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Introduktion

Inledning, syfte och frågeställningar
Mediernas roll i samhället kan inte underskattas. De ger oss bilder av verklig-

heten, styr vårt tänkande på ett ibland försåtligt sätt: de befäster gamla för-

domar och underblåser nya, de formar föreställningar och underbygger myter

inom olika områden.1 Det könssegregerande tänkandet som utmärker samhället i

stort får naturligtvis genomslag inom arbetsmarknaden; olika yrkesgrupper

kategoriseras i manligt och kvinnligt, vilket även avspeglas inom journalistiken.2

Yrken som domineras av kvinnliga utövare marginaliseras och osynliggörs ofta

medan andra höjs till skyarna som t.ex. kirurger och domare. Bibliotekarier till-

hör en undanskymd grupp.

Mitt syfte är att se hur föreställningar om bibliotekarier produceras och

konstrueras i text och bild i tre svenska morgontidningar under två olika till-

fällen. Detta genom att undersöka och jämföra de uttryck som används och vad

de säger om tidningarnas syn på sina läsare. Mitt mål är att synliggöra de

mönster som styr mediernas sätt att beskriva bibliotekarien. För att åskådlig-

göra detta kommer jag att använda mig av ett genusperspektiv, som blottlägger

normer, könsmaktstrukturer och hur genus produceras.

De frågor jag ställt mig är: Hur ser bilden av bibliotekarien ut? Förmedlas

olika bilder beroende på om det är en kvinnlig eller manlig bibliotekarie som

återges d.v.s. har genus någon innebörd i representationen? Är förmedlingen

mångfasetterad eller ensidig? Vilken typ av händelser rapporteras det om och på

vilket sätt rapporteras det och varför? Ser representationen olika ut i respektive

                                                
1 Se exempelvis Olof Petersson, Makten över tanken: en bok om det svenska massmediesamhället
(Stockholm, 1990), kap. 2, 3 och 5.
2 Barbro Thomas,  ”Status efter lön och kön”, i Bibliotekarieyrket: tradition och förändring, red.
Harry Järv (Stockholm, 1991), s. 135 f. Thomas beskriver arbetsmarknadens uppdelning i manligt
och kvinnligt och Britt Hultén synliggör mediernas kategorisering i ”Kulturhandlingar i välfärden:
kvinnor uppmanas att göra sig själva”, i Kraftfält: forskning om kön och journalistik, red. Birgitta
Ney, skrift utg. av JMK Stockholms universitet, 1998:1 (Stockholm, 1998), s. 7 f.
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tidning, på folk- eller forskningsbibliotek och/eller över tid och i så fall, varför?

Hur återspeglas strukturella samhälleliga förändringar i framställningen av

bibliotekarien?

Forskningsöversikt
Bilden av bibliotekarierna i pressen är ett relativt litet utforskat område. På det

nationella planet kan nämnas magisteruppsatsen Bilden av bibliotekarien skriv-

en av Marika Lundqvist.3 Kvalitativt undersöker Lundqvist åsikter om biblio-

tekarier och i vilka sammanhang de förekommer för att åskådliggöra bibliotek-

ariernas status. Emellertid drar Lundqvist inga egna långtgående slutsatser utan

refererar istället flitigt till andra författare som behandlat yrket. Avslutningsvis

konstaterar hon dock att bilden av bibliotekarien framställs som positiv och

mångfasetterad.

Biblioteken i pressen har uppmärksammats i några enstaka uppsatser bl.a.

av Caroline Karregård som ställer samma frågor som Lundqvist, men med un-

dantag för bibliotekariens status.4 Hon utökar emellertid analysen till att även

omfatta formgivning och bildhantering. Med fokus på både kvalitet och kvant-

itet summerar Karregård studien med att biblioteken ofta förekommer i negativa

sammanhang, artikeln är placerad på kultursidorna, handlar om uppseende-

väckande händelser och/eller att boken står i förgrunden.

Viktoria Lindstam, som studerat samma ämne, tar sin utgångspunkt i läs-

aren och skribenten.5 En av hennes slutsatser är att låntagarnas syn på biblio-

teket formas i mötet med det fysiska biblioteket, inte av den bild som fram-

kommer i pressen. Detta antagande grundas på att antalet artiklar om bibliotek

är relativt få. En måhända något förhastad slutsats, eftersom pressens margin-

alisering av biblioteken bidrar till att just göra dem osynliga. Dessutom finns det

andra människor än bibliotekets låntagare och hur formas deras bild av biblio-

teket om de aldrig kommer i kontakt med det?

I min uppsats kommer jag bl.a. att undersöka och analysera hur de strukt-

urella förändringarna i samhället påverkat mediernas bild av bibliotekarien, något
                                                
3 Marika Lundqvist, Bilden av bibliotekarien: framställningar i Aftonbladet och Svenska Dag-
bladet i relation till aktuell forskning, uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, D, Socio-
logiska institutionen i Umeå, 2000:U153 (Umeå, 2000).
4 Caroline Karregård, Biblioteket i kvällspressen: en studie av biblioteksrelaterade artiklar i Afton-
bladet och Expressen 1994-1997, uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, D, institut-
ionen för ABM, estetik och kulturstudier i Uppsala, 1998:32 (Uppsala, 1998).
5 Viktoria Lindstam, Folkbiblioteket i dagspressen: en kvalitativ undersökning av de bilder av folk-
bibliotek som förmedlas genom artiklar i dagspressen, uppsats i biblioteks- och informations-
vetenskap, D, institutionen Bibliotekshögskolan i Borås, 1998:44 (Borås, 1998).
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som ovan nämnda uppsatsförfattare inte reflekterat över. Inte heller behandlas

bilden av bibliotekarien ur ett genusperspektiv eller över tid, vilket jag anser

nödvändigt för att förstå existerande könsmaktstrukturer och hur de förändrats

under en tidsperiod.

Dock förekommer det enstaka genusteoretiska studier som belyser bilden

av bibliotekarien. Barbro Thomas behandlar yrket historiskt och problematis-

erar såväl status som löneskillnader och hur dessa påverkar yrkesidentiteten.6

Hon studerar också maktfaktorerna mellan den kvinnliga och manliga bibliotek-

arien och slår fast att det inte finns någon manlig motsvarighet till den snipiga

tanten – nidbilden av den kvinnliga bibliotekarien – utan mannen representeras

alltid som lärdomsgiganten. Thomas menar att det finns flera exempel på detta

inom skönlitteraturen.

I kandidatuppsatsen Snipig tant eller lärdomsgigant? studeras stereotyp-

iseringen av den kvinnliga och manliga bibliotekarien i skönlitteraturen.7 Anette

Widenberg finner i sitt material att bilderna av bibliotekarien inte är särskilt

positiva, utan att de bygger på förenklingar och föreställningar om vad som är

kvinnligt och manligt. Förvisso finns den snipiga tanten i litteraturen, men syn-

es mest vara en produkt av genusproducerande författares förlegade fördomar.

Däremot lyser den manliga lärdomsgiganten med sin frånvaro.

En skönlitterär text är fiktiv och läses ofta för läsupplevelsens skull och

givetvis påverkas människor också av de föreställningar som återges där. Att jag

valt att studera bibliotekarien i pressen beror på att tidningsartikeln har större

läsekrets och räckvidd än en skönlitterär text.8 I det allt snabbare nyhetsflödet

torde även nya idéer och trender fångas upp och speglas i pressen på ett helt

annat sätt än inom litteraturen.

Internationellt sett har frågan blivit något mer belyst. Det är framför allt

Melissa McConnells och R.A.C. Bruijns bidrag som är relevanta i samman-

hanget. Med fokus på etnicitet, genus och stereotypisering analyserar McCon-

nell, i sin avhandling, hur bilden av bibliotekarien representeras i bilderböcker

                                                
6 Barbro Thomas, ”Status efter lön och kön”, i Bibliotekarieyrket: tradition och förändring, red.
Harry Järv (Stockholm, 1991).
7 Anette Widenberg, Snipig tant eller lärdomsgigant?: en genusteoretisk studie av kvinnliga och
manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld, uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap,
C, institutionen för ABM, estetik och kulturstudier i Uppsala, 2000:77 (Uppsala, 2000).
8 I artikeln ”Dagspressen står pall” visar Ingela Wadbring och Lennart Weibull att 77 procent av det
svenska folket läser morgontidningar regelbundet. Land, Du välsignade?: SOM-undersökningen
2000, red. Sören Holmberg och Lennart Weibull (Göteborg, 2001), s. 214.
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för barn.9 Hon påpekar hur viktigt det är med barnets första intryck av biblio-

tekarierna såväl på det fysiska biblioteket som i den fiktiva bilderboken. Detta

intryck är avgörande för barnets fortsatta uppfattning om biblioteket och

bibliotekarierna. I undersökningen framkommer att vissa bilder är negativa,

några är stereotypiserande, men merparten av bilderboksbilderna är verklighets-

trogna d.v.s. bibliotekarierna framställs som vita kvinnor i varierande ålder med

glasögon, vilket stämmer väl överens med dagens bibliotekarie.

Bruijns kartlägger den i samhället rådande synen på bibliotekarien och pre-

senterar resultatet av tolv länders uppfattningar om bibliotekarier och bibliotek-

arieyrket.10 I rapporten, som bygger på en enkätundersökning, framgår att bild-

en ser olika ut beroende på land och vilken inriktning som associeras till yrket

d.v.s. om arbetet bedrivs på ett forsknings-, folk- eller specialbibliotek. Gemen-

samt för de tolv länderna är dock att universitetsbibliotekarier anses erhålla

högre status än folk- och specialbibliotekarier. I studien framgår även att kvinn-

or ser yrket som attraktivt, medan unga människor har en negativ inställning till

detsamma. Tänkvärt är att Bruijns jämfört resultatet med en liknande under-

sökning som genomfördes för 20-25 år sedan – resultatet är i princip detsamma.

För övrigt finns en del artiklar i den internationella bibliotekspressen som

behandlar bibliotekarierollen ur ett genusperspektiv.11 Två av dessa har en något

annorlunda vinkling: här läggs fokus vid hur manliga bibliotekarier påverkas av

att arbeta inom en feminiserad profession. Undersökningarna bygger på enkäter

med manliga bibliotekariers syn på yrket och sig själva.12

Eftersom det finns lite forskning om bibliotekarier ur ett genusperspektiv

har jag tagit hjälp av forskare inom andra discipliner. Här vill jag nämna: Kraft-

fält – en antologi om kön och journalistik.13 Särskilt matnyttigt är Britt Hulténs

bidrag som beskriver kvinnobilder i tidningar och tidskrifter; där kropp, hälsa,

                                                
9 Melissa Ann McConnell, The Presence of Stereotypes about Librarians: a content analysis o f
Children’s Picture Books, dissertation in the Department of Library Science and Information
Services Central Missouri State Univ. (diss. Missouri, 1998).
10 R.A.C. Bruijns, Status and Image of the Librarian: report of a sample survey carried out in
twelve countries (Hauge, 1992).
11 Se exempelvis: James Carmichael, ”The Male Librarian and the Feminin Image: a Survey of Stereo-
type, Status, and Gender Perceptions”, Library and Information Science Reasearch 14(1992)4, p.
411-446; Paul S. Piper and Barbara E. Collamer, ”Male Librarians”, Journal of Academic
Librarianship 27(2001)5, p. 406-411; Marie L. Radford and Gary P. Radford, ”Power, Knowledge,
and Fear: Feminism, Foucault, and the Stereotype of the Female Librarian”, Library Quarterly
67(1997)3, p. 250-266; Mary Jane Scherdin and Anne K. Beaubien, ”Shattering our Stereotype:
Librarians’ new Image”, Library Journal 120(1995)12, p. 35-38.
12 Se James Carmichaels ”The Male Librarian and the Feminin Image: a Survey of Stereotype, Status,
and Gender Perceptions” och Paul S. Piper & Barbara E. Collamers ”Male Librarians”.
13 Kraftfält: forskning om kön och journalistik, red. Birgitta Ney, skrift utg. av JMK, Stockholms
universitet, 1998:1 (Stockholm, 1998).
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mat, sex och mord utmärker de artiklar med övervägande kvinnliga aktörer.14 En

ytterst intressant iakttagelse, då de kvinnliga bibliotekarierna inte inbegrips i

något av dessa teman. Bidrar i så fall denna kategorisering till att marginalisera

bibliotekarierna i pressen?

 Den norska antologin Narrespeil innehåller ett flertal bidrag om journalistik

och kön. Här analyseras och diskuteras bl.a. om vem som syns i medierna,

kvinnors underrepresentation, den tilltagande sexfixeringen och könsretoriken,

den könsrelaterade arbetsdelningen på redaktionerna.15 Jag vill här särskilt fram-

hålla Elisabeth Eides bidrag som behandlar mediekritik utifrån ett könsper-

spektiv. En av hennes slutsatser är att pressen fortsättningsvis domineras av

män och att den manliga normen bidrar till att osynliggöra kvinnor i pressen.

Hon pekar också på tendensen till att framställa unga kvinnor i glamorösa sam-

manhang som skönhetsobjekt, kort sagt som ”babes”.16

I sin avhandling Kampen om katedern beskriver och utreder Christina Flo-

rin läraryrkets strukturella förändringar under andra hälften av 1800-talet fram

till 1900-talets början. Florin lyfter fram tre övergripande processer; feminiser-

ings-, professionaliserings- och byråkratiseringsprocessen, vilka påverkat

yrkets utveckling och status.17

Ytterligare en intressant observation som Florin åskådliggör är motbilden till

den stereotypa bilden av lärarinnan. I likhet med bibliotekarien sågs lärarinnan

som en ”trogen förmedlare av moral och värderingar” och kännetecknades av en

sträng kroppshållning med en hårt åtstramad hårknut i nacken.18 Denna bild

behöver inte nödvändigtvis signalera sedlighet och självkontroll, utan som Florin

istället skriver: ”[…] de raka ryggarna hos lärarinnorna borde kanske tolkas som

beslutsamhet och yrkesstolthet, och de individuella dragen i kvinnornas

ansikten ses som uttryck för kårens livsvärld, där människorna i systemet

träder fram och får kontur.”19 Hon påpekar även att kvinnorna måste ses som

subjekt.20

                                                
14 Britt Hultén, ”Kulturhandlingar i välfärden: kvinnor uppmanas att göra sig själva”, i Kraftfält:
forskning om kön och journalistik, red. Birgitta Ney (Stockholm, 1998).
15 Narrespeil: kjønn, sex og medier, red. Elisabeth Eide (Kristiansand, 2000).
16 Elisabeth Eide, ”Falske speil: hvorfor misforhold samfunn-medier?”, i Narrespeil: kjønn, sex og
medier, red. Elisabeth Eide (Kristiansand, 2000).
17 Christina Florin, Kampen om katedern: feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom
den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906, Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the
Humanities, 82  (diss. Umeå, 1987).
18 Florin, 1987, s. 13.
19 Florin, 1987, s. 13 f.
20 Florin, 1987, s. 14.
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Stereotypiseringen av bibliotekarier som den framställs i bl.a. Snipig tant

eller lärdomsgigant? kan naturligtvis vara bra att ha i bakhuvudet vid uppsats-

skrivandet. Men det är viktigt att inte låta sig styras av föreställningar om

bibliotekarien, vilket skulle kunna innebära att själva ansatsen till uppsatsen blir

snedvriden från början. Att börja med de färdiga svaren i hopp om att de be-

kräftas i själva undersökningsdelen är fel väg att gå.

Teoretiker som kritiserat de stereotypa bilderna av kvinnor i exempelvis

medier förutsätter att det i grund och botten finns en sann kvinnobild som

måste förmedlas. Andra kritiker anser däremot att detta förhållningsätt är naivt,

eftersom ”gruppen” kvinnor är heterogen. Vem har i så fall rätt att avgöra vilken

bild som är den ”sanna” eller ”verkliga”?21

Att medier konstruerar verkligheten och aldrig kan ge oss ”sanna” bilder av

densamma stämmer väl överens med de teoretiska utgångspunkter som jag har

valt att använda mig av.

Teoretiska utgångspunkter

 Genussystemteori
En viktig del av mediernas arbete består i att klassificera och ringa in målgrupp-

er. Massmedie- och genusforskaren Anja Hirdman har i sin forskning visat att

kategoriseringen är ofta könsbestämd och medieutbudet formas utifrån dess

egna definitioner och idéer om vad kvinnor och män vill läsa, höra eller se på.

Med utgångspunkt i denna bestämning anpassar medierna sitt tilltal, artikelns

innehåll och utformning efter den angivna gruppen.22 För att få en inträngande

förståelse för vad dessa föreställningar kan ge upphov till och hur de produceras

måste ett genusperspektiv anläggas.

Att bibliotekarieyrket är ett kvinnoyrke ger ytterligare skäl till en genus-

teoretisk ansats, eftersom lön och status bestäms därefter. Barbro Thomas be-

skriver detta samband i sin artikel, men poängterar också att även om biblio-

tekarier har högre status än t.ex. byggnadsarbetare får de sistnämnda bättre be-

talt d.v.s. lönesättningen är könsbestämd.23

                                                
21 Leonor Camauër, ”Könskonstruktion, representation och den feministiska mediekritiken”, i
Bromskloss och pådrivare: medier, genus, social förändring, skrift utg. av JMK Stockholms
universitet, 2002:1 (Stockholm, 2002), s. 12 ff.
22 Anja Hirdman, Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt
(diss. Stockholm, 2001), s. 8.
23 Thomas, s. 135.
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Jag har därför valt att tillämpa historikern Yvonne Hirdmans genussyst-

em,24 men med vissa reservationer.25 Hirdman utvecklade systemet utifrån amer-

ikanskan Gayle Rubins ”sex/gender system”, som introducerades på 1960-

talet.26

Att termen genus kom att användas framför könsroll och/eller socialt kön

beror på att dessa begrepp alltmer kom att förknippas med det biologiska

könet. Eftersom det biologistiska förhållningssättet är statiskt, inte föränderligt,

utvecklades genus som istället återger den historiska, sociala och kulturella be-

tydelsen av hur relationen mellan kvinnor och män ser ut.27 Därför kommer jag

att studera och jämföra skildringen av den kvinnliga och den manliga bibliotek-

arien för att se vilka mönster relationen ger uttryck för. Framställs exempelvis

kvinnliga och manliga folk- respektive forskningsbibliotekarier olika beroende

på genus och/eller hierarkier inom institutionen?28

I uppsatsen används termen kön synonymt med genus och avser det socialt

konstruerade könet, vilket underlättar förståelsen av de olika köns- eller genus-

begreppen.

Enligt Hirdman är genussystemet en grundläggande ordning, en bas för soc-

iala, ekonomiska och politiska ordningar som upprätthålls av två grundläggande

principer eller logiker. Den första logiken är isärhållandet, som innebär att man-

ligt och kvinnligt inte bör blandas.29 Detta sker t.ex. dels i genusarbetsdelningen

                                                
24 Genussystemet finns bl.a. presenterat i Yvonne Hirdmans ”Genussystemet – reflexioner kring
kvinnors sociala underordning”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3, s. 49-63.
25 Se nedan, s. 11 ff.
26 Gayle Rubin, ”Traffic in Women”, Toward an anthropology of Women, ed. by Rayna R. Reiter
(New York, 1975).
27 Y. Hirdman, 1988, s. 50 f.
28 Inom svensk feministisk forskning har begreppen kön och genus diskuterats livligt. Ann-
Cathrine Åquist hävdar att det är bättre att använda termen ”gender” än genus, eftersom ”gender” kan
användas i processform, d.v.s. att kunna se att relationerna mellan könen inte är statiska utan stadda
i förändring. Dessa idéer presenteras i ”Vart tog patriarkatteorin vägen?”, i Kvinnovetenskaplig tid-
skrift 1990:1, s. 53. Maud Landby Eduards och Ulla Manns anser att ”gender” ska vara lika med
socialt kön, vilket refererar till grundbetydelsen man lägger i begreppet. ”Om genus och genus-
system”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1987:4, s. 63. Kritik har också riktats mot distinktionen
kön och genus, bl.a. att det biologiska könet tappats bort i konstruktionen av genus. Detta är ett i
sammanhanget iögonfallande faktum eftersom förtryck och kulturella föreställningar oftast är
strukturerade kring kroppen, anför Claudia Lindén och Ulrika Milles i Feministisk bruksanvisning,
red. Claudia Lindén och Ulrika Milles (Stockholm, 1995), s. 18. Även Marianne Liljeström menar att
manifestationer om könet som socialt konstruerat är problematiskt därför att man undviker att
diskutera kroppar och biologi. ”Kvinnehistorisk forskning i Norden: om historiografi och problem-
orientering”, i Fra kvinnehistorie til kjønnshistorie?, red. Kåre Tønnesson (Oslo, 1994), s. 13. Sara
Danius skriver i sin artikel ”Själen är kroppens fängelse: om den vanskliga distinktionen mellan
kön och genus” om Judith Butler, företräderska för queerteorin, vilken anser att både kön och genus
är kulturellt betingade. Kön bör underordnas genus och därmed upphävs distinktionen mellan natur
och kultur, kropp och identitet. Också denna artikel ingår i Feministisk bruksanvisning, s. 159 f.
29 Y. Hirdman, 1988, s. 51 f.
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på arbetsmarknaden, dels genom den mediala kategoriseringen av kvinnor och

män som diskuterades ovan, och som Britt Hultén bl.a. tar upp i sin uppsats.30

Den andra är mannen som norm. Män är människor och därmed utgör de

normen för det normala och det allmängiltiga, kvinnan är det avvikande könet.

Hierarkin mellan könen är beroende av deras isärhållning.31 Hur ser dessa logiker

ut inom bibliotekariekåren och hur framställs de i medierna, då yrket domineras

av kvinnor?

Dessa två logiker skapar kvinnors underordning och männens överordning.

Ju mer differentierat och segregerat ett samhälle blir, desto subtilare och mer

sammansatt blir isärhållandets uttryck och konsekvenser. Det är genom isärhåll-

ningen som den manliga normen legitimeras.32

För att upprätthålla de två logikerna finns i varje samhälle flera ”osynliga

kontrakt”. Dessa s.k. genuskontrakt mellan könen kan ses dels på det individu-

ella planet, dels det samhälleliga.33

Genuskontrakten är mycket konkreta föreställningar uppspaltade på olika

nivåer om hur kvinnor och män ska vara mot varandra i olika sammanhang som i

arbete, kärlek, språk, gestalt/yttre form etc. Dessa föreställningar finns på tre

nivåer: inom den kulturella överlagringens nivå – idealtypsrelationen – här åter-

finns t.ex. föreställningar om hur relationen mellan kvinna och man bör se ut. På

den sociala integrationens nivå finns konkreta genuskontrakt om könens sam-

spel inom institutionernas och på arbetsdelningens nivå. På den individuella

eller socialiseringens nivå rör det sig om föreställningar kring flickor och pojkars

uppfostran.34

Enligt Hirdman ärvs genuskontrakten från den ena generationen till den

andra, från mor till dotter, från far till son. De varierar över tid och rum; ser

olika ut för olika samhällen och klasser. Villkoren för kontrakten dikteras av den

som har makten. Genuskontraktens tvister innebär en konstant genusproduc-

erande verksamhet och är en av de viktigaste orsakerna till genussystemets fort-

levnad och vidareutveckling.35

Jag har valt att utgå från de två förstnämnda nivåerna: den kulturella över-

lagringens nivå och den sociala integrationens nivå. Dels för att åskådliggöra

                                                
30 Hultén, 1998, s. 7 f.
31 Y. Hirdman, 1988, s. 51 f.
32 Y. Hirdman, 1988, s. 51 f.
33 Y. Hirdman, 1988, s. 54. Nästan hela numret av Häften för kritiska studier 2000:2 har ägnats åt
genussystemet med tyngdpunkten på genuskontraktet, varvid framför allt olika former av kontrakt
diskuterats.
34 Y. Hirdman, 1988, s. 54.
35 Y. Hirdman, 1988, s. 54.
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mediernas föreställningar om bibliotekarier och hur detta tar sig uttryck i text

och bild, dels för att se hur bl.a. strukturella förändringar i samhället påverkar

kvinnor och män. Det gäller t.ex. införandet av ny teknik på biblioteken och hur

det ger genomslag i medierna.

Emellertid inbegrips inte socialiseringens nivå i analysen, eftersom de tre

morgontidningarnas målgrupper inte inkluderar barn. Däremot gör McConnell

en grundläggande studie av bilderboksbilder av bibliotekarier och hur dessa

påverkar barn. Hennes avhandling kan fungera som komplement till min upp-

sats. Socialiseringen förekommer givetvis inom alla områden och åldrar, men det

är under barndomsåren som den grundläggs. Elisabeth Eide beskriver dess kon-

sekvenser inom journalistyrket; kvinnliga journalister får snabbt anpassa sig till

den rådande normen, d.v.s. vilka nyhetsämnen, vinklingar, källor och bilder som

gäller.36 Denna aspekt av journalistrollen kommer inte att avhandlas i min upp-

sats.

Kritik har också riktats mot genussystemet.37 Genusteoretikern Lena Som-

mestad framhäver både för- och nackdelar med systemet.38 Sommestad menar

att ett universellt genussystem, utan nyanser, som ständigt reproduceras omöj-

liggör den empiriska forskningens utveckling. Varför bedriva forskning kring

genus när segregering och hierarki alltid, i alla samhällen och i alla tider, är grund-

pelare i systemet?39

En del kritiker påpekar att det blir problematiskt att tillämpa teorin efter-

som den är så pass generell. Christina Carlsson Wetterberg anser att systemet är

generaliserande och att det saknas en konkret analys. Problemet är att Hirdman

förutsätter att alla kvinnor är underordnade; varken kvinnors olika villkor eller

motstridiga intressen synliggörs lika lite som deras underordning i förhållande

till andra makthierarkier.40 Hirdman replikerar i ”Skevläsning – till debatten om

genussystemet” att kritiken till genussystemet är en felläsning, hon har kort sagt

                                                
36 Eide, s. 193.
37 Genussystemet har gett upphov till en relativt omfattande debatt i feministiska kretsar. Ann-
Cathrine Åquist anser att genussystemet inte kan frikopplas från teorin om patriarkatet. Begreppet
genussystem måste kopplas till samhälleliga strukturer och processer för att fungera. Åquist, 1990,
55 f. Landby Eduards och Manns menar att Hirdman inte ger någon förklaring till mansdominansen i
samhället. Landby Eduards och Manns, 1987, s. 62. Hirdman framhåller å sin sida att genussystemet
är en tillgång, då det inte enbart är kvinnor eller enbart män som tas upp till behandling. Anhängare
av patriarkatteorin kan bli för ensidiga i sin inställning. Hirdman, ”Makt och kön, i Maktbegreppet,
red. Olof Peterson (Stockholm, 1989), s. 196 f.
38 Lena Sommestad, ”Mejerskor, industrialisering och välfärdspolitik – argument för en komparativ
genusforskning”, i Fra kvinnehistorie til kjønnshistorie?, red. Kåre Tønnesson (Oslo, 1994).
39 Sommestad, s. 116 ff.
40 Christina Carlsson Wetterberg, ”Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan?”, i
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1992:3, s. 34-48.



12

blivit ”skevläst”.41 Sommestad riktar liknande kritik mot systemet, och tillägger

att generaliseringen medför att kvinnor och män som bryter mot normen blir

svåra att identifiera.42

Hirdmans strukturalistiska teoritradition nedvärderar betydelsen av mänsk-

lig handling i historien; genussystemet verkar ovanifrån och för ett eget liv,

menar Sommestad.43

Om fokus i stället sätts vid olika typer av genussystem och om en komp-

aration av dessa görs framträder en mer nyanserad bild.44 Sommestad gör en

jämförelse av kvinnors arbete i den amerikanska och den svenska mejeriindu-

strin. Undersökningen visar på flera likheter, men också olikheter vad gäller

genussystemen, vilket till stor del beror på att de strukturella faktorerna ser

olika ut i respektive land. ”[D]et är genom att jämföra historiska förändrings-

processer i tid och rum som vi kan utröna hur kön/genus påverkar den övergrip-

ande ekonomiska och historiska utvecklingen.”45

Sommestad komparerar visserligen två olika länder, men jag tror att denna

lösning också kan vara användbar i min uppsats. Jag förmodar att skillnaden

mellan de tre tidningarnas nyhetsvärdering och den historiska förändringspro-

cessen mellan de två årtalen kan ge uttryck för olika yttringar av genussystemet.

Hirdman beskriver förvisso inte genussystem i pluralis, men i den andra

delen av hennes teori ”systemförändrade dynamiker”, diskuteras förändringar av

genussystemet.46

Hirdman anser att isärhållandets tabu endast kan brytas under extrema för-

hållanden d.v.s. i krig, kris o.s.v., men att mannen som norm skulle ifrågasättas

är inte lika självklart. Detta sker först i samhällen som blir allt mer avhumanis-

erade ”där maktkällorna flyttas ur kropparna in i tekniken, där föses man och

kvinna ihop in i en gemensam mänsklighet”.47 Återigen exemplifieras Hirdmans

höga generaliseringsnivå, det finns inte utrymme för nyanser i hennes system.

Hon har också kritiserats för att systemet enbart inbegriper västerländska, vita

heterosexuella kvinnor. Även dikotomierna man/kvinna och kön/genus o.s.v. bi-

                                                
41 Y. Hirdman, ”Skevläsning – till debatten om genussystemet”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift
1993:2, s. 57-61.
42 Sommestad, 1994, s. 118 f.
43 Sommestad, 1994, s. 117 f.
44 Sommestad, 1994, s. 107-120.
45 Sommestad, 1994, s. 108.
46 Y. Hirdman, 1988, s. 58 f.
47 Y. Hirdman, 1988, s. 59.
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drar till att cementera isärhållningen och på så vis utestänga människor med

annan etnicitet, sexualitet eller ålder.48

Trots den betydande kritiken mot genussystemet kommer jag att tillämpa

detsamma. De generella nivåerna är användbara i exempelvis synliggörandet av

mediernas kategorisering, men även i frågor om status och löneförhållanden.

Komparationen som den framläggs hos Sommestad är också brukbar i min

analys, då nyanser eller gränsöverskridande karaktärer blir synliga. Ytterst

viktiga faktorer som etnicitet, ålder, sexualitet och klass sätts dessutom i fokus

genom Sommestads komparation.

 Representationer
Begreppet används här för att förtydliga att medierna inte återspeglar verklig-

heten utan är med och konstruerar den. Leonor Camauër uttrycker det på följ-

ande sätt: ”När medier representerar verkligheten, medieras den av medieinstit-

utionernas intressen, syften och redaktionella rutiner, samt av producenters

föreställningar och individuella och professionella identiteter.”49

Representationer är således en grundläggande del av den process där mening

skapas och utbyts mellan medlemmar i en kultur. Processerna är föränderliga

och ser följaktligen olika ut i olika sociala och kulturella kontexter. Represent-

ationen är länken mellan begreppet och språket som får oss att referera till den

”verkliga” världens människor och händelser. Det är dessa koder som möjliggör

att betydelser kan passera från mediet/talaren till läsaren/världen.50 Det är därför

intressant att applicera detta förhållningssätt på pressen för att synliggöra dess

konstruktion av bibliotekarier och hur det får betydelse för oss.

Metoder
Självfallet skulle jag kunna använda mig av en kvantitativ metod och räkna före-

komster av ord, artiklar i ämnet o.s.v., men då skulle uppsatsen bli en statistisk

övning och därigenom förlora i kvalitet. Viktiga sammanhang sätts då ej in i en

                                                
48 Se exempelvis Lindén och Milles, 1995, s. 18.
49 Leonor Camauër, ”Könskonstruktion, representation och den feministiska mediekritiken”, i
Bromskloss och pådrivare: medier, genus, social förändring, skrift utg. av JMK Stockholms univ-
ersitet, 2002:2 (Stockholm, 2002), s. 13.
50 En omfattande diskussion kring begreppet finns presenterad i den brittiske sociologen Stuart
Halls ”The Work of Representation”, Representation: Cultural Representations and Signifying
Practices ed. Stuart Hall (London, 1997), s. 17 ff. Hall är företrädare för cultural studies, där begrepp,
termer och dess förändring över tid studeras. Fokus sätts vid klass, kön, ideologi och etnicitet.
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kontext; t.ex. den visuella representationens betydelse tolkas inte, skribentens

utgångspunkter och föreställningsvärld försvinner.

För att få svaret på mina frågor kommer jag att använda mig av en mass-

medieretorisk analys, som utvecklats av forskaren Bengt Nerman, tidigare verk-

sam vid Journalisthögskolan i Stockholm.51 Nerman ser massmedierna som fikt-

ionsproducerande och profithungriga dramafabriker som måste granskas.52

Massmedieretoriken innebär en kritisk granskning av mediernas texter, där relat-

ionen mellan mediet/talaren meddelandet och läsaren/världen utgör själva kärnan

för textanalysen.53 Vidare analyseras berättarstrukturer, språk och hantering av

källor, dels genom en närläsning, dels genom en textläsning på strukturell nivå

med syfte att synliggöra övergripande mönster och strukturer.54

Med fokus på genus och maktrelationer fungerar den massmedieretoriska

analysen utmärkt, då status, kön, ålder, klass och stereotypisering och makt-

strukturer lyfts fram.55

Jag kommer också att tillämpa en tematisk innehållsanalys för att åskådlig-

göra olika teman och hur de förhåller sig till varandra. De tre tidningarna ska

jämföras dels utifrån två olika årtal, dels inbördes för att se om deras lokalis-

ering påverkar nyhetsvärderingen. Att jag valt att göra två nedslag i tiden beror

på att jag vill se om representationen av bibliotekarien förändrats.

Då textens betydelse skapas i samspel med bilden är det fruktbart att kom-

binera bild- och textanalys. Därför kommer jag att studera den visuella formen

d.v.s. artikelns utformning, dess placering och huruvida bilden framhäver art-

ikeln och om det finns några generella drag i de bilder som presenteras.

Källmaterial
Mitt källmaterial utgörs av tre svenska dagstidningar: Dala-Demokraten, Göte-

borgs-Posten och Dagens Nyheter, d.v.s. en lokal, en regional och en rikstäck-

ande tidning, vilka är färgade av olika ideologiska ståndpunkter. Artiklar ur de

tre tidningarna kommer att jämföras sinsemellan. Jag begränsar mig till årtalen

1982 och 2002 utifrån antagandet att förändringar rimligtvis bör vara skönjbara

                                                
51 Bengt Nerman, Massmedieretorik (Stockholm, 1973).
52 Dan Josefsson, ”Den stora myten om journalisten”, i Välkommen till dramafabriken: en avslöj-
ande granskning av medieindustrin, red. Dan Josefsson (Stockholm, 2001), s. 11 ff.
53 Nerman, s. 16 ff.
54 Britt Hultén, Journalistikanalys: en introduktion (Lund, 2000), s. 8 f.
55 I Nyheter: att läsa tidningstext (Stockholm, 1999), författad av Kristina Lundgren, Birgitta Ney
och Torsten Thurén, finns en schematisk modell över analysgången som jag kommer att använda
mig av.  
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inom en tjugo års intervall, men dock inte allt för omfattande så att perioderna

inte går att relatera till varandra. Att jag väljer just dessa årtal beror bl.a. på att

jag tror att det ökande informationsflödet, informationsteknologins (IT:s) fram-

växt och bibliotekarieyrkets professionaliseringssträvanden bör avspegla sig.

Även det faktum att både 1982 och 2002 är valår, båda med socialdemokratisk

utgång, bör ge utslag i tidningarnas nyhetsvärderingar. Dessutom är 2002 så nära

vi kan komma dagens bild av bibliotekarien. Min önskan hade varit att

undersöka två längre tidsperioder för att ytterligare fånga tidens tankar om

bibliotekarien. Givetvis hade det varit intressant att undersöka bibliotekariernas

egna uppfattningar om yrket i jämförelse med låntagarnas, mediernas och de

litterära föreställningarna om bibliotekarierna, men i mån av plats begränsar jag

mig till morgonpressen.

Orsaken till att jag väljer detta medium är att vi dagligen möts av den text-

typen. Morgontidningsläsandet har därtill en stark ställning i Sverige och en av-

görande roll för hur vi ser på världen.56 Det är bl.a. här som bilden av bibliotek-

arien produceras och förmedlas vidare till läsaren.

Jag begränsar mig till att analysera huvudupplagorna d.v.s. innerstadsupp-

lagorna med bilagor, inte riks-, region- eller lokaleditionerna. I uppsatsen kom-

mer såväl nyhets- och kulturartiklar, krönikor, debattartiklar som förstasidor

granskas för att ge ett helhetsintryck. Fokus läggs emellertid vid nyhets- och

kulturartiklar beroende på att de förstnämnda har ett högt läsvärde, de senare

bör rimligtvis spegla bibliotek och bibliotekarier ur ett kulturellt perspektiv.

Utifrån det har jag valt att analysera artiklar som jag finner relevanta för upp-

satsen. Att jag vid några tillfällen tar upp artiklar som enbart handlar om biblio-

tek beror på att dessa synliggör bibliotekariens marginalisering i pressen.

Jag kommer att studera tidningssidan i sin helhet för att se vilken placering

artiklarna har, om bild och/eller form framhäver artikeln o.s.v. På så vis kan jag

jämföra de olika tidningarnas värdering och prioritet av artiklar.

Källmaterialet för 1982 har jag dels fått från Biblioteket vid Högskolan i

Borås, dels tillägnat mig genom läsning av mikrofilmade tidningar. Vad gäller

material för 2002 har jag funnit det i databaser och genom läsning av förra årets

tidningar i pappersformat och på mikrofilm.

Undersökningsmaterialet är sannolikt inte helt komplett. Någon enstaka art-

ikel kan ha förbisetts, men detta bör inte påverka det slutgiltiga resultatet

eftersom materialet ändå är så pass omfångsrikt.

                                                
56 Se Petersson, s. 33 f. och Wadbring & Weibull, s. 214.
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Disposition
Uppsatsen består av fem kapitel. I det första har syfte, frågeställningar, teor-

etiska utgångspunkter, metod och källmaterial presenterats.

I kapitel två ges en kortfattad historisk bakgrund av bibliotekarieyrket ur

ett genusperspektiv.

Kapitel tre består av undersökningen som är uppdelad i två delar. Del ett

behandlar år 1982 och del två år 2002. De båda delarna inleds med en redo-

görelse för respektive årtal ur ett allmänpolitiskt perspektiv, därefter present-

eras de föreställningar om bibliotekarien som framträtt i materialet, tematiskt,

under varje delrubrik d.v.s. efter respektive tidning.

 I den första delen analyseras och presenteras efter varje delrubrik det över-

gripande tilltalet som vi möts av i de tre tidningarna. Varje del avslutas med en

sammanfattande diskussion där skillnader och likheter mellan de tre tidningarnas

föreställningar om bibliotekarier lyfts fram. I del två analyseras tilltalet i den

sammanfattande diskussionen.

I slutdiskussionen knyter jag samman undersökningens resultat och ana-

lyserar detta utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter följer en

kort sammanfattning.



17

Bakgrund

Den bärande idén för biblioteken genom årtusendena har varit att lagra och till-

handahålla kunskap. Det finns dock en annan röd tråd, ej precis uppmärk-

sammad av Harry Järv, tidigare bibliotekarie vid Kungliga biblioteket, mellan

biblioteken i Ebla, Alexandria, Hannover, British Museum och Kungliga biblio-

teket (KB) m.fl. och den är att bibliotekarierna var män. Ett otvivelaktigt fakt-

um som präglat den vetenskapliga bibliotekshistorien från det allra första kända

biblioteket i Ebla fram till början av förra seklet. I Sverige bröts det manliga

mönstret genom anställningen av Valfrid Palmgren som amanuens på KB 1905.

Något direkt hot mot männen utgjorde inte Palmgren eftersom anställningen

villkorades med att hon inte fick konkurrera om tjänster med sina manliga koll-

egor. Förvisso fick Palmgrens intåg på KB stor uppmärksamhet och sågs som

en historisk tilldragelse av stora mått. Men det skulle dröja ända fram till 1988

innan den första kvinnliga riksbibliotekarien utnämndes.57

Före folkbibliotekens tid var bibliotekarieyrket reserverat för män med ord-

ningssinne, flit och humanitet. Minne, omdöme och samlariver var också egen-

skaper som en bibliotekarie skulle ha. En äldre tiders bibliotekarie skulle kort

och gott vara en man som utstrålade lärdom, stort humanistiskt vetande grundad

på en hög akademisk examen. När samlingarna på forskningsbiblioteken växte

städslades kvinnor, ofta med släktskapsband till akademiledamöter eller pro-

fessorer, att arbeta med rutinartade moment. Dessa kvinnor hade inga större an-

språk på lön, de fungerade som forna tiders trotjänarinnor.58  

Framväxten av folkbiblioteken gav kvinnor en reell möjlighet att komma in i

yrket. I praktiken innebar det början på en feminiseringsprocess av bibliotek-

arieyrket. Här finns beröringspunkter mellan Florins småskolelärarinnor och

folkbibliotekarierna ur ett könsperspektiv: såväl forskningsbibliotekarierna som

                                                
57 Harry Järv, ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik”, i Bibliotekarieyrket: tradition och förändring,
red. Harry Järv (Stockholm, 1991), passim.
58 Lars-Erik Sanner, ”Bibliotekarien – bokmal eller skärmvärmare?”, i Bibliotekarieyrket: tradition
och förändring, red. Harry Järv (Stockholm, 1991), s. 119 ff.
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folkskollärarna var män. Tilläggas kan att de första folkbibliotekariernas chefer

var män.59

Det var ingen tillfällighet att både folkbibliotekarierna och småskolelärar-

innorna var kvinnor. Florin visar på könskriterier som billig, tillgänglig arbets-

kraft med adekvat utbildning är viktig vid anställningar. Dessutom anställs

arbetskraft utifrån rådande föreställningar om könen: kvinnor inom den tidiga

textilindustrin fick arbete genom sin textila hantverkstradition, löpande band-

arbete ses som kvinnoarbete p.g.a. kvinnors påstådda fingerfärdighet. Männen

med sin starkare fysik anställdes inom byggnadsindustrin, gruv- och stål-

branschen. Denna könstradition som är förhärskande i arbetslivet är svår att

bryta. Emellertid finns det exempel på att kvinnor kommit in i manligt domin-

erade yrken (och tvärtom), eftersom strukturella förändringar (kris, reformer, ny

teknik etc.) kan innebära att genussystemet skakas om.60

Att just kvinnor kom att arbeta på folkbiblioteken berodde på att det dels

fanns ett kvinnoöverskott bland över- och medelklassen som hade både syssel-

sättnings- och försörjningsbehov, dels var deras löneanspråk blygsamma, kal-

lade som de var.61

Bibliotekarieyrket har genom historiens lopp genomgått många förändr-

ingar. Från början dominerat av män, numera av kvinnor. En sak verkar dock

bestå, nämligen den dåliga betalningen. Yrket som kall, deltidsarbete, bisyssla,

hobby är faktorer som spelat in vid lönesättningen. Vidare kan konstateras att

kvinnodominerade yrken inom den offentliga sektorn är dåligt betalda.62

Följaktligen handlar det om lön efter kön, oberoende utbildning och kun-

skap. Könen är överordnat eller underordnat allt annat.

                                                
59 Ingrid Atlestam, Fullbokat: Göteborgs folkbibliotek 1862-1997 (Göteborg, 1997), s. 20.
60 Florin, 1987, s. 33 ff.
61 Thomas, 137 ff.
62 Thomas, passim; Christina Florin, ”Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner”, i Kvinno-
historia: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar (Stockholm, 1992), s. 137 f.
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Undersökning

Året 1982
1982 präglas av den ekonomiska krisen: arbetslöshet och socialbidragstagare

ökar i kapp med budgetunderskott och statsskuld. Den borgerliga regeringen

genomför tre devalveringar under sin tid vid makten (1976-1982). För att

komma till rätta med ekonomin drar regeringen rejält åt svångremmen, vilket

drabbar framför allt verksamhet inom den offentliga sektorn, men även privat-

personer genom försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna och sänkta

pensioner. Emellertid gynnas vissa privatpersoner genom marginalskattesänk-

ningar. De flesta besluten, dock ej JAS-beslutet, rivs upp av socialdemokraterna

efter maktskiftet hösten 1982. Under året föreslår videogramutredningen att

biblioteken ska låna ut videor för att komma till rätta med den låga kvaliteten på

innehållet.63

Trots extra statliga pengar, tio miljoner kronor p.g.a. feltryckning i riks-

dagen,64 drabbas biblioteken hårt av minskade kommunala anslag. I en fakta-

rapport från folkbiblioteksutredningen konstateras att driftsanslagen 1981 räkn-

ades upp endast nio procent trots prisökningar på 15 procent. För Stockholm,

Göteborg och Malmö innebar det tioprocentiga nedskärningar i reala termer.

Förvisso ökade medieanslaget 1982, men eftersom dess genomsnittliga andel av

folkbibliotekens kostnader minskat från 21 procent 1970 till 15 procent var

läget minst sagt bekymmersamt på sina håll. Anslaget skulle dessutom användas

till kompletterande medier.65

De många devalveringarna (även socialdemokraterna devalverade 1982)

drabbar i synnerhet forskningsbibliotekens budgetar, vilkas inköp av utländsk

                                                
63 När Var Hur 1983 (Stockholm, 1982); När Var Hur 1984 (Stockholm, 1983); Vi mänskor 1982:1.
64 ”Extra pengar till biblioteken”, Biblioteksbladet 1982:13 s. 260.
65 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från Folkbiblioteksutredningen (Stockholm,
1982), s. 20 ff.
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litteratur fördyras, se nedan. Att boken Bibliotek i kristid utkommer är ingen

tillfällighet utan den speglar den verklighet som biblioteken arbetar under.66

Såväl Sveriges allmänna biblioteksförening som Sveriges Författarförbund

protesterar mot försämringarna.67

Efter 1970-talets framgångar hamnar kvinnorörelsen i stagnation, ett feno-

men som också kan ses i de övriga nordiska länderna.68 Nyheterna inom den

statliga jämställdhetspolitiken är få året 1982. Jämställdhetsforskningen ska

prioriteras. Här kan också framhållas att vård av barn hemma ska ge ATP-

poäng. De statliga bidragen till kommunala daghem ändras så att lekparker och

deltidsdaghem gynnas.69

 Dala-Demokraten 1982
Dala-Demokraten (DD), grundad 1917, är en socialdemokratisk morgontidning

med utgivningsort i Falun. Från och med 1935 utkommer DD varje helgfri morg-

on.70

1982 är DD en fullformatstidning, d.v.s. stort format, med relativt mycket

text, jämförelsevis många bilder och relativt få annonser. Lokala sidor finns för

alla de större orterna i Dalarna. Kulturen, som finns under ledaren på andra

sidan, får för det mesta nöja sig med en halvsida, ibland mindre när de social-

demokratiska politikerna breder ut sig. Att det är före datoriseringens tid märks:

linjeringen av textraderna är det lite si och så med. Ramar, ofta på tolv punkter,

kring en del texter och bilder synes vara på modet. Det är inte estetiskt till-

talande – intrycket blir något dystert.

Att det är valår framgår onekligen; olika övergripande utspel om kulturen

och biblioteken saluförs i DD ända fram till tredje söndagen i september. Själv-

klart drivs både DD och socialdemokraterna om en önskan att de senare åter ska

komma till makten.

I artiklar, publicerade före valet, som behandlar bibliotek får vi i första hand

möta kulturpolitiker och kvinnor alternativt män på chefsposter inom biblio-

teks- och kultursfären. Bibliotekarier eller bibliotekspersonal nämns i betydligt

                                                
66 Bibliotek i kristid – dags att tänka om: sju inlägg om organisation och samordning, Biblio-
teksdebatt 15 (Lund, 1981). Boken handlar om att möta den ekonomiska krisen med omorganis-
ation och samordning istället för nedskärningar och nedläggningar.
67 ”Representantskap i enighetens tecken”, Biblioteksbladet 1982:8-9, s. 145 f. och ”Lars Ardelius,
nyvald ordförande SFF: När det är kris skall författarna inte springa och gömma sig. Det är då de
behövs!”, Biblioteksbladet 1982:12, s. 228.
68 Birgit Bjerck, ”Kan kvinnoorganisationerna åter leda kvinnokampen?”, i Kvinnobulletinen
1982:1, s. 4 ff.
69 När Var Hur 1983 (Stockholm, 1982), s. 152.
70 Nya Lundstedt (3 februari 2003), URL: http://www.kb.se/nl/nlframe.htm
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mindre utsträckning. Efter valet ökar representationen av bibliotekarier. Art-

iklarna, både längre och kortare, med en övervikt åt notisformen finns på lokal-

sidorna, aldrig under kulturvinjetten. Före valet har artiklar om bibliotek en bra

placering på sidorna, ofta i vänsterkrysset, d.v.s. längst upp i vänster hörn och

således huvudnyhet på sidan. Efter valet får artiklarna en mindre iögonfallande

placering; ibland mitt på sidan där texten försvinner bland andra artiklar, ibland

längst ner i vänster kant.

Den borgerliga politiken framställs i negativa ordalag, starka formuleringar

används i syfte att kontrastera den socialdemokratiska politiken. För att fram-

häva det socialdemokratiska alternativet används formuleringar som: ”När Falun

står i kulturell blickpunkt slår man [de borgerliga partierna] alltså till med prut-

ningar som hotar att rasera det mesta.”71 Det framgår även av följande citat:

Det är viktigt att slå vakt om boken, säger Georg Andersson, som i motsats till den borg-
erliga regeringen vill värna om avgiftsfria folkbibliotek […] På barnkulturens område vill
vi satsa 20 milj kr utöver regeringens förslag. Barn är starkt utsatta för ett kommersiellt
utbud som arbetar listigt, metodiskt och cyniskt.72

Negativa ord som ”åtstramningsiver”, ”prutning” och ”stram kulturpolitik” är

frekvent förekommande då den borgerliga politiken omnämns.

Den negligerade bibliotekarien

Före valet förekommer förvisso bibliotekarierna i DD, en del blir intervjuade,

andra fungerar endast som utsmyckning. En klar tendens i det undersökta

materialet är dock att reportern valt att intervjua kultur- och bibliotekschefer

framför bibliotekarier, vilket följande representation tydliggör.

I artikeln ”Bibliotek i husvagn!” beskriver kulturchef Hans Lindberg sin idé

om ett handikappanpassat husvagnsbibliotek som han anser vara bättre än en

dyr bokbuss. Lindberg berättar om hur verksamheten ska se ut: ”På strategiska

platser runt om i kommunen kommer husvagnen med bibliotekarie […].”73

Bibliotekarien skildras ur ett ovanifrånperspektiv, där hon/han ses som en del

av möblemanget. Denna framställning framhäver också Lindbergs maktposition

gentemot bibliotekarien. Dessutom ges det i artikeln en bild av hur lätt och bill-

igt det blir med det nya husvagnsbiblioteket. Frågor om hur en husvagn, med

                                                
71 ”(s) säger nej till prutning på böcker”, i DD 17.4.1982.
72 ”Här föds den nya kulturpolitiken”, i DD 27.4.1982.
73 Bernt Nilsson, ”Bibliotek i husvagn!”, i DD 10.4.1982.
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begränsat utrymme, ska kunna handikappanpassas och därutöver rymma böck-

er till skolor, ålderdomshem och daghem i kommunen problematiseras inte.

I nästkommande mening förstärks resonemanget om att bibliotekarien en-

bart ses som ett led i att få nya idéer till stånd: ”Till detta har vi en halvtids-

tjänst som bokbussbibliotekarie […].”74 Underförstått: bibliotekarien finns till

vårt förfogande som en passiv bricka i husvagnsverksamheten.

Att husvagnsbiblioteket blir verklighet framgår av en artikel i slutet av året.

Nu får både ”bibliotekarien” och ”bokbusschauffören” göra sina röster hörda.75

Ingen av dem beskrivs med yrkestitel eller vilken funktion de har på biblioteket,

vilket är signifikant för många av DD:s artiklar.76 Det är å ena sidan en omständ-

ighet som kan liknas vid hur kvinnor ofta beskrivs i pressen, d.v.s. endast med

förnamn, eftersom det ger ett mer informellt och personligt intryck. Män

karaktäriseras ofta av sitt yrkesområde och/eller den verksamhetsbeteckning de

disponerar, vilket ger dem en mer formell representation.77 Att bibliotekarie-

yrket är ett kvinnoyrke kan möjligtvis vara en av orsakerna till den diffusa

skildringen. Å andra sidan finns naturligtvis möjligheten att bibliotekarierna är

kända personligheter inom DD:s spridningsområde, därav skrivningen ”Erkki

Salmia på biblioteket”.78

 Ett annat exempel på bibliotekariernas näst intill identitetslösa tillvaro

framkommer i en artikel där konsekvenserna av ett mögelangripet bibliotek be-

skrivs. Chefens utlåtande ges stort utrymme och personalen får ingen möjlighet

att uttala sig fastän de blivit ”illamående och de får allergiska besvär” som hon

uttrycker det.79 Bibliotekspersonalens tillstånd förefaller ointressant för report-

ern trots att det bör vara personalen som drabbas mest av möglet.

När det uppstår bråk mellan ungdomar och personal på ett bibliotek i Bor-

länge, bl.a. har personalen blivit nedslagen, intervjuas inte heller här någon av de

drabbade.80

                                                
74 Bernt Nilsson, ”Bibliotek i husvagn!”, i DD 10.4.1982.
75 ”Slut med bokbussen Nu tar Agnes över”, i DD 17.12.1982.
76 Peter Hultqvist, ”Sluta kladda i våra böcker”, i DD 20.2.1982; Svea Westlin, ”Uppmaningen tog
skruv”, i DD 5.3.1982; Svea Westlin, ”Det har biblioteket i ’allra heligaste’”, i DD 15.11.1982; Svea
Westlin, ”Nu är den invigd – biblioteksfilialen i Jakobsgårdarna”, i DD 23.11.1982.
77 Jfr. Jonita Siivonen, Nytänkare, finstämda lyriker och kvinnor, skrift utg. av SSKH, Helsingfors
universitet, 1994:32 (Helsingfors, 1994), 33-41, 50 f., 93.
78 Svea Westlin, ”Uppmaningen tog skruv”, i DD 5.3.1982.
79 Kjell Åkerman, ”Nu stoppar mögel biblioteket i Djurås”, i DD 1.3.1982.
80 ”Bråkigt på biblioteket”, i DD 15.12.1982.
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Den familjära eller den formella bibliotekarien

Såväl de visuella representationerna, d.v.s. de fotografiska bilderna, som text-

erna ger oss tydliga begrepp om vilka teman som är centrala för det undersökta

materialet. Utöver de två tidigare nämnda återfinns även dessa: det första temat

är kvinnliga bibliotekarier och barn, det andra är manliga bibliotekarier porträtt-

erade tillsammans med materiella ting. Kvinnorna särskiljer sig från männen gen-

om att de framställs i s.k. mjuka sammanhang med barn, männen tillsammans

med döda föremål. När kvinnorna aktiverar barnen omhuldar männen de värde-

fulla samlingarna.

Artikeln ”Biblioteket bättre för barnen” tar upp expansionen av kulturen i

Falun, där man anställt en ny bibliotekarie. Den nyanställda bibliotekarien finns

med på bild tillsammans med en kollega, fast ingen av dem får komma till tals i

texten. De två kvinnliga barnbibliotekarierna på bilden ska troligtvis framhäva

det familjära; de har var sitt barn vid sin sida, vilket givetvis ska understryka det

faktum att de är barnbibliotekarier. Bilden ger dock intrycket av en ganska tråkig

och kylig stämning. Alla tittar in i kameralinsen, de två pojkarna ser mycket

allvarliga ut och den ena pojken håller fingret framför näsan. De är placerade i

biblioteket sittandes vid ett bord med en trave böcker framför sig. De har var sin

bok uppslagen, men läser inte. Det finns inga rörelser, vilket ger ett konstruerat

och stelt intryck. Den trivsamma stämning som skulle uppstå om barnen och

barnbibliotekarierna tittade på varandra istället för in i linsen uteblir.81

Den trivsamma stämningen återfinns däremot i artikeln ”Sveriges enda

dagisbibliotekarie”. Här sitter bibliotekarien mitt bland barnen i en soffa och

läser en bok för dem. Barnen lyssnar intensivt. Bilden sjuder av tyst pedagogisk

aktivitet.82 Denna bild hör till undantagen, eftersom bibliotekarien oftast tittar

rakt in i kameran och ler inbjudande.83

I motsats till de kvinnliga bibliotekarierna poserar de manliga gärna till-

sammans med värdefulla böcker. Den allvarsamma minen tyder på svårtillgäng-

lighet och ger deras image en avskild seriositet och formell framtoning.84 I detta

sammanhang bör dock poängteras att i likhet med sina kvinnliga kollegor får inte

alla manliga bibliotekarier komma till tals, de blir då också kort sagt utsmyck-

ning. Anmärkningsvärt är att männen alltid skildras individuellt, medan kvinn-
                                                
81 Tage Davidsson, ”Biblioteket bättre för barnen”, i DD 31.8.1982.
82 Sven-Arne Wikén, ”Sveriges enda dagisbibliotekarie”, i DD 20.2.1982.
83 Jfr. Anja Hirdman, ”Male norms and female forms”, Picturing politics: visual and textual forma-
tions of modernity in the Swedish press, red. Karin Becker, skrift utg. av JMK, Stockholms univer-
sitet, 2000:1 (Stockholm, 2000), s. 124. Där hon för ett resonemang om leendets lättillgänglighet.
84 ”Biblioteket fick unik boksamling”, i DD 6.10.1982; Svea Westlin, ”Det har biblioteket i ’allra
heligaste’”, i DD 15.11.1982.



24

orna mestadels avbildas i grupp, vilket markerar den manliga normens legitim-

itet. Enligt Liesbet van Zoonen, holländsk medieteoretiker, förknippas män med

individualitet och makt medan kvinnor ofta representeras i grupp.85

Att de kvinnliga bibliotekarierna återges på ett familjärt och personligt sätt

hör ihop med att kvinnor vanligen återfinns just i familjära eller s.k. mjuka

sammanhang på tidningssidorna. I likhet med representationen av kvinnliga pol-

itiker i pressen väljer reportern att överordna det privata eller det emotionella

för att markera typiska ”kvinnliga” drag och på så vis också förpassa kvinnorna

till den privata sfären. En uppdelning som stämmer väl överens med de dikot-

omier som bl.a. van Zoonen tagit fram i sin forskning.86 Dessa motsatspar bygg-

er på att mannen är norm, kvinnan är undantaget, den andra. Detta förhållande

återspeglas även i återgivningen av bibliotekarierna.

Representationen är inte entydig – den spretar åt olika håll. Både män och

kvinnor får komma till tals i de undersökta artiklarna. Här framkommer inga

skillnader i vad de uttrycker i ord, utan genus verkar under ytan genom isär-

hållningen. Helt klart är också att i kontexter såsom information om lånestat-

istik, visioner, framtida planer, är det chefer, för det mesta kulturchefer, som

uttalar sig.87

Det uppfostrande tilltalet

Vi-form används ofta i de artiklar som anknyter till valrörelsen. Dels för att ge

läsaren en känsla av gemenskap med tidningen och socialdemokraterna, dels för

att mana till engagemang: ”Om vi inte tar kulturfrågorna på allvar kan vi inte

lösa många verkliga problem idag […] Vi lever inte enbart med ekonomiska

problem utan i hög grad också kulturella. Meningslösheten håller på att bli ett

av de största hoten mot en hel ungdomsgeneration.”88 Detta citat är även ett

exempel på hur reportern påverkar betraktaren med hjälp av känsloladdade ord.

                                                
85 Liesbet van Zoonen, ”Gender, Representation, and the Media”, Questioning the Media A critical
introduction, ed. by John Downing, Ali Mohammadi, Annabelle Sreberny-Mohammadi, 2 ed.
(London, 1995), s. 319 f.
86 van Zoonen, s. 319 f. Liesbet van Zoonen har i sin forskning kommit fram till att kvinnor och män
i medierna beskrivs enligt nedanstående uppdelning. Det förstnämnda ordet för kvinnor: under-
representation/overrepresentation, family context/work context, low-status jobs/high-status posi-
tions, no authority/authority, no power/power, related to others/individual, passive/active, emotio-
nal/rational, dependent/independent, submissive/resistant, indecisive/resolute.
87 ”Nu ska ungdomarna lockas till biblioteket”, i DD 26.1.1982; Bernt Nilsson, ”Bibliotek i hus-
vagn!”, i DD 10.4.1982; ”Folk- och skolbibliotek i ett?”, i DD 16.11.1982; Sven-Arne Wikén,
”’Bibliotekschefen saknar intresse för sitt arbete’”, i DD 24.11.1982.
88 ”Här föds den nya kulturpolitiken”, i DD 27.4.1982.



25

Hela grupper uppmanas också till engagemang: ”Arbetarrörelsen måste inse att

den är landets viktigaste kulturrörelse.”89

Flera artiklar riktar uppmaningar till läsarna. ”Sluta kladda i våra böcker”,

”Slå vakt om boken!”, ”Få med alla” och ”Går du omkring med dåligt samvete

över den där låneboken som du borde ha lämnat igen för ganska länge sedan?

Sluta då genast med det. Lämna tillbaka den istället.”90 Dessa uppmaningar

verkar uppfordrande och manar inte läsaren att tänka själv.

 Göteborgs-Posten 1982
Göteborgs-Posten (GP) grundades 1859 som liberal tidning. Tidningens sprid-

ningsområde är Västsverige med fokus på utgivningsorten Göteborg.91

Förortsbilagan GP Nordost ges ut i tabloidformat, s.k. kvällstidningsformat,

varje torsdag och innehåller nyheter från Hisingen och Öckerö.

GP ger ett något ostrukturerat intryck, eftersom kategoriseringen av ny-

heterna inte är helt genomtänkt. Kulturen har en egen sida långt fram i tidningen.

Placeringen av artiklar om bibliotek och bibliotekarier är, bortsett från ett fåtal,

något undanskymd. Artiklarna, mestadels längre, är relativt jämt spridda över

året. Den rådande bibliotekskrisen berörs även i GP.

De journalistiska texterna och bilderna får tampas om utrymmet med det

digra annonsmaterialet. Layouten är mer estetiskt tilltalande än DD:s, men även

GP har problem med linjeringen av textraderna.

Den marginaliserade men aktiva bibliotekarien

Precis som i DD är det vanligen bibliotekschefer som intervjuas och sätts i för-

grunden. Bibliotekarierna beskrivs mestadels i grupp och lika ofta bildar de bak-

grund till chefen. Jämfört med DD är skillnaden att de utför en aktiv handling.

Bibliotekarierna benämns bl.a. som ”husets egna invånare” och ”biblioteks-

folket”, vilket ger ett intryck av att bibliotekarier alltid verkar i grupp och att de

dessutom bor på biblioteket. Det senare kan vara ett utslag av den traditionella

synen på yrket som ett kall. Om begreppen sätts in i en kontext förändras dock

representationen. I följande citat blir detta tydligt: ”Frustrerade gick biblioteks-

folket in i 80-talet, ett decennium som fortsätter att formulera lika ambitiösa

biblioteksprogram som 70-talet, alltmedan anslagen – ibland drastiskt – skärs

                                                
89 ”Här föds den nya kulturpolitiken”, i DD 27.4.1982.
90 Peter Hultqvist, ”Sluta kladda i våra böcker”, i DD 20.2.1982; ”Här föds den nya kulturpolitiken”,
i DD 27.4.1982; ”Nu kan du lämna tillbaka låneboken utan att böta!”, i DD 7.1.1982.
91 Nya Lundstedt (3 februari 2003), URL: http://www.kb.se/nl/nlframe.htm
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ner.”92 ”[…] husets egna invånare deltog i den diskussion som utspann sig kring

de krismoln som hopar sig över böckernas värld.”93

Trots att bibliotekarierna diskuterar och oroar sig över nedskärningar form-

ulerar de ändå lika ambitiösa biblioteksprogram. Framställningen ger en positiv

bild av bibliotekarierna, de uppfattas som mycket engagerade och aktiva pers-

oner. Att bibliotekarierna presenteras i grupp, gör dem något ”ansiktslösa” och

mindre identifierbara utifrån ett individuellt perspektiv. Det behöver inte nöd-

vändigtvis innebära en svaghet, då styrkan kan finnas i de kollektiva ansträng-

ningarna.

Följande citat är ett exempel på hur bibliotekarierna blir ett mått för hög

standard och kvalitet: ”Jämfört med Danmark är Sverige ett u-land när det gäller

satsningen på den offentliga kulturen. Skulle deras standard gälla här skulle det

behöva anställas dubbelt så många bibliotekarier i landet!”94

Den mjuka och känslosamma bibliotekarien

I artikeln ”Devalveringen ett hot mot forskningsbiblioteken” sätts fokus vid de

två manliga överbibliotekarierna som yttrar sig i frågan, medan de två kvinnliga

bibliotekarierna figurerar i bakgrunden. Paul Hallberg, överbibliotekarie vid uni-

versitetsbiblioteket i Göteborg, uttrycker sig med säkerhet i ärendet och det

finns inga spår av tveksamheter i det han säger. Detsamma gäller för Sven West-

berg överbibliotekarie vid Chalmers bibliotek. De båda talar om devalveringens

hot mot forskningen och om hur nästkommande års budget kommer att se ut.

Westberg specificerar också hur prenumerationerna på serier och de reguljära in-

köpen av monografier kommer att påverkas.

De kvinnliga bibliotekarierna uttrycker sig något mer oklart i frågan och

dessutom verkar de oroliga över utgången. Hjördis Blomgren säger att de inte

har någon ”möjlighet att se hur mycket vi har att köpa för nästa år […] det är

aldrig roligt för ett bibliotek”. Ann-Katrin Berg menar att läget är katastrofalt.95

Männen har kontroll över situationen och har förslag på hur problemet kan

åtgärdas och uttalar sig med pondus och auktoritet. Kvinnorna kan inte över-

blicka det hela, och tar därför till känsloladdade ord. Den könsmässiga hierarkin

verkar explicit med en självklar olikhet.

En liknande åtskillnad illustreras genom två artiklar om folkbibliotek. I

centrum för den ena artikeln står talböcker och reportern har talat med Suzanne

                                                
92 Bengt Olav Albrektson, ”En akterseglad skuta med ringa resurser”, i GP 6.7.1982.
93 ”Böckernas vänner uppmanar till kamp”, i GP 19.8.1982.
94 Britt Nyrenius, ”Hårda domar fälls över kulturen i Västsverige”, i GP 10.3.1982.
95 Eva Bruno, ”Devalveringen hot mot forskningsbiblioteken”, i GP 8.12.1982.
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Brodin, socialbibliotekarie.96 I den andra har Sten Cedergren, stadsbibliotekarie,

utfrågats om installationen av det nya stöldskyddet.97 Cedergren berättar om

larmet i allmänna termer och Brodin om sina förtroliga hembesök ”då läshungr-

iga kan diskutera sina bokönskemål i hemmiljö med bibliotekarien”.98 Att social-

bibliotekarien är kvinna och stadsbibliotekarien man är nog ingen tillfällighet,

utan ett utslag av den i samhället existerande genusarbetsdelningen. Artiklarna

belyser mjuka/medmänskliga respektive hårda/tekniska frågor och intervjupers-

on har troligtvis också valts därefter. Här finns klara beröringspunkter med

DD:s representation av bibliotekarierna. Brodin är för övrigt den enda folk-

bibliotekarien som kommer till tals i GP 1982.

Den personliga eller den formella bibliotekschefen

De visuella representationerna domineras av bibliotekschefer medan bibliotek-

arierna marginaliseras, de senare förekommer endast i ett fall.

Bibliotekschefernas framtoning karaktäriseras av stolthet, handlingskraft

och beslutsamhet. Göran Engdahl som finns med på flertalet bilder känneteckn-

as just av dessa drag. I reportaget ”Böcker och människor trängs” om Öckerös

trångbodda bibliotek ser vi honom skotta snö utanför biblioteket och bildtexten

lyder: ”Helst skulle Göran Engdahl vilja skyffla bort den förhärskande motviljan

mot kultur bland dem som bestämmer – politikerna. Men han får nöja sig med

snö.”99 Bilden är tagen i helfigur och Engdahls ansikte är bortvänt från kameran,

vilket ger en autentisk känsla som ökar bildens dramatiska och realistiska

tilltal.100 Dessutom ger hans aktiva handling ett intryck av handlingskraft och

vitalitet.

Ytterligare en bild i reportaget förstärker Engdahls beslutsamhet. Han och

vikarierande kultursekreterare Kristina Ryd medverkar då på samma bild. Båda

blickar ut från bilden. Ryd ser närmast ut som om hon har fått en uppenbarelse,

eftersom hon står med knäppta händer och ansiktet vänt uppåt och utåt. Eng-

dahls huvud är, i motsats till Ryds, något nedsänkt och han står med armarna i

kors, vilket indikerar skepticism. Denna kontrastverkan understryker Engdahls

målmedvetenhet.101

                                                
96 Carin Williams, ”Lerums kommun får fler talböcker”, i GP 3.9.1982.
97 Bertil Stridsberg, ”Bokstölderna ner 83 procent”, i GP 21.4.1982.
98 Carin Williams, ”Lerums kommun får fler talböcker”, i GP 3.9.1982.
99 Peter Lindkvist, ”Böcker och människor trängs”, i GP-Nordväst 25.2.1982.
100 Jfr. A. Hirdman, 2000, s. 123 f.
101 Peter Lindkvist, ”Böcker och människor trängs”, i GP-Nordväst 25.2.1982.
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Git Westman, chef för länsavdelningen inom stadsbiblioteket i Göteborg,

poserar i ett annat reportage framför bokbåten Byfjorden, där hon arbetat under

många år. I halvbildsformat ser vi henne blicka in i kameran med ett lätt leende

på läpparna. Leendet brukar indikera lättillgänglighet,102 men här får uttrycket en

annan innebörd, eftersom Westman står stolt och rak i ryggen framför sin

bokbåt. Hennes huvud är riktat litet uppåt, vilket ger ett intryck av värdighet.103

Här visualiseras en yrkesstolt bibliotekschef som i ur och skur far längs kust-

erna och ser till att boken kommer till bohusläningarna. Denna bild av Westman

ger osökt associationer till Florins lika rakryggade och stolta lärarinnor.104

Överbibliotekarie Paul Hallberg får också medverka på en bild. Hallberg

sitter på sitt kontor omgiven av böcker i motsats till de andra chefsbibliotek-

arierna som antingen vistas utomhus eller i bibliotekslokalerna. Bilden kan ge en

känsla av instängdhet. Han håller en penna i handen och ser mycket bister ut.105

Den allvarliga hållningen brukar också ses hos manliga politiker med intentionen

att understryka deras trovärdighet, vilket stämmer väl överens med Hallbergs

framtoning. Pennan i handen symboliserar kunskap och aktivitet. Maktillus-

ionen bryts dock av hans direkta ögonkontakt med kameran. Bilden av politik-

ern kännetecknas av en bortvänd upptagen blick, medan den ”vanliga männ-

iskan” gestaltas sittandes med blicken mot kameran precis som Hallberg.106

Bilden blir därför något komplex. Hallberg når inte riktigt politikernas hög-

statusnivå, utan hamnar någonstans mitt emellan.

Chefsbibliotekarierna Git Westman och Göran Engdahl benämns endast

med förnamn på flera ställen i artiklarna.107 I Engdahls fall rör det sig troligtvis

om att öka hans sympatiska framtoning: ”Trots trängseln strävar vi efter ett

successivt ökat öppethållande, berättar Göran. Även om människorna får

trängas här väldigt råder samtidigt en varm och mjuk atmosfär.”108 Det hela

resulterar i att Westman och Engdahl framställs som informella till skillnad från

de officiella och stela överbibliotekarierna vid forskningsbiblioteken. Beskriv-

ningen av Sten Cedergren bryter mot mönstret, vilket kan bero på att han är

stadsbibliotekarie. Han omtalas ytterst formellt med för- och efternamn samt

titel, jämfört med bibliotekscheferna Git Westman och Göran Engdahl. Detta

                                                
102 A. Hirdman, 2000, s. 124.
103 Arne Dahl, ”Byfjorden lägger till med böcker på 27 språk”, i GP 7.9.1982.
104 Florin, 1987, s. 13 f.
105 Eva Bruno, ”Devalveringen hot mot forskningsbiblioteken”, i GP 8.12.1982.
106 A. Hirdman, 2000, s. 124.
107 Arne Dahl, ”Litteratur på kinesiska och thai gick som smör”, i GP 15.9.1982; Peter Lindkvist,
”Böcker och människor trängs”, i GP-Nordväst 25.2.1982.
108 Peter Lindkvist, ”Böcker och människor trängs”, i GP-Nordväst 25.2.1982.
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kan handla om att upprätthålla gradskillnaderna inom biblioteket, eftersom

Cedergren även är chef för Westman och Engdahl. Framställningen av Engdahl

bryter mot den gängse normen gällande män i offentliga sammanhang, d.v.s. att

de inte nämns enbart vid förnamn.

I materialet finns en gruppbild på Öckeröbibliotekarierna där även chefen

Engdahl medverkar. Alla tittar in i kameran och ler oproblematiskt och lättill-

gängligt. Att Engdahl uppträder på denna bild med ett stort leende kanske sänk-

er hans status, men faktum är att han ser något mer aktiv ut eftersom han håller

en bunt papper i handen medan övriga bibliotekarier håller händerna längs sidor-

na eller i knät.109

Bibliotekschefernas individualisering och grupperingen av bibliotekarierna

går som en röd tråd genom flertalet artiklar. Detta överensstämmer med resone-

manget i DD om hur representationen befäster könsmaktordningen mellan

kvinnliga och manliga bibliotekarier. Bibliotekarieyrket är kvinnodominerat,

vilket återspeglas genom att de framställs som ett kollektiv. Bibliotekscheferna

framställs individuellt, eftersom chefskapet traditionellt sammankopplats med

män.

I såväl DD som GP riktas uppmärksamheten på chefen. Det som skiljer

tidningarna åt är att i den sistnämnda synliggörs ytterligare en nivå; statusskill-

naden mellan folk- och forskningsbibliotek.  

I det undersökta materialet framträder några uppenbara tendenser: för det

första är chefsbibliotekarierna helt klart överrepresenterade i förhållande till

bibliotekarierna. För det andra finns en hierarki mellan forsknings- och folk-

bibliotek. Onekligen är forskningsbiblioteken underrepresenterade, även om

cheferna där återges på ett mera formellt och vederhäftigt sätt.

Det beskrivande och informativa tilltalet

Tilltalet i artiklarna är relativt neutralt och tonen informativ. Undantaget är

”Böcker och människor trängs” publicerad i GP-Nordväst som påminner om

DD:s uppfordrande tilltal. Med syfte att provocera använder sig reportern av-

slutningsvis av retoriska medel för att få till stånd en demonstration mot det

trångbodda biblioteket: ”Men så är det med kultur – människor som läser saml-

as sällan till påtryckningsgrupper. Jag har svårt att tänka mig en samling ’upp-

peppade kulturspelare’ utanför kommunhuset till demonstration för ett nytt

huvudbibliotek. Är Görans förmodan riktig?”110

                                                
109 ”Nytt bibliotek stimulerar redan höga utlåningssiffror”, i GP 10.10.1982.
110 Peter Lindkvist, ”Böcker och människor trängs”, i GP-Nordväst 25.2.1982.
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 Dagens Nyheter 1982
Dagens Nyheter (DN) grundades 1864. DN är en rikstäckande tidning, vars pol-

itiska tendens varierat under åren. Från starten liberal, mellan 1974 och 1998

uppfattades tidningen som oberoende och numera är den oberoende liberal. Un-

der åren 1981 t.o.m. 1983 utkom utöver innerstadsupplagan sex bilagor som

gavs ut i när- och ytterförorter i Stockholm.111

Layouten och innehållet är mer genomtänkt än i GP och DD, kategoriser-

ingen är tydligare i DN. Linjeringen av texterna är undermålig, precis som i de

två andra tidningarna. Annonsmaterialet är tämligen omfattande. Kulturen har

en egen sida relativt långt fram i tidningen. Placeringen av biblioteksartiklarna

visar på skillnader i de olika bilagorna: i innerstadsupplagan återfinns de flesta

på debattsidan. Artiklarna i bilagorna har fått en genomgående mycket bra

placering; längst upp i vänsterkrysset, ofta med puff på ettan d.v.s. en kort text

på förstasidan, som hänvisar till en artikel inne i tidningen.

I det undersökta textmaterialet går en tydlig skiljelinje mellan innerstads-

upplagan och de sex bilagorna. Dessa kommer därför att separeras något, efter-

som läsaren möts av olika bilder beroende på vilken bilaga de nås av. Generellt

kan sägas att representationen av bibliotekarien i innerstadsupplagan är margi-

nell, i fokus står istället videodebatten. I bilagorna ser vi däremot en jämför-

elsevis nyanserad bild av bibliotekarierna, här har även låntagaren satts i

centrum.

Om bilderna lyser med sin frånvaro i innerstadsupplagan är de desto fler i

bilagorna. Låntagarna gestaltas också på fler bilder än i de tidigare undersökta

DD och GP. Orsaken till detta torde vara att DN därigenom vill markera lån-

tagarnas behov och sätta dem i förgrunden.

Den osynliggjorda bibliotekarien

Såväl den visuella som den beskrivande representationen av bibliotekarien i

innerstadsupplagan är näst intill obefintlig.

Vid de två tillfällen vi får möta bibliotekarier är det i bokbåtssammanhang. I

en kort notis om bokbåtens utresa i Stockholms skärgård står det: ”Tre tusen

böcker har båten med sig förutom bibliotekarie och – nytt för i år – en egen

barnbibliotekarie.”112 Återigen ser vi samma mönster som i DD, där bibliotek-

arien blir en del av biblioteket.

                                                
111 Nya Lundstedt (3 februari 2003), URL: http://www.kb.se/nl/nlframe.htm
112 ”Bokbåten seglar vidare”, i DN 29.4.1982.
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En kort artikel om den bohuslänska bokbåten ”Byfjorden” finns med längst

bak i tidningen under avdelningen Namn och Nytt, vilket visar på skillnaden

mellan GP:s och DN:s nyhetsvärdering. Git Westman har intervjuats, hon pre-

senteras inte med sin chefstitel utan är kort och gott bibliotekarie.113

När Bibliotek i kristid och DIK:s vitbok, ges ut tas dessa upp till behandling

i både GP och DN. För GP:s del är nyhetsvärderingen relativt hög och resulterar

i en flerspaltig artikel och en lång bokrecension.114 I DD nämns DIK:s vitbok i

anslutning till DIK-förbundets kampanj ”Offensiv kulturpolitik”.115 Att DN inte

gör samma nyhetsvärdering är helt uppenbart, eftersom böckerna avhandlas i en

krönika och en debattartikel.116

Nonchalerar DN:s redaktionsledning den rådande bibliotekskrisen genom att

placera artiklar om de nedskärningshotade biblioteken i bilagorna och ge större

plats åt medier som videoband och talböcker i innerstadsupplagan? De kritiska

artiklarna finns inte på nyhetsplats utan på debattsidorna.

Kan det vara ett medvetet grepp, för att förneka den kris som borgarna

ställt till med på riksplanet? Svaret på frågan ges i det undersökta materialet: i

innerstadsupplagan finns endast en artikel om bibliotek. Den handlar om åter-

invigningen av barnboksavdelningen på stadsbiblioteket.117

Den radikala och aktiva bibliotekarien

I DD är det biblioteks- och kulturchefen som är framträdande, i GP biblioteks-

chefen, i DN:s bilagor står bibliotekarien och låntagaren i centrum.

Bibliotekarierna och låntagarna avbildas på separata porträttfotografier i an-

slutning till artiklar som dokumenterar bibliotekskrisen. Syftet är att illustrera

de känslor och reaktioner som uppstår då de möts av exempelvis ett stängt

bibliotek. Det personliga tilltalet väcker reaktioner hos läsaren.118 I flera artiklar

får också låntagarna uttrycka sin besvikelse i text, vilket visar på delaktighet.

Personalen kräver användarnas rätt till biblioteken. Sten Hellstedt, biblio-

tekarie, understryker att ”Folk har rätt att få service från biblioteken”.119 De tar

                                                
113 ”Bokbåt i Bohuslän”, i DN 16.9.1982.
114 Britt Nyrenius, ”Hårda domar fälls över kulturen i Västsverige”, i GP 10.3.1982; Bengt Olov
Albrektson, ”En akterseglad skuta med ringa resurser”, i GP 6.7.1982.
115 ”Dåliga tider bra för kulturen…”, i DD 26.5.1982.
116 Åke Lundqvist, ”Bibliotek för jämlikhet”, i DN 28.1.1982; ”Kommunal kultur bara för de rika”, i
DN 10.2.1982.
117 ”Pånyttfött bibliotek för barn”, i DN 23.3.1982.
118 Karin Becker, ”The changing picture of/on the newspaper page”, Picturing politics: visual and
textual formations of modernity in the Swedish press, red. Karin Becker, skrift utg. av JMK,
Stockholms universitet, 2000:1 (Stockholm, 2000), s. 139.
119 Ann Norrman, ”Besvikna låntagare fick vända i dörren”, i DN/Sydost 8.4.1982.
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fram protestlistor och alternativa förslag på nedskärningar.120 Bibliotekarie Eva

Classon hoppar av sitt styrelseuppdrag i facket p.g.a. att arbetsgivaren ständigt

ignorerar personalens åsikter. Hon framhåller även att protesterna var menings-

lösa: ”Ändå skrev så gott som samtliga i personalen på en lista där vi berättade

om hur kränkta vi kände oss […].”121 De är aktiva, arga och engagerade, men de

är också ironiska och roliga. I artikeln framgår också att Huddinge kommun gått

så långt att den satt upp stämpelur på biblioteken för att begränsa bibliotek-

ariernas frihet. På en bild poserar två leende bibliotekarier framför stämpeluret

av den enkla anledningen att monteringen av detsamma misslyckats kapitalt, då

det anslutits till huvudströmbrytaren som slås av vid hemgång.

Den positiva bibliotekarien

Det är inte enbart negativa tongångar bland bibliotekarierna. Den motivation

som sågs i GP finns också här. I ett reportage om bokbussen i Huddinge ut-

trycker sig Peter Eklund, bibliotekarie, i positiva ordalag: ”I vårt jobb kan vi

verkligen tala om arbetsglädje” och ”Det är viktigt att bokintresset stimuleras i

kristider”.122 Ovanstående citat vittnar om den entusiasm som finns hos biblio-

tekarierna trots nedskärningar. Visserligen har inte bokbussen drabbats, men

liknande tankegångar går även att skönja hos bibliotekspersonalen på olycks-

drabbade bibliotek. På musikavdelningen i Huddinge tänker musikbibliotekarie

Svante Jönsson i första hand på låntagarna: ”Jag tycker det är viktigt att folk

stimuleras till att lyssna till musik, särskilt ungdomar, nu när skivor är så

dyra.”123

Vi får se bildformer där låntagare och bibliotekarier avbildas tillsammans,

här synliggörs låntagarens behov av bibliotekarien. Biblioteket och bibliotek-

arien beskrivs som en stor resurs för låntagaren, både emotionellt och kun-

skapsmässigt. Detta kan bl.a. ses i reportaget om Birgitta Grundström, biblio-

tekarie på Danderyds sjukhus, som hjälper en sängliggande patient att välja bok

från bokvagnen. Grundström säger att ”Många patienter ser vår bokrond mer

som ett personligt besök […] Och bibliotekarien lyssnar gärna.”124 Reportaget

är upplagt som ett personporträtt där reportern följer Grundström under en

bokrond. ”Mest stimulerande i bibliotekariens arbete är dock inte att låna ut

avancerad litteratur till inbitna bokmalar […] Roligast är att låna ut böcker till

                                                
120 Inger Ljungdahl, ”Musiken hotar tystna på biblioteket i Huddinge”, i DN/Sydväst 29.4.1982.
121 Tommie Ekström, ”Stämpelur på bibliotek oroar personalen”, i DN/sydväst 4.2.1982.
122 Jan Falk, ”Deras recensioner hjälper andra låna i bokbussen”, i DN/Sydväst 4.6.1982.
123 Inger Ljungdahl, ”Musiken hotar tystna på biblioteket i Huddinge”, i DN/Sydväst 29.4.1982.
124 Maja Florin, ”Sjukhusbibliotekarie mer än bara böcker”, i DN/Nordväst 29.7.1982.
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patienter som i vanliga fall aldrig läser, säger Birgitta. Då känner jag att mitt

arbete har mening.”125 Här blir sjukhusbibliotekarien en del av vårdpersonalen

och fram träder en bild av ett ömsesidigt behov mellan bibliotekarie och lån-

tagare.

Det upproriska och personliga tilltalet

Tilltalet varierar beroende på artikelns innehåll. I de artiklar som behandlar

bibliotek i kristid är tonen något hätsk. Ibland återfinns drag av kvällstidnings-

journalistik som bl.a. i artikeln om det lördagsstängda biblioteket i Nacka. Puff-

en är skriven i fet svart stil och lyder ”Nu stänger biblioteken på lördagar”.

Brödtexten följer samma stil: ”skandalöst”, ”hundratals besvikna låntagare”,

”upprörda”, ”chockade” och ”drabbar låntagarna hårt” är några av orden som ut-

märker texten.126

Det personliga tilltalet utmärker DN:s bilagor, dels genom de starka formul-

eringarna, dels genom porträttbilderna, vilkas syfte är att väcka reaktioner hos

läsarna.

 Diskussion om året 1982
DD:s kollektiva tilltal är troligtvis ett sätt för tidningen att nå ut till de social-

demokratiska väljarna. Den vill nå en gemenskap. Detta tilltal var vanligt under

första hälften av 1900-talet, men DD använder det fortfarande.127 De två andra

tidningarna har generellt ett mer individualistiskt tilltal, där ”jaget” sätts i fokus,

även om det finns undantag. I DN:s innerstadsupplaga framhålls det generella

och i bilagorna det individuella. Att DN inte för fram biblioteksfrågor i inner-

stadsupplagan kan tolkas som att tidningen inte har något intresse för dem,

allraminst under ett valår. Innerstadsupplagan bidrar därigenom till att marginal-

isera bibliotekarierna trots att bilageredaktionerna gör det motsatta. När DD

inriktar sig på kollektivet, ”vi” i linje med den socialdemokratiska ideologin

fokuserar DN och GP i stället på ”jaget” i följe med den individualistiska pol-

itiska kulturen. Den senare kommer också längre fram att överta den journal-

istiska retoriken.128

                                                
125 Maja Florin, ”Sjukhusbibliotekarie mer än bara böcker”, i DN/Nordväst 29.7.1982.
126 Ann Norrman, ”Besvikna låntagare fick vända i dörren”, i DN/Sydost 8.4.1982.
127 Karin Becker, Jan Ekecrantz, Tom Olsson, ”Journalistic tableaus: the event at four points in
time”, Picturing politics: visual and textual formations of modernity in the Swedish press, red.
Karin Becker, skrift utg. av JMK, Stockholms universitet, 2000:1 (Stockholm, 2000), s. 39.
128 Karin Becker, Jan Ekecrantz, Tom Olsson, s. 39.
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Det kollektiva greppet märks också i ett annat sammanhang: bibliotek-

arierna skildras ofta i grupp. En orsak till det kan vara att bibliotekarieyrket har

relativt låg status, det är dåligt betalt, ibland ett deltidsyrke. Bibliotekariens

individuella prestationer kan inte jämföras med den framgångsrika kirurgens eller

advokatens bragder.129 Därför lyfts inte det individuella fram utan det är

gruppen som ges en framträdande roll. En annan orsak som nämnts ovan är

tendensen att skildra kvinnor i grupp och män som individer. Liesbet van

Zoonen har i sin forskning uppmärksammat denna könsrelaterade sortering i

pressen.

DN:s och GP:s innerstadsupplagor påminner om varandra i det att de

ytterst summariskt beskriver bibliotekskrisen. Det finns lika klara berörings-

punkter i representationen mellan DD och GP:s och DN:s förortsbilagor. I

dessa beskrivs hur nedskärningarna slår mot biblioteken, de har ett lokalt per-

spektiv som saknas i innerstadsupplagorna. Här finns närheten till människor-

na, gräsrötterna får en mera framträdande plats i artiklarna. Lika viktigt är att

det befintliga antalet elitkällor är färre lokalt, vilket påverkar valet av intervju-

person.130 Det faktum att lokalredaktionerna står mitt i verkligheten bör natur-

ligtvis påverka deras förhållande till källor och artikeluppslag. Närheten till käll-

orna gör att det är svårare för lokalredaktörerna att slå dövörat till när saker och

ting händer bakom nästa hörn jämfört med presskonferensjournalistiken som

delvis präglar innerstadsupplagorna.

I DD märks en tydlig könsmässig hierarkisk skillnad mellan bibliotekarier

och kommunalpolitiker alternativt chefer. I bildmaterialet av bibliotekarier åter-

speglas de divergerande könsstrukturerna: kvinnor skildras i grupp – män in-

dividuellt. Bibliotekarierna spelar i de flesta artiklar en biroll, eftersom huvud-

rollen innehas av politiker eller chefer.

I GP reproduceras genusordningen dels genom framställningen av forsk-

ningsbibliotekarierna, dels genom överrepresentationen av män. Kvinnorna får

en mera passiv roll, de saknar auktoritet och pondus.

Valet av intervjuperson sammanfaller med artikelns tema i enlighet med den

förhärskande genusordningen: hårda frågor förknippas med män, mjuka med

kvinnor. Socialpolitik, familj, vård, barn och skola ingår i kvinnornas sfär.

Teman specifika för män är moderna medier, teknik och värdefulla böcker.

                                                
129 Jfr. Thomas, passim.
130 Elitkällor utgörs exempelvis av ministrar, chefer på större företag, högavlönade, högutbildade.
Se Eide, s. 189; Anders Sahlstrand, De synliga: nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress (diss.
Stockholm, 2000), s. 11 f.



35

Forskningsbiblioteken är männens domän, vilket visserligen endast represent-

eras i en artikel. Inom övriga biblioteksinriktningar såsom bokbuss- och bok-

båtsverksamheter finns både män och kvinnor. Den könsmaktordning som

framkommer i de tre tidningarna är inte unik, utan världsomspännande. Repre-

sentationen i DD, GP och DN speglar det faktum att tidningarna verkar i ett

samhälle med över- och underordning.

Att genusordningen kan brytas finns exempel på i framför allt DN: här re-

agerar både män och kvinnor handlingskraftigt i kampen mot nedskärningarna.

Här blir bibliotekarierna gränsöverskridande subjekt: båda könen är aktiva, be-

slutsamma, motståndskraftiga och agerar tillsammans för att få mer makt och

inflytande.

Året 2002
Under året fortsätter krisen speciellt inom telekombranschen med stora pers-

onalnedskärningar som följd. Krisföretaget framför alla andra heter Ericsson,

vars kurs dalar i takt med Stockholmsbörsen. I juni har börsen sina lägsta värden

sedan 1970. I september återhämtar den sig med 1,6 procent efter en 900 dagar

lång svacka. Glorian krackelerar till och med på den tidigare fixstjärnan när det

avslöjas att Percy Barnevik förärat sig själv en fallskärm i miljardklassen. Bilden

av Sverige präglas av en dubbelhet: för en del går det bra, för andra betydligt

sämre. I det nya klassamhället formas alla till köpare och säljare på marknaden:

att göra aktiva val ligger i tiden för den som har råd och möjlighet att välja.

Valåret 2002 ger tidningarna dess säregna framtoning där olika politiska ut-

spel står som spön i backen. Jämfört med 1982 redovisar tidningarna i högre

utsträckning motståndarsidans ståndpunkter. Valets huvudfråga blir integrat-

ionen; kulturen och biblioteken får däremot inget nämnvärt utrymme.

Kungsbacka blir först i landet med att införa självbetjäning på samtliga sina

biblioteksfilialer. En del bibliotek i Västsverige och Mellansverige är nedlägg-

nings- eller nedskärningshotade, men det ordnar upp sig, i alla fall temporärt.131

Framväxten av internet och det växande användandet av datorer utmärker

framför allt 1990-talet och framåt. Dock verkar den värsta internethysterin ha

lagt sig och kritiska forskare varnar för ökade klyftor p.g.a. den ojämna till-

gången till nätet. Enligt en nyligen utkommen SOM-rapport är det främst ung-

domar och högutbildade som använder sig av den moderna tekniken.132

                                                
131 Ur DD 2002, GP 2002 och DN 2002, passim.
132 Maria Sköld, ”Klyftorna fortsätter att öka med internet”, i GP 14.2.2003.
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Att Sverige är ett av världens mest jämställda länder märks inte när forsk-

arna granskar fenomenet närmare ur ett maktelitperspektiv. I en pågående

undersökning vid Göteborgs Universitet framgår tydligt att männen dominerar

viktiga delar av samhällslivet som innehavare av centrala maktpositioner i

Sverige. Inom politiken, det mest jämställda området, är kvinnornas andel 45

procent. Den högre förvaltningen är betydligt mindre jämställd med 30 procent

kvinnor. Varken organisationsliv eller medier visar något större mått av jäm-

ställdhet med sina 25 respektive 26 procent kvinnor på viktiga poster. Endast

29 procent av kvinnorna innehar chefspositioner inom vetenskapen. Samma

mönster återfinns inom kulturområdet: endast 33 procent av kvinnorna är ord-

föranden, verkställande direktörer eller konstnärliga ledare. Sett ur ett jämställd-

hetsperspektiv framstår näringslivet som en mansdominerad bastion: fem pro-

cent kvinnor har chefspositioner.133

 Dala-Demokraten 2002
Tidningen har genomgått en ansiktslyftning sedan 1982: formatet är numera

tabloid d.v.s. kvällstidningsformat, trycket i fyrfärg, layouten datoriserad och

luftig, bilderna och framförallt annonserna är betydligt fler. DD skriver om

samma orter som 1982.

Kulturen tilldelas för det mesta två sidor, ibland bara en, numera finns den

längre bak i tidningen. Kategoriseringen av nyheter är inte lika tydlig som i GP

och DN. Artiklarna har en relativt bra placering, ofta i vänsterkrysset och vid

något tillfälle med puff på ettan. De artiklar som belyser bibliotekets låntagare

är alltid centralt placerade.

De politiska utspel som präglade kultur- och bibliotekspolitiken i DD 1982

har nu fått ge plats åt biblioteket och bibliotekarierna. Trots att bibliotekarierna

fortfarande är marginaliserade omnämns de i betydligt fler artiklar än 1982.

Reporterns val av intervjuperson har växlat från bibliotekschefen till bibliotek-

arien. Fokus ligger dock vid biblioteket som samhällets offentliga rum.

Den aktiva låntagaren

I flera artiklar får vi läsa om händelser som berör invånarna i respektive stad,

vilket också är lokaltidningens signum. Här ges publicitet för olika utställningar

och projekt som arrangerats för medborgarna i regionen; författar- och bokdag

för barn, seniorsurf för pensionärer, möten för invandrade kvinnor, konstut-

ställningar och möjligheter för olika spelföreningar att visa upp sina spel på
                                                
133 Åsa Brevinge, ”Fler kvinnor i makteliten”, i GP 10.2. 2003.
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biblioteket.134 Det är låntagaren som sätts i förgrunden och får berätta om sitt

projekt, bibliotekarien verkar endast i bakgrunden. Tidningens representation

visar att biblioteket är öppet för alla åldersgrupper och nationaliteter, det fung-

erar som samhällets vardagsrum, vilket kultur- och bibliotekschef Anders Lund-

gren uttrycker när besparingskrav drabbar biblioteket i Falun: ”Biblioteket är

kommunens i särklass mest offentliga rum […] Biblioteket är en plats där alla

kategorier av människor möts, det är ett offentligt rum där alla har en möjlighet

att koppla av, läsa tidningen, studera eller surfa på nätet. Ett sådant rum är värt

att satsa på.”135

De många bilderna på låntagarnas aktiviteter i biblioteket och artiklarnas

placering vittnar om dessas centrala plats i biblioteket. Folkbildning och demo-

krati är honnörsorden i DD.

Den pedagogiska och tekniska bibliotekarien

I nästföljande artikel uppmärksammas såväl den pedagogiska aspekten som

bibliotekariens förmåga att placera företeelser i en kontext.

Bibliotekarien Kerstin Årre, som hjälper seniorer att lära sig mer om inter-

net, ser tendenser i sökandet på nätet. Utvecklingen i samhället speglar olika

intresseområden för internet, menar Årre. Tidigare år dominerade aktieinköp

och övrig handel på internet. Numera vill pensionärerna lära sig att betala räkn-

ingar eller få en gratis e-postadress. Årre åskådliggör låg- respektive högkon-

junkturernas följder i samhället och hur de återspeglas på biblioteken.136

Språk- och könsforskaren Jonita Siivonen skriver i sin pro gradu-uppsats

att kvinnor ofta framhäver detaljer och män talar om verksamheter i stora

drag.137 I beskrivningen av Årre ser vi ett exempel som talar mot hennes reson-

emang. Representationen återger den kvinnliga bibliotekariens förmåga att sätta

företeelser i ett sammanhang och framhåller vidare hennes aktivitet – hon över-

skrider genusordningen.

Här finns också en bild av de nya biblioteksuppgifterna, även om de enbart

representeras i en artikel som för övrigt behandlar sjukhusbibliotek. Där refer-

eras en manlig chefsbibliotekaries tankar om den nya tiden: ”Nu handlar det om

                                                
134 Lena Gunnars, ”Författardag för barn”, i DD 12.11.2002; Karin Simonsson, ”Pensionärer flitiga på
nätet”, i DD 16.10.2002; Charlotta Rådman Frans, ”Gagnefspensionärerna flitigast i landet”, i DD
16.10.2002; Mats Rönnblad, ”Sista surfdagen för seniorer”, i DD 17.10.2002; Ingela Wiklund,
”Seniorer på internet”, i DD 16.10.2002; Lars Ingvar Eriksson, ”Azar vill ge en annan bild”, i DD
11.4.2002; Lena Gunnars, ”Träkonstnär ställer ut figurer i Näs”, i DD 11.5.2002; Kristina Vahlberg,
”Magiska spel på biblioteket”, i DD 4.11.2002.
135 Ingela Wiklund, ”Biblioteket tvingas ta bort flera tidskrifter”, i DD 27.9.2002.
136 Karin Simonsson, ”Pensionärer flitiga på nätet”, i DD 16.10.2002.
137 Siivonen, s. 91.
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en match med dataexperterna. Informationens tillgänglighet förändras snabbt.

Bibliotek är mer än böcker och tidningar. Bibliotek är IT och snabb inform-

ationssökning. Dataexperter tror att de kan sortera information. De vill kapa åt

sig revir. Men informationsuppläggning är bibliotekariernas uppgift.”138 Chefs-

bibliotekarien utdelar en ganska rejäl näsknäpp åt dataexperternas kompetens,

vilket kan bero på att han känner sig hotad i sin yrkesroll som bibliotekarie och

man.

I DD är det de kvinnliga bibliotekarierna som har hand om datorerna med

undantag från stycket ovan. Notabelt är att den citerade mannen arbetar på ett

sjukhusbibliotek. Detta är ett exempel på en brytning mot dikotomin, där män

sammankopplas med teknik och kvinnor ägnar sig åt s.k. mjuka områden, vilket

kännetecknade året 1982.

Den fritidsintresserade lokalkändisen

I Widenbergs uppsats Snipig tant eller lärdomsgigant? undersöks hur biblio-

tekarierna porträtterats i litteraturen. Här framgår att de sammankopplas med

sitt arbete även på fritiden, då de har en tendens att försvinna i böckernas värld.

Yrket framställs som passiviserande.139 I DD år 2002 ser konstruktionen annor-

lunda ut: här får vi möta aktiva bibliotekarier på sin fritid.

I det lilla personporträttet och puffen för Maj Johanssons spel på Ernst

Rolf-gården skrivs om den tjänstlediga bibliotekarien som tycker att det är roligt

att berätta historier. Tidigare har hon lett en spökvandring i Falun och nu ska

hon framföra ett spel baserad på Selma Ströms bok Hemma på Elsborg.

Berättelsen handlar om vanliga människor och Johansson avslöjar att hon är

förtjust i gamla uttryck som ”klössa” d.v.s. klättra.140

Ytterligare en kort artikel som också representerar den vardagliga biblio-

tekarien handlar om Siv Larsson som snart ska pensioneras. Hon får uppvakt-

ning av klass 3 b på Kvarnsvedens skola och säger att: ”Barnen har varit det

roligaste med mitt arbete och jag kommer att sakna dem jättemycket […].”141

Efter pensionen ska hon ägna sig år promenader och att träffa vänner.

Tydligen anses pensionsmässiga bibliotekarier vara av allmänintresse i DD

då även Gunnel Kalles inför sin pensionering dels placerats på förstasidan med

stor bild, dels inne i tidningen på ett större uppslag. I artikeln framgår att Kalles

läser mycket böcker på fritiden ”inte för att man måste utan för att man är

                                                
138 Bo Degerman, ”Friska tag på sjukhusbiblioteket”, i DD 4.12.2002.
139 Widenberg, s. 15 f.
140 Sylvia Kjellberg, ”Maj ger Ernst Rolf”, i DD 11.6.2002.
141 Maria Svensson, ”Siv slutar efter 31 år på biblioteket”, i DD 15.5.2002. Min kursivering.
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intresserad”.142 Bilderna anspelar också på bibliotekariens närhet till böcker, då

hon nästintill dränks i ett bokhav, vilket kan tyckas vara en något ensidig fram-

ställning. En representation som de facto utmärkte stora delar av materialet från

1982. Här ges dock en motbild; Kalles är mycket intresserad av släktforskning,

hon ”gillar att åka skidor och vandra i fjällen […] hon ser fram emot att jobba

mer i trädgården och att ägna mer tid åt barn och barnbarn”.143

Bibliotekarie Lennart Carlstedt är intresserad av författarna Birger Sjöberg

och Dan Andersson och har därför författat en jämförande artikel om dessa.

Reportern refererar till artikeln och tycker att den är läsvärd.144 Carlstedt torde

förknippas med en mera stereotyp bild av bibliotekarien: hans arbete är hans

fritid och tvärtom.145

Den mest iögonfallande skillnaden mellan hur de kvinnliga bibliotekarierna

framställs jämfört med den manliga är den personliga prägeln. Maj Johansson,

Siv Larsson och Gunnel Kalles formulerar sig alla känslomässigt och familjärt,

se de ovan kursiverade orden. De benämns med förnamn och deras privata intr-

essen lyfts fram på ett mer personligt sätt. Detta stämmer väl överens med en

undersökning som gjorts i Norge, där kvinnors känslor och privatliv uppmärk-

sammas i intervjuer, medan jobb och fritid separeras när män utfrågas.146

Däremot bryter framställningen av Carlstedt mot det ovan refererade reson-

emanget, eftersom också hans personliga intressen sammankopplas med arbetet.

Isärhållandets princip blir således inte lika tydlig här, vilket framhäver biblio-

tekariens mellantingsstatus.

Beskrivningen av bibliotekariernas fritid ger en mer nyanserad bild av dem,

trots att de förknippas med sitt privatliv, eftersom bibliotekarieyrket tradition-

ellt setts som ett kall. En annan aspekt på exponeringen av bibliotekariernas fri-

tidsintressen kan vara att det handlar om att föra fram lokalkändisar. DD spelar

på igenkänningseffekten, d.v.s. läsarnas preferenser för att läsa om händelser

och personer som ligger dem nära. Identifikation och igenkänning är ett nyhets-

kriterium.147

                                                
142 Kristina Vahlberg, ”Gunnel är en glad blivande pensionär”, i DD 1.10.2002.
143 Kristina Vahlberg, ”Gunnel är en glad blivande pensionär”, i DD 1.10.2002. Min kursivering.
144 Bo Degerman, ”Dan Andersson och Birger Sjöberg – omaka likheter”, i DD 25.1.2002.
145 Jfr. Widenbergs resonemang, s. 15 f.
146 Mona S. Brecke og Anette Hobæk, ”Det lille forskjellen: porträttintervjuet i manns- og kvinne-
blader”, i Narrespeil: kjønn, sex og medier, red. Elisabeth Eide (Kristiansand, 2000), s. 94 f.
147 Jfr. Margunn Grønn, ”Det sjette nyhetskriteriet: om sex i løssalgspressen”, i Narrespeil: kjønn,
sex og medier, red. Elisabeth Eide (Kristiansand, 2000), s. 17 f.
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 Göteborgs-Posten 2002
I GP 1982 såg vi en tydlig bild av hur bibliotekschefer framställdes som en-

skilda individer och bibliotekarierna fogades samman till ett kollektiv. År 2002

är denna uppdelning inte lika påtaglig. Däremot kvarstår det faktum att biblio-

tekarierna är underrepresenterade i förhållande till övrigt artikelmaterial. Kvinn-

liga bibliotekarier dominerar det befintliga utbudet.

Precis som i DD 2002 läggs fokus vid utställningar, men här tar det sig

andra uttryck. Artiklarna går att återfinna i kulturdelen, långt bak i tidningen,

under Guiden, en sida där privatpersoner och kulturinstitutioner kan tipsa om

olika evenemang. Reportern har inte varit på plats, i motsats till DD-report-

rarna, utan artikeln bygger troligtvis på pressmeddelanden eller i något enstaka

fall en telefonintervju.

GP-layouten är estetiskt tilltalande och brukar premieras i tävlingssamm-

anhang. Tidningen är i fullformat, bortsett från del tre som gjorts om till tablo-

idformat.

De bilder som publicerats i anslutning till biblioteksartiklar är relativt få. En

bild som är återkommande återger bokryggar där endast SAB-signum är synligt,

d.v.s. det där obegripliga språket som bibliotekarier använder. Det kan å ena

sidan ses som en grafisk signal, å andra sidan kan det handla om att bilder av

bibliotekarier nedprioriterats, vilket visar på lågt nyhetsvärde.

Anmärkningsvärt är att GP endast i notisform uppmärksammar att två av

Göteborgs folkbibliotek, Majorna och Redbergslid, fyller 100 år och ska firas.148

När sedan firandet går av stapeln bevakas inte detta. Merparten av biblioteks-

relaterat material i innerstadsupplagan återfinns just i notisform till skillnad från

bilagorna där både bild och text framhävs och ges en central plats.

Den osynliga och negligerade bibliotekarien

Representationen av bibliotekarierna och biblioteken är marginell, men om det

händer något extraordinärt på biblioteket blir det fullt pådrag i alla massmedier.

Här kan nämnas att kulturnämnden i Göteborg släppte in nazister i stadsbiblio-

tekets utställningslokal inför valet hösten 2002. Personalen intervjuas inte, utan

i likhet med artikeln om det mögelangripna biblioteket i DD 1982, får vi endast

veta att den mår dåligt.149 Här förbiser GP det faktum att det för personalens del

dels rör sig om en arbetsmiljöfråga, dels om dess inflytande på vilken utställ-

ningspolicy biblioteket ska ha. I artikeln intervjuas kulturnämndens ordförande,

                                                
148 Lars Lovén, ”Folkbibliotek 100 år”, i GP 2.10.2002; Johan Kollén, ”Hallå!”, i GP 29.9.2002.
149 Jan Andersson, ”Ny attack mot valutställning”, i GP 12.9.2002.



41

kulturförvaltningens informationschef, stadsbibliotekets chef och kulturpolit-

iker.

Årets skolbibliotekarie 2002 porträtteras förstås i GP, men på familjesidan

Namn, inte i kulturdelen där övrigt material från Bok & Biblioteksmässan åter-

finns.150 Kontentan av detta visar att redaktionen tilldelar bibliotekarier ett lågt

nyhetsvärde. I det undersökta materialet 1982/2002 är detta för övrigt den enda

bibliotekarien på bild och i text som inte har västerländsk bakgrund.

GP speglar inte heller det faktum att Bok & Biblioteksmässan just är en

bok- och biblioteksmässa, eftersom artiklarna består till en överväldigande del

av bok- och författarpresentationer. I kulturdelen tilldelas bibliotekarierna rollen

av enkätsvarare.151 Under mässveckan ordnas två konserter med de vänster-

radikala rockmusikerna Billy Bragg och Mikael Wiehe. I recensionerna berättas

att de skämtat om bibliotekarier, symtomatiskt nog framgår inte vad skämten

handlade om.152

Den överflödiga bibliotekarien

Under 1982 återfanns endast en artikel om forskningsbibliotek, medan det i GP

2002 finns desto fler. Tekniken och samlingarna dominerar artiklarna om dessa.

Det är emellertid inte bibliotekariernas kompetens som skildras utan olika

digitala verktyg som låntagarna kan använda på egen hand. Här beskrivs tekn-

iska hjälpmedel för studenter med läs- och skrivsvårigheter eller teknik som gör

det möjligt för låntagarna att bläddra digitalt i antika handskrifter.153

Ytterligare en observation som reportern gör förstärker resonemanget:

”KTB [Kurs- och tidningsbiblioteket] har få anställda eftersom tekniken styr

själv till stor del.”154 Enligt GP har bibliotekariens roll ersatts av den nya tekn-

iken.

Reportern Susanne Gäre försöker dock ge en uppdaterad bild av forsk-

ningsbiblioteken i sitt reportage om Bibliothéque Nationale i Paris. Där hon med

en något förutfattad mening skriver: ”Universitetsbibliotek behöver inte vara

gamla och dammiga. Det går att förena modern teknik med vänligt bemötande

                                                
150 Charlotte Ohlsson, ”Hemma i ungdomens värld”, i GP 20.9.2002.
151 ”Om du skulle skriva en bok, vad skulle den handla om?”, i GP 20.9.2002; ”Vilken författare
tycker du är mest underskattad?” i GP 21.9.2002.
152 Johan Lindqvist, ”Bragg bäst på Järntorget”, i GP 22.9.2002.
153 ”Egen lässtudio för studenter Här får dyslektiker och synskadade hjälp att plugga”, i GP
6.10.2002; ”Sköra handskrifter visas med ny teknik”, i GP 20.8.2002.
154 Eva Heyman, ”Lågsäsong i läsesalen”, i GP 29.7.2002.
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och en bra arbetsmiljö och låta vår historia leva vidare för var och en som vill

söka upp den.”155

Den stora skillnaden mellan 1982 och 2002 års bild av forskningsbiblio-

teken är att hierarkierna mellan manliga och kvinnliga bibliotekarier inte längre är

lika påtagliga. Förvisso medverkar endast en manlig bibliotekarie i artiklarna och

uttrycker sig då mycket kortfattat i frågan om inrättandet av en lässtudio för

dyslektiker. Personen som istället sätts i förgrunden är Gunnar Lindholm dys-

lexipedagog, vilket återigen visar på bibliotekariens marginalisering.156

Manliga bibliotekarier framträder inte i några andra artiklar än i den ovan

refererade, vilket å ena sidan kan tolkas som att GP vill upprätthålla den kvinn-

liga dominansen inom folkbiblioteken och på så vis vidmakthålla de manliga

homosociala banden och därigenom isärhållningen mellan könen.157 Å andra sid-

an kanske GP vill ge yrket en rättvis beskrivning, eftersom det är ett kvinno-

dominerat yrke.

Den aktiva och engagerade bibliotekarien

Gunilla Eriksson, 54-årig bibliotekarie, deltog i demonstrationerna under EU-

toppmötet i Göteborg 2001. I en intervju inför årsdagen av toppmöteshänd-

elserna säger hon att de demokratiska frågor som väcktes under de rättsliga

efterspelen måste redovisas annars tänker hon inte gå till valurnan i år. I artikeln

ställs frågan om hur händelsen påverkat henne och Eriksson svarar att hon är

rädd för första gången i sitt liv, inte p.g.a. våldet utan av den politiska tyst-

naden. Hon menar att demokratin är allvarligt hotad och försöker därför sätta

press på politikerna. Eriksson berättar också att flera av hennes vänner inte

vågade delta på lördagsdemonstrationen, men för henne själv kändes det viktigt

att demonstrera.158 Samtidigt som hon uttrycker känslor är hon bestämd och

låter sig inte kuvas. Gunilla Eriksson, bibliotekarie, är ett aktivt subjekt.

                                                
155 Susanne Gäre, ”Fyra boktorn med allt vad du behöver”, i GP 4.1.2002.
156 ”Egen lässtudio för studenter Här får dyslektiker och synskadade hjälp att plugga”, i GP
6.10.2002.
157 Homosocialitet betecknar sociala band mellan personer av samma kön. Den manliga homosocial-
iteten är integrerad med makten i politiska, fackliga och kulturella sammanhang. Se Moa Matthis,
”’… och nu och alla dagar prisar jag så mycket jag nånsin förmår Eros makt och manliga sinne’: om
det manliga begärets betydelse för kvinnorna”, i Feministisk bruksanvisning, red. Claudia Lindén
och Ulrika Milles (Stockholm, 1995), s. 52 ff. Enligt Yvonne Hirdman fungerar såväl den kvinnliga
som manliga homosocialiteten som en bidragande faktor i produktionen av kvinnliga och manliga
idealtyper. Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001), s. 57 ff.
Anja Hirdman anser också att ju starkare banden mellan männen blir desto mer framträdande blir den
traditionella genusordningen, vilket hon kommit fram till i sin undersökning av Fib aktuellt och
Veckorevyn, men i motsats till Yvonne Hirdman menar hon att den kvinnliga homosocialiteten
istället försvagar den traditionella genusordningen. A. Hirdman, 2001, s. 276.
158 Karin Wettre, ”’Demokratin är hotad’”, i GP 14.6.2002.
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I GP Nära-Partille intervjuas Ulla Richardson om sina 50 år på Partille

bibliotek. I motsats till DD:s personporträtt handlar denna artikel förhållande-

vis lite om bibliotekariens fritid. Här är det böckerna som står i fokus, vilket

följande citat visar: ”Ulla Richardson ger aldrig upp sina älskade böcker”, ”Nu

ska hon få tid att läsa alla titlar som ligger på hög och väntar”, ”hon har inte

tröttnat på böcker”. Att reportern riktat in sig på detta perspektiv framgår av

faktarutan om Richardson där en rubrik är rubricerad just med läsvanor.

Richardsons mångåriga engagemang för låntagare med särskilda behov tas

också upp i artikeln, men det bestående intrycket av Richardson är bokälsk-

aren.159

 Dagens Nyheter 2002
1982 hade DN sex när- och ytterförortsbilagor, alla lades ner under 1983.

Kategoriseringen av artiklar i DN är genomtänkt och tydlig, vilket kan vara

en fördel för läsaren. Detta innebär emellertid att en del nyheter utesluts för att

de inte passar in i mönstret.

I DN 2002 förmedlas en mångfasetterad och positiv bild av bibliotekariens

yrkeskompetens. Tidigare har vi endast sett en relativt förenklad bild av biblio-

tekariens kompetens.

Givetvis finns det även motbilder i representationen. Yrket i sig, med bl.a.

dess lönesättning, framställs något stereotypiserande och enahanda.

När jag försöker vaska fram något centralt tema för året är det nästintill

omöjligt, eftersom materialet är så pass variationsrikt.

Merparten av artiklarna återfinns i kulturdelen; en del på utlands- och

inrikessidorna samt ekonomidelen, andra i DN På stan, på stockholmssidan och

i temabilagor.

Den excentriska och folkliga bibliotekarien

När stadsbiblioteket i Norrköping återges tonar en positiv bild av biblioteket

fram, som en plats för folket, men efter ytterligare en läsning förstår jag att

reportern endast har för avsikt att framhäva Norrköpings bibliotek.

Norrköpings stadsbibliotek har ”flest besökare i landet och suveräna öppet-

tider; tretton timmar varje vardag, tolv timmar varje helg. 5 200 besök om dagen,

hundratalet datorer att leka med och jobba på.”160 Reportern menar att ekv-

ationen inte går ihop, eftersom biblioteket också har de lägsta kostnaderna i

                                                
159 Viktoria Svanström, ”En bibliotekarie tar farväl”, i GP Nära-Partille 9.10.2002.
160 Johan Croneman, ”En omöjlig ekvation som fungerar”, i DN 3.3.2002.
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landet. Skrivningen om de lägsta kostnaderna i landet kan väl diskuteras. Det är

väl så här att ju fler besökare biblioteket har desto lägre blir kostnaden per in-

vånare.

Bibliotekschefen Conny Ängs recept är att inte använda byråkratiska term-

er, utan gärna hockeytermer, teatertermer eller livsmedelsbutikstermer. Han

använder aldrig termer som konformitet, konsensus eller slentrian. ”Vi slutade

att försvara oss i negativa termer; vi blev folkliga, vi kände friheten, vi fyllde

huset” och bottenåret 1992 sade personalen på biblioteket: ”’Åt helvete med

det pedagogiska biblioteket.’” Conny Äng beskrivs som excentrisk. Vad betyder

excentrisk i detta sammanhang? Att han är originell jämfört med andra biblio-

tekarier, som i motsats till Norrköpings bibliotek och bibliotekarier är

byråkratiska, instängda, introverta, pedagogiska och tråkigt traditionella. Även

om reportern inte har för avsikt att nedvärdera övriga bibliotek blir detta trots

allt konsekvensen.

Den stereotypiserade och den förlöjligade bibliotekarien

Det finns också andra representationer, där rester av en stereotyp bild av

bibliotekarien lever kvar. I ett modereportage beskriver Fredrik Strage ett par

glasögon på följande sätt: ”En mutation av lyx och anspråkslösa sjuttiotals-

bågar. Den strimmiga plasten har en kulturbrun nyans som skulle passa på en

bibliotekarie. Priset skulle snarare passa en oljeshejk.”161

En av reportrarna som bevakar 2002 års Bok & Biblioteksmässa skildrar

evenemanget i negativa termer. Om det inte vore för allmänheten skulle mässan

kunna betraktas som ett enda stort fylleslag, enligt honom. Allmänheten är

räddningen ”som inte kommer för att de måste eller borde, utan för nyfiken-

hetens skull, för böckerna och litteraturens skull”.162

Liksom i GP har biblioteken fått ta ett kliv tillbaka för att ge plats åt böck-

erna. En av få gånger som bibliotekarier omnämns låter det så här: ”Så när jag

[reportern] väljer att se fyrtiofem bibliotekarier kasta sig över champagne med

räk- och brie-snittar får jag betala för det. Både genom ansträngningen att

faktiskt välja och genom att missa det som händer samtidigt.”163 Återigen fram-

ställs bibliotekarierna i grupp, den här gången likt en flock gamar som kastar sig

över läckerheterna.

                                                
161 Fredrik Strage, ”Ljusskyggt”, i DN 26.4.2002.
162 Harald Bergius, ”Där poeter får vara Elvis för en natt”, i DN 19.9.2002.
163 Harald Bergius, ”Mässan är stor, vild och vacker”, i DN 20.9.2002.
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Den lågavlönade bibliotekarien

Bibliotekarieyrket får i ett flertal artiklar utgöra exempel på ett lågavlönat yrke

med högskolexamen.

Detta blir synligt i en artikel som belyser arbetsmarknaden. I en skrift som

Saco presenterar rekommenderar de studenter att välja en yrkesinriktad utbild-

ning, eftersom det är svårare att byta ut en person som har specialkunskaper

inom ett arbetsområde. Vidare innebär det vanligtvis högre lönesättning. Undan-

taget är dock bibliotekarier och arkivarier som ”knappast kan anses vara lätta att

byta ut så är deras löner inte speciellt imponerande”.164

Något ironiskt framförs en liknande åsikt i en krönika om utbildning: ”[…]

det är klart att högutbildade brukar ha höga löner men någon garanti är det inte –

fråga bibliotekarier och socialarbetare.”165

Att lönesättningen inte problematiseras utan enbart antas se ut på ett visst

sätt innebär att föreställningen cementeras.

Den tekniskt kompetenta bibliotekarien

Att bibliotekarieyrket breddats och att också näringslivet intresserar sig för

bibliotekariernas tekniska kunskap är synligt i DN 2002.

Christina Persson, prefekt och ansvarig för grundutbildningen på Biblio-

tekshögskolan i Borås (BHS), menar att bibliotekariens uppgifter numera inrikt-

as på att ”systematisera och förädla information på papper eller i elektronisk

form för olika användare”.166 Reportern lyfter även fram de kritiska röster som

riktas mot att utbildningen går mot en allt mer teoretisk och teknisk inriktning.

Leif Alsheimer, en av kritikerna, anser att bibliotekarieyrket därmed får mindre

bredd och djup. Han hävdar att kännedom om vårt skönlitterära arv är ett måste

i utbildningen annars demonteras folkbildningen.

Diskussionen om att utbildningen numera är mer teoretisk än yrkesinriktad

saknas i både GP och DD.

Christina Perssons uppfattning om bibliotekariens nya arbetsområden real-

iseras i artikeln ”Informationsexplosionen: Programmet som sorterar gamla

dokument” publicerad på DN:s ekonomisidor.167 Rubriken syftar på mjukvaran

som amerikanen Joseph Busch utvecklat, vilken bl.a. bygger på ett ”gediget

bibliotekariekunnande – att sortera information” och vars grundstomme baseras

                                                
164 Bosse Andersson, ”Akademiker bör läsa yrkesinriktat”, i DN 21.11.2002.
165 Dan Olsson, ”Time-out i skolbänken”, i DN 3.3.2002.
166 Lars Johansson, ”Bibliotekariens nya roll”, i DN 12.3.2002.
167 Per Helgesson, ”Informationsexplosionen: Programmet som sorterar gamla dokument”, i DN
23.4.2002.
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på extensible markup language (XML). Reportern beskriver informationshant-

ering som ett högaktuellt område just nu, benämner Busch som ”superbiblio-

tekarie” och avslutar artikeln med att berätta att de stora organisationerna är

beredda att betala miljoner för att få ordning på sin information.

Att superbibliotekarien är man, amerikan och att det handlar om teknik

följer det rådande genusmönstret. Artikeln har dock fått en undanskymd plac-

ering, längst ned i vänster kant, vilket indikerar ett lågt nyhetsvärde.

Den bild som finns i anslutning till BHS-artikeln har betydligt bättre

placering och betonar yrkets förändring i såväl bildtext som den visuella repre-

sentationen. Två unga kvinnliga blivande bibliotekarier poserar framför kameran

och ler stolt. Bilden är tagen underifrån, vilket tillskriver dem en högre grad av

auktoritet.168 Detta perspektiv är ovanligt inom pressjournalistiken och har inte

påträffats i det övriga undersökta materialet.169 Att de agerar i grupp försvagar

dock deras maktposition. Det intressanta i detta sammanhang är att bilden visar

två unga kvinnor ur ett underifrånperspektiv, vilket tyder på att något nytt

håller på att hända. Bildtexten indikerar detsamma; ”[…] den gamla traditionella

bibliotekariens roll skiljer sig avsevärt från den nuvarande. Nu arbetar man med

datorer och sökningar på Internet.”170

Den informationsinriktade pedagogiska bibliotekarien

I en artikelserie om den nya skolan framhålls vikten av bibliotekariernas peda-

gogiska kompetens. Kommunförbundets Ingrid Olmander van Erk menar att

skolbiblioteket har kommit att bli allt viktigare under de senare åren, beroende

på att den problembaserade inlärningen används allt mer. Ett väl fungerande

bibliotek handlar inte enbart om ”bra böcker och fina datorer”, säger Olmander

van Erk. Det behövs också fackutbildad personal, eftersom dessa kan metod-

erna för att söka fram material. Bibliotekarierna behövs ”för att lotsa lärare och

elever rätt i det väldiga informationsflödet”.171

Bibliotekarien Karin Lilienberg verksam på Eriklundsskolans bibliotek i

Borås, berättar att när hon för fem år sedan kom till biblioteket var huvud-

sysslan utlåning av böcker. Nu har hon tillsammans med rektorn och data- och

svenskläraren tagit fram idén om ett infotek, vilket bl.a. bidragit till att hennes

arbetsuppgifter blivit mer variationsrika. Hon ”bistår eleverna med att hitta

                                                
168 Becker, s. 140.
169 Becker, s. 140.
170 Lars Johansson, ”Bibliotekariens nya roll”, i DN 12.3.2002.
171 Cecilia Bodström, ”Biblioteket mer än rum för böcker”, i DN 21.1.2002.
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kunskap i böcker och på nätet – och ser till att föra in skönlitteraturen i den

vanliga undervisningen”.172

Dessa artiklar ger en mer differentierad bild av bibliotekariens arbetsupp-

gifter, än vad artiklarna i samtliga tidningar under 1982 och i GP och DD 2002

gör. Representationen visar också att bibliotekarien är aktiv och engagerad, vilk-

et också följande artikel är ett exempel på.

När Ulla Lundqvist, kritiker och författare, poängterar skolungdomars rätt

till bibliotek minns hon tillbaka till den tid då hon själv var ung:

Man fick låna två roliga böcker men hur många ’tråkiga’ man ville. Och man måste vara
tyst som en ande, fröken bakom disken var farligare än skollärarinnan och högg en
omedelbart i kragen om man av nyfikenhet ville titta in på vuxenavdelningen […]
Bibliotekarierna är som bekant inte längre farliga utan välkomnar klassen med kunnighet
och entusiasm och lär ut hur man hittar i kataloger, datorprogram och hyllor.173

Den föreställning som Lundqvist hade av bibliotekarien som ung påverkar inte

bibliotekarieyrket i negativa termer, utan förstärker snarare bilden av dagens

bibliotekarie i positiv bemärkelse. Hon lyfter dessutom fram den pedagogiska

aspekten.

Den modiga bibliotekarien

DN uppmärksammar även hur de amerikanska bibliotekarierna utsätts för på-

tryckningar från FBI. I terrorbekämpningens namn antogs en lag ”USA Patriotic

Act” 2001, som innebär att bl.a. biblioteken blir skyldiga att lämna uppgifter

om folks läsvanor. FBI har rätt att få veta vem som läser vad och vilka bok-

läsare som kan misstänkas för terrorism. Det amerikanska biblioteksförbundet

(ALA) protesterar mot att dess medlemmar ska tvingas bli angivare. Dess chef

Judith Krug anser att det är skrämmande och uppmanar samtliga bibliotek att

inte spara lånehandlingar sedan en bok lämnats tillbaka.174 FBI tillåts också att

gå igenom bibliotekens datorer för att spåra subversiv verksamhet. Bibliotek-

arierna måste sedan hålla tyst om genomförda undersökningar, de får inte dis-

kutera dem med någon.175

Här framträder bibliotekarier som vägrar att ställa sig in i ledet, som har

modet att försvara människors integritet och medborgerliga rättigheter, vilket

                                                
172 Cecilia Bodström, ”Lustfylld jakt på kunskap”, i DN 21.1.2002.
173 Ulla Lundqvist, ”Ulla Lundqvist: Doften av bibliotek blir allt svagare för dagens elever”, i DN
25.3.2002.
174 Peter Borgström, ”Bibliotekarier ska bli angivare åt FBI”, i DN 29.6.2002; Peter Borgström,
”Köpvanor ska röja terrorist”, i DN 25.7.2002.
175 Peter Borgström, ”FBI får övervaka hemdatorer”, i DN 1.7.2002.
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tyder på ett stort mått av civilkurage. I detta sammanhang bör det också fram-

hållas att amerikanska biblioteksförbundets agerande är ett undantag i USA.176

 Diskussion om året 2002
Tonen i DD är inte lika allvarlig som i materialet från 1982 och tilltalet har

ändrats från ett ”vi” till ett ”jag”. Den individualistiska ton som fanns i DN:s

bilagor från 1982 gör sig påmind i DD 2002, men idén om kollektivet i DD finns

fortfarande kvar i form av bibliotekariens pedagogiska roll och biblioteket som

samhällets vardagsrum. Dubbelheten, både det individuella och det kollektiva

tilltalet, hör sannolikt ihop med tidningens ursprung och dess färd framåt i takt

med socialdemokratins utveckling. I och för sig presenteras inte den socialdemo-

kratiska politiken lika starkt år 2002 som 1982. Att däremot grundtanken finns

kvar kan ses i redigeringen av DD i övrigt; valrörelsen får stor plats. Självfallet

får valrörelsen ett stort utrymme även i GP och DN vinklad utifrån dessa

tidningars ideologiska hemvist och tilltalet är i stort sett oförändrat om man

bortser från bilagorna 1982.

Utvecklingen av internet och den elektroniska informationens framväxt be-

rörs lite grann utifrån infallsvinkeln vad det innebär för bibliotekariens arbete.

När DN betonar vikten av yrkeskompetent personal som vägleder låntag-

arna i informationssökandet, beskriver GP de tekniska verktygen som står till

låntagarnas förfogande. Detta kan tyda på att GP:s kunskap om den moderna

bibliotekarien är måhända något summarisk och knapphändig. DD ger en något

mer nyanserad bild än GP genom att visa på bibliotekariens pedagogiska roll.

Bibliotekariernas löner diskuteras inte utan i förbifarten konstateras de vara

låga i förhållande till den långa utbildningen.

Biblioteket uppfattas inte längre som ett reservat för kontemplation och

tystnad utan bör mera liknas vid ett allaktivitetshus där bibliotekarien håller i

trådarna. I Snipig tant eller lärdomsgigant? kännetecknades biblioteken av den

bedövande tystnaden, vilket förvisso speglar en förgången tid.177 Numera är

biblioteken fulla av sjudande liv: knappandet på datorer, kurser i surfing, barn-

och vuxenaktiviteter m.m.

I 1982 års material kunde vi se att kvinnliga bibliotekarier tilldelades de s.k.

mjuka områdena och manliga bibliotekarierna de hårda, att chefer uttalade sig

ofta i tidningen, att bibliotekarien inte benämndes med sin titel och/eller fung-

erade som utsmyckning på bild. En hel del av detta är som bortblåst; endast ett
                                                
176 Peter Borgström, ”Köpvanor ska röja terrorist”, i DN 25.7.2002.
177 Widenberg, s. 13 ff.
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fåtal kulturchefer intervjuas, i enstaka fall ägnar sig just den kvinnliga biblio-

tekarien åt barn när den manliga sysslar med teknik. I undantagsfall blir inte den

på bild förekommande bibliotekarien intervjuad eller för den delen titulerad vid

sin yrkesbeteckning.

Uppenbart är också att bibliotekarierna 2002 får komma till tals i större

utsträckning än för 20 år sedan. Jämfört med 1982 då bibliotekarien beskrevs i

grupp skildras hon/han numera individuellt. Detta kan tyda på en uppgradering

av yrkets status, eller möjligen en konsekvens av den individualisering som

präglar det moderna samhället. Skildringen av bibliotekariernas fritid etc. kan ses

som ett utslag av journalistikens ökade personfixering och ett led i samhällets

individualistiska utveckling, vilken lämnar avtryck i DD. Alternativt kan det

röra sig om viljan att åskådliggöra en mer nyanserad bild av bibliotekarien.

Naturligtvis kan representationen vara ett uttryck för att försöka framställa

en yrkesgrupp i en annan dager än bokmalens. Bibliotekarien har förvisso andra

intressen än böcker. Dock framställs Ulla Richardson som en bokälskare, vilket

även gäller hennes manliga kollega i DD som odlar sina litterära intressen.

Liesbet van Zoonen menar att framhävandet av individen hör ihop med

makt, d.v.s. män plus makt – kvinnor i grupp plus maktlöshet. I materialet för

2002 framställs bibliotekarien som individ, men det innebär ju inte automatiskt

att hennes/hans makt har ökat. Möjligen är det så att van Zoonen bortser från

individualiseringen i pressen, som bl.a. innebär att redaktionen fokuserar på

enskilda människor och indirekt placerar dem i ett större sammanhang.

Skildringen av den individuella bibliotekarien ger oss inga bilder av att

yrkesgruppen som sådan fått mer att säga till om.

Stereotypiseringen och förlöjligandet av bibliotekarien som finns i det

undersökta materialet är det framförallt män som står för, med undantag för en

kvinnlig reporter. Frågan är om dessa påhopp är på fullt allvar eller tillkomna i

syfte att förarga bibliotekarier. Det är endast i DN och GP som denna typ av

skriverier förkommer.

Sammantaget är skildringen av bibliotekarien 2002, i den mån den existerar, i

stort sett positiv med vissa avvikelser.
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Slutdiskussion

Syftet med min uppsats var att undersöka hur representationen av biblio-

tekarier tar sig uttryck i tre svenska tidningar under två olika tillfällen. Inled-

ningsvis vill jag framhålla att artiklar om bibliotekarier inte är särskilt många.

Orsakerna till detta är flerfaldiga, vilket jag återkommer till nedan.

Nidbilden av bibliotekarien, beskriven av bl.a. Barbro Thomas och Anette

Widenberg, framstår som överspelad i det undersökta materialet. Visserligen

finns stereotypen i pressen, men mest som ett undantag. De många teman som

framträder i källmaterialet visar på att skildringen av bibliotekarien inte är ena-

handa, utan representationen är mångfasetterad. Utifrån olikartade genusfärgade

perspektiv framträder olika konstruktioner av verkligheten i de tre tidningarna

och under de två årtalen.

Det går att urskilja en tudelning i det undersökta materialet. Å ena sidan

verkar i en del fall genusordningen öppet, i andra fall under ytan. Att mannen är

normen är ofrånkomligt, att isärhållningen finns där är lika obestridligt. Å andra

sidan kan bibliotekarier bli aktiva gränsöverskridande subjekt, ett slags mellan-

ting, och därigenom svårplacerade i själva genussystemet.

Bibliotekarien fångad av systemet
1982 skildras bibliotekarierna i DD ur ett ovanifrånperspektiv och fungerar i

flera fall som utsmyckning på bild. Denna nedvärdering tar sig uttryck i att de

sällan intervjuas, vilket framgår i artiklarna om mögelbiblioteket och husvagns-

biblioteket. I flera fall benämns de endast vid förnamn och verksamhetsbe-

teckning saknas i beskrivningen av dem. Att omtala eller beskriva kvinnliga

intervjupersoner vid förnamn ger en familjär framtoning av dem. När DD fokus-

erar på politiker, kultur- och bibliotekschefer är framställningen däremot form-

ellt opersonlig, vilket speglar den hierarkiska ordning som finns i samhället i

stort. Just denna ordning medför att de kvinnliga bibliotekarierna återfinns i s.k.

mjuka sammanhang tillsammans med barn medan deras manliga kollegor ägnar

sig åt att värna om de värdefulla samlingarna. Förklaringen till detta är att press-

en verkar ha en förkärlek för att anknyta kvinnor till familjära sammanhang och
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därmed överordna det privata. Männen framställs i en mer opersonlig dager just

för att upprätthålla isärhållningen.

Genusordningen är även i hög grad märkbar i både GP och DN. Bilden är

emellertid något splittrad: i GP sätts cheferna i förgrunden, men även bibliotek-

arierna får komma till tals. Den aktiva bibliotekarien framstår dock som margin-

aliserad eller känslosam. I DN med dess bilagor är bibliotekarien både osynlig

och synlig. Denna dubbelhet kan vara ett uttryck för ett medvetet val: inner-

stadsupplagan hålls fri från upproriska bibliotekarier i valtider och hänvisas till

förortsbilagorna som ej läses av alla prenumeranter.

2002 är inte denna genusdelning lika påtaglig, även om den förekommer.

Mer iögonfallande är istället det faktum att bibliotekarierna överskrider genus-

ordningen i såväl mjuka som hårda frågor och att de kommer till tals i större ut-

sträckning. En bidragande orsak till att bibliotekarien ges större plats i pressen

och att genusordningen försvagats 2002 beror troligen på förändringar i de sam-

hälleliga strukturerna: hierarkierna har plattats till något, attityderna till jäm-

ställdhet har ändrats.

Under de gångna 20 åren har jämställdhetsfrågorna placerats på agendan

genom olika reformer och medvetenheten om könsproblematiken har ökat (t.ex.

en majoritet av riksdagspartierna framställer sig som feministiska). Det vore

märkligt om diskussionen om jämställdhet, feminism och attitydförändringar

helt och hållet hade gått tidningsredaktionerna spårlöst förbi. Jag har inte kon-

trollerat de tre tidningarnas publiceringspolicy närmare, men håller det för tro-

ligt att de diskuterat såväl kvinnors representation i pressen som de skaffat sig

jämställdhetsplaner på redaktionen.

Ett annat framträdande drag i artiklarna från 1982 är att bibliotekarierna be-

skrivs i grupp, bibliotekscheferna individuellt. Denna omständighet är påtaglig i

DD och i GP. I den förstnämnda tidningen framställs även de manliga bibliotek-

arierna individuellt. Medieteoretikern Liesbet van Zoonen sammankopplar som

bekant män – individualitet – makt och kvinnor – grupp – maktlöshet. Anja

Hirdman menar att individualiseringen är ett uttryck för en hjältemall, vilken all-

tid förknippas med män, som markerar att mannen inte är underställd någon.178

Om den individuellt återgivne mannen indikerar makt och pondus innebär

det inte implicit att en grupp alltid är maktlös och underlägsen. Detta faktum

åskådliggörs i GP 1982. Grupperingen av bibliotekarierna kan tolkas som ett

uttryck för endera en medveten kvinnlig homosocialitet eller reporterns/foto-

                                                
178 A. Hirdman, 2001, s. 273 f.
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grafens iscensättning av densamma. Gruppen blir genom sina aktiviteter en

maktfaktor att räkna med, styrkan finns i de gemensamma ansträngningarna.

Oberoende Liesbet van Zoonen och Anja Hirdmans resonemang behandlas

bibliotekarierna 2002 i högre grad individuellt, vilket tyder på att teori och verk-

lighet skiljer sig åt. Vad gäller personfixeringen i pressen är den som sagt en av-

spegling av den ökade individualiseringen i samhället. Att bibliotekarier fram-

ställs individuellt behöver inte betyda att de per automatik har fått mer att säga

till om. Individualiseringen kan dölja en tilltagande maktlöshet när makten hittat

nya vägar för sin utövning. Följaktligen kan projiceringen på just den individu-

ella bibliotekarien tolkas som ett svaghetstecken hos den tidigare så starka

gruppen.

Om individualiseringen har inneburit en statushöjning för bibliotekarieyrket

så har det inte visat sig i lönesättningen i förhållande till andra högutbildade

yrkesgrupper.

van Zoonens uppdelning av hur kvinnor och män skildras i pressen verkar

mest handla om att hon hårdrar vissa skillnader och därigenom blir indelningen

alltför långtgående. För detta har hon kritiserats av den norska massmedie-

forskaren Elisabeth Eide, som anser att van Zoonens kategorisering av kvinnor

och män inte ska ses som absolut, eftersom kvinnor med makt och inflytande

även återfinns i medierna. Eide dristar sig att se kategorierna som delvis över-

spelade; de finns förvisso, men håller på att luckras upp av verkligheten. Dock

domineras journalistiken av den manliga normen i valet av nyheter; områden

som kvinnor finner viktiga nedprioriteras och män synliggörs i större utsträck-

ning än kvinnor.179

Personporträtten i DD och GP Nära-Partille 2002, som förkroppsligar

pressens individualisering, kan tolkas på flera sätt. Dels visar de på den ovan-

nämnda personfixeringen i pressen, dels vill tidningen föra fram kända lokala

personligheter genom att beskriva deras fritidsintressen. Det handlar om igen-

känning och identifiering. Kriteriet för att en bibliotekarie ska porträtteras i DD

och GP:s förortsbilaga är att hon ska gå i pension eller spela teater. Troligtvis

har tidningen inte så många tillgängliga och gångbara elitkällor, eftersom den

måste variera sig. Vem vill läsa om samma slipsprydda män dag efter dag?

Skildringen kan också vara ett utslag av att glesbygden blivit allt glesare be-

folkad och just därför satsar tidningen på att föra fram lokala förmågor. Detta

resonemang underbyggs också av att DD ofta följer upp artiklar, vilket tyder på

                                                
179 Eide, s. 198 ff.
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ett grundläggande intresse för lokala frågor. Den lokala anknytningen och bevak-

ningen av händelser i spridningsområdet, är ett av tidningens kännetecken. Tid-

ningen fungerar dessutom som ett komplement till övriga medier såsom radio,

television och internet.

I GP ser vi att det fordras någon form av utmärkelse eller toppmötes-

anknytning för att få medverka i tidningen med sitt ansikte. DN har valt att inte

porträttera någon enskild bibliotekarie, vilket kan bero på att antalet elitkällor är

desto fler i storstadsområdet.

Att bibliotekarien även skildras i sammanhang utanför jobbet visar att bak-

om boken finns ett ansikte, att hon/han är som folk mest: människor med olika

slags fritidsintressen. Att just bibliotekariers fritidsintressen beskrivs är lite

symptomatiskt; dessa intressen stör ingen – varken makteliter eller genusordn-

ingar.

Individualiseringen blir också synlig genom tilltalet som har gått från ett

”vi” mot ett ”jag”. 1982 är tilltalet i DD kollektivt och appellerar till det gemen-

samma. Detta ger ett intryck av att tidningen och läsaren är varandras jämlikar,

men den uppfordrande tonen förhindrar det. Om ”vi” är högfrekvent i DD är det

lågfrekvent i de borgerliga tidningarna. Här står det individuella högt i kurs i

samstämmighet med den politiska utvecklingen i samhället. 2002 är tilltalet lik-

riktat individualistiskt i det undersökta materialet.

Den stereotypa framställningen av bibliotekarier som synliggörs i DN och

GP 2002 skulle kunna härledas till nedanstående resonemang om bibliotekarien

som gränsöverskridande subjekt, eftersom bibliotekarierna utgör ett hot mot de i

samhället rådande normerna. En annan aspekt kan vara att ironiseringen över

exempelvis Bok & Biblioteksmässan i Göteborg bygger på ett vi-och-dom per-

spektiv. Den manliga reporterns skriverier är måhända avsedda för att dels för-

löjliga en kvinnodominerad yrkeskår utifrån en fördomsfull och klichéartad före-

ställning om bibliotekarier, dels agerar han utifrån ett stockholmscentrerat per-

spektiv, där den egna stadens överlägsenhet framträder och övriga Sverige fram-

ställs som De Andra, de underlägsna.

De schablonmässiga skildringarna av bibliotekarien tillhör dock undantagen.

Att stereotypen däremot verkar fortleva i högsta välmåga inom bl.a. skönlitter-

aturen återspeglar mest enskilda författares föreställningsvärld.

 Nyhetsvärdering och marginalisering
Att det i källmaterialet finns förhållandevis få artiklar om bibliotekarier och

bibliotek handlar delvis om redaktionernas nyhetsvärdering. Valet av nyheter

styrs av de s.k. nyhetskriterierna: väsentlighet, identifikation, sensation, aktual-
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itet och konflikt. Dessa redovisas i Narrespeil gällande Norge, men jag antar att

de inte skiljer sig nämnvärt från svenska förhållanden.180 I kriterierna ingår im-

plicit den lokala anknytningen, vilken i hög grad är aktuell för min uppsats.

Helt tydligt uppfyller bibliotekarierna flera av kriterierna. Trots detta får de

inget större utrymme i pressen. I grund och botten är de osynliga eller marginal-

iserade bibliotekarierna ett symtom på strukturella problem och ett uttryck för

de rådande könsförhållandena i samhället. Den manliga normen styr nyhetsur-

valet och verkar utestängande för kvinnors representation i pressen.

Orsakerna till att bibliotekarierna inte skildras i någon större utsträckning

eller negligeras är flerfaldiga. Bibliotekarieyrket är ju ett s.k. kvinnoyrke. Britt

Hultén visar i en undersökning av ett antal tidningar att kvinnor inte är ny-

heter.181 Samma resultat kommer Stine H. Dahl och Brita Åse Klemetsen fram

till i sin skärskådan av personporträtt i norska tidningar.182

Allmänt sett är kvinnors arbete nedvärderat med låg status och låga löner,

speciellt inom de kvinnodominerade yrkena i den offentliga sektorn. Denna ned-

värdering och könssegregering i arbetslivet reflekteras i pressen genom att

kvinnor blir bortsorterade p.g.a. sitt kön. Detta verkar gälla kvinnor i allmänhet

och bibliotekarier i synnerhet.

I detta sammanhang kan också nämnas att reportern för det mesta väljer

källor som är kända, samarbetsvilliga, välartikulerade eller har en officiell pos-

ition, vilket innebär att kvinnorna nonchaleras. Källorna är ofta ”topptunge”.183

Eide skriver för övrigt att kvinnor inte gärna vill exponera sig i medierna.184

En bidragande orsak till den könsrelaterade skildringen av bibliotekarien kan

vara att reportrarna arbetar under tidspress – utrymmet för reflexioner är be-

gränsat. Valet av reporter, manlig eller kvinnlig, kan likaså ha betydelse. Av

DD:s, GP:s och DN:s artiklar från 1982 med bylines framgår att de är skrivna

av både kvinnor och män. Förhållandet för 2002 ser annorlunda ut: de flesta

artiklarna är skrivna av kvinnor, vilket kan vara en förklaring till de annorlunda

och nya vinklingarna. I sin avhandling kommer Anders Sahlstrand fram till ett

snarlikt resultat: kvinnliga reportrar tenderar att använda kvinnliga källor.185

Det tilltagande informationsbruset medför att det blir allt svårare att göra

sin röst hörd i medierna. Där sorteras det icke-dramatiska bort och kraven på
                                                
180 Grønn, s. 17 f.
181 Hultén, 1998, s. 14 f.
182 Stine H Dahl og Brita Åse Klemetsen, ”Det er best å være mann: hvem blir portrettert i norska
medier?”, i Narrespeil: kjønn, sex og medier, red. Elisabeth Eide (Kristiansand, 2000), passim.
183 Eide, s. 181.
184 Eide, s. 195.
185 Sahlstrand, s. 135 ff.
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personifiering och polarisering ökar. Detta blir bl.a. synligt i GP:s representat-

ion av bibliotekarierna 2002, där artiklar om nazister på Göteborgs stadsbiblio-

tek och bibliotekarien som toppmötesaktivist lyfts fram. I DN framställs

bibliotekschefen i Norrköping som excentrisk, den amerikanska programut-

vecklaren benämns superbibliotekarie och den kvinnliga chefen för det amer-

ikanska biblioteksfacket indikerar personligt mod. Dramatiseringen i DD är inte

lika påtaglig, vilket troligtvis beror på tidningens nyhetsvärdering med den lilla

världen i fokus.

Sättet att berätta om den existerande verkligheten handlar också om att kon-

struera verklighet. Något drastiskt uttryckt: det som syns i tidningen finns – det

som inte får plats, existerar inte. DN:s och GP:s kategorisering av nyheter kan

vara en bidragande omständighet till att marginalisera bibliotekarierna i

pressen.186

Visserligen har under senare år antalet kvinnor i pressen blivit fler, men det

handlar närmast om ”babes”, kvinnliga idoler och idrottsstjärnor i framför allt

kvällstidningarna, vilket hör ihop med tidningarnas utveckling mot under-

hållningsbranschen och närmandet till veckopressen. Ibland utgör kvinnorna

endast dekorativa inslag som ska kittla läsarens fördomar, de finns där för att

tillfredsställa de manliga läsarnas blickar och cementera isärhållningen mellan

män och kvinnor. Eftersom bibliotekarierna inte tillhör ovanstående grupper

med plutande munnar och slitsade kjolar, eller inga kläder alls, får de inte heller

något större utrymme i pressen. Sensmoralen är att har man för mycket i

huvudet glömmer man kroppen och då blir det förstnämnda det senares fäng-

else. Uppgraderingen av yrket ligger troligtvis inte i att provocera omvärlden

genom sensationell klädsel och ett utmanande uppträdande.

Enligt R.A.C. Bruijns ser kvinnor, i högre grad än män, bibliotekarieyrket

som attraktivt, vilket skulle kunna sammankopplas med tidningarnas placering

av biblioteksrelaterade artiklar; merparten av de dem publicerades på kultursid-

orna.187 Eventuellt hör det också samman med att bibliotekarierna inte framställs

som ”babes”.

Forskningsbibliotekarierna och forskningsbiblioteken är otvivelaktigt under-

representerade i pressen, vilket innebär att det är svårt att dra några alltför

långtgående slutsatser om dessa representationer.

En möjlig förklaring till att de inte finns med i undersökningsmaterialet pek-

ar på ett medvetet bortval av redaktionen; kunskap och lärdom är alltför allvar-
                                                
186 Jfr. Hultén, 1998, s. 7 f.
187 Bruijns, s. 49.
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ligt och lite högtravande ofolkligt. Jämfört med folkbibliotekens utveckling mot

allaktivitetshus framstår forskningsbiblioteken som slutna rum. Att de har öpp-

nat magasinen, har mångdubbelt fler böcker än folkbiblioteken och att t.o.m. all-

mänheten kan låna böcker – hur många känner till det?  

En annan tänkbar förklaring är att de inte saluför sig själva i någon högre ut-

sträckning och därmed försvinner i mediebrusets utkanter.

En tredje rimlig förklaring är att forskningsbibliotekarien traditionellt assoc-

ierats med en man. En man inom ett kvinnodominerat yrke får problem med sin

maskulinitet i andras ögon. Han stämplas som ”feminin” och blir på så vis

underordnad andra män. En manlig forskningsbibliotekarie skulle således vara

underordnad dels genom sin yrkesroll, dels genom sin förmodade omanlighet.

Reportrar, i likhet med andra människor, har naturligtvis en uppsättning av

föreställningar, en del välunderbyggda – andra stereotypiserade, som färgar av

sig i deras yrkesutövande. Med tanke på den genusstrukturerade framställning-

en av bibliotekarien i det undersökta materialet är det inte alls märkvärdigt att

marginaliseringen i pressen ser ut som den gör. Till sist vill jag påpeka att det i

Sahlstrands avhandling framgår att de vetenskapliga källorna är underrepre-

senterade i pressen precis som kvinnliga källor. De vetenskapliga källorna har en

låg konfliktnivå och därmed är möjligheten till dramatisering liten.188 Min tanke

är då att om vetenskapen är underrepresenterad i pressen, så kan det även

drabba forskningsbiblioteken.

Aktiva subjekt och motbilder
Givetvis finns det motbilder till den rådande genusordningen: bibliotekarierna i

DN:s bilagor 1982 agerar handlingskraftigt som gränsöverskridande subjekt. De

är arga, radikala, motståndskraftiga och entusiastiska. Det gäller även bibliotek-

arierna i GP-Nordväst 1982. Trots nedskärningshot är de engagerade, lägger upp

planer för framtiden – de ger inte upp. Det samma gäller för representationen

2002 även om det tar sig något annorlunda uttryck. Här porträtteras den engag-

erade toppmötesaktivisten, den modiga tryckfrihetsaktivisten, den pedagogiskt

och tekniskt kompetenta bibliotekarien.

När den nya tekniken gör sitt inträde på biblioteken förefaller den vara

könsblind: här finns varken normen eller isärhållningen. Både kvinnliga och

                                                
188 Sahlstrand, s. 151.
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manliga bibliotekarier ägnar sig åt datoriseringen. Det bör dock framhållas att

materialet från 2002 domineras av kvinnliga bibliotekarier.

En intressant jämförelse i sammanhanget är att tidigare i historien förman-

ligades kvinnodominerade yrken när ny teknik installerades på arbetsplatsen. Så

var det t.ex. inom den förr kvinnodominerade mejerinäringen. Maskinerna er-

satte inte bara en del av arbetskraften utan det innebar i praktiken att kvinnorna

fick ge plats åt männen.189

Detta verkar inte vara fallet på biblioteken där både män och kvinnor in-

volverats i den nya tekniken. Emellertid problematiseras inte detta i tidningarna,

således får vi inte veta vad IT innebär för könsdikotomierna: har den nya tekn-

iken ändrat på maktförhållandena mellan könen, har antalet manliga bibliotek-

arier ökat, har fler män sökt sig till bibliotekarieutbildningarna o.s.v.?

En förklaring till att den tekniska utvecklingen uppenbarligen inte haft

någon inverkan på könsfördelningen på biblioteken kan bero på att valet inte

står mellan man och kvinna utan att alla anställda involveras oavsett kön. Det är

verkligheten själv som är styrande utifrån de befintliga förutsättningarna: yrket

är kvinnodominerat och när ny teknik ska tas i anspråk måste kvinnorna tillägna

sig den. Förvisso har viss teknik funnits på biblioteken allt sedan 1960-talet.

Men den moderna tekniken står för en mer genomgripande förändring av arbet-

ets organisation och struktur, vilket kan medföra att genusstrukturerna skakas

om och bryter mot dikotomierna. På det samhälleliga planet har IT omvandlat

arbetsplatser, nydanat mänsklig kommunikation (e-post, SMS, hemsidor m.m.)

Den moderna tekniken kan således i sig bidra till att bana väg för en genusfri zon

och därigenom framstå som könsblind. Historikerna Yvonne Hirdman och

Christina Florin anser att stora förändringar i samhället medför att isärhållningen

minskar och normen ifrågasätts. Min uppfattning är att införandet av den nya

tekniken innebär en sådan djupgående förändring.

Flera genusteoretiker menar att genussystemet är allt för generellt och inte

tar hänsyn till sexualitet, etnicitet eller klass. Enligt min mening faller biblio-

tekarier delvis utanför genussystemet. I min undersökning framstår represent-

ationen av bibliotekarien i pressen som tudelad. Å ena sidan inordnas biblio-

tekarien i genussystemet, vilket avhandlades i kapitlet ovan. Å andra sidan kan

bibliotekarien bli gränsöverskridande och därigenom ställs kontrakten på huvud-

et. De kvinnliga bibliotekarierna arbetar i kunskapens hus som traditionellt för-

knippats med intellekt och lärdom som i sin tur sammankopplats med män. Att
                                                
189 Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist: en studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess
(diss. Uppsala; Lund, 1992).



58

kvinnor närmat sig den manliga sfären bryter mot dikotomin kropp/huvud, där

kvinnor i alla tider något generaliserande tillskrivits det förstnämnda. Köns-

identiteten hos de manliga bibliotekarierna blir oklar eftersom de arbetar inom

ett kvinnodominerat yrke. Att gränsen mellan sexualitet och kunskap överskrid-

its blir synligt i det undersökta materialet; varken den manliga eller kvinnliga

bibliotekariens utseende eller beteende återges där. De framställs som asexuella i

en tid då sexfixeringen i pressen ökar.190

Den manliga bibliotekariens ”feminina” framtoning kan innebära ett hot mot

mansbilden och den rådande normen. James Carmichael relaterar till en historisk

idé om att bibliotekariens genus varken var ”kvinnligt” eller ”manligt” utan att

de klassificerades som ett tredje kön.191 Detta tredje kön eller mellanting synes

vara användbart på bibliotekarien i min undersökning.

Varför är det möjligt att applicera begreppet mellanting på bibliotekarien?

En förklaring ligger i begreppets gränsöverskridande karaktär sett ur ett köns-

perspektiv; varken det ena eller det andra utan just en sort mitt emellan, ett

mellanting. Trots lång utbildning, hög status i förhållande till exempelvis bygg-

nadsarbetare, är bibliotekarien lågavlönad, vilket tyder på att könsaspekterna är

överordnade. Begreppet mellanting, i kombination med den nya teknikens intåg

på biblioteken, faller utanför genussystemet.

Att föreställningar och normer som finns i pressen fortplantar sig hos läsar-

na är obestridligt. Människans anpassning till dessa pågår livet ut och i denna

process har massmedierna en stor roll. Bibliotekarieyrket är ett högstatusyrke

jämfört med byggnadsarbetare, vilket inte syns i pressen mer än rudimentärt

under 1982. En förändring kan ses i framför allt DN 2002, här avbildas den

”nya” bibliotekarien. I det tidigare undersökta materialet skildrades bibliotek-

arien mestadels som en äldre kvinna, men i DN får vi se två unga kvinnliga

bibliotekarier fotograferade ur ett underifrånperspektiv med siktet inställt på

framtiden.

                                                
190 Den asexuella anspelningen har även Carmichael lyft fram. Se s. 416.
191 Carmichael, s. 416.
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Sammanfattning

Uppsatsens övergripande syfte är att se hur konstruktionen av bibliotekarien

ser ut i tre svenska dagstidningar utifrån två olika årtal. För att synliggöra de

strukturer som styr mediernas sätt att framställa bibliotekarier har jag använt

mig av Yvonne Hirdmans genussystem, vars bärande idéer består av de två log-

ikerna: isärhållningen av könen och etablerandet av mannen som norm. Trots att

kritik riktats mot systemet tillämpar jag detsamma, men med vissa förbehåll. I

analysen av texter och bilder applicerar jag en kritisk textanalys, utvecklad av

Bengt Nerman. Texterna analyseras dels på en strukturell nivå, dels genom

närläsning.

Artiklar om bibliotekarier är inte speciellt många, utan de syns i pressen

ganska sällan. Att bibliotekarier är sparsamt representerade kan bero på att

kvinnor över lag är underrepresenterade i pressen.

I artiklarna från Dala-Demokraten 1982 har kultur- och bibliotekschefer

fått en framträdande plats. Bibliotekarierna finns ibland på bild, men intervjuas

inte i brödtexten. Dala-Demokratens representation av bibliotekarier är således

marginell.

Skildringen är inte entydig utan fram träder en mångfasetterad bild: från att

bibliotekarien är nästintill osynliggjord i Dala-Demokraten till att de, i Dagens

Nyheter och Göteborgs-Postens förortsbilagor, står främst i kampen mot ned-

skärningar och försämringar inom biblioteken.

Ett gemensamt drag för de tre tidningarna i undersökningen är att genus-

ordningen är överordnad. Mannen är norm, kvinnan underordnad. Emellertid är

även den manlige bibliotekarien marginaliserad, vilket förmodligen hör ihop med

bilden av honom som ”feminin”. Historiskt klassificerades bibliotekarien, kvinn-

lig eller manlig, som ett tredje kön och därigenom blev bibliotekarien

gränsöverskridande, ett faktum som också går att urskilja i mitt material. Biblio-

tekarien framställs som ett mellanting som faller utanför själva genussystemet.

Trots detta är de genussegregerade skildringarna rikligt förekommande och bildar

i sig ett genusrelaterat mönster.
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De kvinnliga bibliotekarierna framställs ofta i grupp medan de manliga kol-

legorna presenteras individuellt. En del teoretiker, som t.ex. Liesbet van Zoon-

en, menar att den individuella skildringen av män pekar på pondus och makt.

När de manliga bibliotekarierna figurerar i sammanhang som har med s.k.

hårda ting att göra representeras de kvinnliga kollegorna genom att de förbinds

till s.k. mjuka ting.

Representationen av bibliotekarien i Göteborgs-Postens och Dagens Nyhet-

ers förortsbilagor har mera gemensamt med Dala-Demokraten än deras respek-

tive huvudupplaga. I Dagens Nyheters innerstadsupplaga från 1982 är biblio-

tekarien osynliggjord.

Till skillnad från det individualistiska tilltalet i Göteborgs-Posten och Da-

gens Nyheter är tilltalet i Dala-Demokraten 1982 ett kollektivt ”vi”.

Materialet från 2002 uppvisar en del skillnader. Framför allt är såväl till-

talet som den visuella och beskrivande representationen individualistisk, vilket

kan tolkas som en spegling av samhällsutvecklingen i stort.

I Dala-Demokraten tas bibliotekariens fritidsintressen fram, tonen är fam-

iljär, framställningen positiv. I Göteborgs-Posten fordras att bibliotekarien blivit

årets skolbibliotekarie eller deltagit i toppmötesdemonstrationerna 2001 för att

få plats i tidningen. Vid sidan om den excentriske bibliotekarien och några

stereotypiska nidbilder väljer Dagens Nyheter också att skriva några artiklar om

den pedagogiska och tekniskt kompetenta bibliotekarien, vilket visar att nid-

bilden av bibliotekarien hör hemma inom litteraturen.
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