litteraturentusiaster (ibid., s.69). 
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En viktig aspekt av Hedemarks undersökning är att hon är konsekvent i sitt belysande av hur 
bibliotekarier beskrivs utifrån att de är till majoriteten kvinnor, och att debatten kring dem i 
regel förs av män (ibid., s. 86). Ett mönster är att det ofta är män som kritiserar bibliotekariers 
kompetens, och ofta kvinnor som försvarar den. Det bör nämnas att detta främst berör 
debatter som äger rum under 1980-talet och jag tror att det idag råder en något jämnare 
fördelning mellan könen när det kommer till att uttala sig offentligt om bibliotekarier. De 
artiklar jag har undersökt består förvisso inte till så stor del av debattartiklar, men det kan 
ändå vara intressant att nämna att 47 av de 69 artiklarna som har undersökts är skrivna av 
kvinnor, och att den skribent som återkommer oftast är just bibliotekarie. 
 
Hedemarks avhandling ger kontext till diskurser kring bibliotek och bibliotekarier genom att 
bidra med ett historiskt perspektiv och visa på hur det politiska klimatet har påverkat 
bibliotekens förutsättningar, vilket speglas i de debatter som analyseras. Dagens problematik 
kring e-böcker kan ses som ett exempel på att de diskurser som Hedemark redovisar 
fortfarande är aktuella. För mig blir det tydligt att det under lång tid har funnits en stor 
osäkerhet kring bibliotekets roll i samhället och att denna osäkerhet har en naturlig koppling 
till bibliotekarieprofessionens problem när det kommer till att definiera bibliotekariers 
uppgifter och deras expertis. 
 
Ytterligare relevant forskning utgörs av Jenny Lindbergs studie Professionen tar form – teknik 
och genus i fokus som finns med i Styra eller stödja?: svensk folkbibliotekspolitik under 
hundra år av Anders Frenander och Jenny Lindberg (2012). Lindberg har intresserat sig för 
spänningsförhållandet mellan teknik och genus och ger exempel på detta förhållande genom 
att belysa hur teknik utvecklas snabbt medan genusstrukturer är långlivade samt att yrken som 
förknippas med informationsteknik (IT) ofta kopplas till hög status, emedan yrken som 
förknippas med kvinnor ofta kopplas till låg status. Vad bibliotekarie-professionen anbelangar 
så menar hon att den är både beständig och föränderlig, dess kärna kan sägas ha förblivit 
densamma över tid, men samtidigt präglas professionen av att vara dynamisk och av att 
självförståelsen är skiftande (2012, s. 218f). Lindberg tar även upp den långlivade 
diskussionen kring huruvida bibliotekarier utgör en profession eller ett yrke. Hon menar att 
många har åsikten att de befinner sig någonstans mittemellan, har kommit halvvägs i sin 
klättring på ”statusskalan”, men själv väljer hon istället att benämna dem som profession 
genom att använda uttrycket i dess mest inkluderande form (ibid., s. 223). 
 
Lindberg går igenom folkbibliotekens framväxt i Sverige och vilken inverkan den kom att få 
för bibliotekarier. En viktig milstolpe utgörs av biblioteksförfattningen från 1912 som drevs 
igenom av bibliotekspionjären Valfrid Palmgren som i sin tur hade inspirerats av den 
amerikanska biblioteksmodellen. Detta fick som konsekvens att bibliotekens avdelningar 
öppnades upp för allmänheten och på så vis kom bibliotekariers roll som medlare mellan 
låntagare och biblioteksresurser att förändras drastiskt (ibid., s. 229). Införandet av 
biblioteksförfattningen innebar att biblioteken började få bidrag från staten och i och med 
detta kom de att bli knutna till den, vilket ledde till att statliga idéer om rationalisering och 
effektivisering kom att prägla biblioteksverksamheten och även bibliotekarieyrket kom att 
formas av dessa förutsättningar (ibid., s. 231). Under 60- och 70-talet hade bokbussar blivit 
alltmer vanliga vilket gick i linje med tidens tankar om att folkbiblioteket skulle finnas till för 
alla och det förekom även diskussioner kring att folkbiblioteken skulle vidga sin verksamhet 
till att innefatta ett flertal kulturella och inkluderande aktiviteter, vilket Lindberg jämför med 
Hedemarks ovan nämnda allaktivitetsdiskurs (Ibid., s.235). Under 80- och 90-talet kom 
bokbussaktiviteten att drabbas av nedskärningar, istället kom datorisering att inta en central 
plats i folkbibliotekens utveckling och en konflikt uppstod mellan de som förespråkade 
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böcker och läsfrämjande och de som var mer positiva till information och den nya tekniken 
(ibid., s. 238), även detta illustreras av Hedemarks bokliga diskurs och 
informationsförmedlande diskurs. Efter detta följde Internets intåg under 90-talet vilket kom 
att skaka biblioteket i dess grundvalar då frågan uppstod om det fysiska biblioteket över 
huvud taget hade någon framtid eller om det skulle komma att existera enbart på webben 
(ibid., s. 343). Folkbibliotekariernas arbete kom i och med detta att förändras markant, liksom 
det hade gjort efter införandet av öppna avdelningar 70 år tidigare. 
 
Lindberg menar att historien visar att bibliotekariers förhållande till ny teknik har präglats av 
ambivalens och att man kan gå så långt att man delar upp professionen i två läger, de 
teknikskeptiska och de teknikoptimistiska. Utöver detta finns även tendenser att fokusera ”på 
teknikens potential ur ett ideologiskt och/eller professionellt perspektiv” vilket Lindberg 
benämner som teknikselektiv (ibid., s. 247). De två första begreppen är präglade av en 
deterministisk syn på tekniken där den utgör ett ”tåg” som biblioteken antingen måste hoppa 
på eller undvika och det tredje begreppet syftar på att människor har en fri vilja vilket innebär 
att de kan välja vilken riktning den tekniska utvecklingen tar (ibid., s. 249). 

Under tidigt 1900-tal utgjorde den manliga bibliotekarien fortfarande normen och under en 
lång tid fördelades arbetsuppgifter och löner upp olika mellan manliga och kvinnliga 
bibliotekarier (ibid., s. 260). Lindeberg beskriver det som att könskodningen inom biblioteks- 
och bibliotekariedebatter som regel skett i tystnad, då professionen under årens lopp har gått 
från att klassas som ett mansyrke till att klassas som ett kvinnoyrke. Trots att Lindberg menar 
att ny teknik ofta ger en yrkesgrupp högre status så ser det i bibliotekariernas fall ut som att 
den negativa synen på kvinnors kompetens i arbetslivet trumfar deras användning av ny 
teknik. Samtidigt har bibliotekarieprofessionen länge fått ett stort förtroende från användarnas 
sida och på så vis innehavt en viss legitimitet (ibid., s. 267). Sammanfattningsvis så har 
bibliotekets roll alltså genomgått en mängd omvandlingar som till viss del har präglats av en 
ambition att hålla sig a jour med tekniska utvecklingar. Dagens bibliotekarieprofession har 
fått växa fram under stora samhällsförändringar, och ser idag ut som den gör som resultat av 
dessa förändringar. 

Hans Prins och Wilco de Gier utförde på uppdrag av IFLA en världsomspännande 
undersökning med syfte att utreda bibliotekariers dåliga status, rykte och image (1995, s. 11). 
Enligt författarna uppstod ett flertal svårigheter som kom att påverka forskningsresultatet, av 
vilka den största var att undersökningsgruppen i ett tidigt skede begränsades till att bestå 
enbart av bibliotekarier, trots att det ursprungliga syftet var att ta reda på en mer allmän 
uppfattning (ibid., s. 11f). Ytterligare svårigheter med uteblivna enkätsvar som kom att till 
viss del kompletteras med intervjuer samt kulturella skillnader mellan undersökningsländerna 
bidrog till att forskningsresultatet inte blev så omfattande och klargörande som författarna 
verkar ha önskat. Trots alla missöden kan deras forskningsresultat ändå vara till viss hjälp i 
och med att de trots allt kommer fram till att 82 % av de 292 bibliotekarierna som tillfrågades 
i enkätstudien ansåg att bibliotekarieyrket har en låg status, vilket jag anser är en tillräckligt 
hög siffra för att vara signifikant (ibid., s. 37f). 
 
Prins och de Gier menar att den image, d.v.s. den bild som allmänheten har av en 
organisation, institution eller profession är viktig oavsett om exempelvis institutionen är 
vinstdriven, icke-vinstdriven eller till och med åtnjuter monopol, och detta är p.g.a. att 
institutioner med dålig image undviks, både av potentiella kunder eller användare samt av 
kompetent personal (ibid., s. 15). Biblioteket är alltså inget undantag när det kommer till att 
vilja förmedla en positiv bild av sin verksamhet, trots att det inte är vinstdrivet och på sätt och 
vis har monopol på sin typ av service. Prins och de Giers studie visar att bibliotekarier anser 
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att deras låga status dels är kopplad till den låga lönen och dels till att deras arbete till stor del 
är osynligt utifrån, vilket leder till att biblioteket inte får det finansiella stöd som det skulle 
behöva, att bibliotekarieutbildningen är undermålig och lockar till sig fel sorts studenter samt 
att bibliotekarier saknar professionellt ledarskap (ibid., s. 59ff).  

2.2 Bibliotekarier i dagspress 
 
Det finns ett flertal studier som är till hjälp för mig i utförandet av denna studie. Den första 
som jag vill nämna är magisteruppsatsen Bilder av bibliotekarier i dagspressen som är 
skriven av Carin Silvermyr från Bibliotekshögskolan i Borås (2003). Liksom jag har för 
avsikt att göra så använder sig Silvermyr av diskursanalys för att ta reda på vilka bilder av 
bibliotekarier som förekommer i dagspressen samt vilka konsekvenser dessa bilder kan få. 
Hon undersöker artiklar som getts ut mellan 2002-01-01 och 2003-01-07 i tidningarna 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. 
Undersökningen av artiklarna visar att bilden av bibliotekarier som personer och av deras 
yrke var nyanserad och överraskande positiv (Silvermyr, 2003, s. 49). De diskurser som hon 
identifierade var diskurs om böcker i samband med bibliotekarier, diskurs om information i 
samband med bibliotekarier, diskurs om att bibliotekarier är oumbärliga, diskurs om att 
bibliotekarier är försynta och diskurs om att bibliotekarier är kvinnor. Utifrån dessa diskurser 
drar Silvermyr slutsatsen att faktumet att bibliotekarier oftast är kvinnor kan leda till att män 
avstår från att arbeta som bibliotekarier, samt att det finns en konkurrens mellan diskursen om 
böcker och diskursen om information vilket kan leda till att diskursen om information i 
framtiden kommer ersätta diskursen om böcker. 
 
Jag tycker att Silvermyrs resonemang kring att en etablerad och ofta negativ bild av 
bibliotekarier existerar är intressant. I sin uppsats hävdar hon att denna bild kan leda till att de 
som söker sig till en bibliotekarieutbildning är de som själva stämmer in på eller anser sig 
stämma in på den stereotypa bilden och på så vis hjälper till att bibehålla den vilket leder till 
att en ond cirkel skapas. Jag har noterat att dessa farhågor även uttrycks av personer som är 
verksamma inom biblioteks- och informationsfältet, så möjligen finns det en viss sanning i 
detta. 
 
I magisteruppsatsen Bilden av bibliotekarien: framställningar i Aftonbladet och Svenska 
Dagbladet i relation till aktuell forskning (2000) så använder sig Marika Lundqvist främst av 
en kvalitativ forskningsmetod för att ta reda på hur bibliotekarieyrket framställs i dagspress. 
Hon jämför även de bilder som framkommit med tidigare forskning om 
bibliotekarieprofessionen. I analysdelen av uppsatsen tar hon upp ämnen som 
bibliotekarieprofessionen, image, status, löneförhållanden och marknadsföring. Lundqvist 
citerar Russel Bowden som enligt henne menar att bibliotekarier ”har ett ansvar gentemot 
samhället” och att detta likställer dem med exempelvis läkare och jurister (Lundqvist, 2000, s. 
8). I teoridelen sammanfattar hon med att konstatera att det råder delade meningar inom 
bibliotekariekåren angående ”professionaliseringsfrågan”, då en grupp anser att bibliotekarier 
utgör en profession medan andra hävdar att det snarare är ett yrkesfält samt att det å ena sidan 
finns åsikter om att bibliotekarier aktivt bör sträva efter att höja sin status och å andra sidan 
hävdas att frågan om status är irrelevant. (ibid., s. 14). Bibliotekarier i dagspressen diskuteras 
under fem olika rubriker: bibliotekarier och IT, inkomstförhållanden, bokmässan, ”Tant 
Brun” på biblioteken, och bibliotekarien ”Sally”. Den slutsats som Lundqvist drar av sin 
undersökning av tidningsartiklarna är att bibliotekarier genomgående omnämns i positiva 
ordalag och ofta tas i försvar, förutom av politiker som har en övervägande negativ bild av 
bibliotekarier. Hon reflekterar även i korthet över att media bör vara en bra arena för 
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bibliotekarier att uttrycka sig i om de vill påverka bilden av deras yrke, vilket idag är en 
verklighet (ibid., s. 7). 

2.3 Bibliotekarier i fiktion 
 
Det har gjorts åtskilliga studier just på temat bibliotekarier i fiktion. Intressant nog så verkar 
det som att bilderna av bibliotekarier som framkommer i dessa studier ofta verkar vara 
betydligt mer negativa än de som presenteras i media. Som jag nämnde i inledningen så 
kommer jag inte lägga något större fokus på dessa bilder, men studierna är ändå av visst 
intresse då forskarna har använt analysmetoder som liknar mina egna samt tar upp aspekter av 
bibliotekarieyrket och hur det uppfattas som är relevanta för min studie. 
 
I Kerstin Rydbecks paper Från arg tant med knut till farlig sexbomb – om 
bibliotekariestereotyper i ord och bild från 2000 diskuteras de bilder som har förmedlats i 
Sverige genom litteratur och film. Hon anser att de bilder som allmänheten har av 
bibliotekarier ofta utgörs av stereotyper, ett ord som hon definierar på följande sätt: 
”Stereotyper kan beskrivas som kollektiva uppfattningar som hjälper oss att organisera 
erfarenheter och kunskaper om en viss grupp”. Rydbeck menar att centralt för sammanhanget 
är hur faktumet att bibliotekarieyrket av tradition ses som ett kvinnoyrke påverkar dess status. 
Hon når slutsatsen att bilden som framkommer i hennes analysmaterial är övervägande 
negativ och drar en parallell till att yrket är just kvinnodominerat, vilket hon tydliggör genom 
att ta upp att på den tiden då det ännu var ett mansdominerat yrke så hade det en betydligt 
högre status (Rydbeck, 2000, s. 16). Anledningen till att även manliga bibliotekarier idag 
framställs negativt menar Rydbeck beror på att män som arbetar med ett typiskt kvinnoyrke 
såsom bibliotekarie, sjuksköterska eller pedagog inom förskolan ofta får en lägre status och 
anses vara feminina, vilket generellt inte ses som något positivt (ibid., s. 16). 
Bibliotekarieyrket kan i likhet med andra yrken inom vård och utbildning ses som en 
förlängning av kvinnors traditionella uppgifter i hemmet, vilket till att börja med innebar att 
det var en naturlig ingång i arbetslivet (ibid., s. 18). Rydbeck tar även upp att en anledning till 
att bibliotekarier så ofta framställs negativt kan ha att göra med att de oftast är kvinnor som 
befinner sig i en typ av maktposition, vilket inte tas emot som något positivt i ett patriarkalt 
samhälle. Hon avslutar med att nämna att det finns de som menar att just bibliotekarier som 
yrkeskategori är ovanligt intresserade av att undersöka hur de uppfattas av omvärlden och att 
detta till och med kan få negativa konsekvenser i och med att de negativa stereotyperna 
ständigt blir aktuella för diskussion. Rydbeck anser emellertid att det trots detta är bättre att ta 
upp problemet med bibliotekariers låga status än att ignorera det och hoppas att det 
försvinner. 

Även andra har studerat fiktiva bibliotekarier. Linda Axelsson från Högskolan i Borås har 
skrivit magisteruppsatsen med titeln Okyssta jungfrur i beigebruna kläder – diskursanalys av 
bibliotekarier i svensk och amerikansk skönlitteratur (2008), i vilken hon har analyserat 
sammanlagt tio böcker där folkbibliotekarier figurerar för att komma fram till vilka bilder 
som framkommer samt om det är någon skillnad mellan de svenska och de amerikanska 
bilderna. Axelsson kommer i sin analys fram till att det inte förekommer någon större skillnad 
mellan den svenska och den amerikanska bibliotekariebilden. Hon beskriver även sju 
diskurser om bibliotekarier som framkommer och som i mycket breda drag kan sammanfattas 
med bilden av bibliotekarien som en vit ogift kvinna med ett ointressant utseende och en stor 
kärlek till böcker, vilken i mångt och mycket stämmer överens med den bilden som Rydbeck 
kommer fram till i sin undersökning. 
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3 Metod och teori 
 
I min analys har jag för avsikt att använda mig av ett diskursanalytiskt angreppsätt eftersom 
det lämpar sig väl till analys av all skriven text, däribland tidningsartiklar (Bergström & 
Boréus, 2012, s. 23). En viktig utgångspunkt för diskursanalys är att den erbjuder både teori 
och metod, de är sammanlänkade och en förutsättning för en lyckad analys är att forskaren 
anammar de ontologiska och epistemologiska synsätt som medföljer. Det finns ett flertal 
traditioner inom diskursanalysen men det som de har gemensamt är att språket alltid är i fokus 
och det sätt på vilket det används för att beskriva olika samhällsfenomen. Beroende på vilket 
perspektiv inom diskursanalysen som väljs ut så följer dessutom en mer avgränsad 
uppsättning filosofiska och teoretiska premisser vilka hjälper till att styra forskningen ifråga 
om syfte, metod och empiriska fokuseringar (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 9). Nedan 
följer en utförligare genomgång av diskursanalysen samt av det perspektiv som jag har valt att 
fokusera på, nämligen diskursteorin. 

3.1 Diskursanalys 
 
I Textens mening och makt kan ordet “diskurs” enligt författarna Göran Bergström och 
Kristina Boréus ha både en vid och en snäv innebörd (2012, s. 356). I den vida (och 
vanligaste) betydelsen kan ”diskurs” sägas vara likvärdigt med ”perspektiv” eller ”synsätt”, 
medan den snäva, lingvistiska betydelsen snarare utgör ett ”sammanhängande sjok av skrivet 
eller talat språk” (2012, s. 356). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver 
det i sin tur - i handboken Diskursanalys som teori och metod - som ”ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000, s. 7). Jag har för avsikt att använda 
begreppet i dess vidare betydelse, som förespråkas av de politiska teoretikerna Ernesto Laclau 
och Chantal Mouffe. De har utvecklat diskursteorin, vars innebörd bl.a. är att alla sociala 
praktiker ses som diskursiva (Winther Jørgensen et al., 2000, s.31). Sociala praktiker 
definieras kanske enklast av Bergström och Boréus som menar att det är ”sätt som 
interagerande människor gör saker på” (2012, s. 23).  
 
Winther Jørgensen och Phillips refererar till Vivien Burr som har identifierat fyra 
nyckelpremisser (utan inbördes ordning) som man som forskare bör ha i åtanke då man rör sig 
inom det socialkonstruktionistiska fältet, vilket är övergripande för de diskursanalytiska 
angreppsätten. Till att börja med måste vi anta inställningen att den kunskapen som vi besitter 
inte är någon absolut sanning, den utgör inte någon spegelbild av verkligheten utan bör 
snarare ses som en produkt av hur vi kategoriserar verkligheten. Till detta hör även den andra 
premissen, nämligen att vår kunskap om världen är kulturellt och historiskt präglad, vilket 
innebär att ”Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de kan komma att 
förändras över tiden.” (Winther Jørgensen et al., 2000, s. 11). Enligt den tredje premissen 
finns det ett samband mellan kunskap och sociala processer, d.v.s. världsbilder skapas då 
människor interagerar med varandra, argumenterar kring och bygger upp gemensamma 
sanningar. Slutligen finns det ett samband mellan kunskap och social handling vilket innebär 
att specifika världsbilder får konkreta konsekvenser i och med att vissa handlingar klassas 
som naturliga och andra som onaturliga (ibid., s. 11-12). Jag kommer att förhålla mig till 
dessa premisser genom att låta dem genomsyra mitt arbete, och framförallt min analys. I linje 
med detta går inställningen att det som forskare är omöjligt att nå fram till en sanning som 
ligger bakom eller bortom diskursen, diskursen i sig är det enda som kan studeras. Det som är 
relevant är att utreda vilka mönster som kan utrönas och om dessa kan få några konkreta 
påföljder. Som forskare är det även viktigt att man i största möjliga mån försöker ta avstånd 
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från sina egna världsbilder för att på så sätt bli extra lyhörd för de utsagor som i vanliga fall 
accepteras som naturliga (ibid., s. 28). 

3.2 Diskursteori 
 
Som jag nämnde ovan så har jag valt att använda mig av diskursteorin som har utvecklats av 
Laclau och Mouffe och som bäst kan beskrivas med följande koncisa sammanfattning:  
 

”Teorin tar sin utgångspunkt i den poststrukturalistiska poängen att diskursen 
konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast 
på grund av språkets grundläggande instabilitet. Ingen diskurs är en sluten enhet; 
diskursen omformas snarare ständigt i kontakten med andra diskurser. Därför är 
nyckelordet i teorin diskursiv kamp. Olika diskurser – som var för sig 
representerar ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala världen – 
kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså att låsa fast 
språkets betydelser på sitt eget sätt.” (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.13) 

 
För att få en översiktlig bild av diskursteorin som angreppsätt kan man med fördel använda 
sig av bilden av ett fisknät. Detta nät symboliserar en struktur som i själva verket har 
kritiserats av Laclau och Mouffe, men Winther Jørgensen och Phillips menar att den ändå kan 
vara behjälplig i vissa sammanhang (Winther Jørgensen et al., 2000, s. 32). Detta nät 
symboliserar en diskurs, och knutarna utgörs av moment, det vill säga begrepp med bestämda 
betydelser, vars betydelse blir låst genom sättet som de skiljer sig från varandra. På så vis kan 
en diskurs existera i och med att den utesluter andra betydelser, syftet är att reducera 
möjligheter - genom att omvandla element till moment - och på så vis försöka skapa 
entydighet, detta kan emellertid aldrig uppnås helt och fullt eftersom det diskursiva fältet, det 
vill säga det som existerar utanför diskursen, ständigt har potential att destabilisera de låsta 
betydelserna (ibid., s. 33ff). 

3.2.1 Språket som system 
 
Diskursteorin innehåller ett bestämt system av nyckelbegrepp som styrs av tankegångarna 
kring att sociala fenomen aldrig når en punkt där de inte längre kan förändras, diskursernas 
glidande natur blir tydlig i vår användning av språket, och inga betydelser kan fixeras 
slutgiltigt (Winther Jørgensen et al., 2000, s. 31). 
 
Tecken är de ord och uttryck som vi förknippar med särskilda ting eller företeelser. De är inte 
naturligt förekommande utan skapas genom sociala överenskommelser och deras betydelse 
kommer sig av deras relation till andra tecken (ibid., 2000, s.16). Tecknet ”katt” syftar 
exempelvis på ett specifikt djur och skiljer sig därmed från ”hamster” och ”krokodil”, och 
även från ”hatt” ”ratt”. Det definieras alltså i stor utsträckning av vad det inte är. 
 
I en diskurs utgör alla tecken moment, vilkas betydelse utgörs av hur de skiljer sig från 
varandra. Momentet är ett tecken vars betydelse är fastställd utifrån sin relation till andra 
moment. Ett moment vars betydelse är flertydig kallas element. En diskurs strävar alltid efter 
entydighet, det finns alltså en strävan att omvandla element till moment, genom att låsa dem 
till en betydelse. Detta går emellertid aldrig att åstadkomma fullt ut då det alltid finns en 
möjlighet att ett moment destabiliseras och återgår till att vara ett element. 
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De tecken i en diskurs som är extra framträdande kallas nodalpunkter. Andra tecken knyter 
sig till nodalpunkter och får på så sätt sin betydelse. Inom en biblioteksdiskurs utgör 
exempelvis ”böcker” och ”information” nodalpunkter. 
 
De element som är extra benägna att tillskrivas ett flertal betydelser kallas flytande 
signifikanter. Nodalpunkter är flytande signifikanter och jag anser att i en biblioteksdiskurs 
kan ”bibliotekarie” vara ett exempel på detta. I anslutning till detta passar det även bra att ta 
upp identiteter och grupper. Identitet kan beskrivas som något som skapas i och med 
subjektets möte med de diskurser som förmedlas av omvärlden och som vi antingen kan 
känna igen oss i eller som vi stöter ifrån oss. Detsamma gäller i princip för den kollektiva 
identiteten, det vill säga den eller de grupper som vi anser oss tillhöra. Då olika identiteter 
hindrar varandra uppstår antagonism. Det är möjligt för en individ eller en grupp att ha flera 
identiteter samtidigt, men om det uppstår en konflikt mellan dessa så står de i ett 
antagonistiskt förhållande, ett exempel på ett sådant förhållande är ”bibliotekarie” och 
”sportig” eller ”bibliotekarie” och ”rik”. En metod för att etablera hur en identitet framställs 
är att plocka fram dess nodalpunkter, exempelvis ”bibliotekarie”, och därefter koppla ihop det 
tecknet med de tecken som det associeras med, exempelvis ”kvinna” eller ”lågavlönad”. Detta 
tillvägagångssätt kallas att skapa ekvivalenskedjor. 

3.3 Tillämpning av teori 
 
I min analys har jag för avsikt att använda mig av Laclau och Mouffes diskursteoretiska 
begreppsapparat som jag har gått igenom i föregående kapitel. Jag har även inspirerats av en 
analysmodell som utvecklats av Åse Hedemark och Jenny Hedman i magisteruppsatsen Vad 
sägs om användare? Folkbibliotekens diskurser i tre bibliotekstidsskrifter (2002). Denna 
modell har redigerats för att passa mitt syfte och mina frågeställningar och kommer att 
fungera som en stomme kring vilken jag strukturerat upp presentationen av min analys. 
Modellen ser ut på följande sätt: 
 
Benämningar 
-Andra tecken för bibliotekarier 
 
Beskrivningar 
-Hur bibliotekarier beskrivs som personer 
-Hur bibliotekarieyrket beskrivs 

Teman  
-Indelning av sammanhang där 
bibliotekarier förekommer 
 
Diskurser 

 
Under rubriken Benämningar kommer jag att redogöra för de tecken som används synonymt 
med ”bibliotekarie”. Efter detta är det relevant att undersöka vilka tecken som kan knytas till 
bibliotekarier och detta görs genom att använda ekvivalenskedjor i syfte att visa hur 
bibliotekarier och deras yrke beskrivs och detta görs under rubriken Beskrivningar. Dessa 
ekvivalenskedjor kommer att utgå ifrån de nodalpunkter som presenteras under rubriken 
Teman.  
 
Under rubriken Diskurser presenteras de diskurser som har kunnat identifieras i 
analysmaterialet. I boken Applications of social research methods (2009) beskriver 
informations- och biblioteksprofessorn Barbara Wildemuth hur forskare som använder 
diskursanalys bör gå till väga för att identifiera diskurser i sitt textmaterial, vilket jag har tagit 
fasta på i analysarbetet. Wildemuth menar att det första som bör undersökas är de mönster och 
likheter som förekommer i olika texter, och därefter undersöks nyanser och motsättningar. 
Genom att använda detta tillvägagångssätt kan forskaren identifiera de antaganden som ligger 
bakom ett sätt att tala om ett fenomen och därefter fråga sig själv hur skillnader redogörs för 
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utifrån de bevis som finns i texten (2009, s. 324). Detta går i linje med Laclau och Mouffes 
diskursteori där ett stort fokus ligger på den diskursiva kampen; avgränsningen som går 
mellan diskurser utgörs därmed av den antagonism som råder mellan dem (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000, s. 13). 
 
Detta kan framstå som många kast fram och tillbaka. Det relevanta här är att jag i min 
undersökning av materialet har gått till väga på så sätt att jag först har identifierat de relevanta 
nodalpunkterna, för att sedan ha möjlighet att knyta vissa element till dessa, vilket i sin tur har 
lett till att diskurserna har kunnat organiseras. Analysmodellens syfte är att ge en så 
pedagogisk och tydlig framställning av undersökningen som möjligt. 

3.4 Kritik mot diskursteorin 
 
I Diskursanalys som teori och metod (2000) så refererar Winther Jørgensen och Phillips till 
Lilie Chouliaraki och Norman Fairclough som argumenterar mot bland annat diskursteorin 
och menar att alla grupper och individer inte har samma förutsättningar att skapa en 
förändring i rådande diskurser (s. 62). Chouliaraki och Fairclough menar att människor är 
underkastade strukturella förhållanden såsom klass, kön och etnicitet, vilka begränsar deras 
möjligheter och de anser att detta är något som Laclau och Mouffe förbiser. Winther 
Jørgensen och Phillips hävdar emellertid att bara för att det inom diskursteorin råder en 
föreställning om att allt kan vara annorlunda så innebär det ingalunda att all förändring 
nödvändigtvis är lätt att genomföra. De menar att diskursteorin faktiskt tar hänsyn till att 
människor har olika förutsättningar, då individer och grupper i sin tur är resultat av de 
diskurser som råder i samhället (2000, s.62f). 
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4 Material och urval 
 
Jag har valt att endast analysera artiklar från Dagens Nyheter, en rikstäckande morgontidning 
som benämner sig själv som obunden liberal. Då undersökningen endast utgår från en tidning 
kan urvalet inte ses som representativt för den svenska dagspressen, resultatet av den här 
studien kommer därför endast säga något om hur bibliotekarier framställs i jus Dagens 
Nyheter. Det bör emellertid nämnas att Dagens Nyheter är Sveriges näst största dagstidning 
efter Aftonbladet, och därmed också den största morgontidningen (Statistiska Centralbyrån, 
2011, s. 6). Den första anledningen till att just Dagens Nyheter valdes ut är emellertid för att 
jag ville inkludera DN-bibliotekariens frågespalter i mitt undersökningsmaterial. Den andra 
anledningen var att jag noterat i mina egna sökningar samt i urvalet av artiklar i tidigare 
uppsatser att artiklar om bibliotekarier genomgående verkar vara vanligast förekommande i 
just Dagens Nyheter. 
 
Sökningen efter artiklar är gjord i Mediaarkivet med söktermen *bibliotekarie* för att på så 
sätt inkludera artiklar där termen bibliotekarie förekommer med någon typ av tillägg, såsom 
skolbibliotekarie eller forskningsbibliotekarie. Min avsikt var att inkludera alla typer av 
bibliotekarier som nämndes i artiklarna trots att jag ämnade fokusera på folk- och 
skolbibliotek, men det visade sig att bibliotekarier som arbetar på forskningsbibliotek eller 
företag bara nämndes i förbigående i en enda artikel. 
 
Sammanlagt har jag analyserat 69 artiklar som publicerats mellan 2012-01-01 och 2013-01-
01. Artiklarna är numrerade utifrån deras publiceringsdatum och kommer att redovisas i en 
bilaga i slutet på den här uppsatsen. I slutet på varje citat som presenteras så placeras 
artikelnumret inom parentes, exempelvis kommer ett citat som är hämtat ur artikel nummer ett 
att avslutas med (1). Jag anser att antalet artiklar är ganska stort vilket är intressant om man 
jämför med exempelvis Silvermyrs uppsats då hennes urval endast bestod av 55 artiklar, 
varav 27 kom från Dagens Nyheter. Förmodligen så har Silvermyr varit mer selektiv då hon 
valde vilka artiklar som skulle inkluderas, men även om detta är fallet verkar det ändå som 
om det skrivs mer om bibliotekarier i Dagens Nyheter idag än det gjorde för tio år sedan. Jag 
tror att det i detta sammanhang även är lämpligt att nämna att av de 69 artiklar som har 
analyserats så utgörs 20 av dessa av DN-bibliotekarien Jenny Lindhs frågespalter. Detta kan 
antas påverka statistiken angående hur många artiklar som berör bibliotekarier som har 
publicerats under 2012, och det kommer säkerligen synas i resultatet av den här 
undersökningen. 
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5 Analys 
 
Analysen följer den struktur som jag presenterade i kapitel 3.3, jag kommer alltså inleda med 
att presentera Benämningar för och Beskrivningar av bibliotekarier, och sedan bredda 
analysen genom att ta upp de Teman, det vill säga de sammanhang som bibliotekarier 
förekommer i och avsluta med att presentera tre Diskurser om bibliotekarier. Samtliga citat 
som förekommer är tagna från analysmaterialet. En del citat förekommer flera gånger i 
uppsatsen då de i vissa fall kan vara behjälpliga för att belysa flera olika aspekter av 
analysresultaten. 

5.1 Benämningar 
 
Den absolut vanligaste termen som förekommer som benämning är föga förvånande just 
”bibliotekarie”, men det förekommer även en mängd andra ord eller fraser som används som 
alternativa benämningar för bibliotekarier. Just att det förekommer så många olika 
benämningar för ”bibliotekarie” tyder på att det är ett element, det vill säga ett tecken som har 
en flertydig betydelse. 
 
En svårighet som uppstod då jag försökte identifiera de olika benämningarna var att emellanåt 
används bibliotekarie även som benämning på en person som tekniskt sett inte är en 
bibliotekarie, men inte som en beskrivning utan snarare som en missuppfattad yrkestitel. Jag 
valde emellertid att inkludera även dessa benämningar.  
 
Till att börja med vill jag ta upp de benämningar i artiklarna som innehåller ordet 
bibliotekarie samt ordet bibliotek, nämligen: husbibliotekarie (14)(40), skolbibliotekarie 
(3)(13)(16)(48)(49), barnbibliotekarie (50), kvinnliga bibliotekarier (61), genusmedvetna 
bibliotekarier (44), kompetenata bibliotekarier (52), den söta bibliotekarien (61), 
bibliotekariehunk (28), mästerbibliotekarie (31), lokala biblioteksmoguler (10), 
gerillabibliotekarier (9), bibliotekarierebellen (47), bibliotekets hjärna (30). Av dessa 
benämningar är det bara skolbibliotekarie, barnbibliotekarie och möjligen även 
husbibliotekarie som utgör faktiska yrkestitlar. De två sista benämningarna, nämligen 
gerillabibliotekarier och bibliotekarierebellen används i artiklarna för att beskriva personer 
som egentligen inte är bibliotekarier, vilket illustrerar elementets osäkerhet och hör till 
problematiken som existerar i anknytning till elementet, då det väcker frågor kring huruvida 
det krävs en utbildning eller formell yrkespost för att en person ska kunna kalla sig för 
bibliotekarie. Till dessa hör även benämningen aktivister (9). 
 
Bibliotekarier benämns även som kulturarbetare (6)(61), kulturivrare (8), kulturutövare (11), 
och akademiker (21). Detta illustrerar att kultur anses vara centralt för bibliotekariers 
yrkesroll, samt att de tillhör gruppen akademiker. 
 
Slutligen så förekommer även en mängd mer deskriptiva benämningar för bibliotekarier, 
såsom: tillknäppta klimakteriekossor med överanvänt hyschpyschfinger (8), skräniga 
pratkvarnar (8), fritidsbloggande sandalkille (17), brittisk adelsman med knullrufs (17), 
tweedmonster (17), bokvagnsfösande läsfrämjarherden (30), gamle pocket-Roffe (31), 
buskisgubbe (31), sexy librarian (28), inspiratörer (45), personalen (52) samt vuxna 
människor (46). 
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5.2 Beskrivningar 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur bibliotekarier beskrivs, vilket innefattar vilka 
karaktärsdrag som de tillskrivs, vilka attribut som förknippas med dem samt hur själva yrket 
beskrivs. Det har i det här sammanhanget blivit aktuellt för mig att använda mig av 
ekvivalenskedjor för att kunna lokalisera de tecken som knyts till nodalpunkten bibliotekarie. 

5.2.1 Bibliotekarier som personer 
 
Det förekommer många färgstarka beskrivningar av bibliotekarier och dessa kan tyckas luta åt 
ett negativt håll. Det bör emellertid redan inledningsvis påpekas att många av dessa 
beskrivningar kommer från DN-bibliotekarien Jenny Lindhs frågespalter, och ska uppfattas 
som att de är skrivna med glimten i ögat. Som kontrast till dessa beskrivningar så framställs 
bibliotekarier också ofta som personer som har en stark moral, och även flera av dess 
framställningar kommer från Jenny Lindh.  

I en av artiklarna ställs exempelvis en fråga om hur man som låntagare bör gå tillväga för att 
flörta med en bibliotekarie efter att hans lokala bibliotek har skaffat utlånings- och 
inlämningsautomater (61). Frågeställaren beskriver här bibliotekarier i allmänhet som 
”arbetsskygga” och en bibliotekarie i synnerhet som ”söt”. Jenny Lindh tar i sin tur upp att 
bibliotekarier föredrar andra aktiviteter framför att stå vid utlåningsdisken såsom att koka 
korngryn och gnälla, samt att kvinnliga bibliotekarier uppskattar män som läser feministisk 
prosa medan manliga bibliotekarier gillar kvinnor som läser macholitteratur. 

I en annan artikel med liknande tema så ställs en fråga till Jenny Lindh om hur en manlig 
sexig bibliotekarie ser ut, vilken hon besvarar med att beskriva klichébilden av en attraktiv 
manlig bibliotekarie, som hon menar är en brittisk gentleman med glasögon och 
tweedkostym, medan den typiska mannen som i själva verket arbetar som bibliotekarier 
beskrivs som en fritidsbloggande sandalkille (28). I tidigare forskning framgår att 
bibliotekarier sällan förknippas med att vara sexiga eller attraktiva, men personen som i det 
här fallet ställer frågan menar att ”alla” vet hur en kvinnlig sexig bibliotekari ser ut. 
 
Nedan följer ett citat som utgör en fråga till DN-bibliotekarien angående att bibliotekarier 
pratar för högt inne på biblioteket samt ett utsnitt av hennes svar. Detta måste ses som ett stort 
steg bort från de bilder av bibliotekarier som presenteras i tidigare forskning då författarna 
ofta pekar på att bibliotekarier länge har framställts som hyschande tanter. 

När jag besöker bibliotek blir jag ofta störd – av bibliotekarier som pratar 
alldeles för högt! Mycket irriterande. Varför kan inte bibliotekspersonalen 
själva leva upp till bibliotekets gyllene regel? 

Bibliotekarier har det inte lätt. I allmänhet nidskildras vi som tillknäppta 
klimakteriekossor med överanvänt hyschpyschfinger. Här anklagas vi för att vara 
skräniga pratkvarnar. 

Och ja, min underläpp slokar i harm. 
För du har nämligen en poäng. Gjorde man en bullermätning på svenska 

bibliotek skulle decibel- mätaren slå i taket varje gång en bibliotekarie får feeling. 
Om du visste hur många gånger jag blivit åthutad mitt i ett ”STURE 
DAHLSTRÖM! HONOM MÅ-ÅSTE DU LÅNA!” av någon snarstucken doktorand 
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som inte delar min vurm för gladpornografiska kultgubbar. Men vår gapiga 
läsfrämjarglädje är förståelig, förmodligen beror den på att vi äntligen fått en 
fråga om litteratur – till skillnad från de fyrtio förmiddagsklagomålen gällande 
prestandan hos våra kommunala surfdatorer. (8) 

 
 
I Fråga bibliotekarien-spalterna beskriver Jenny Lindh bibliotekarier i allmänhet, men hon 
beskriver även återkommande sig själv som person och som yrkesutövare. Jag har valt att 
även inkludera beskrivningarna hon ger av sig själv i min analys eftersom hon arbetar som 
bibliotekarie vilket framgår tydligt i frågespalterna. Hon beskriver exempelvis sig själv som 
en borderlinehäxa (63) som misstänker att hennes läsare försöker smickra henne så att hon 
ska sänka deras förseningsavgifter på biblioteket. Nedan följer ett citat som är illustrativt för 
Jenny Lindhs beskrivning av sig själv. 

Du har drabbats av en klassisk boksmälla. Inga konstigheter, det händer mig 
någon gång i veckan ungefär (baksmälla har jag oftare). (53) 

I ett stort antal artiklar nämns böcker och läsning tillsammans med bibliotekarier. I en artikel 
om e-bokutlåning beskriver Jenny Lindh bibliotekarier som personerna som blir lyckliga av 
att bibliotekets användare läser mycket böcker (27). Dessutom beskrivs bibliotekarier i USA 
som tävlar i ett bokvagnsrace, utklädda till vikingar och karaktärer från Star Wars (30). I 
följande citat beskriver Jenny Lindh bibliotekarier i allmänhet, tillsammans med 
litteraturförmedling och läsfrämjande. 

Numera är bokvagnen dessutom det enda attribut som förenar bibliotekarier av 
alla sorter. Folkliga föreställningar om snipiga hårknutar och frigida 
koftknäppningar tycks slutgiltigt ha tynat bort, men bilden av den 
bokvagnsfösande läsfrämjarherden har med rätta bestått. (30) 

Ingen behöver hetsa upp sig, det är förvisso fullt möjligt för en bibliotekarie att 
ignorera en hundrahövdad reservationskö av gläfsande Kerstin Ekman-fanatiker, 
och med en diskret knapptryckning placera sig först i kön. Men det gör vi aldrig. 
Dels för att bibliotekarier – i motsats till vad många tror – faktiskt sätter 
låntagarnas behov främst. (22)  

Bibliotekarien beskrivs även i följande citat som en sympatisk litteraturförmedlare. 

Försjunker en stund i Rattawut Lapcharoensaps ”Sightseeing” (om Thailand) och 
gläds åt den vänliga bibliotekariens tips att låna Roma Tearnes sprillans nya 
”Brixton Beach” om nioåriga Alice Fonseka i inbördeskrigets Sri Lanka. (4) 

Ytterligare ett citat där bibliotekarier kan sägas benämnas som goda är i en artikel om 
relevansen med att Sverige höjer sitt kulturbistånd till andra länder, och bibliotekarier nämns 
tillsammans med andra kulturutövare som kämpar för frihet och demokrati på Kuba. 

Jag har sett bibliotekarier och fria journalister arbeta för ett fritt Kuba och den 
repression de blivit föremål för. (11) 

I följande citat kopplas bibliotekarier ihop med bokslukare och kulturpersonligheter, dessa 
beskrivs gemensamt som de ”vuxna människor” som åker till Bokmässan och i och med detta 
lämnar fältet fritt för övriga Stockholmsbor att besöka de ställen som i vanliga fall är 
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överbefolkade. 

Stockholms samlade bibliotekarier, bokslukare och mer eller mindre etablerade 
kulturpersonligheter har nu åkt till de vuxna människornas Way Out West, alltså 
bokmässan i Göteborg. Detta är förstås utmärkt för dig som normalintresserad 
kulturkonsument. Åsiktsmaskinen rekommenderar förhållandevis köfria besök på 
museer, KB (både krogen och biblioteket), Afro Art, Rönnells och Gudrun Sjödén. 
(46) 

Vidare framkommer sammanlagt två bibliotekarier som nämns i anslutning till ”ovanlig” 
kroppsbehåring. Det finns förvisso ingen självklar koppling mellan bibliotekarier och 
generande hårväxt, men eftersom det i debatten som uppstod efter att en kvinna visade en 
hårig armhåla i tv, nämns ett flertal gånger att hon arbetar som just bibliotekarie anser jag 
ändå att detta har en viss relevans. I följande citat beskrivs först den kvinnliga bibliotekarien, 
samt en manlig bibliotekarie som också fick uppmärksamhet för sin hårväxt. 

Melodifestivalen fick ett oväntat efterspel i debattforum och sociala medier. 
Loreens långa mystiska lugg blev, överraskande nog, inte festivalens stora 
trendsättare vad gäller hår. Istället klev hennes supporter, den 32-åriga 
bibliotekarien Lina Ehrin, in i rutan med en orakad armhåla – och satte 
omedvetet igång en intensiv hårdebatt på nätet. (15) 

För tio år sedan jobbade han som bibliotekarie i Varberg och blev ombedd att 
uppträda på en festival. Han bestämde sig för att framföra ett performance där 
hans lilla dotter Channa rakade hans rygg samtidigt som han sjöng ”The 
eggplant that ate Chicago” av Dr West’s Medicine Show and Junk Band. (55) 

Det finns egentligen bara en artikel där generella, icke-ironiska antaganden om bibliotekariers 
utseende förekommer, nämligen i en musikrecension av en skiva där artisten anses se ut som 
en skolbibliotekarie vilket recensenten inte verkar tycka går ihop med att hon sjunger om att 
ha haft ett hårt liv. 

Hon har alltid sett ut som en blid skolbibliotekarie och även om det ofta har 
funnits en kärv spets i hennes röst har det varit lätt att se Nanci Griffith som en 
artist i de gränstrakter mellan country och folk där det understundom blir lite 
ljummet.  
Inte den sortens artist som ska sjunga ”I’ve had a hard life and I write it down”, 
som hon nu – med stor autenticitet – gör i titellåten till sitt tjugonde album 
”Intersection”. (7) 

 
Slutligen förekommer några beskrivningar av fiktiva bibliotekarier. I det första citatet 
beskrivs en karaktär i den svenska tv-serien Våra vänners liv. I det andra citatet beskrivs en 
karaktär från Stephen Kings roman 22.11.63 och det sista citatet handlar om filmen Grabben i 
graven bredvid som är baserad på Katarina Mazettis roman med samma namn. Liksom 
tidigare studier (Rydbeck, 2004; Axelsson, 2008) framkommer det även i detta urval att det 
inom litteratur och även inom teater tycks förekomma betydligt mer negativa och stereotypa 
bilder av bibliotekarier. 

Han tycker själv att han är en gåva till kvinnan. Egentligen är han en lufs, en trött 
bibliotekarie. ”En player instängd i en höstack”, säger han själv. (2) 
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Under sin långa väntan hamnar Jake som lärare i en liten stad i Texas och 
förälskar sig i skolbibliotekarien Sadie, som möjligtvis kan sägas förkroppsliga 
epoken i metaforisk bemärkelse: en lång, blond oskuld, lite klumpig och gift med 
en pervers hustrumisshandlare. (3) 

Kjell Sundvall fick till en lyckad överföring till film av Katarina Mazettis 
berättelse om kulturkrocken mellan den kärlekskranka, men blyga bibliotekarien 
(Elisabet Carlsson) och den tafflige bonden, som Michael Nyqvist gör som om 
han inte gjort annat än plöjt och mockat hela sitt liv. (25) 

Det förekommer även ett antal utsagor som på olika sätt tar upp yrken eller grupper som sätts 
i kontrast till bibliotekarier. De handlar ofta om löneskillnader, men de anses även ha 
polariserade relationer med lönnmördare och Bajenfans. 

Vad har ni fått för respons på Strindbergs tweets? 
– Jättemycket! Vi fick snabbt många följare, som är allt från bibliotekarier till 
Bajenfans. (1) 
 
I detta universum återkommer en Vergiliuslik gestalt som kan vara allt: 
lönnmördare eller bibliotekarie. Här heter hon Kauro och är före detta 
proffsboxare. (18) 

Och hon påminner om att en rörmokare eller elektriker ofta tjänar betydligt mer 
än en lärare eller bibliotekarie. (33) 

Arbetare får mer än akademiker Gymnasielärare, arbetsterapeuter och 
bibliotekarier har svårt att få studierna att bli lönsamma. (67) 

En klar majoritet av citaten som hittills har presenterats kommer från Jenny Lindh. Detta 
beror delvis på att hon har skrivit 20 av de 69 artiklarna som sammanlagt har analyserats och 
delvis på att hennes beskrivningar av bibliotekarier ofta är de mest utförliga. Analysen 
kompliceras emellertid av att det emellanåt blir svårt att göra en avvägning mellan vad som 
ska tolkas som en uppriktig beskrivning och vad som snarare utgör en humoristisk karikatyr. 
Alla relevanta beskrivningar har dock inkluderats här, inklusive de som kanske inte är 
avsedda att beskriva ”riktiga” bibliotekarier. Nedan följer tre olika ekvivalenskedjor som 
listar de egenskaper och attribut som tillskrivs bibliotekarier samt de grupper som har satts i 
motsats till bibliotekarier. 
 
Ekvivalenskedja: vänliga, blid, gnällig, högljudd, kompetenta, genusmedvetna, inspiratörer, 
kultur, osjälviska, akademiker. 

5.2.2 Beskrivningar av bibliotekarieyrket 
 
Bibliotekarieyrket beskrivs på flera olika sätt i analysmaterialet. Vanligt förekommande är att 
den låga lönen nämns i olika sammanhang, samt att förmånerna är få. I en artikel framgår 
även att det kan vara svårt i och med att arbetsmarknaden är osäker för bibliotekarier (65) och 
en annan artikel handlar om att bibliotekarier hör till en grupp yrkesutövare som ofta får gå en 
obetald vidareutbildning för att kunna få anställning (62). I fråga om löner så nämns 
bibliotekarier ofta i samband med lärare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, konstnärer och 
andra yrkeskategorier, där det anses finnas någon typ av likhet angående längd på utbildning 
och/eller lönenivå. De yrkeskategorier som anses skilja sig från bibliotekarieyrket i fråga om 



	   21	  

lön, längd på utbildning eller akademisk nivå är rörmokare och elektriker. Följande citat 
illustrerar på olika sätt hur bibliotekariers situation på arbetsmarknaden beskrivs. 

Gymnasielärare, arbetsterapeuter och bibliotekarier har svårt att få studierna att 
bli lönsamma … (67) 

Och hon påminner om att en rörmokare eller elektriker ofta tjänar betydligt mer 
än en lärare eller bibliotekarie. (33) 

För mer lågavlönade akademikergrupper kan jämförelserna på hela 
Sacokollektivet bekräfta frustrerande löneskillnader. Medianlönen för akademiker 
i privat sektor är 39 000, medan den i kommunerna ligger drygt 10 000 kronor 
lägre, med arbetsterapeuter, bibliotekarier och sjukgymnaster på en medianlön 
runt 26 000 kronor. (21) 

Mindre troligt är det att du får en julklapp om du arbetar som konstnär eller 
bibliotekarie. Inom den personliga och kulturella tjänstesektorn anger 54 procent 
av arbetsgivarna att de inte ger sina anställda någon julklapp i år. (69) 

Beskrivningar av bibliotekariers arbetsuppgifter framkommer på flera ställen i 
analysmaterialet. Följande beskrivningar kommer från DN-bibliotekariens frågespalter och 
berör både de arbetsuppgifter som syns ute i biblioteket samt en del ”osynliga” uppgifter, det 
vill säga de arbetsuppgifter som bibliotekarier utför som allmänheten inte ser. Det syns att ett 
genomgående tema är att bibliotekarieyrket är lite otacksamt, med slitsamma arbetsuppgifter 
som olyckligtvis inte inkluderar en möjlighet att förkovra sig i nyutkommen litteratur på 
arbetstid. Jenny Lindh påpekar även i en artikel att bibliotekarier inte får betalt för att läsa på 
arbetstid, vilket får en negativ påverkan på deras förutsättningar att förmedla litteratur (39). 
 

… automatisering [har; min anm.] gett bibliotekarier mer utrymme att utföra 
andra grundläggande bibliotekssysslor – de finns och de tar tid, chockerande nog 
– som bokinköp, katalogisering, litteratursamtal, bildgoogling av Jonas Hassen 
Khemiri och så vidare. (61) 

Förutom alla våra vanliga trick – skylta upp, bokprata sig hes hos den lokala 
pensionärsföreningen och så vidare – är det alltid smart att plantera utvalda titlar 
på återlämningsvagnen. (31) 

Kära Eva, ursäkta dig inte! Bibliotekarier välkomnar varenda undran, vid 
infodisken besvarar vi dagligen allt från ”hur stavas deckare” till ”vad är 
meningen med livet?” med samma goda humör och obefintliga gensvar. (39) 

Nedan följer ytterligare tre beskrivningar av bibliotekariers arbete, varav det första beskriver 
genrebestämning av litteratur. De två senare beskriver arbetsuppgifter som kan tyckas vara 
mer oväntade, nämligen en genomgång av brev till Astrid Lindgren samt ett sökande efter en 
värdefull bok som stulits från Kungliga Biblioteket. Dessa citat visar att bibliotekarieyrket 
innefattar varierande arbetsuppgifter som går bortom det ”synliga” arbetet bakom lånedisken. 

Häromdagen kom jag att prata med en förlagsanställd om svårigheten att 
genrebestämma Shaun Tans böcker för bokmarknaden. Som bibliotekarie kände 
jag igen problematiken. (51) 

Det var efter Astrid Lindgrens död som hela hennes arkiv med över 75 000 brev 
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och dokument flyttades till Kungliga biblioteket i Stockholm. Där har 
bibliotekarien Lena Törnqvist haft hand om samlingarna. Och det var när hon 
systematiskt började läsa alla tusentals brev som skickats till Astrid Lindgren från 
barn och vuxna … (40)  

I fjol somras letade bibliotekarien Greger Bergvall efter boken men hittade den 
inte. Tillsammans med en kollega påbörjade han eftersökningar på internet som 
ledde honom till Arader Galleries i New York där den fanns till försäljning. (34) 

 
Under hösten 2012 uppstod en debatt kring huruvida vissa Tintin-album skulle få finnas på 
ungdomsbiblioteket i Stockholms Kulturhus, då innehållet i tidningsalbumen uppfattades som 
rasistiskt. Debatten kom att innefatta den kontroversiella frågan om huruvida bibliotekarier 
bör plocka bort litteratur som anses stötande eller kränkande i och med att äldre böcker ska 
sorteras bort för att göra plats åt nya på bibliotekets hyllor. Kulturborgarrådet Madeleine 
Sjöstedt uttryckte sig kritisk mot att biblioteken enligt henne användes som ett politiskt 
redskap och att den konstnärliga ledaren som inlett utrensningen av Tintin-albumen agerat 
felaktigt, vilket framkommer i de två första citaten nedan. Det tredje citatet visar emellertid att 
det även finns de som ser debatten ur ett annat ljus. 

Låt mig därför påminna om att Miri i intervjun i Dagens Nyheter ansåg att ”all 
barnbokslitteratur borde ses över, även vuxenlitteratur”, och att det i samma 
intervju framkom att han bett personalen ”undersöka om det finns flera böcker i 
hyllorna som, enligt honom, inte borde stå där”. (52) 

Bibliotekshyllornas innehåll styrs av en mängd frågeställningar: Läsarnas 
intresse, bokens aktualitet eller dess litteraturhistoriska betydelse. Det är just 
genom att ställa sådana frågor som Kulturhusets mycket kompetenta 
bibliotekarier varje dag lyckas med sitt urval utan att hamna på DN:s förstasida. 
Det är beklagligt att de inte var inkopplade innan deras chef började tänka högt. 
(52)  
 
Behrang Miri ville arbeta med antirasism och genus, och ge barn och ungdomar i 
förorter som Rinkeby och Tensta bra förebilder. Jag bor i Tensta och har arbetat i 
Rinkeby som barnbibliotekarie under många år. Debatten behövs! 

Hela sommaren har jag dammsugit den svenska marknaden efter inkluderande 
barnböcker för att skriva lästips för barn med svenska som andraspråk till 
Bibliotekstjänsts urval ”Pärlor på svenska”. Det är inte lätt! (50) 

 
Debatten om Tintin-albumen tas även upp i ett fjärde och lite längre citatet där 
riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg tillfrågas om hur kontroversiell litteratur bör hanteras. I 
detta citat framgår att hon inte anser att frågan är ny, utan att den under en lång tid har varit en 
del av bibliotekariers dagliga arbete. 

Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg på KB, Kungliga biblioteket, påminner om 
att debatten kring misshaglig litteratur sannerligen inte är ny. Långt in på 1900-
talet fanns det ofta låsta så kallade giftskåp på Sveriges bibliotek för särskilt 
kontroversiella böcker och stöldbegärlig litteratur – vilket ofta var samma sak. 
Finns det en större politisk korrekthet i dag kring vad ett bibliotek ska rymma? 
– Jag tycker inte det. Min mamma var också bibliotekarie och när jag var 
tonåring så var Pippi Långstrump olämplig. Sådant här kommer och går. När jag 
precis hade blivit bibliotekschef i en mindre kommun så var det debatt om Salman 
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Rushdies böcker och under Balkankrisen fanns det bibliotek som tog bort 
dagstidningar från serbiska och kroatiska utgivare.  
Hur ska den mest laddade litteraturen hanteras? Ska ”Mein Kampf” ligga 
framme? 
– Nej, men biblioteken ska ha den, säger Herdenberg. Min uppfattning är att de 
vanliga biblioteken inte kan hålla på och rensa ut – då är man ju inte fria och till- 
gängliga som vi ska vara. Skulle vi rensa ut alla koloniala skildringar av det 
slaget som Tintinböckerna så skulle en massa litteratur försvinna, säger hon och 
tillägger att litteraturen som vänder sig till barn är speciell och kan göra 
gränsdragningen svår. (43) 
 

I analysmaterialet finns det endast en artikel som tar upp att bibliotekarier kan arbeta inom 
olika sektorer och inte bara på folk- och forskningsbibliotek. Det är Jenny Lindh som tar upp 
yrkets varierande natur som svar på en fråga om varför det inte är obligatoriskt för 
bibliotekarier att studera litteraturvetenskap. 

Det finns en vanföreställning att universums alla bibliotekarier lever och verkar 
uteslutande i skönlitteraturens tjänst (vi har också koftor gjorda av honkattshår 
och sexfantiserar jättemycket om Theodor Kallifatides). Men sanningen är att vi 
koloniserar varje hörn av samhällsapparaten: det finns bibliotekarier på 
Riksdagen, bibliotekarier på advokatbyråer och bibliotekarier på IT-företag, och 
för en bibliotekarie som jobbar med infrasupport på Statoil är kärnkompetensen 
knappast förmågan att skilja på vem som skällde på vem i Strindbergsfejden.  

Men vi som arbetar med bokförmedling på folk- och forskningsbibliotek borde 
ha tragglat några terminer litteraturvetenskap, det håller jag med om. (17) 

 
I fyra artiklar har bibliotekarier nämnts i anslutning till litteraturpriser, framförallt 
Augustpriset, oftast i egenskap av jurymedlemmar. I två av dem nämns att Jenny Lindh sitter i 
juryn och i de övriga två som citeras nedan så nämns bibliotekarier mer i allmänhet, som 
jurymedlemmar och som personer som kan konsulteras angående Nobelpriset i litteratur. 

Böckerna ska nu läsas av en elektorsförsamling bestående av 63 elektorer – 21 i 
vardera kategorin. Elektorerna är spridda över hela landet och består av en 
tredjedel bokhandlare, en tredjedel bibliotekarier och en tredjedel 
litteraturkritiker med flera. (59) 

Världspressen följer läpprörelserna på svenska litteraturkritiker, Svenska 
Akademien jagas i gränderna i Gamla Stan, bibliotekarier konsulteras, 
kulturredaktionerna fungerar som nav i nyhetsmedierna. (64) 

I svaret på en läsares fråga om en bok (som personen har glömt namnet på) så nämner Jenny 
Lindh att hon är utbildad i att söka efter litteratur, vilket kan ses som illustrativt för en 
bibliotekaries arbete och expertis. 

Det är tur att man är drillad i informationssökning … (42) 

Följande citat avslutas med det, från en bibliotekaries perspektiv, mycket positiva uttalandet 
om att bibliotekarier ”vet nästan allt” i anslutning att bibliotekarier kan hitta svårfunna 
böcker, vilket även bör påpekas är vanligt förekommande i Jenny Lindhs frågespalter. 
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Vilken bok kan det här vara, undrar en läsare som läste den i slutet på åttiotalet 
men har glömt såväl författare som titel: Den utspelar sig i London, och 
mördaren hittar sina offer på en buss längs linje 15. Troligen var huvudpersonen 
en detektiv, och troligen ingick boken i en serie. 
Själv misstänker jag att en bibliotekarie sitter inne med svaret. Bibliotekarier vet 
nästan allt. (26) 

 
I en artikel om Litteraturutredningen från 2012 nämns det att skolbibliotekariers förmåga att 
inspirera till läsning är avgörande och att det därför är viktigt att alla skolbibliotek bemannas 
av kompetent personal. 
 

Internationell forskning visar att skolbibliotekarier är mycket effektiva 
inspiratörer vad gäller att öka läsfärdigheten hos eleverna. Skolbibliotek utan 
skolbibliotekarier har inte alls samma positiva effekter. (45) 

Så var det faktiskt inte när jag växte upp. Det är mycket tack vare fantastiska 
lärare och bibliotekarier som jag blev den första kvinnan i min släkt att studera 
på universitet. (38) 

Det nämns vid flera tillfällen att enstaka bibliotekarier även arbetar med något annat, ofta som 
författare. Att ett flertal bibliotekarier även arbetar med något annat kan förmedla flera saker; 
att bibliotekarieyrket inte är särskilt krävande eller utmanande och därför ger tid till att ägna 
sig åt något annat också (dessa tendenser kan anas i frågan till DN-bibliotekarien angående 
om bibliotekarier får sitta och läsa hela dagarna), att bibliotekarier är kreativa och har många 
strängar på sin lyra, eller att bibliotekarieyrket är en alternativ karriärväg då man egentligen 
vill ägna sig åt något annat men uppfattar det som för riskfyllt. 
 

Den här bibliotekarien  har snarare suttit med tummen i skrivbordslådan och 
avundsjukt sett på när bekanta prånglat ut konceptroman efter konceptroman, allt 
medan hennes egen kulturella karriär kan sammanfattas: trettio kronors 
lönepåslag och en klämskadad nagel. (5) 

… bibliotekarien och haikuförfattaren (54) 

Christer Hermansson är en bibliotekarie som ger ut udda böcker med titlar som 
”Ich bin ein bibliothekar!”. (56)  

Bibliotekarieyrket nämns också vid tre olika tillfällen som en alternativ karriär, för en 
författare, en operasångerska och en skådespelerska. I de sista två citaten nämns även 
kärleken till litteratur som stämmer med de resultat som redovisas i tidigare forskning, där 
bibliotekarieyrket ofta beskrivs som ett ”kall” för personer som älskar att läsa. 

Redan som barn ville han bli författare. Hans lärare sa att det inte var något 
riktigt yrke så hans mamma föreslog en utbildning till bibliotekarie. Men det 
fanns inget alternativ. (66) 

Möjligen hade hennes livspussel inte varit lika komplicerat om hon följt sin 
barndomsdröm om att bli barnboksförfattare eller bibliotekarie. 
- Jag var en bokmal som barn. Läste allt jag kom över och drömde om att bli 
författare. (36) 
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Några år senare stod Cecilia Nilsson för första gången på Dramatens scen, och 
sedan dess har det rullat på. Förutom ett litet avbrott på 1990-talet, då hon 
började läsa till bibliotekarie.  
-Det var ett sätt att vinna tid och att få tänka. Jag har också en enorm kärlek till 
litteratur och språket. (35) 

 
 
Ekvivalenskedja: Litteratur, läsning, läsfrämjande, bokförmedling, ”bibliotekarier vet nästan 
allt”, inre litteraturprästinna, kärlek till litteratur och språket, drillad i informationssökning, 
elektorer, Augustpriset, litteraturvetenskap, skrivande, författare. 

Ekvivalenskedja: Löneskillnader, inga löneförmåner, lönekamp, klasskillnader, obetald 
vidareutbildning, osäker jobbprognos, svårt att få studierna att bli lönsamma, lågavlönad. 
 
Ekvivalenskedja: Censur, yttrandefrihet, hantering av laddad litteratur, inkluderande böcker.

5.3 Teman 
 
Bibliotekarier omnämns i en mängd olika sammanhang, vilket blir tydligt i presentationen av 
beskrivningar av bibliotekarier och bibliotekarieyrket, som jag till viss del har strukturerat 
upp utifrån ämne i föregående presentation. Nedan kommer jag ge en mer konkret 
sammanfattning av dessa teman, samt presentera de nodalpunkter som har utkristalliserat sig. 

5.3.1 Litteratur och läsning 
 
De absolut vanligaste sammanhang som bibliotekarier förekommer i handlar om litteratur och 
läsning. Av de 69 artiklar som har analyserats kan sammanlagt 52 av dem sägas ha böcker 
och läsning som sitt mest centrala tema. Samtliga av de 20 Fråga bibliotekarien-spalterna tar 
upp litteratur på något sätt, vilket ytterligare tydliggörs av spalternas permanenta inledning 
som lyder: ”DN:s Jenny Lindh svarar på dina frågor om litteratur”. I tio av Jenny Lindhs 
artiklar besvaras även frågor som är specifikt inriktade på bibliotekarier.  

5.3.2 Litteraturutredningen 
 
Tätt knutet till ämnet litteratur är naturligtvis läsning, vilket delvis tas upp i frågespalterna 
men även bland annat i två artiklar som handlar om Litteraturutredningen där fokus riktas mot 
att barns och ungas läsförståelse sjunker och där bibliotekarier nämns som en del av de krafter 
som behövs för att motverka detta. Vidare handlar två artiklar om bokmässan, tre handlar om 
Augustpriset, ytterligare fyra är bokrecensioner där bibliotekarier antingen figurerar som 
fiktiva karaktärer, nämns i förbigående eller i ett av fallen har skrivit recensionen. 

5.3.3 Tintin på biblioteket 
 
Två separata debatter har även kunnat utrönas i det analyserade materialet. Sammanlagt fem 
av artiklarna handlar om den debatt som väcktes i och med att Behrang Miri som var anställd 
som konstnärlig ledare för barn- och ungdomsverksamheten på Stockholms Kulturhus 
beslutade sig för att sortera bort Tintin-tidningar från kulturhusets ungdomsbiblioteks 
sortiment eftersom han ansåg att det hade ett rasistiskt innehåll. Detta mötte ett starkt 
motstånd utifrån och debatten som uppstod kom att drivas av journalister, konstnärer och i ett 
fall även av en bibliotekarie och omfattande frågor om censur och rasism berördes. 
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5.3.4 Håriga armhålor 
 
Den andra debatten som nämns i artiklarna handlar om att en kvinnlig skolbibliotekarie visade 
en hårig armhåla i en tv-sändning vilket ledde till att negativa kommentarer spriddes om detta 
på internet. Detta har förvisso egentligen ingenting med bibliotekarier att göra men faktum är 
att det nämns så ofta i artiklarna att kvinnan som debatten kretsade kring var just bibliotekarie 
att jag ändå anser att debatten har en viss signifikans för den här uppsatsen, särskilt då det 
dessutom förekommer ytterligare en artikel som handlar om en helt annan bibliotekarie som 
också handlar om hår. 

5.3.5 Låga löner och arbetsmarknad 
 
Fyra av artiklarna som har undersökts handlar om löner och det framgår i samtliga att 
bibliotekarieyrket inte är högavlönat. En artikel tar upp anställningsprognoser för olika 
yrkeskategorier och bibliotekarie klassas där som ett yrke med osäker anställningsprognos. 
Två artiklar handlar om klasskillnader, i den ena tas bibliotekarier upp som exempel på 
yrkesgrupper som är lågavlönade men som har ett högt kulturellt kapital, och i den andra 
beskrivs de tillsammans med lärare som yrkesgrupper som kan hjälpa unga människor att 
utbilda sig. 

5.3.6 Recensioner 
 
Som nämnts tidigare så består tre av artiklarna av bokrecensioner. Ytterligare två artiklar 
utgörs av filmrecensioner av samma film, Grabben i graven bredvid, där en av 
huvudkaraktärerna är en bibliotekarie och en artikel är en musikrecension där artisten beskrivs 
som att hon ser ut som en bibliotekarie. 

Nodalpunkter 
I mitt analysmaterial har jag kunnat identifiera tre nodalpunkter. De två nodalpunkter som 
framförallt har utkristalliserat sig är ”litteratur” och ”arbetsmarknad”. Jag anser även att 
”censur” utgör en tredje nodalpunkt. ”Censur” är inte lika vanligt förekommande som 
”litteratur” och ”arbetsmarknad”, men i de sammanhang som den tas upp så uppfattar jag det 
som att det är en fråga som har en central plats i bibliotekariers yrkesutövning, och att det av 
omvärlden är något som kan förknippas med bibliotekarier och bibliotek. 

5.4 Diskurser 
 
Hedemark menar att det i en diskursanalytisk studie kan vara fördelaktigt att studera debatter, 
då det i debattsammanhang kan bli extra tydligt vilka olika antagonistiska förhållanden som 
råder mellan diskurserna, och detta klargör i sin tur hur diskurserna är inramade (2009, s. 33). 
Eftersom huvuddelen av artiklarna som jag har analyserat inte har berört debatter så har mina 
förutsättningar att identifiera antagonistiska förhållanden inte varit de bästa. I mitt 
analysmaterial har jag emellertid kunnat utröna tre övergripande diskurser som med jämna 
mellanrum återkommer i flera av artiklarna. Jag anser att det dessutom råder en viss nivå av 
antagonism mellan dessa diskurser som jag kommer gå igenom närmare i diskussionsdelen. 

5.4.1 Diskurs om bibliotekarier och litteratur 
 
Den första diskursen kallar jag för diskurs om bibliotekarier och litteratur. Genomgången av 
det analyserade materialet gör det tydligt att bibliotekarier först och främst förknippas med 
litteratur. Det tydligaste exemplet är DN:s Jenny Lindh vars frågespalter handlar om just 
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litteratur och besvarar läsarnas frågor i egenskap av att vara en expert på litteratur, men även 
förekommer i andra utsagor, som den nedan: 
 

Vilken bok kan det här vara, undrar en läsare som läste den i slutet på åttiotalet 
men har glömt såväl författare som titel /…/ Själv misstänker jag att en 
bibliotekarie sitter inne med svaret. (26) 

 
Bibliotekarier beskrivs även som individer som älskar litteratur, och har en entusiastisk 
inställning till litteraturförmedling. Denna bild förmedlas ofta av Jenny Lindh, exempelvis på 
följande sätt: 
 

… vår gapiga läsfrämjarglädje är förståelig, förmodligen beror den på att vi 
äntligen fått en fråga om litteratur (8) 

 
Andra tillfällen då bibliotekarier nämns tillsammans med litteratur är i anslutning till 
Augustpriset och Nobelpriset i litteratur, där de antingen omnämns som jurymedlemmar eller 
personer som kan konsulteras i Nobelpristider. Och som illustreras med dessa citat är även 
detta något som tyder på att bibliotekarier anses besitta en viss litterär expertis. 
 

Böckerna ska nu läsas av en elektorsförsamling bestående av 63 elektorer – 21 i 
vardera kategorin. Elektorerna är spridda över hela landet och består av en 
tredjedel bokhandlare, en tredjedel bibliotekarier och en tredjedel 
litteraturkritiker med flera. (59) 

Världspressen följer läpprörelserna på svenska litteraturkritiker, Svenska 
Akademien jagas i gränderna i Gamla Stan, bibliotekarier konsulteras, 
kulturredaktionerna fungerar som nav i nyhetsmedierna. (64) 

I förlängningen knyts denna diskurs även ihop med ämnena kultur och politik, med exempel 
från debatten om Tintin-album skulle vara tillgänglig på ungdomsbiblioteket i Stockholms 
Kulturhus. 

5.4.2 Diskurs om bibliotekarier och censur 
 
Censur kan framstå som ett starkt ord men jag anser ändå att det fungerar som en förklarande 
och övergripande term för problematiken kring vilken litteratur som bibliotekarier ska göra 
tillgänglig på biblioteken. Det ges uttryck för denna problematik i debatten om Tintin-
albumen på ungdomsbiblioteket i Stockholms Kulturhus där bibliotekariers 
litteraturförmedlingsuppdrag ställs på sin spets, och det påpekas i en artikel att det länge har 
förekommit diskussioner kring vilken litteratur som är lämplig och vilken som är olämplig.  

 
När jag precis hade blivit bibliotekschef i en mindre kommun så var det debatt om 
Salman Rushdies böcker och under Balkankrisen fanns det bibliotek som tog bort 
dagstidningar från serbiska och kroatiska utgivare. (43) 

 
Denna diskurs är inte lika utförligt artikulerad som diskursen om bibliotekarier och litteratur 
eller diskursen om bibliotekarier och arbetsmarknaden. Jag anser emellertid att den blir synlig 
i och med att det framgår i debatten att det är bibliotekariernas uppgift att kontrollera vilken 
litteratur som förmedlas via biblioteken, och att de på så sätt utgör en maktfaktor när det 
kommer till att påverka yttrandefriheten. 
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5.4.3 Diskurs om bibliotekarier och arbetsmarknaden 
 
Den tredje diskursen om bibliotekarier och arbetsmarknaden berör först och främst 
bibliotekariers ekonomiska situation. Yrkesgruppen tas vid flera tillfällen upp som ett 
exempel på ett lågavlönat yrke som kräver en lång utbildning och nämns då ofta tillsammans 
med lärare och arbetsterapeuter, bland annat i detta citat: 
 

Gymnasielärare, arbetsterapeuter och bibliotekarier har svårt att få studierna att 
bli lönsamma … (67) 

Inom denna diskurs ryms även vissa klassfrågor som tas upp i tre av artiklarna där det förs 
diskussioner om hur samhällsklasser skiftar i dagens samhälle. Det finns ett flertal 
akademikeryrken, särskilt inom den offentliga sektorn, som är lågavlönade jämfört med 
klassiska arbetaryrken.  
 

… hon påminner om att en rörmokare eller elektriker ofta tjänar betydligt mer än 
en lärare eller bibliotekarie. (33) 

Denna utveckling har pågått en längre tid, men som särskilt en av artiklarna tar upp så får den 
intressanta konsekvenser eftersom den till viss del leder till en omdefiniering av 
samhällsklasser. Jag anser att diskursen om bibliotekarier och arbetsmarknaden framförallt 
tydliggörs i slentrianmässiga antaganden om bibliotekariers låga löner, vilket sker i citatet 
ovan. I sådana sammanhang blir det synligt att de låga lönerna är ett allmänt vedertaget 
faktum. 
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6 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera den diskussion som utgår ifrån analysen som 
presenterades i föregående kapitel. Jag har valt att dela upp den efter mina frågeställningar. 

6.1 Hur beskrivs bibliotekarier och bibliotekarieyrket i artiklarna och i vilka 
sammanhang omnämns bibliotekarier? 
 
Jag anser att det mest omedelbara intrycket av det analyserade materialet i sin helhet är att 
bibliotekarier ofta framställs som, eller snarare framställer sig själva som roliga, och lite 
excentriska. Detta syns tydligast i Jenny Lindhs frågespalter, som överlag är skrivna på ett 
humoristiskt sätt och där hon ger komiska skildringar både av sig själv och av bibliotekarier i 
allmänhet. I den artikel då hon får frågan om hur man kan flörta med en bibliotekarie så 
beskriver hon exempelvis införandet av utlåningsautomater på folkbiblioteken som att det gav 
bibliotekarier möjlighet att ägna sig åt det de ”egentligen” bryr sig om, nämligen att gnälla, 
koka korngryn och bildgoogla Jonas Hassen Khemiri (61). Detta illustrerar en trend som 
pågått bland bibliotekarier en längre tid. Denna trend beskrivs av Rydbeck, som menar att 
kvinnoyrken alltid har tillskrivits negativa stereotyper, och att bibliotekarier på senare tid har 
börjat driva med dessa och istället strävat efter att lyfta fram positiva motbilder (2004, s. 21, s. 
26f). Rydbeck påpekar också att de nya motbilderna ofta använder sig av sexuella 
anspelningar, vilket hon ställer sig skeptisk till då hon menar att det kan leda till att 
bibliotekarier går från att vara avsexualiserade till att enbart bli sexuella objekt (ibid., s. 27). 
Hos Jenny Lindh är sexuella anspelningar ett vanligt återkommande grepp, men det riktas mot 
kvinnor såväl som mot män vilket exempelvis syns i sättet som hon beskriver en manlig ”sexy 
librarian” på: … tänk Rupert Giles, bibliotekarien i tv-serien ”Buffy” som för många är själva 
definitionen av en bibliotekariehunk. (28) 

Förutom de komiska inslagen förekommer även framställningar av bibliotekarier som 
annorlunda eller excentriska, vilket illustreras av bibliotekarierna med hårig armhåla och 
rygg. I dessa fall är det emellertid svårt att avgöra hur signifikativt det är att dessa personer är 
just bibliotekarier. Jag kan bara konstatera att de utgör exempel på bibliotekarier som har 
omtalats i media som resultat av att de på liknande sätt har brutit mot de normer som råder 
kring utseende och beteende. 
 
Bibliotekarier beskrivs också i ett flertal sammanhang som personer som är medvetna om 
genus- och jämställdhetsfrågor. Det blir tydligt i artiklar som innehåller citat som: … 
kvinnliga bibliotekarier smälter inför den könspolitiskt medvetne mannen (61) och [b]ör 
genusmedvetna bibliotekarier ställa undan de klassiska äventyrsböckerna som handlar om 
pojkar och de mer relationsinriktade böckerna som handlar om flickor? (44). 
 
Vidare har jag konstaterat att bibliotekarier oftast nämns i samband med litteratur, vilket även 
utgör en av diskurserna. Detta anser jag vara en naturlig följd av att bibliotekarier är så starkt 
förknippade med bibliotek, vilket även framkommer i tidigare forskning (Kåring Wagman, s. 
7). I mitt analysmaterial så benämns bibliotekarier bland annat som läsfrämjarherde (30), som 
någon som har läsfrämjarglädje (8), och som någon som blir tårögd inför personer som är 
storläsare och osjälviskt låter låntagarna komma före i kön till de populäraste böckerna. 
Bilden som målas upp av bibliotekarier är att de är personer som tar sitt 
litteraturförmedlingsuppdrag på största allvar. Detta kan delvis förstås utifrån att 
bibliotekarier regelbundet kopplas ihop med en kärlek till litteraturen. I en intervju med 
skådespelerskan Cecilia Nilsson så förklarar hon valet att göra ett avbrott i karriären för att 
läsa till bibliotekarie med att hon … har också en enorm kärlek till litteratur och språket (35). 



	   30	  

Till detta knyts även att bibliotekarier beskrivs som mycket kunniga då det kommer till 
litteratur, vilket framkommer i Jenny Lindhs frågespalter som ofta innehåller en mängd 
litteraturreferenser och boktips, och även illustreras av citat som: [b]ibliotekarier vet nästan 
allt (26), vilket sägs i samband med att någon söker efter en särskild bok, som skribenten 
anser att en bibliotekarie förmodligen kan hitta. Det framgår även att det i bibliotekarieyrket 
förekommer en mängd olika sysslor, varav de flesta har en koppling till litteratur, såsom 
genrebestämning, bokinköp, litteratursamtal, katalogisering, sökande efter stulna böcker samt 
genomgångar av brev till Astrid Lindgren. Detta syns även i Silvermyrs forskning där hon 
konstaterar att bibliotekarier ofta förknippas med böcker, både i yrkeslivet och privat (2008, s. 
42). 

I tidigare studier har det nämnts att en stor del av bibliotekariers arbetsuppgifter är osynliga 
utifrån, vilket kan vara en av anledningarna till att yrket har en så låg status (Lundqvist, 2000, 
s.55; Kåring Wagman, 2008 s. 23; Prins & de Gier, 1996, s. 59). Jag kan emellertid konstatera 
at det i mitt analysmaterial förekommer ett flertal beskrivningar av bibliotekariers 
arbetsuppgifter borta från utlåningsdisken, vilka beskrivs tydligast av Jenny Lindh, då hon 
säger att … automatisering [har; min anm.] gett bibliotekarier mer utrymme att utföra andra 
grundläggande bibliotekssysslor – de finns och de tar tid, chockerande nog – som bokinköp, 
katalogisering, litteratursamtal, bildgoogling av Jonas Hassen Khemiri och så vidare. (61) 

Efter litteraturen så är det arbetsmarknaden som utgör ett viktigt ämne och även detta utgör en 
av diskurserna i den här uppsatsen. Bibliotekarier framställs genomgående som en lågavlönad 
yrkesgrupp, dessutom är arbetsmarknadsprognosen osäker för bibliotekarier och 
löneförmånerna beskrivs som obefintliga, vilket kan utläsas i citat som [m]indre troligt är det 
att du får en julklapp om du arbetar som konstnär eller bibliotekarie (69) och [t]a inte åt dig 
om bibliotekarien snäser, hon har sannolikt just öppnat sitt lönekuvert. (28) 

Förutom debatten som uppstod kring skolbibliotekarien med orakad armhåla så figurerade 
bibliotekarier även i debatten om Tintin på biblioteken, vilket ligger till grund för diskursen 
om censur. Debatten kretsade först och främst till Behrang Miri, den konstnärlige ledaren som 
hade fattat beslutet om att sortera bort Tintin-albumen från ungdomsbiblioteket i Stockholms 
Kulturhus. Det riktas emellertid ingen kritik mot bibliotekarierna arbetade på biblioteket, de 
beskrivs snarare som maktlösa åskådare, med citat som: [d]et är beklagligt att de inte var 
inkopplade innan deras chef började tänka högt. (52) 

6.2 Vilka diskurser framkommer i relation till bibliotekarier? 
 
Den första diskursen som jag har identifierat berör bibliotekarier och litteratur. I tidigare 
forskning så har diskursen om bibliotekarier och litteratur och diskursen om bibliotek och 
litteratur ofta satts i ett antagonistiskt förhållande med en diskurs om bibliotekarier/bibliotek 
och information (Hedemark, 2009, s. 57). Det har även utryckts framtidsspaningar om att 
diskursen om bibliotekarier och information kommer att ersätta diskursen om bibliotekarier 
och litteratur (Silvermyr, 2008, s. 56; Hedemark, 2009, s. 154). I min analys av artiklar i 
Dagens Nyheter har jag emellertid kunnat dra den motsatta slutsatsen, nämligen att 
bibliotekarier i dagsläget först och främst förknippas med litteratur, medan en diskurs om 
bibliotekarier och information är i det närmaste obefintlig. 
 
Inom diskursen om bibliotekarier och litteratur ryms att det i analysen framgår att 
bibliotekariers expertis på området litteratur tycks vara ett allmänt vedertaget faktum. Jag 
anser att det är denna expertis som framförallt ligger till grund för att bibliotekarier ses som 
en legitim profession, vilket exempelvis tydliggörs delvis i Jenny Lindhs frågespalter, men 
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även i artiklarna om Litteraturutredningen, där bibliotekarier beskrivs som viktiga inspiratörer 
och litteraturförmedlare som spelar en avgörande roll i barn och ungdomars läsutveckling. 
  
Den andra diskursen som jag har identifierat i mitt analysmaterial är diskursen om 
bibliotekarier och censur. Denna diskurs är betydligt mer diffus än diskursen om 
bibliotekarier och litteratur och även diskursen om bibliotekarier och arbetsmarknaden. Jag 
har ändå valt att ta upp den eftersom den berör en aspekt av bibliotekarieyrket som går långt 
tillbaka i historien och som nu har kommit upp till ytan i och med debatten kring Tintin-album 
på biblioteket. Anledningen till att debatten blev så stor som den blev kan härledas till att det 
som diskuteras går bortom Tintin-albumen, den berör det dynamiska förhållandet mellan 
yttrandefrihet och att förmedla ”korrekt” litteratur på biblioteket. 
 
Diskursen om bibliotekarier och censur kan sättas i ett antagonistiskt förhållande med 
diskursen om bibliotekarier och litteratur, då den senare diskursen ger uttryck för åsikter om 
fri tillgång till litteratur och sätter läsfrämjande i centrum, medan diskursen om bibliotekarier 
snarare ger uttryck för att det är nödvändigt att kontrollera att det som lånas ut på biblioteket 
förmedlar moderna åsikter om rättvisa och jämställdhet. Förespråkare för denna diskurs är 
emellertid få, åtminstone i de artiklar som jag har analyserat, de flesta menar att de har tillit 
till att bibliotekarier utför sin arbetsuppgift på ett professionellt sätt, och prioriterar 
läsfrämjande framför att sortera bort opassande litteratur. 
 
Slutligen så har jag identifierat diskursen om bibliotekarier och arbetsmarknaden. 
Bibliotekarieyrket förknippas ofta med låga löner, vilket har den historiska förklaringen att då 
yrket formades under tidigt 1900-tal så var det i huvudsak kvinnor som anställdes, och de låga 
lönerna var ett resultat av att kvinnorna inte ansågs ha något försörjningsansvar (Rydbeck, 
2004, s. 19). Yrket anses även ha starka anknytningar till den offentliga sektorn (Kåring 
Wagman, 2008, s. 10) där låga löner är vanligt förekommande. De mest avgörande faktorerna, 
som är starkt sammankopplade, är emellertid att yrket är kvinnodominerat och att det anses 
vara ett lågstatusyrke (Rydbeck, 2004, s. 19). 
 
Jag anser att diskursen om bibliotekarier och arbetsmarknaden kan sättas i ett antagonistiskt 
förhållande till de ovan nämnda diskurserna. I diskursen om bibliotekarier och litteratur utgör 
bibliotekariers expertis och läsfrämjande förmågor en central utgångspunkt och i diskursen 
om bibliotekarier och censur går det att utläsa att bibliotekarier innehar en viss maktposition 
när det kommer till att avgöra vilken litteratur som skall vara tillgänglig på biblioteken. 
Bibliotekarieyrket framställs som både viktigt och prövande, men lönen speglar inte detta, det 
råder med andra ord en diskrepans mellan hur bibliotekarieyrket värderas i ord och i handling. 
 
Utifrån de teman som artiklarna om bibliotekarier kan delas upp i så kan jag konstatera att 
bibliotekarier och bibliotekarieyrket har varit aktuella i flera olika sammanhang i Dagens 
Nyheter under 2012. Rydbeck nämner i sitt paper från 2004 att Dagens Nyheter tidigare har 
framställt bibliotekarieyrket som något intressant och spännande i flera artiklar (s. 25), och 
dessa tendenser kan även urskiljas i den här studiens analysmaterial, kanske främst i och med 
Jenny Lindhs frågespalter. 
 
Litteraturen har i och med presentationen av Litteraturutredningen haft en framträdande roll 
under 2012 och detta har sannolikt haft en effekt på hur bibliotekarier har framställts och 
värderats i artiklarna, då yrkesgruppens roll som litteraturförmedlare så ofta sätts i centrum. 
Detta gäller överlag för den tonvikt som artiklar i Dagens Nyheter ofta lägger på litteratur, i 
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anknytning till författarpriser, boktips och så vidare, vilket hjälper till att stärka litteraturens 
position i samhället och i förlängningen även stärker bibliotekarieyrkets position. 
 
Även debatten kring Tintin-albumen på biblioteket har fått till följd att bibliotekarieyrket 
framställs i ett särskilt ljus. I diskussionen som uppstod så framställdes bibliotekarier som 
kunniga professionsutövare som är kapabla att avgöra vilken litteratur biblioteken bör 
förmedla. Om debatten hade ägt rum i en tid då bibliotekarieyrket inte var lika högt värderat 
så är det möjligt att debatten hade sett betydligt annorlunda ut, och att det istället hade varit 
bibliotekarierna som fått ta skulden för att Tintin-albumen sorterades bort. 
 
Föreställningarna om att bibliotekarieyrket är lågavlönat är närvarande i flera artiklar, och 
stärks ständigt av rapporter om löneprognoser. Vid ett flertal tillfällen görs jämföranden 
mellan lågavlönade akademiker och högavlönade arbetare, vilket används för att illustrera det 
långsamma skiftandet av samhällsklasser som tycks äga rum i dagens samhälle. 

6.3 Förslag på framtida forskning 
 
Jag tror att ett viktigt forskningsområde inom biblioteks- och informationsvetenskapen länge 
har varit, och fortfarande är, bibliotekets användare. Även i detta sammanhang så tror jag att 
det är användare som bäst kan ge svar på hur de uppfattar bibliotekarier och bibliotekariers 
kompetens och arbetsuppgifter. Genom att utföra användarstudier skulle det bli tydligt vilka 
aspekter av bibliotekariers kompetens som behöver tydliggöras för allmänheten, och detta 
skulle kunna leda till att bibliotekets användare kan utnyttja bibliotekets resurser till fullo. 
 
Framtida studier skulle även kunna handla om varför bibliotekarier är så intresserade av hur 
de uppfattas av andra. Kanske visar det sig att det bottnar i ett självförtroendeproblem som 
skulle behöva hanteras för att styrka bibliotekarieprofessionen.  
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7 Sammanfattning 
 
I denna uppsats har jag genomfört en diskursanalytisk undersökning av hur bibliotekarier 
framställs i artiklar som publicerats i Dagens Nyheter mellan 2012-01-01 och 2013-01-01. 
Två frågeställningar har formulerats: Hur beskrivs bibliotekarier och bibliotekarieyrket i 
artiklarna och i vilka sammanhang omnämns bibliotekarier? och Vilka diskurser framkommer 
i relation till bibliotekarier? 
 
Tidigare forskning, som framförallt utgörs av svenska studier som utgår ifrån svenska 
förhållanden, presenteras för att ge bakgrund till studiens analysdel. 
 
Analysmetod och teori utgörs av diskursanalysen, med inriktning på Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffes diskursteori. Utgångspunkten för metod och teori är således att språket står i 
fokus, och att det används som ett medel för att konstruera vår verklighet. I kombination med 
detta används en analysmodell för att ge struktur till presentationen av analysen. 
 
Resultaten av analysen visar att bibliotekarier ofta nämns i samband med litteratur och 
arbetsmarknad, samt omnämns i två debatter. Detta leder till att tre diskurser kan formuleras, 
nämligen: Diskurs om bibliotekarier och litteratur, diskurs om bibliotekarier och censur och 
Diskurs om bibliotekarier och arbetsmarknaden. 
 
I diskursen om bibliotekarier och litteratur framkommer att bibliotekarier ses som mycket 
kunniga och som personer som har en kärlek till litteratur och läsfrämjande. Detta illustreras 
av att de kan hitta och rekommendera böcker och sitter i jurygruppen till Augustpriset. 
 
Artiklar som tar upp bibliotekarier i samband med kontroversiell litteratur på biblioteket ger 
uttryck för diskursen om bibliotekarier och censur. Bibliotekarier framställs här som en 
yrkesgrupp som har som arbetsuppgift att inkludera eller exkludera litteratur från bibliotekets 
utbud, vilket kan få konsekvenser för yttrandefriheten. 
 
Diskursen om bibliotekarier och arbetsmarknaden artikuleras i artiklar om bibliotekariers låga 
lön och dåliga förutsättningar på arbetsmarknaden. De tre diskurserna kan delvis sättas i ett 
antagonistiskt förhållande till varandra. 
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