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Abstract: The main purpose of this Master’s thesis is to examine gender 

division in public libraries by reviewing literature and 
interviewing eight public librarians and two chief librarians. 
The reason why we decided to investigate this topic is the lack 
of research concerning sex-segregation in library and 
information science. By choosing this subject we intend to 
deepen the understanding of the significance of gender both 
within the public library and of the occupation in general. 
Some researchers claim that the low status of librarianship is a 
result of the large proportion of women in the profession. We 
want to find out how our informants view the relation between 
professional status and female domination. The theories we 
use are based on two concepts: glass escalator and sex 
marking. 
 
The study reveals that both women and men want to see more 
men entering the library profession because of their will to 
equalize the sex-structure of the workplace. Therefore, male 
librarians can have advantages in the recruitment process. Our 
informants also express the idea that more men in 
librarianship will raise salaries and status. However, some 
maintain that this is not the right method. Within the library 
profession high status is often related to technology and 
particularly IT and it is also assumed that these are male 
domains. At the same time, the librarians accord status various 
meanings. One of our conclusions is that the concept of status 
does not have one singular definition, neither within library 
and information science nor in everyday speech.  
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1. Inledning 
 
Fokus för denna uppsats är könsfördelningen inom bibliotekarieyrket och framförallt 
på folkbibliotek1. I Sverige, liksom i många andra länder, kännetecknas bibliotekarie-
yrket av en arbetsstyrka där majoriteten är kvinnor och minoriteten är män. Så har det 
sett ut sedan de moderna folkbiblioteken växte fram omkring början av 1900-talet.  
 
Folkbibliotek förknippas ofta med värden som bildning och kultur och är väl omtyckt 
bland allmänheten. Bibliotekarien däremot har förknippats med en stereotyp bild av 
en snipig kvinnlig bibliotekarie (Rydbeck 2003, s. 117). De yrkesverksamma har 
kritiserats från andra grupper inom biblioteksvärlden, till exempel forskare, för att 
inte vara tillräckligt engagerade i att höja yrkets status. En del biblioteksforskare 
menar dessutom att svårigheter relaterade till status beror på att yrket är kvinno-
dominerat. Det verkar dock som att kopplingen mellan status och kön sällan ifråga-
sätts eller problematiseras.  
 
Vi har intervjuat sju folkbibliotekarier, en kommundelsbibliotekarie och två folk-
bibliotekschefer på tre folkbibliotek, för att de själva ska få beskriva sin syn på status 
och könsfördelningen och den påverkan dessa faktorer har för yrket och för deras 
arbetsplatser. Eftersom det till stor del saknas genusperspektiv på forskningen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap vill vi därför att vår uppsats ska bidra till att 
kvinnliga och manliga bibliotekariers syn på sitt yrke uppmärksammas.  
 
Det mesta av det material vi använt som behandlar status och kön i ett biblioteks-
perspektiv, betonar de problem yrket har ställts eller ställs inför. Vi ber därför läsaren 
ha i åtanke att vi är medvetna om att den litteratur vi hänvisar till oftare uppmärk-
sammar yrkets problem än positiva aspekter och möjligheter och att vi inte okritiskt 
håller med om den negativa bilden av bibliotekarieyrket och bibliotekarier.  
 

1.1 Problembeskrivning  
 
Liksom andra kvinnodominerade yrken är bibliotekarieyrket segregerat, både 
horisontellt och vertikalt efter kön, menar några anglosaxiska forskare. Horisontell 
segregering innebär att majoriteten av de anställda är kvinnor och vertikal segregering 
implicerar att minoriteten, det vill säga männen, innehar de högre befattningarna och 
de mer statusfyllda arbetsuppgifterna. Att vara barnbibliotekarie, som ofta kopplas 
samman med låg status, har blivit kvinnans område medan administration och 
ledning, de mest prestigefyllda och välbetalda uppgifterna, har tillfallit de få män som 
arbetar inom yrket (Heim 1983, s. 1; Harris 1992, s. 1ff; Hildenbrand 1996, s. 2).   
 
Även i Sverige finns arbetsuppgifter på bibliotek som både uppfattas som, och är 
vanligare bland män respektive kvinnor (Borgvall 2000; Wold-Karlsen 1989, s. 11). 
Både andelen män och kvinnor som arbetar inom ett yrke eller med en viss 
arbetsuppgift samt människors föreställningar om vilka egenskaper och 
kvalifikationer män och kvinnor har bidrar till att yrken och arbetsuppgifter 
könsmärks (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 2). Traditionellt har könsmärkningen 

                                                 
1 Stads-, huvud- och kommundelsbibliotek är samtliga folkbibliotek. 
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också delat upp biblioteken i två delar. Folkbiblioteken kan sägas representera 
kvinnliga värden som kultur och folkbildning, medan forskningsbiblioteken kan ses 
som ”manligt” präglade av information och vetenskap (Wold-Karlsen 1989, s. 11). 
 
I en magisteruppsats från 1996, skriven vid Bibliotekshögskolan i Borås, BHS, har 
författarna Ottosson och Sagefjord intervjuat tio bibliotekarier, fem kvinnor och fem 
män, om hur de bland annat uppfattar den psykosociala situationen på fem svenska 
folkbibliotek (Ottosson & Sagefjord 1996, s. 2). Deras resultat visar att de intervjuade 
trivs med sitt yrke men ser den stora kvinnodominansen som ett problem eftersom de 
likställer denna med låg lön och låg status. Som lösning betonas rekryteringen av fler 
män till yrket. Både kvinnorna och männen i studien ansåg dessutom att manliga 
bibliotekarier har fördelar i jämförelse med kvinnliga bibliotekarier, exempelvis när 
det gäller rekrytering och avancering.  
 
En framtidsbild som Ottosson och Sagefjord målar upp är att IT-utvecklingen kan 
komma att dela upp manliga och kvinnliga bibliotekarier. Männen skulle då bli 
teknikens mästare i form av informatörer och kvinnorna skulle bli kulturvägledare. 
Författarna menar att yrket därigenom skulle delas upp i en manlig högstatusdel och 
en kvinnlig lågstatusdel (Ottosson & Sagefjord 1996, s. 74).  
 
I en artikel i DIK Forum2 från 1990 skriver Catharina Norén att det inte är en nyhet 
att bibliotekarieyrket är lågavlönat. Vad som däremot verkar hända är att yrket är på 
väg att få låg status (Norén 1990, s. 4). I den litteratur vi tagit del av i denna uppsats 
tillskrivs bibliotekarieyrket låg status, både från biblioteksvärlden och från 
omgivningen utanför. En förklaring som framkommer till den låga statusen är den 
stora andelen kvinnor som finns i yrket.  
 
Vad som tycks oss problematiskt är att innebörden av status sällan diskuteras, utan att 
det tas för givet att status ska sammankopplas med lön och kön. Den litteratur vi läst 
som behandlar bibliotekarieyrket saknar i många fall definitionen av status. Genom 
att låta våra intervjupersoner3 svara på frågan om vad de själva anser är status tror vi 
att vi kan ge en utförligare och eventuellt en annan bild av status inom biblioteks-
världen. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan är det övergripande syftet med vår 
uppsats att, genom intervjuer med sju folkbibliotekarier, en kommundelsbibliotekarie 
och två folkbibliotekschefer undersöka vilken betydelse könsfördelningen har för 
bibliotekarieyrket. Vi vill dessutom ta reda på om våra intervjupersoner kopplar 
samman yrkets respektive arbetsuppgifternas status med könsfördelningen. 
Ytterligare en avsikt med uppsatsen är att diskutera begreppet status och dess innehåll 
i relation till bibliotekarieyrket.  
 
För att uppnå vårt syfte utgår vi från följande frågeställningar: 
 

                                                 
2 Tidskrift som ges ut av fackföreningen DIK som står för dokumentation, information och kultur. 
3 Vi använder omväxlande begreppen intervjupersoner och informanter. 
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- Vad anger bibliotekarier för orsaker till könsfördelningen i yrket?  
 
- Hur påverkar könsfördelningen arbetsplatsen respektive bibliotekarieyrket och finns 
det fördelar eller nackdelar med att vara kvinna eller man inom yrket, enligt 
bibliotekarier?  
 
- Hur ser sambandet ut mellan könsmärkning och status inom bibliotekarieyrket, 
enligt bibliotekarier?  
 
- Hur definieras begreppet status i relation till bibliotekarieyrket, enligt såväl 
bibliotekarier som vetenskaplig forskning?  
 
Frågeställningarna ovan besvarar vi genom att tolka informanternas utsagor och 
jämföra dessa med den förklaring som vår tidigare forskning och våra teorier vi valt 
att använda i uppsatsen ger till frågorna. I anslutning till den första frågan, om orsaker 
till könsfördelningen inom bibliotekarieyrket, ämnar vi föra en diskussion kring hur 
biblioteks- och informationsutbildningen i Borås behandlar genusfrågor. Med den 
sista frågan avser vi att diskutera begreppet status för att problematisera definitionen 
av begreppet. Vår förhoppning är att uppsatsen därigenom ska bidra till ny kunskap 
om hur begreppet status kan definieras i forskning och i vardagslivet. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Vår undersökning bygger på tio intervjuer med sju folkbibliotekarier, en 
kommundelsbibliotekarie och två folkbibliotekschefer som vi genomförde på tre 
svenska folkbibliotek under februari och mars 2004. Vi avser således inte att 
generalisera vårt resultat till att gälla alla folkbibliotek och folkbibliotekarier i 
Sverige. Anledningen till att vi avgränsat oss till folkbibliotek är att vi uppfattar att 
folkbiblioteket har den starkaste kvinnodominansen och oftare än högskole- och 
universitetsbibliotek sammankopplas med låg status.  
 
Mycket av den litteratur som handlar om bibliotekarieyrkets status fokuserar på 
professionsteorier. Vi avser inte att ta ställning till huruvida bibliotekarieyrket är en 
profession eller inte.  
 
I vår uppsats fördjupar vi oss inte i folkbibliotekens mål, organisation eller 
huvudsakliga verksamhet. Dessa faktorer behandlar vi endast om de framkommer 
genom intervjupersonernas svar.  
 
Vi har inte frågat våra intervjupersoner om deras familjesituation, socioekonomisk 
bakgrund, etnicitet och så vidare. Vi är medvetna om att dessa faktorer påverkar en 
människa men vi har endast koncentrerat oss på våra intervjupersoners kön, ålder och 
yrke på grund av uppsatsens tidsbegränsade ram.  
 
Vi fördjupar oss inte i statistiska uppgifter. Sådana använder vi endast i de fall när 
intervjupersonernas svar behöver förtydligas, styrkas eller modifieras.  
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1.4 Definitioner 
 
Jämställdhet 
Jämställdhet hänvisar till förhållandet mellan män och kvinnor, medan jämlikhet 
avser rättvisa förhållanden och lika värde mellan alla individer och grupper i 
samhället. Jämställdhet är en del av jämlikheten. I Sverige har jämställdhet dels en 
kvantitativ aspekt som innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla 
områden i samhället. Om andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 procent till 
60 procent eller jämnare representerar det en jämn könsfördelning. Dels har 
jämställdheten en kvalitativ aspekt vilken syftar till att både kvinnors och mäns 
kunskaper, erfarenheter och värderingar skall tas tillvara och påverka alla områden i 
samhället (På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2002). Jämställdhet 
regleras i jämställdhetslagen som är en arbetsrättslig lag. 
 
Kvinnodominerade yrken/Mansdominerade yrken 
Kvinnodominerade yrken innebär att 67-100 procent av de anställda är kvinnor 
medan mansdominerade yrken innebär att 67-100 procent av de anställda är män (Ty 
makten är din … 1998, s. 129).  
 
Kön 
Kön betyder vanligtvis det biologiska könet medan genus representerar hur män och 
kvinnor formas socialt och kulturellt (Alvesson & Due Billing 1999, s. 16). Vi 
använder begreppet kön i vår uppsats eftersom det är ett etablerat svenskt ord. När vi 
använder begreppet kön ser vi det som socialt och kulturellt konstruerat.  
 
Könsordning/Genusordning 
Könsordning eller genusordning innebär enligt det traditionella synsättet, att kvinnors 
och mäns olika villkor i samhället beror dels på den manliga överordningen och 
kvinnliga underordningen och dels på isärhållandet mellan könen (Robertsson 2002, 
s. 2).  
 
Bibliotekarieyrke 
Vi använder begreppet bibliotekarieyrke och inte bibliotekarieprofession även om den 
litteratur vi använt hänvisar till båda begreppen.  
 

1.5 Disposition  
 
Efter detta inledande kapitel följer en redogörelse för tidigare forskning och litteratur 
som berör vårt ämne och som vi presenterar ämnesvis. Detta kapitel avslutas med en 
kortfattad beskrivning av den svenska arbetsmarknaden med avseende på 
könssegregering. I kapitel 3 beskriver vi våra teoretiska utgångspunkter som ligger till 
grund för tolkningen av intervjumaterialet. I kapitel 4 redogör vi för den metod vi valt 
att använda i uppsatsen. Även materialinsamling, urval och en metoddiskussion 
presenteras i detta kapitel. Kapitel 5 ägnar vi åt intervjupersonernas svar och i 
nästföljande kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt från våra 
teoretiska utgångspunkter, den litteratur vi refererat från samt våra fyra 
frågeställningar. I kapitel 7 presenterar och diskuterar vi våra slutsatser och ger 
förslag till vidare forskning. Avslutningsvis följer en sammanfattning av uppsatsen.  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning tillsammans med litteratur 
och artiklar som berör vårt ämne. Vi vill inledningsvis lyfta fram att det inte finns 
särskilt mycket forskning om folkbibliotek ur ett genusperspektiv (Jonsson 2001, s. 
100; Atlestam & Stenberg 2003, s. 189). Detta kan förklaras mot bakgrund av att 
biblioteks- och informationsvetenskap är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige. 
Forskning om bibliotek och bibliotekarier i ett genusperspektiv har bedrivits i högre 
utsträckning inom anglosaxisk biblioteksforskning.  
 

2.1 Historisk bakgrund – kvinnodominansen inom bibliotekarieyrket 
 
Under denna rubrik redogör vi för forskning som behandlar orsaken till kvinno-
dominansen inom bibliotekarieyrket och vilka konsekvenser det stora antalet kvinnor 
antas ha fått för yrket. Vår avsikt är inte att ge en överblick över folkbibliotekens 
historia och utveckling utan endast visa vad tidigare forskning behandlat utifrån ett 
könsperspektiv. Vi börjar med en redogörelse för amerikanska förhållanden för att 
därefter visa hur kvinnodominansen uppkom och utvecklades i Sverige. Vi avslutar 
den historiska bakgrunden med att belysa forskares syn på feminiseringen av 
bibliotekarieyrket.  
 
Bibliotekshistorikern Magnus Torstensson visar i sin licentiatavhandling hur den 
amerikanska framväxten av folkbibliotek influerade de svenska folkbiblioteken. I 
mitten av 1800-talet slog den moderna folkbibliotekstanken igenom i Nordamerika 
och i Storbritannien. Denna tanke innebar att folkbiblioteken skulle vara avsedd för 
hela befolkningen, inte bara de som hörde till den ”undre och bredare” samhälls-
klassen. En effekt av den moderna folkbibliotekstanken var dessutom att 
bibliotekariens roll ökade i betydelse, vilket medförde krav på en specifik utbildning 
för bibliotekarier.  
 
Under andra hälften av 1800-talet ökade antalet folkbibliotek i USA och för att utöka 
folkbibliotekens verksamhet behövdes fler anställda. För att få kvalificerad personal 
till låg kostnad var det framförallt kvinnor som anställdes. På det första och ledande 
folkbiblioteket Boston Public Library i USA var år 1878 två tredjedelar av personalen 
kvinnor. Bland de anställda på folkbiblioteken i USA var nästan 80 procent kvinnor 
år 1910. Tio år senare hade andelen kvinnor åter ökat och var nu nästan 90 procent av 
folkbibliotekens arbetsstyrka (Torstensson 1996, s. 87f).  
 
En av orsakerna till kvinnodominansen inom bibliotekarieyrket var att antalet kvinnor 
som utbildade sig till bibliotekarier var högt. År 1887 startade Melvil Dewey den 
första biblioteksskolan på Columbia College i New York. Två år senare var han 
tvungen att flytta skolan på grund av att kritiska röster motsatte sig kvinnliga 
studenter.  
 
Dewey var av den uppfattningen att biblioteken var i behov av både välutbildad och 
lågavlönad arbetskraft. Det enda sättet att uppfylla dessa krav var, enligt Dewey, att 
anställa kvinnor. Torstensson skriver att Dewey var omtyckt av de kvinnliga 
bibliotekarierna eftersom han, i motsats till många andra i den akademiska världen, 
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försvarade kvinnors rätt att anställas på bibliotek. Trots detta kunde Dewey förstå och 
argumentera för, att kvinnliga bibliotekarier skulle ha lägre lön än sina manliga 
kollegor även om arbetet var detsamma (Torstensson 1996, s. 89). Enligt 
Torstenssons översättning av Dewey ansåg Dewey följande:  
 

Kvinnor har vanligen sämre hälsa och är därför borta mer från arbetet än män och är 
dessutom fysiskt svagare när de arbetar. Detta är en fråga om hälsa och inte om kön. 
En stark frisk kvinna är värd högre lön än en svag man av samma anledning som att 
en stark man får mer än en svag kvinna.  
 
Vanligen saknar kvinnan övning i att göra affärer och fatta beslut. Det beror på 
uppfostran och får till följd att få ledande befattningar i biblioteksvärlden besätts av 
kvinnor. Detta beror dock på omständigheterna och ej på könet. En man som 
uppfostrats som en flicka, som inte så få blir, är lika hjälplös i dessa avseenden som 
kvinnor och får således bara ”en kvinnas lön”.  
 
Kvinnornas brist på långsiktigt yrkesengagemang är en avgörande svårighet. Varken 
kvinnor eller män kan göra ett gott arbete om det inte upplevs som ett arbete för hela 
livet. 
 
Även om kvinnor ej blev handikappade av de tre skälen ovan måste de ändå 
acceptera lägre lön än män då de ej i utsatta lägen har tillräcklig fysisk och psykisk 
styrka för att t.ex. vid behov fungera som brandmän eller poliser (Torstensson 1996, 
s. 89).  
 

Folkbibliotek har inte alltid varit kvinnodominerade, menar Kerstin Rydbeck, lektor i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Innan folkbiblioteken 
växte fram vid mitten av 1800-talet fanns endast religiösa och vetenskapliga 
bibliotek. Inom dessa institutioner arbetade manliga bibliotekarier och på de 
vetenskapliga biblioteken var de dessutom forskare (Rydbeck 2003, s. 127).  
 
Framväxten av folkbibliotek i Sverige omkring 1900 var, enligt Torstensson, ett 
komplext fenomen. Det fanns en mängd olika aktörer inom folkbiblioteksrörelsen, 
exempelvis enskilda personer, organisationer, städer, församlingar och den svenska 
riksdagen. Dessa aktörer sysslade dessutom med olika typer av frågor såsom initiativ, 
huvudmannaskap och finansiering. Även benämningarna på bibliotek skiftade, några 
av de vanligaste var sockenbibliotek, läsestuga, folkbibliotek och stadsbibliotek. De 
två sistnämna begreppen kom dock efterhand att bli vanligast. Runt sekelskiftet 1900 
fanns flera personer som arbetade för att etablera den ovan nämnda moderna folk-
bibliotekstanken. Enligt denna modell skulle biblioteken dessutom inrättas i lokaler 
som var avsatta för just biblioteksverksamhet och ha stora utlåningsavdelningar och 
referenslitteratur. En av de drivande var bibliotekspionjären Valfrid Palmgen som 
agiterade för ett införande av bibliotek enligt den angloamerikanska modellen.  
 
Liksom i USA ville biblioteksaktörer i Sverige anställa kvinnor. Den kvinnliga 
personalen skulle dock övervakas av en manlig chef som oftast var högutbildad och 
hade tjänsten som bisyssla. Trots att bibliotekariens roll alltmer uppmärksammats 
motsatte sig de svenska folkbiblioteken att betala ut några högre summor i ersättning. 
Torstensson hävdar att kopplingen mellan anställningen av kvinnor och låga 
kostnader, verkar uppenbar. Att det var kvinnor som anställdes i folkbibliotekens 
barndom berodde dessutom, enligt Torstensson, på att den moderna folkbiblioteks-
tanken slog igenom ungefär samtidigt som högutbildade kvinnor tilläts ge sig ut i 
förvärvsarbetet (Torstensson 1996, s. 23ff). Torstensson menar att folkbiblioteken 
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alltid kännetecknats av låga löner, utom möjligtvis för cheferna. Folkbibliotekarie-
yrket var därför under lång tid ett arbete som inte gick att försörja sig på. Det var de 
manliga folkbibliotekarierna som vanligtvis avancerade och blev chefer, vilket var 
nödvändigt eftersom det var män som försörjde sin familj (Torstensson 1996, s. 94ff).  
 
Trots att bibliotekarieyrket var ett lågavlönat arbete ställdes det stora krav på 
bibliotekariens egenskaper. I en utredning från 1911 skrev Palmgren att: 
 

På en bibliotekarie ställer nämligen hans arbete stora fordringar på icke blott 
litteraturkännedom och mångsidiga kunskaper i allmänhet utan äfven på hans rent 
personliga egenskaper. Han måste först och främst vara utrustad med energi och ett 
utpräglat ordningssinne, utan hvilka egenskaper han icke kan gå iland med att sköta 
biblioteksmaskineriet. Han måste hysa verklig kallelse för sitt kall, i hvilken känsla för 
intressen för allmänheten och dess sträfvanden måste ingå som en integrerande 
beståndsdel (Torstensson 1996, s. 23f).  
 

Påpekas bör att Palmgren använde begreppet ”han” när hon hänvisade till 
bibliotekarien. Ett krav som Palmgren förde fram var att bibliotekarier skulle ha 
utbildning (Torstensson 1996, s. 11f). Palmgren anordnade kurser för bibliotekarier 
och blivande bibliotekarier eftersom hon ansåg att utbildning skulle bidra till att höja 
biblioteksväsendets ställning i samhället. 1926 startades den första bibliotekarie-
utbildningen i Sverige av Skolöverstyrelsens bibliotekssektion. Antalet antagna 
uppgick till 35 och av dessa var sex stycken män. År 1930 beslutades på statlig nivå 
att bibliotekarierna skulle ha godkänd utbildning om biblioteket skulle få ökat 
statsbidrag.  
 
1943 infördes akademisk examen som inträdeskrav till utbildningen och 1948 startade 
dessutom Stockholms stadsbibliotek en biblioteksassistentutbildning med student-
examen som inträdeskrav. Vid denna tid var nämligen biblioteksassistent den titel 
som de flesta anställda på folkbibliotek hade.  
 
När bibliotekshögskolan i Borås startade försvann de två andra utbildningarna. Enligt 
Torstensson var den första utbildningen 1926 en viktig utveckling för att skapa en 
professionell bibliotekariekår (Torstensson 1996, s. 24ff). Även om lön till 
bibliotekarier inte var obligatoriskt, så bidrog det ökade statsbidraget, tillsammans 
med den nystartade utbildningen, till att akademiskt utbildade bibliotekarier började 
anställas på heltid (Torstensson 1996, s. 97f). 
 
Bibliotekariearbetet fortsatte dock i hög utsträckning vara en bisyssla eller ett 
deltidsyrke och ända fram till 1980-talet fanns en särskild utbildning för deltids-
bibliotekarier, skriver Barbro Thomas, avdelningschef på Kungliga Biblioteket, i 
artikeln ”Status efter lön och kön”. Thomas utgångspunkt i artikeln är att mans-
dominerade arbeten traditionellt värderas högre än de yrken vars utövare till stor del 
är kvinnor. Detta synliggörs, enligt Thomas, genom yrkens lön och status.  
 
Thomas menar att bibliotekarieyrket ursprungligen sågs som ett kall, vilket vi också 
kunde konstatera genom Palmgrens uttalande ovan. Synen att yrket var ett kall kan 
också betraktas mot bakgrund av att biblioteksarbetet ofta var ett ideellt arbete. 
Kallen var dessutom dåligt betalda. Det var främst kvinnor från överklassen som var 
kallade att arbeta på folkbiblioteken. Dessa kvinnor var många gånger redan 
försörjda, vilket tillsammans med bisyssletraditionen, har bidragit till att 
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bibliotekarieyrket varit och förblivit lågavlönat, menar Thomas (Thomas 1991, s. 
137ff).  
 
Enligt Kerstin Rydbeck har kvinnodominansen inom folkbibliotekariekåren varit 
stark alltsedan kommunerna övertog folkrörelsernas studiebibliotek på 1920- och 
1930-talen. Därefter har bibliotekarieyrket utvecklats till ett tydligt kvinnoyrke. Att 
kommunerna tog över biblioteksverksamheten bidrog dessutom till att det ideella 
arbetet som kännetecknat folkrörelserna övergick till avlönat arbete som i stor 
utsträckning utfördes av kvinnliga akademiker. Rydbeck menar att innan 
kommunsammanslagningarna på 1950-, 1960- och 1970-talen var deltidstjänster 
vanligt vilket berodde på att många kommuner var små och inte hade råd att anställa 
bibliotekarier på heltid.  
 
Liksom Torstensson, menar Rydbeck att kvinnodominansen inom folkbiblioteken 
berodde på att kvinnors möjlighet att bedriva akademiska studier ökade under 1920- 
och 1930-talen. För första gången stod kvalificerade kvinnor, ofta med humanistisk 
bakgrund, till arbetsmarknadens förfogande, åtminstone delar av den. Skolöver-
styrelsens biblioteksskola var en av de institutioner där kvinnor utgjorde en majoritet 
av studenterna. En annan orsak till kvinnodominansen var, enligt Rydbeck, att 
bibliotekarieyrket betraktades som en bra kombination till arbetsdelningen mellan 
man och kvinna. Eftersom hem och barn i första hand var kvinnans ansvar passade 
folkbibliotekarieyrket kvinnor eftersom de flesta tjänsterna var deltidstjänster.  
 
I jämförelse med de två andra folkbildarinstitutionerna, studieförbund och folk-
högskolor, har kvinnor som är anställda på folkbibliotek en ojämförligt starkare 
position även idag, menar Rydbeck. Det beror dels på det stora antalet kvinnliga 
bibliotekarier med akademisk utbildning och dels på att andelen kvinnliga chefer 
inom folkbibliotekssektorn är relativt stor (Rydbeck 2001, s. 20f). 1999 var 67 
procent av Sveriges kultur- och/eller bibliotekschefer kvinnor (Rydbeck 2001, s. 11).  
 
Trots kvinnornas starka position finns, enligt Rydbeck, fortfarande aspekter som bör 
belysas. Rydbeck ställer sig frågan om vad anställningen av kvinnor under 1900-talet 
inneburit för framväxten och bevarandet av den negativa schablonbilden av 
bibliotekarien. Denna målar upp bibliotekarien som en grå och snipig tant som skäller 
på de som inte är tysta på biblioteket (Rydbeck 2001, s. 21). Stereotypa bilder av 
bibliotekarier diskuterar vi under rubriken 2.5 nedan.  
 
Att folkbiblioteken under en lång tid varit styrda av män framhåller litteraturvetaren 
Lisbeth Stenberg, i boken Männens bibliotek – en kvinnosak. I boken, som även är 
skriven av bibliotekschefen Ingrid Atlestam, presenteras de svenska bibliotekens 
historia med utgångspunkt från de två första biblioteksfilialerna i Majorna och 
Redbergslid som för drygt ett sekel sedan öppnades i Göteborg. Även på dessa filialer 
har kvinnodominans och låga löner varit genomgående. Vad författarna finner 
överraskande är att trots den stora majoriteten kvinnor, har de två biblioteken i 
Göteborg styrts av män. Ända fram till 1970-talet dominerade männen på de högsta 
posterna. Ytterligare ett förhållande som tyder på att män synliggjorts är att 
bibliotekens främsta målgrupp från början var män från arbetarklassen. Fram till 
1940-talet var det män som uppmärksammades i låntagarundersökningar (Stenberg 
2003, s. 187ff).  
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2.1.1 Feminiseringen av bibliotekarieyrket  
 
Christina Florin, professor i historia, diskuterar begreppet feminisering i sin 
avhandling Kampen om katedern. I avhandlingen undersöker Florin framväxten av 
folkskolans lärarkår i slutet av 1800-talet. Benämningen feminisering hänvisar till den 
process som inleds när ett stort antal kvinnor börjar arbeta i ett tidigare mans-
dominerat yrke.  
 
Eftersom den rådande genusordningen värderar kvinnor och män olika förändras 
värderingen av ett yrke vid en feminiseringsprocess. Enligt Florin finns det tre 
omständigheter som historiskt varit styrande för om arbetsgivare har föredragit 
kvinnor framför män. För det första har kvinnor i regel anställts om det har kostat 
mindre att anställa kvinnor än män. För det andra har kvinnor vanligtvis anställts om 
de varit tillgängliga för arbetet och för det tredje om de haft den erfarenhet eller 
utbildning som efterfrågats.  
 
Dessutom har föreställningar som baseras på kulturella och biologiska normer 
påverkat vad som anses vara kvinnligt respektive manligt arbete, menar Florin. Män 
har till exempel tilldelats arbete som kräver fysisk styrka medan kvinnor framförallt 
har arbetat inom yrken där deras egenskaper såsom fingerfärdighet och utseende 
betraktats som en tillgång. Även synen att män och kvinnor har olika familjeroller har 
påverkat arbetsdelningen vilket innebär att män har varit huvudförsörjare och därför 
fått yrken där de kan göra karriär. Kvinnor har inte setts som lika karriärdrivna på 
grund av barnafödande och ansvaret för hushållet.  
 
Enligt Florin finns det en annan viktig faktor som bestämmer vilka arbeten som blir 
kvinno- respektive mansdominerade. Hur ett yrke värderas har påverkats av den 
manliga normen i samhället. Män har haft makt att utestänga kvinnor från yrken och 
utbildningar och det är män som har skapat ideologier om vad som är manligt eller 
kvinnligt arbete eftersom de till stor del har varit arbetsgivarna på arbetsmarknaden. 
Arbetsdelningen mellan män och kvinnor har bevarats genom att skillnader mellan 
könen har setts som naturliga (Florin 1987, s. 33f). Vi avser inte att fördjupa oss i 
Florins resultat utan vi vill endast lyfta fram begreppet feminisering för att nedan 
presentera hur det använts av biblioteksforskare.   
 
Enligt den amerikanska forskaren Dee Garrison fick feminiseringen av bibliotekarie-
yrket oförutsedda konsekvenser för bibliotekets verksamhet och för profession-
aliseringen av yrket. Resultatet blev att biblioteksvärlden bevarade kvinnors låga 
status i USA vilket sin tur gav biblioteket en marginell roll i samhället. År 1979 gav 
Garrison ut boken Apostles of Culture i vilken hon undersökt det amerikanska 
bibliotekarieyrkets framväxt och utveckling ur ett genusperspektiv.  
 
Garrison pekar på en mängd orsaker som bidrog till att biblioteken blev kvinnornas 
område. Vid sidan av expansionen av andelen bibliotek vid andra hälften av 1800-
talet var en annan orsak till rekryteringen av kvinnor att vita medelklasskvinnor 
alltmer fått tillträde till att utbilda sig på college. Dessutom var kvinnorna utestängda 
från många yrken. Detta bidrog också, enligt Garrison, till att lönerna ytterligare 
kunde pressas ner i de kvinnodominerade yrkena.  
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Ytterligare en faktor som, enligt Garrison, möjliggjorde feminiseringen var att de 
manliga bibliotekarierna inte motsatte sig att kvinnor anställdes på biblioteket. Detta i 
sin tur samspelade med att bägge könen såg bibliotekarieyrket som en förlängning av 
den kvinnliga sfären, hemmet och hushållet. Yrket passade kvinnors natur, värden 
och egenskaper vilka representerades av fromhet, moralism och sensitivitet. 
Kvinnornas lämplighet att arbeta med serviceyrken som till exempel lärare, 
sjuksköterskor och bibliotekarier kopplades således till kvinnliga egenskaper vilket i 
sin tur inte rubbade eller hotade den traditionella arbetsdelningen mellan man och 
kvinna (Garrison 1979, s. 173ff). Garrison menar också att det inom bibliotekarie-
yrket fanns arbetsuppgifter som ansågs passa den kvinnliga naturen. En av dessa 
uppgifter var katalogisering som krävde tålamod, uthållighet och detaljprecision, 
egenskaper som i sin tur tillskrevs kvinnor mot bakgrund av deras roll som mor och 
maka. Även biblioteksarbete riktat mot barn var kvinnornas område, eftersom det 
passade in i den stereotypa bilden av kvinnliga sysslor. Garrison menar även att 
barnbiblioteksverksamheten gav kvinnorna möjlighet att fritt uttrycka sin egen image, 
utan ifrågasättande från de manliga bibliotekscheferna (Garrison 1979, s. 179f). 
 
Enligt Garrison finns det inget i bibliotekslitteraturen, skriven före 1900 som visar att 
kvinnorna protesterade mot sina låga löner. De flesta var istället stolta över sitt yrke 
och det sociala ansvar det innebar. Samhällets krav på giftermål och synen att 
kvinnans sfär är hemmet var en av anledningarna till att de kvinnliga bibliotekarierna 
inte kämpade för att få högre status och lön, enligt Garrison. När kvinnorna 
tilldelades sina egna områden på arbetsmarknaden och isolerades från andra, mer 
välbetalda yrken, kunde därigenom den könsmässiga segregeringen etableras. Dagens 
problem med låg status och lön samt svårigheten för bibliotekarieyrket att bli erkänd 
som en profession är, enligt Garrison, ett resultat av feminiseringen av biblioteks-
verksamheten som tog fart under slutet av 1800-talet (Garrison 1979, s. 180ff). 
 
Garrisons hypotes om feminiseringen av bibliotekarieyrket har dock kritiserats av 
flera forskare på området. Enligt Roma Harris, kanadensisk professor i informations- 
och mediavetenskap, innebär feminiseringshypotesen att Garrison skyller den låga 
statusen och lönen på kvinnorna och kvinnodominansen. Harris hävdar att 
feminiseringshypotesen är uppbyggd på en stereotyp bild av arbetsfördelningen 
mellan kvinnor och män. Denna stereotyp leder till att män stängs ute och kvinnor 
hålls kvar i dessa organisationer.  
 
Enligt Harris är den stora bristen med feminiseringshypotesen att den inte beaktar att 
kvinnors arbete generellt är undervärderat. Att kasta ljus över detta förhållande bidrar, 
enligt Harris, till att förklara varför yrken som domineras av kvinnor har lägre status. 
Samtidigt finns, menar Harris, en fördel med feminiseringshypotesen genom att den 
uppmärksammar kvinnodominerade yrkens specifika drag som har uppstått på grund 
av att majoriteten av de anställda är kvinnor (Harris 1992, s. 14ff).  
 
En annan av Garrisons kritiker är den amerikanska historikern Suzanne Hildenbrand. 
Kärnan i Hildenbrands kritik är, liksom för Harris, Garrisons syndabockstanke, det 
vill säga att kvinnorna själva bär ansvaret för bibliotekarieyrkets låga ställning. 
Hildenbrand menar att Garrisons tes, att dåtidens kvinnliga bibliotekarier var passiva 
och underkastade sig de traditionella könsrollerna samt att detta ledde till förstelning 
av en annars lovande institution, inte är hållbar. Det material som Garrison 
presenterat kan istället användas för att bevisa att det lika gärna kan ha varit de 
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amerikanska folkbibliotekens marginalitet under andra hä lften av 1800-talet som 
ansvarar för den låga statusen, menar Hildenbrand. Att kvinnor anställdes berodde, 
enligt Hildenbrand, på att det fanns få karriärvägar inom yrket (Hildenbrand 1983, s. 
10ff).  
 
Hildenbrand menar dessutom att det är för enkelt att ge dåtidens och även samtidens 
kvinnliga bibliotekarier skulden för dagens yrkesmässiga problem med låg status och 
lön, liten budget och svag image, eftersom det knappt finns litteratur som visar hur 
dåtidens kvinnor bidrog till utvecklingen av yrket. De skrifter som bevarats är 
dessutom oftare skrivna av privilegierade män i högre positioner. Den manliga eliten 
som finns inom professionen styr också forskningen och tidskrifterna vilket bidragit 
till kvinnornas marginaliserade roll i bibliotekshistorien. Hildenbrand hävdar att det 
funnits ett motstånd inom biblioteksvetenskapen att fokusera på kvinnocentrerad 
forskning utom i samband med Garrisons feminiseringshypotes. Under 1990-talet har 
dock denna syn ifrågasatts alltmer. Många feministiska forskare har krävt att kvinnor 
tillskrivs en central roll i uppbyggnaden av amerikanska bibliotek. Hildenbrand 
eftersträvar en ny och mer sanningsenlig bibliotekshistoria (Hildenbrand 1996, s. 1ff). 
 

2.2 Bibliotekarieyrkets status och image  
 
I detta avsnitt presenterar vi studier som behandlar bibliotekarieyrkets status och 
image med utgångspunkt från allmänhetens, forskares och bibliotekariers syn. Vi 
inleder med att redogöra för internationella studier för att därefter ta upp svensk 
litteratur som berör bibliotekarieyrket och status.  
 
Den holländska forskaren R.A.C. Bruijns gav 1992 ut undersökningen Status and 
Image of the Librarian. Studien genomfördes mot bakgrund av IFLAs4 satsning på 
forskning om bibliotekarieyrket status och image vid denna tid. Bruijns utgångspunkt 
var att ta reda på allmänhetens åsikter om bibliotekarieyrkets status och image. För att 
undersöka bibliotekarieyrkets status, både inom folkbibliotek och akademiska 
bibliotek, delades en enkät ut till 2 742 människor i tolv länder, varav majoriteten 
västerländska. Sverige var dock inte representerat. Enkäten syftade också till att 
undersöka allmänhetens bild av bibliotekariens arbetsuppgifter och bibliotekariers 
personliga egenskaper. Dessutom ville Bruijns ta reda på om allmänheten ansåg att 
bibliotekarieyrket är mer lämpat för män eller kvinnor eller om det uppfattas som 
neutralt.  
 
Begreppet status definierar Bruijns, i en yrkeskontext, som socialt erkännande. Status 
har dock ingen fast betydelse utan förändras när samhället och dess kultur förändras. 
Enligt Bruijns är människors yrke den faktor som oftast kopplas samman med status 
och prestige i dagens samhälle. Vad gäller begreppen status och prestige anser 
Bruijns att de i princip är synonyma: 
 

The social status a person is thought to have because of his ”occupation” can then be 
seen as the prestige this person has on the basis of knowledge, expertise and, possibly 
highly appreciated talent and characteristics  (Bruijns 1992, s. 1).  

 

                                                 
4 International Federation of Library Associations 
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Ett yrkes status påverkas dessutom av den image som människor tillskriver ett yrke, 
eller snarare de faktorer som oftast kopplas samman med status. ”Image” betyder 
vanligtvis den stereotypa uppfattningen som människor har av någon eller något. 
Image skapas av karakterisering av människor och är uppbyggd av generaliseringar 
av verkligheten och är därför inte nödvändigtvis sann (Bruijns 1992, s. 1ff). 
 
I enkätens första del presenterades en lista över 30 olika yrken där folkbibliotekarie 
och bibliotekarie vid akademiskt bibliotek ingick. De som svarade på enkäten 
rangordnade respektive yrke på en skala mellan ett och tio med utgångspunkt från 
faktorer som vanligtvis påverkar status (Bruijns 1992, s. 7). Resultatet visade att de 
viktigaste faktorerna som bestämde ett yrkes status var utbildning samt graden av 
ansvar (Bruijns 1992, s. 45).  
 
Folkbibliotekariens sociala status uppgick till 5,6 poäng på den tiogradiga skalan. 
Högst poäng fick domare med 8,6 poäng och lägst poäng, 2,7 fick hembiträde 
(Bruijns 1992, s. 13). Bruijns skriver att åsikter om bibliotekarieyrkets status skiljde 
sig beroende på respondenternas ålder. Ju äldre respondenterna var, ju högre status 
gav de bibliotekarier (Bruijns 1992, s. 45).  
 
På frågan om hur attraktivt ett yrke är hamnade folkbibliotekarie på 5,1 poäng 
(Bruijns 1992, s. 19). Utbildningsnivån för en folkbibliotekarie fick 6,5 poäng 
(Bruijns 1992, s. 25) och på frågan hur hög inkomsten bör vara fick folkbibliotekarie 
poängen 5,9 av 10 (Bruijns 1992, s. 31). Siffrorna representerar genomsnittsvärdet. 
Folkbibliotekarien hamnade således genomgående någonstans i mitten, tillsammans 
med bland annat sjuksköterska och socialarbetare. I resultatet av studien framgick 
dessutom att bibliotekarie vid akademiskt bibliotek generellt fick högre poäng än 
folkbibliotekarien. Bruijns förklarar det med att de förra anses ha högre status och 
därmed högre lön än de senare. Utifrån studiens resultat hävdar Bruijns, att inkomst 
och status är klart relaterade till varandra men att det snarare är statusen som 
bestämmer ett yrkes inkomst, inte det motsatta (Bruijns 1992, s. 45ff).  
 
Angående image visar studien att bibliotekarier oftast karakteriseras som en ordentlig 
person som tycker om att arbeta med människor. De yngre respondenterna ansåg, i 
högre grad än äldre, att bibliotekarieyrket var ett enkelt och rutinbaserat yrke och fler 
kvinnor än män tyckte att bibliotekarieyrket var intressant och varierande. 
Bibliotekarieyrket ansågs, av majoriteten av respondenterna, vara neutralt, det vill 
säga lämpligt för både kvinnor och män. 15 procent tyckte dock att bibliotekarieyrket 
passar kvinnor bäst och det var framförallt män, lågutbildade och människor över 55 
år som var av den uppfattningen.  
 
Sammanfattningsvis menar Bruijns, med bakgrund från sin studie, att bibliotekarie-
yrkets status och image överensstämmer med tidigare undersökningar som gjorts. 
Yrkets status är således densamma (skrivet 1992) som för 20-25 år sedan, hävdar 
Bruijns. Eftersom både folkbibliotekarier och bibliotekarier som arbetar på 
akademiska bibliotek inte har högre status i jämförelse med andra yrkesverksamma 
som kräver akademisk utbildning, till exempel biologer och arkitekter, drar Bruijns 
slutsatsen att akademiker förlorar status om de väljer bibliotekarieyrket. Vidare 
hävdar Bruijns att han inte tror att bibliotekarieyrkets status kommer att hö jas i 
framtiden. Detta pessimistiska uttalande grundar han på flera antaganden. Till 
exempel anser han att yrken i den teknologiska sektorn, i vilken bibliotekarieyrket 
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inte ingår i, har eller kommer att få högre status. Vi är medvetna om att påståendet 
naturligtvis kan ifrågasättas idag mot bakgrund av den ökade betoningen på IT i 
bibliotekssektorn, både med avseende inom utbildningen och inom yrket. 
 
Bruijns menar också att bibliotekarieyrkets status inte kommer att höjas eftersom de 
unga respondenterna i hans undersökning genomgående rankade bibliotekarieyrket 
lägre på statusskalan än vad de äldre respondenterna gjorde. Bruijns menar dessutom 
att personer som söker sig till bibliotekarieyrket är de som kan identifiera sig med 
yrkets image. Detta gör att yrket inte kommer att kunna nå högre status på grund av 
att de människor som dras till yrket inte har förmågan att förändra synen på 
biblioteket och bibliotekarien (Bruijns 1992, s. 47ff).  
 
Hans Prins och Wilco De Gier har i en annan IFLA-studie istället, genom enkäter och 
intervjuer, undersökt bibliotekariers uppfattningar om yrket status och image. Studien 
är internationell och representerar 90 länder. Status och prestige, vilket vi uppfattar att 
även Prins och De Gier likställer, definieras som den respekt som tillskrivs ett yrke. 
Status och prestige är relationella begrepp vilket innebär att ett yrkes status endast 
kan betraktas i jämförelse med andra yrken. Image hänvisar författarna till det sätt 
som allmänheten uppfattar ett yrke (Prins & De Gier 1995, s. 16ff).  
 
Deras resultat visar att bibliotekarieyrkets status betraktas som låg men att detta 
skiljer sig åt lokalt, regionalt och globalt. En orsak till yrkets låga status kan vara dess 
brist på synlighet. Med detta menas att allmänheten och beslutsfattare inte har 
tillräcklig insyn i vad som händer inom biblioteksområdet vilket, enligt bibliotekarier, 
leder till låga biblioteksanslag och låga löner. Prins och De Gier anser att den 
viktigaste frågan som bibliotekarier måste ta itu med innan imageproblemet kan 
åtgärdas är vilken image bibliotekarier eftersträvar. Författarna menar att 
bibliotekarier är dåliga på att marknadsföra sig och sin verksamhet. För att 
biblioteken och yrket ska få högre status krävs det således att bibliotekarier visar sitt 
ansikte utåt.  
 
När det gäller utbildningen har den en långvarig negativ effekt på yrkets status, menar 
Prins och De Gier. En anledning till denna effekt kan vara att bibliotekarie-
utbildningen ofta är ett andra- eller tredjehandsval för studenter. De som söker sig till 
bibliotekarieutbildningar förknippar ofta yrket med kärlek till böcker och läsning 
vilket, enligt Prins och De Gier, kan ses som felaktiga grunder i allmänhetens ögon 
för att välja ett yrke (Prins & De Gier 1995, s. 59ff). 
 
Ännu en orsak till bibliotekarieyrkets låga status kan vara dess kvinnliga prägel, 
menar Prins & De Gier. Författarna fördjupar sig inte vidare i vad som kan vara 
orsakerna till denna koppling (Prins & De Gier 1995, s. 22).  
 
”The problems of image, reputation and status have been of concern of the library and 
information services for years, if not decades”, skriver Russell Bowden, en av 
redaktörerna till IFLA-studien The Status, Reputation and Image of the Library and 
Information Profession från 1994 (Bowden 1994a, s. 9).   
 
Utgångspunkten för studien är att bibliotekarieyrkets image är svag. Yrket har lågt 
anseende och som en följd av det får även de yrkesverksamma låg status vilket 
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synliggörs genom låga löner. Bowden poängterar att dessa problem skiljer sig åt 
mellan olika länder men att de existerar i stort sett överallt (Bowden 1994a, s. 10).  
Studien innehåller ett antal artiklar skrivna av människor från olika länder, mot 
bakgrund av ett seminarium som hölls i New Delhi 1992. Bowden har själv skrivit en 
artikel, vilken vi väljer att referera från eftersom den sammanfattar några av 
orsakerna till de problem som bibliotekarieyrket antas brottas med.  
 
Bland annat menar Bowden att bibliotekarieyrkets status är låg i jämförelse med 
exempelvis jurist- och läkaryrket. En anledning till det kan vara att de sistnämnda 
ägnar sig åt frågor som handlar om liv och död och anses därför vara livsviktiga i 
samhället. En annan aspekt som Bowden tar upp är att läkare och jurister ser sig 
själva som professionella vilket är en förutsättning för att ett yrke ska bli betraktat 
som en profession i samhället. När det gäller bibliotekarierna råder det delade 
meningar huruvida de anser att yrket är en profession eller inte vilket leder till stor 
osäkerhet, menar Bowden (Bowden 1994b, s. 28f). 
 
Liksom Prins och De Gier menar Bowden att en annan faktor som bidrar till 
bibliotekarieyrkets låga status och image är allmänhetens bristande kunskap om vad 
bibliotekariers kompetens innebär och vad bibliotekens verksamhet syftar till. 
Bowden menar att denna okunskap kan hänga samman med bibliotekariers 
osynlighet. Allmänheten kommer oftast i kontakt med de arbetsuppgifter som de ser, 
exempelvis att bibliotekarier lånar ut böcker och sätter upp böcker i hyllor. Att 
bibliotekarier inte behöver vara legitimerade påverkar också allmänhetens bild av 
yrket negativt, menar Bowden.  
 
Bowden lyfter, liksom Prins och De Gier, fram att kvinnodominansen är markant 
inom bibliotekarieyrket i många länder. Eftersom kvinnor har låg status i många 
länder har kvinnliga bibliotekarier svårt att skapa kontakter med myndigheter och 
politiker. Bowden anser att det är synd att det ska vara så men diskuterar inte 
problemet utförligare (Bowden 1994b, s. 30f). 
 
Något vi reagerat över när vi arbetade med studierna ovan är att författarna oftast 
diskuterar och jämför bibliotekarieyrket med akademikeryrken, som till exempel 
läkaryrket eller juristyrket. Ser vi till denna jämförelse är bibliotekarieyrket inte ett 
högstatusyrke. Samtidigt tror vi att om forskningen om status och yrken inte ser till 
samtliga yrken ger det en skev bild av vad status innebär.  
 
Även i Sverige diskuteras bibliotekens och bibliotekarieyrkets status och image, 
vilket framförallt uppmärksammas i olika bibliotekstidskrifter. Det pågår dessutom en 
debatt huruvida bibliotekarieyrket är en profession eller inte (Häggström 2002, s. 
245). Vi har gjort ett begränsat urval av svenska studier och artiklar som berör 
bibliotekarieyrkets status och image.  
 
Barbro Thomas menar att alla typer av skrifter, artiklar och måldokument som 
behandlar bibliotekarieyrket pekar på att yrkesrollen är svag. Framförallt beror det på 
att bibliotekarieyrket genom historien varit ett låglöneyrke och genom det har yrkets 
status och yrkesidentitet försvagats. Enligt Thomas är det inte bara lönen som 
påverkar yrkesidentiteten. Andra förhållanden som biblioteken länge kämpat med är 
exempelvis bibliotekariekårens svårigheter att tydliggöra kärnan i verksamheten. Ofta 
används laddade ord för att beskriva bibliotekens roll (Thomas 1991, s. 142ff).  
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Thomas artikel är över tio år gammal så för att visa att dessa problem än idag tycks 
bestå har vi valt att hänvisa till en färsk artikel från DIK Forum. I artikeln har Eva 
Bergstedt intervjuat Joneta Belfrage på Bibliotekstjänst. Belfrage anser att det är på 
tiden att bibliotekarier lär sig att marknadsföra biblioteken. Samtidigt hävdar Belfrage 
att begreppet marknadsföring har en negativ klang för anställda inom kultursektorn 
eftersom det kopplas samman med kommersialism och vinstdrivande verksamhet. I 
tider av ekonomiska neddragningar är det dock viktigt att visa politiker att biblioteken 
och dess verksamhet behövs. Det är också, enligt Belfrage, nödvändigt att 
bibliotekarier visar att biblioteken är mer än en plats där det lånas ut böcker. 
Bibliotekens roll för integration, demokrati, livslångt lärande och fri tillgång till 
information är det därför viktigt att bibliotekarier framhäver. Marknadsföring innebär 
upplysning vilket är nödvändigt för att biblioteken inte ska drabbas av minskade 
anslag (Bergstedt 2004, s. 20f).  
 
Under hösten 1997 och våren 1998 genomförde bibliotekariernas fackliga 
organisationer i Finland, Island, Norge och Sverige, en minnesinsamling bland 
bibliotekarier. 550 nordiska bibliotekarier från olika typer av bibliotek ombads skriva 
ner svar på frågor om bibliotek och bibliotekarierollen. Resultatet av arbetet redovisar 
Peter Almerud i rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen en rapport 
från fyra nordiska länder.  
 
Bakgrunden till undersökningen var den pågående diskussionen om bibliotekens och 
bibliotekariers roll i samhället och i synnerhet i förhållande till IT-utvecklingen och 
betoningen på lärande. Almerud menar att det i sammanhanget främst varit 
biblioteken som betonats, medan bibliotekariernas roll fått mindre uppmärksamhet. 
Eftersom forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap är relativt 
nyetablerad är det, enligt Almerud, viktigt att mer forskning bedrivs om 
bibliotekariers syn på sitt yrke och sin yrkesroll. Almerud menar också att mer 
forskning behövs för att nyansera den traditionella bilden av biblioteket och 
bibliotekarien. Syftet med rapporten var därför att ”få och ge en bild av bibliotekarien 
och biblioteken ur bibliotekariernas eget perspektiv och därmed också ge ytterligare 
underlag för en bred diskussion om bibliotekens framtida roll” (Almerud 2000, s. 4).  
 
Sammanställningen av berättelserna visar att bibliotekarierna representerar en 
välutbildad och engagerad yrkeskår. Den verksamhet bibliotekarierna utför är ofta 
omtyckt av allmänheten menar många. Trots det är det flera som anser att 
bibliotekarier ofta är osynliga och att deras kompetens måste framhävas. Almerud 
menar att många av bibliotekarierna tror att omgivningen underskattar yrket. Flera 
bibliotekarier anser att synliggörandet, eller snarare bristen därav, kan kopplas 
samman med yrkets status och lön, skriver Almerud. Att synliggöra och 
marknadsföra både yrket och biblioteket är därför av yttersta vikt (Almerud 2000, s. 
5ff).  
 

2.3 Kvinnodominerade yrken och professionalisering  
 
Inom bibliotekarieyrket, liksom andra kvinnodominerande yrken, pågår en diskussion 
kring status och image. Denna diskussion kopplar Roma Harris samman med frågan 
om bibliotekarieyrket är en riktig profession i sin studie Librarianship. The Erosion 
of a Woman’s Profession, från 1992.  
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Kvinnodominerande yrken såsom bibliotekarie, sjuksköterska och socialarbetare 
betecknas ofta som semiprofessioner, vilket implicerar att de inte nått full 
professionsstatus. Den litteratur som behandlar professionalisering i anknytning till 
dessa yrken är, enligt Harris, besatt av tanken på status. Harris menar att 
professionaliseringssträvandet utgår från ett manligt mönster och manliga kriterier 
och att yrket därigenom bortser från den stora andelen kvinnor och deras påverkan på 
yrket. 
 
Ett exempel på maskulinisering som Harris lyfter fram är viljan att ersätta namnet 
”bibliotekarie” med ett mer statusladdat begrepp för att stärka yrkets image. Namn 
som ”consultants”, ”information brooker” och ”information scientist” har föreslagits 
för att få bort bibliotekarieyrkets stämpel som lågstatusyrke. Det är framförallt 
manliga bibliotekarier som uttrycker en önskan att undvika yrkesbenämningen 
bibliotekarie. I stället har de föreslagit en mer könsneutral eller maskulin titel som 
”educator” eller ”information scientist” (Harris 1992, s. 35ff).  
 
Bibliotekarieyrkets professionaliseringssträvande innebär, enligt Harris, en risk att 
yrket ska tappa sin feminina identitet. Denna strävan har dessutom resulterat i ett 
snedvridet belöningssystem där de uppgifter som betraktas som maskulina, såsom 
teknik, administration och ledarskap värderas högre än exempelvis verksamhet för 
barn och katalogisering, vilka förknippas med kvinnor (Harris 1992, s. 1ff).  
 
Eftersom bibliotekarieyrket stundtals kopplas samman med begreppet semiprofession 
diskuterar Harris hur en profession vanligtvis definieras. Harris menar att utgångs-
punkten för att definiera en profession oftast varit den så kallade ”trait-theory”. 
Genom att ställa upp vissa kriterier går det, enligt denna teori, att avskilja 
professioner från semiprofessioner och andra yrken. Några av de vanligaste 
kriterierna är: en avancerad universitetsutbildning, en unik och abstrakt kunskapsbas, 
en gemensam yrkeskodex för de praktiserande, serviceorientering samt autonomi och 
auktorisering över verksamheten.  
 
Semiprofessioner saknar ofta en eller flera av dessa kriterier men enligt teorin kan de 
uppnå professionell status om de lyckas uppfylla kriterierna. Företrädare för ”trait-
theory” har dock kritiserats för att inte kunna enas om vilka kriterier som bör vara 
styrande. Trots kritiken har denna teori ändå lämnat sina spår genom att påverka i 
bibliotekens diskussion om den låga statusen och strävandet mot professionalisering 
(Harris 1992, s. 5ff). Harris menar också att de yrken som kallas semiprofessioner 
inte är så olika de yrken som benämns professioner och vars medlemmar till stor del 
utgörs av män: ”In many respects these occupations are not all that different from the 
elite, male-dominated professions to which they are so often compared, except insofar 
as they are valued” (Harris 1992, s. 9). 
 
Harris menar alltså att den största skillnaden är att bibliotekarieyrket, liksom andra 
kvinnodominerade yrken, i dagens samhälle är lägre värderat i relation till manligt 
dominerade professioner. Detta synliggörs också genom att kvinnodominerade yrken 
ofta är kontrollerade av män, både inom och utanför yrket. Inom yrket synliggörs den 
manliga kontrollen genom att män, den minst representerade gruppen, innehar de 
högre positionerna och är chefer, det vill säga den vertikala segregeringen blir tydlig. 
Den manliga kontrollen är också närvarande utanför yrket genom att det är mans-
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dominerade professioner som bestämmer hur kvinnodominerade yrken ska 
organiseras och vad de ska innehå lla (Harris 1992, s. 3).  
 
Vad vi vill betona är att Harris inte nämner eller diskuterar huruvida det finns 
semiprofessioner som är dominerade av män. Vi tror att det finns mansdominerade 
yrken som värderas lägre än de kvinnodominerade semiprofessionerna som Harris 
diskuterar. Vår uppfattning är att bibliotekarier och sjuksköterskor har högre status än 
till exempel lastbilschaufförer och byggnadsarbetare, vilka vi uppfattar som 
mansdominerade yrken. 
 
Enligt Harris är inte lösningen på imageproblemet att ta efter de professioner som 
anses ha hög status genom att försöka anamma en maskulin image. Genom denna 
strävan tappar de kvinnodominerade yrkena sin kärna, nämligen att ge service åt sina 
användare (Harris 1992, s. 17ff). Liksom Harris menar Suzanne Hildenbrand att 
diskussionen om professionaliseringen är snedvriden genom att begreppet profession 
är skapat efter manliga mönster. En följd av detta blir att biblioteken rekryterar fler 
män samt låter männen tillsätta de högre positionerna. Denna vilja finns också bland 
andra kvinnodominerande professioner där professionsstatus jämförs med 
maskulinisering (Hildenbrand 1996, s. 3).  
 
Anledningen till att yrken som bibliotekarie och sjuksköterska har svårt att bli 
erkända som professioner och uppnå hög status är alltså, enligt Harris, att kvinnor i 
samhället värderas lägre än män. Därför uppmärksammas heller inte kvinno-
dominerade yrken lika mycket som mansdominerade. För att omvärdera det arbete 
som kvinnor ofta utför är det därför nödvändigt att utgå från ett genusperspektiv när 
man talar om status. Vad som är nödvändigt, enligt Harris, är inte att sträva efter att 
efterlikna manliga professioner utan istället att lyfta fram kvinnodominansen och den 
påverkan den haft på bibliotekarieyrket. Även de arbetsuppgifter som vanligtvis 
utförs av kvinnor måste omvärderas (Harris 1992, s. 12ff).  
 

2.4 Könsmärkning i kvinnodominerade yrken  
 
I detta avsnitt redogör vi inledningsvis för tidigare forskning som undersöker 
bibliotekariers syn på könsfördelningen inom yrket. Därefter presenterar vi en studie 
om könssegregering inom sjuksköterskeyrket och avslutningsvis refererar vi till en 
studie som behandlar IT och folkbibliotek.  
 
I magisteruppsatsen Kön och Status undersöker Eva Borgvall hur folkbibliotekarier 
på två folkbibliotek relaterar till status och könsmärkning inom bibliotekarieyrket. 
Borgvall utgår från ett organisations- och genusperspektiv och en av hennes 
teoretiska utgångspunkter bygger på Hanna Westberg-Wohlgemuths avhandling om 
könsmärkningsprocessen, vilken vi också valt att använda.  
 
Genom intervjuer med tio folkbibliotekarier, åtta kvinnor och två män, och två 
kvinnliga bibliotekschefer, fann Borgvall att det finns flera olika faktorer som 
påverkar yrkets status. En av dessa faktorer är den informella hierarkin vilken 
placerar barnbibliotekarien och uppsökande verksamhet längst ner. Enligt Borgvalls 
informanter är det inte deras egna åsikter som påverkar hierarkin, men de var ändå 
medvetna om att det är dessa uppgifter som har låg status, på grund av att de är 
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slitsamma arbetsuppgifter. Uppgifter där bibliotekarien inte har så mycket kontakt 
med låntagarna ansåg de flesta av Borgvalls informanter ha högre status. De sade 
också att det är lättare för män att få denna typ av tjänst. Flera av de kvinnliga 
informanterna ansåg att männen, trots sin minoritetsställning har fördelar, till exempel 
får de oftare välja arbetsuppgifter själva, i jämförelse med kvinnliga bibliotekarier.  
 
Angående könsmärkning fann Borgvall att det framförallt var tekniken och 
anställningsvillkor inom yrket som könsmärktes. Tekniska apparater och IT är 
männens områden medan deltid och barnbibliotekstjänster kopplas samman med 
kvinnor. Flera av Borgvalls informanter hävdade att det är tydligt att bibliotekarie-
yrket är kvinnodominerat vilket framförallt synliggörs genom låga löner (Borgvall 
2000, s. 34ff).  
 
Som vi nämnt i problembeskrivningen fann Ottosson och Sagefjord att det främst är 
de låga lönerna och den låga statusen som är ett problem inom bibliotekarieyrket. 
Samtliga av deras informanter ansåg att det därför skulle vara bättre med en jämnare 
könsfördelning inom yrket. En ökad andel män skulle dessutom bidra till en bredare 
kompetens på grund av att män och kvinnor har olika erfarenheter och intressen, 
menade Ottossons och Sagefjords intervjupersoner.  
 
Liksom Borgvall har Ottosson och Sagefjord använt sig av genusteorier där bland 
annat könsmärkning ingår. En av Ottossons och Sagefjords frågeställningar rör 
fördelar inom yrket, det vill säga om män eller kvinnor upplever att de har några 
fördelar gentemot det andra könet. De kvinnliga bibliotekarierna ansåg att männen 
har vissa fördelar i jämförelse med kvinnor i yrket. Bland annat trodde de att 
låntagarna tror att män oftare är chefer, något som däremot männen inte höll med om. 
Männen menade dock att de har en fördel av att vara i minoritet genom att de har 
tillåtelse att göra bort sig. Männen tyckte också att de är mer populära och 
omsvärmade. De ansåg inte att det fanns några större svårigheter att vara i minoritet 
på arbetsplatsen. De intervjuade kvinnorna menade däremot att män har lättare att få 
anställning på en kvinnodominerad arbetsplats och accepteras där, i jämförelse med 
kvinnor som söker sig till arbetsplatser som domineras av män (Ottosson & Sagefjord 
1996, s. 67ff).  
 
Liksom Borgvalls informanter menade folkbibliotekarierna som Ottosson och 
Sagefjord intervjuade att teknik är en manlig syssla vilket ansågs bero på deras 
könsroll. Män förväntas hantera tekniken genom att se till så att den fungerar och om 
problem uppstår är det deras ansvar att lösa dem. Både män och kvinnor trodde att 
män oftare söker och får högre tjänster än kvinnor generellt i arbetslivet. Till skillnad 
från kvinnorna trodde dock inte männen att så är fallet i bibliotekarieyrket. Männen 
sade att anledningen till att kvinnor tror att män oftare blir chefer inom bibliotekarie-
yrket är att kvinnor vill hävda sig mot hur det historiskt sett ut mellan män och 
kvinnor. Dessutom ansåg männen att den rådande diskussionen om det låga antalet 
kvinnor på ledande poster inom arbetslivet påverkar kvinnorna (Ottosson & Sagefjord 
1996, s. 68f). 
 
Det finns få studier som har inriktat sig på mäns uppfattningar om bibliotekarieyrkets 
könsfördelning och dess konsekvenser. Ett av undantagen är den amerikanska 
professorn James V. Carmichaels artikel ”The Male Librarian and the Feminine 
Image: A Survey of Stereotype, Status, and Gender Perceptions”. Carmichael pekar 
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på att de flesta studier som har undersökt manliga och kvinnliga bibliotekariers 
villkor utgår från att yrket är vertikalt stratifierat, det vill säga att männen innehar de 
högre positionerna. De utgår också från de kvinnliga bibliotekariernas perspektiv för 
att visa att bibliotekarieyrket inte är jämställt eftersom kvinnors villkor är sämre än 
mäns. Carmichael menar dock att det hierarkiska tänkandet sällan ifrågasätts utan det 
tas för givet att makt, högre positioner och status är faktorer som alla strävar efter. 
Därför anser han att det är det viktigt att undersöka hur också män uppfattar 
könsfördelningen inom yrket (Carmichael 1992, s. 412-418).  
 
Studien bygger på 482 enkäter som skickats ut till manliga bibliotekarier, anställda på 
olika typer av bibliotek i USA. Utgångspunkten var att testa vissa antaganden som, 
enligt Carmichael, ständigt återkommer i diskussionen om män och kvinnor inom 
bibliotekarieyrket. Bland annat antas att män alltid strävar efter högre positioner och 
att de alltid har fördelar gentemot kvinnor inom kvinnodominerade yrken. 
Carmichaels studie syftade därför till att ta reda på hur män resonerar kring deras 
eventuella fördelar och könssegregering inom yrket samt vilka manliga stereotyper 
som finns och hur män uppfattar dessa (Carmichael 1992, s. 418f).  
 
Studien visar att nästan 60 procent av de manliga bibliotekarierna ansåg att det finns 
en manlig stereotyp inom bibliotekarieyrket och det var framförallt män i 
tjugoårsåldern och män som arbetade på de bibliotek där kvinnodominansen var högst 
som gav ett jakande svar. Den vanligaste stereotypen som nämndes var feminin eller 
”antagligen homosexuell” (Carmichael 1992, s. 427). 
 
Nästan hälften av männen trodde inte att män har fördelar i yrket gentemot kvinnor, 
exempelvis vad gäller avancering. Hälften av männen ansåg heller inte att det var en 
fördel för dem att vara i minoritet. En tredjedel av männen var medvetna om att 
vertikal segregering till männens fördel existerar, men de flesta kommentarerna på 
enkäten handlade om att män ofta får göra de fysiskt tunga uppgifterna och laga 
maskiner. Några av männen bekräftade dock att manliga bibliotekarier, i högre 
utsträckning än kvinnliga, antas få och vilja ha högre positioner som administratörer 
och chefer. Några av männen sade att om män inte vill sträva mot en högre position 
betraktas de som oambitiösa eller som ”typiska original”. Angående diskriminering 
inom yrket berättade några män som arbetade som ”skolmediaspecialister” att män 
har svårt att få tjänster där de arbetar med barn (Carmichael 1992, s. 430ff).  
 
Utifrån resultatet menar Carmichael att bibliotekarieyrkets stämpel som ett kvinnligt 
yrke bidrar till att mäns självförtroende påverkas negativt. Carmichael påstår därför 
att orsaken till att bibliotekarieyrket är vertikalt segregerat, det vill säga att män oftare 
har administrativa tjänster och ledarpositioner, kan bero på att män vill avskärma sig 
från den kvinnliga sfären. Det behöver således inte bero på att kvinnor antas passa 
bättre eller var mer lämpade för vissa uppgifter såsom att arbeta med barn. Istället 
hävdar Carmichael att könssegregeringen inom yrket kan vara ett resultat av att män 
är rädda att förlora sin maskulinitet om de börjar arbeta inom de mest kvinno-
dominerade områdena, såsom barnbiblioteksverksamhet (Carmichael 1992, s. 435).   
 
Arbetslivsforskaren och psykologen Hans Robertsson har i en studie Maskulinitets-
konstruktion och könssegregering i sjukvård: Manliga sjuksköterskor och hegemonisk 
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maskulinitet5 intervjuat 30 manliga sjuksköterskor om hur de uppfattar, hanterar och 
resonerar kring könsfördelningen inom sitt yrke. Även intervjuer med läkare och 
kvinnliga sjuksköterskor respektive undersköterskor har återanvänts och bearbetats 
från tidigare studier som Robertsson genomfört.   
 
Anledningen till att vi väljer att presentera Robertssons artikel är att den har 
beröringspunkter med den litteratur som diskuterar könsfördelning och könsmärkning 
inom bibliotekarieyrket. Carmichael menar att det finns stora likheter mellan 
bibliotekarieyrket och sjuksköterskeyrket (Carmichael 1992, s. 415). Vi är samtidigt 
medvetna om att sjukvårdens organisation ser annorlunda ut än bibliotekarieyrkets. 
Vårdsektorn har olika personalgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor 
och så vidare. Inom bibliotekarieyrket finns inte samma uppdelning.  
 
I Robertssons studie är det övergripande syftet att öka kunskapen om köns-
segregeringsprocesser. Ytterligare ett syfte är ta reda på hur konstruktionen av 
maskulinitet påverkar könssegregeringen inom sjukvården. Resultatet ska, enligt 
Robertsson, bidra till att minska könssegregeringen, både inom sjukvården och på 
arbetsmarknaden i stort. Att Robertsson belyser sjuksköterskeyrket beror på att yrket 
präglas av både könssegregering och könsmärkning. Könssegregeringen blir till 
exempel märkbar genom att läkaryrket förknippas med män och sjuksköterskeyrket 
med kvinnor. Könsmärkningen av sjuksköterskeyrket kopplar Robertsson samman 
med omsorg och kvinnlighet. Anledningen till att han valt att fokusera på manliga 
sjuksköterskor är att de är ”brytare”, vilket innebär att de bryter mot föreställningar 
om ”kvinnoyrket” sjuksköterska samt föreställningar om maskulinitet. Genom att 
studera manliga sjuksköterskor blir könsegregeringen därmed tydligare, menar 
Robertsson.  
 
Robertsson problematiserar sjuksköterskeyrkets segregering utifrån den rådande 
genusordningen och maskulinitetskonstruktion (Robertsson 2002, s. 1f). Genus-
ordningen innebär att det finns en manlig överordning och en kvinnlig underordning. 
Dessutom bidrar genusordningen till att män vanligtvis har fördelar genom kvinnors 
underordning. På arbetsmarknaden synliggörs genusordningen genom att män oftare 
har mer makt och status än kvinnor. Exempelvis visar studier att när andelen kvinnor 
ökar inom ett yrke minskar yrkets lön och status (Robertsson 2002, s. 7).  
 
Enligt Robertsson hänger könssegregeringen samman med den sociala konstruktionen 
av maskulinitet, vilket innebär att män har ett behov av att separera det maskulina 
från det feminina. En viktig aspekt i formandet av maskulinitet är lönearbete, 
eftersom det är en central faktor i mäns identitetsskapande. Maskulinitets-
konstruktionen bidrar också till att män söker sig till yrken och arbetsuppgifter som 
har en mer maskulin stämpel. Maskulinitet och könssegregering sätts ofta i samband 
men homosocialitet och homofobi, hävdar Robertsson. Homosociala relationer 
innebär att män vänder sig till män i gruppsammanhang och drar fördelar av den 
manliga gemenskapen och stänger därmed ute kvinnor (Robertsson 2002, s. 9ff). 
 
Robertssons resultat visar att manliga sjuksköterskor ofta möter negativa reaktioner 
på grund av sitt yrkesval. De manliga sjuksköterskorna beskrev att de negativa 
kommenterarna vanligtvis fälldes av omgivningen. Till exempel ansåg männens 

                                                 
5 Delstudie från Hans Robertssons avhandling Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, 
könssegregering och jämställdhet.  
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vänner att de gjort ett underligt val mot bakgrund av bristen på karriärmöjligheter och 
den låga lönen. Inom sjuksköterskeyrket var dock reaktionerna positiva. Det var 
framförallt de kvinnliga sjuksköterskorna som ansåg att fler manliga sjuksköterskor 
behövs inom yrket. Fler män skulle innebära mer teknisk kunskap, fysisk styrka och 
en bättre arbetsmiljö. Även för bemötandet av manliga patienter ansåg kvinnorna att 
fler män är önskvärt. Dessutom ansåg de kvinnliga sjuksköterskorna att en ökad andel 
män inom yrket skulle bidra till att statusen och lönerna höjdes. Männen uttryckte att 
de trivs med sitt yrke men sade att de stundtals kände utanförskap gentemot den stora 
majoriteten kvinnor. Bland annat ansåg de att kvinnorna hade mer gemensamt 
sinsemellan men att denna gemenskap också innebar att det blev mycket ”tjafs” på 
arbetsplatsen (Robertsson 2002, s. 15ff). Studien visar samtidigt att manliga 
sjuksköterskor har fördelar gentemot kvinnliga sjuksköterskor vilket bland annat visar 
sig genom att de arbetar med områden som Robertssons informanter förknippade med 
manlighet och status, såsom tekniska och administrativa uppgifter. De manliga 
sjuksköterskorna förväntades också avancera inom yrket vilket bidrog till att de ofta 
gjorde det (Robertsson 2002, s. 21ff).  
 
Liksom Carmichael menar Robertsson att män i brytarpositioner utsätts för negativa 
stereotyper från omgivningen. Enligt Robertsson underbyggs därför köns-
segregeringen i sjuksköterskeyrket genom att män vill söka sig bort från det direkta 
omsorgsarbetet till områden som anses vara mer ”manliga”, eftersom deras manlighet 
eller sexualitet annars kan ifrågasättas (Robertsson 2002, s. 31). Robertssons slutsats 
är att fler män inom ett kvinnodominerat yrke därför inte behöver innebära att 
jämställdheten ökar eftersom män avskärmar sig från de mest feminina och mindre 
statusfyllda områdena. Det enda sättet att nå jämställdhet är, enligt Robertsson, att 
öka kunskapen om de processer som bidrar till könssegregeringen och medvetande-
göra att processerna är sociala konstruktioner som därmed går att förändra 
(Robertsson 2002, s. 32f).  
 

2.4.1 Bibliotekarieyrket och IT  
 
Bibliotekarien och forskaren i pedagogik Bosse Jonsson skriver i artikeln ”Kvinnor, 
män och IT på folkbiblioteket” att IT kan utmana folkbibliotekens kvinnliga 
användare och personal. Mot bakgrund av att tekniken är maskulint könsmärkt 
diskuterar Jonsson i artikeln huruvida folkbibliotekets traditionella roll som 
folkbildare och kulturförmedlare får stå åt sidan när biblioteken alltmer blivit ett slags 
informationscentraler (Jonsson 2001, s. 97f). Jonsson utgår från ett användar-
perspektiv men vi anser ändå att hans artikel har relevans för vår studie eftersom den 
belyser problematiken kultur - information, som vi även berört i anslutning till 
Ottosson och Sagefjords magisteruppsats.   
 
I en tidigare studie som Jonsson genomfört har han intervjuat bibliotekschefer och 
politiker om deras syn på införandet av IT på folkbibliotek. Bland de intervjuade 
framfördes åsikten att IT är viktigt för folkbiblioteken om de ska följa med i 
samhällsutvecklingen men folkbibliotekens traditionella roll fortsätter att bestå. 
Jonsson menar dock att IT förändrar folkbiblioteket drastiskt om det belyses ur ett 
genusperspektiv.   
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Jonsson menar att IT och nya medier har gjort att fler manliga låntagare upptäcker 
biblioteket. Flera undersökningar på området visar att män läser mer referenslitteratur 
än kvinnor medan kvinnor lånar mer än män. En av bibliotekscheferna som Jonsson 
intervjuat menar att männens ökade användning av IT på bibliotek leder till att fler 
blir medvetna om folkbibliotekens verksamhet. Det hänger samman med att män 
förmedlar till andra män att de kan nyttja bibliotekens IT-resurser. Män marknadsför 
också bibliotekens nya roll till politiker. Den intervjuade bibliotekschefen ansåg dock 
att om politiker endast blir upplysta om IT-kopplingen finns det en risk att andra, mer 
traditionella verksamheter kommer i skymundan. Mot bakgrund av det ställer sig 
Jonsson frågan om betoningen på IT kommer att innebära att folkbiblioteken blir en 
manlig sfär (Jonsson 2001, s. 103ff).  
 
För att diskutera frågan utgår Jonsson från professor Geir Vestheims undersökning 
Fornuft, kultur og velferd i vilket Vestheim har tillämpat sociologen Max Webers 
begrepp om rationalitet inom norsk folkbibliotekspolitik. Enligt Vestheim är 
folkbildning värderationell, vilket för folkbiblioteken innebär att det finns ett värde i 
sig att människor bildas. En annan handlingsform är den målrationella handlingen, 
vilken hänvisar till en handling eller verksamhet som inte har ett eget värde utan får 
det utifrån specifika syften eller genom att vissa mål uppfylls. För folkbiblioteken 
skulle det till exempel innebära att människors utbildning är målet. Folkbiblioteken 
skulle då sträva efter att låna ut kurslitteratur så att studerande fullföljer sina studier. 
Vestheim menar att de norska folkbiblioteken utvecklats till målrationella 
institutioner och därigenom har betoningen på förmedlingen av kultur och bildning 
minskat. Jonsson menar att Vestheims resonemang har relevans även i Sverige, det 
vill säga att målrationella argument används för biblioteken. Detta blir märkbart 
genom att folkbibliotek framställs mer som informationscentraler än kultur förmedlare 
i den allmänna debatten (Jonsson 2001, s. 108ff).  
 
Jonsson åskådliggör Vestheims resonemang ur ett genusperspektiv genom att knyta 
an till den norska genusforskaren Hildur Ve. Ve har utveckla t Webers rationalitets-
begrepp genom att visa på mäns och kvinnors inställning till arbete, vilket innefattar 
både lönearbete och hemarbete. Ve menar att mäns förhållande till arbete kan kopplas 
samman med en tekniskt begränsad rationalitet, som hon likställer med mål-
rationalitet. Kvinnors relation till arbete präglas av ansvarsrationalitet i vilket 
värderationaliteten är större än målrationaliteten. När det gäller folkbiblioteken skulle 
det innebära att män och deras värden tar över kvinnornas syn på bibliotekens roll.  
 
Som tidigare nämnts använder män referenslitteratur i större utsträckning än vad 
kvinnor gör. Jonsson menar att datorer ofta fungerar som referenslitteratur. Det 
betyder att folkbiblioteket idag används mer som informationscentral än som 
kulturförmedlare. En fråga som Jonsson tar upp är vilken prioritering som folk-
biblioteken kommer att göra vid ekonomiska neddragningar i framtiden. Problemet 
ställs på sin spets om folkbiblioteken tvingas välja mellan IT-relaterad verksamhet 
som framförallt lockar män eller litteraturförmedlande verksamhet som främst 
intresserar kvinnor och barn. Jonsson menar att ett svar kan vara att det inte 
nödvändigtvis måste innebära att en av de två verksamheterna prioriteras eftersom 
datorer också kan användas till förmedling av bildning och kultur (Jonsson 2001, s. 
111ff).  
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2.5 Myter om kvinnliga och manliga bibliotekarier  
 
I artikeln ”Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb” från 2003 diskuterar Kerstin 
Rydbeck olika stereotypa bilder av bibliotekarien vilka hon hämtat från den skön-
litterära världen, seriestrips och skämtteckningar. Rydbecks utgångspunkt är att 
många människor har en bestämd bild av vad bibliotekarier gör och hur de ser ut. Mot 
bakgrund av detta är därför Rydbecks syfte med artikeln att ta reda på hur de 
stereotypa bilderna av bibliotekarierna ser ut, hur de formats och hur de upprätthålls.  
 
Stereotyper är uppbyggda av förenklade och kollektiva föreställningar om en viss 
grupp, i sammanhanget bibliotekarier. Stereotypa bilder förmedlas framförallt via 
massmedia och genom människors kommunikation och är ofta svåra att förändra. De 
överensstämmer sällan med verkligheten och bidrar oftast till att upprätthålla en 
negativ bild av en grupp. Rydbeck för diskussionen ur ett genusperspektiv mot 
bakgrund av yrkets kvinnodominans (Rydbeck 2003, s. 107f).  
 
Rydbeck beskriver den vanligast förekommande stereotypa bilden av den kvinnliga 
bibliotekarien: ”hon är en medelålders eller äldre kvinna och hon har ofta glasögon 
och knut. Hon är ordningsam och rejäl, men tråkig. Hon behandlas med respekt och 
vördnad och har makt” (Rydbeck 2003, s. 115).  
 
Barbro Thomas uppmärksammar att det finns en könsskillnad i relation till hur 
kvinnliga respektive manliga bibliotekarier framställs i litteraturen. Den snipiga 
tanten har nämligen ingen manlig motsvarighet, menar Thomas. Den litterära bilden 
av den manlige bibliotekarien är istället positiv genom att han framställs som den 
stora lärdomsgiganten (Thomas 1991, s. 144f).  
 
Till skillnad från Thomas menar Rydbeck att bilden av den manliga bibliotekarien 
inte är entydigt positiv. Även de manliga bibliotekarierna kopplas, enligt Rydbeck, 
samman med en negativ stereotyp. Manliga bibliotekarier beskrivs ofta i litteraturen 
som: ”omanliga, inte sällan med rent feminina drag, de är bleka, tråkiga och osexiga, 
och har oftast trista kläder” (Rydbeck 2003, s. 124). Liksom kvinnliga bibliotekarier 
framställs männen som ogifta personer vars enda sysselsättning är att läsa böcker. 
Bibliotekariens yrke framställs som ett kall som syftar till att föra ut litteraturen till 
människor (Rydbeck 2003, s. 122). 
 
De stereotypa bilderna av bibliotekarien förekommer inte bara i Sverige utan överallt 
och Rydbeck menar att de uppstod av flera orsaker. Bilden av den manliga 
bibliotekarien som lärdomsgigant har troligtvis hämtat sitt motiv från tiden innan 
folkbiblioteken etablerades, då bibliotekarieyrket var förbehållet män. För att bli 
forskningsbibliotekarie var det dessutom långt in på 1900-talet ett krav att de som 
anställdes skulle vara amanuenser, något som kvinnor sällan kunde bli. Att 
lärdomsgiganten har ersatts av den feminina och tråkiga manliga bibliotekarien är, 
enligt Rydbeck, ett resultat av att kvinnliga bibliotekarier idag är i majoritet även på 
forskningsbibliotek. Bilden av den äldre ogifta kvinnan med knut hängde troligtvis 
med den amerikanska folkbibliotekstanken när den importerades till Sverige vid 
1900-talets början. Sedan dess har framförallt massmedier bidragit till att hålla 
stereotypen levande (Rydbeck 2003, s. 127ff).  
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Att bibliotekarieyrket än idag är ett kvinnodominerat yrke är, enligt Rydbeck, den 
främsta orsaken till att den negativa stereotypa bilden av den kvinnliga bibliotekarien 
finns kvar. Rydbeck hävdar att det snarare är regel än undantag att kvinnodominerade 
yrken tilldelas denna bild. En förklaring till de negativa föreställningarna är att 
bibliotekarien befinner sig i en maktposition gentemot sina låntagare. Kvinnor som 
har makt framställs nämligen ofta negativt, skriver Rydbeck. En annan bidragande 
faktor till att bibliotekarier beskrivit i negativa ordalag kan bero på att den kvinnliga 
bibliotekarien fått rollen som finkulturens och folkbildningens väktare. Bibliotekarien 
har länge haft rätten att bestämma vad som är god respektive dålig litteratur vilket 
säkerligen fått låntagare att tro att de nekats rätten att själva bestämma sin litterära 
smak. Ytterligare en förklaring till bevarandet av den stereotypa bilden är, enligt 
Rydbeck, att biblioteksanvändare inte är medvetna om att bibliotekariers arbete 
innebär mer än det som är synligt. Det arbete som förekommer utanför utlånings-
diskens sysslor, till exempel katalogisering, har många låntagare inte vetskap om 
(Rydbeck 2003, s. 131ff).  
 
Som alla stereotyper är bilden av den sura kvinnliga bibliotekarien med knut inte 
evig. Idag bidrar IT och information till en annan syn på bibliotekarien 
uppmärksammas. Kunskap om informationshantering är en efterfrågad kompetens på 
arbetsmarknaden. Utbildningen har fått en teoretisk förankring och finns idag på fem 
olika högskolor eller universitet. Rydbeck menar att de nyutbildade bibliotekarierna 
snarare betonar information än folkbildning, vilket säkerligen kommer att förändra 
synen på yrket (Rydbeck 2003, s. 136f).  
 

2.6 Den segregerade arbetsmarknaden 
 
I detta avsnitt kommer vi i stora drag att redogöra för hur könssegregeringen på den 
svenska arbetsmarknaden ser ut. Vi har valt att göra detta för att på så sätt placera in 
folkbibliotekets könsfördelning i ett större sammanhang. Vi börjar med en kortfattad 
historisk bakgrund till könsfördelningen på dagens arbetsmarknad.  
 
Mats Alvesson och Yvonne Due Billing har skrivit boken Kön och Organisation i 
vilken de bland annat redogör för hur den västerländska arbetsmarknaden utvecklats 
från förindustriell tid till idag. Alvesson och Due Billing menar att det sedan 
förindustriell tid har funnits föreställningar om vilka uppgifter som skulle utföras av 
kvinnor respektive män. Det arbete som män utförde var förbundet med prestige och 
makt och om männen utförde kvinnliga sysslor var det ett tecken på att deras status 
minskade. Kvinnornas huvudansvar var hem och familjemedlemmar.  
 
I och med den industriella revolutionen började människor sälja sin arbetskraft. Fler 
kvinnor, framförallt ur arbetarklassen, började också delta i produktionen utanför 
hemmet. Alvesson och Due Billing skriver att eftersom kvinnoarbeten tillskrevs lägre 
värde kunde kvinnor anställas till lägre lön. Gifta medklasskvinnors huvuduppgift var 
dock fortfarande att ta hand om hushållet. Arbetsmarknaden tillhörde, i första hand 
männen vilka sågs som huvudförsörjarna eftersom det var förbjudet enligt lag för 
kvinnor att arbeta inom många områden. Detta medförde att de flesta gifta kvinnor 
blev helt beroende av sina män och deras lön.  
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I Sverige började på 1950-talet allt fler kvinnor förvärvsarbeta. Alvesson och Due 
Billing menar att husmödrarnas tid kulminerade. Välfärdsystemet började att få fäste i 
Sverige, vilket bland annat ledde till att en offentlig barnomsorg växte fram. Perioden 
kännetecknades även av en ekonomisk tillväxt som resulterade i en stark efterfrågan 
på arbetskraft. Dessa faktorer bidrog till att fler och fler kvinnor i Sverige började ge 
sig ut i arbetslivet och framförallt till den offentliga sektorn (Alvesson & Due Billing 
1999, s. 61-68). I Sverige överensstämde alltså den snabba utbyggnaden av den 
offentliga sektorn med kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Det är dessutom 
viktigt att komma ihåg att den offentliga sektorn inte hade kunnat byggas ut om inte 
kvinnorna börjat lönearbeta. 
 
Alvesson och Due Billing menar att den traditionella arbetsdelningen, vilken vi ovan 
kortfattat beskrivit, lade grunden till dagens könssegregering i arbetslivet. De flesta 
av de industrialiserade länderna har idag en arbetsmarknad som kan delas in i 
områden efter kön. Kvinnor arbetar oftare än män inom sjukvård, utbildning, 
detaljhandel och socialvård medan män generellt arbetar inom exempelvis tekniska 
sektorer och inom administration och handel. Trots att de flesta kvinnor, åtminstone i 
de skandinaviska länderna, idag förvärvsarbetar är det än idag kvinnorna som har 
huvudansvaret för hem och hushåll. Avlönat arbete och oavlönat arbete i hemmet kan 
betecknas som ”den dubbla arbetsdagen” (Alvesson & Due Billing 1999, s. 68ff).  
 
Yrken inom den offentliga sektorn, vilken även folkbibliotek ingår i, har definierats 
som ”kvinnoarbeten”, det vill säga yrken med låg status och lön, menar sociologen 
Martha Blomqvist (Blomqvist 1994, s.32). 2001 arbetade 18 procent av svenska 
männen inom den offentliga sektorn och 82 procent inom den privata. Hälften av 
kvinnorna arbetade i offentlig sektor och den andra hälften i privat sektor (På tal om 
kvinnor och män 2002).   
 
Att män och kvinnor arbetar i olika sektorer, yrken, verksamheter och branscher 
brukar kallas horisontell segregering (Ty makten är din … 1998, s. 76). Alvesson och 
Due Billing menar att denna segregering innebär att kvinnors position på arbets-
marknaden blir sekundär i och med att deras anställning är mer osäker än männens 
samt att de yrken som domineras av kvinnor har färre karriärmöjligheter och lägre 
prestige (Alvesson & Due Billing 1999, s. 69). Alvesson och Due Billing skriver inte 
att det finns statusskillnader inom olika kvinnodominerade yrken eller inom olika 
mansdominerade yrken. Att det exempelvis finns en statusskillnad mellan olika 
mansdominerade yrken som programmerare och vaktmästare diskuteras inte. Vi tror 
dessutom att det finns en uppfattning hos människor att det finns en statusskillnad 
mellan exempelvis det kvinnodominerade yrket bibliotekarie och det mans-
dominerade yrket fordonsmekaniker, men detta är heller inget som författarna 
tydliggör.  
 
Vid sidan av den horisontella uppdelningen finns dessutom en vertikal segregering. 
Denna typ av segregering innebär att män och kvinnor innehar olika typer av 
positioner eller befattningar inom yrken. Kvinnor har generellt de lägre 
befattningarna medan män oftare är chefer och besitter positioner som kopplas 
samman med status och prestige. Den vertikala segregeringen har ibland fått 
benämningen ”glastaket”, vilket betyder att kvinnor inte når den nivå där de högsta 
befattningarna i arbetslivet finns (Ty makten är din … 1998, s. 76). Den vertikala 
segregeringen blir också tydlig genom att kvinnor, i högre utsträckning än män 
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arbetar i verksamheter där det finns få karriärmöjligheter, så kallade dead end jobs. 
Vertikal segregering är en starkt bidragande orsak till kvinnors lägre löner (Ty 
makten är din … 1998, s. 96). 
 
Skillnaden mellan män och kvinnors inkomst i Sverige är knappt 25 procent till mäns 
fördel. En förklaring till att kvinnor har lägre inkomst än män är att kvinnor i högre 
utsträckning arbetar deltid och män heltid, vilket också är en faktor som delar upp 
arbetsmarknaden efter kön (Ty makten är din … 1998, s. 85). I Ty makten är din … 
står att det finns en negativ kvinnoeffekt på den svenska arbetsmarknaden. Denna 
innebär dels en negativ effekt av att vara kvinna genom att kvinnor tjänar mindre än 
män även på mansdominerade arbetsplatser. Dels syns den negativa effekten genom 
att kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade yrken (Ty makten är 
din … 1998, s. 129f).  
 
En undersökning gjord på uppdrag av SACO visar att det idag inte finns några direkta 
löneskillnader mellan kvinnliga och manliga bibliotekarier. Däremot är bibliotekarie-
yrket ett av de yrken som kännetecknas av en personalstyrka med hög utbildning, 
stark kvinnomajoritet samt låga löner. En sammanpressad lönestruktur är även vanlig 
vilket innebär att skillnaden mellan ingångslön och slutlön inte är mer än några 
tusenlappar (Ljunglöf & Pokarzhevskaya 2003, s. 2).  
 
Det finns en mängd olika teorier om varför arbetsmarknaden är könssegregerad och 
varför kvinnor generellt tjänar mindre än män. För att göra en lång historia kort väljer 
vi att utgå från de två övergripande teorierna som Ty makten är din … presenterar. 
Dels finns teorier som visar att könssegregeringen och dess konsekvenser är orsakat 
av individers val och individuella skillnader och dels finns teorier som pekar på att 
segregeringen är ett resultat av diskriminering av kvinnor.  
 
En förklaring som utgår från de individrelaterade teorierna är att kvinnor inte är lika 
produktiva på arbetsmarknaden som män är. Den lägre produktiviteten anses bero på 
att kvinnor inte lönearbetar lika mycket som män vilket kan vara ett resultat av att 
kvinnor har huvudansvaret för hemmet. Att kvinnor traditionellt haft hemmet som 
ansvar antas också påverka deras val av utbildning och yrke så att de väljer yrken som 
påminner om hemmets uppgifter. Män väljer istället yrken som ger hög lön. 
Anledningen till att yrken har hög lön kan, enligt denna teori, vara att dessa yrken 
bland annat kräver specifik kunskap, att arbetsmiljön är sämre och att det finns 
karriärmöjligheter.  
 
Den andra gruppen teorier hänvisar, som vi ovan nämnt, till diskriminering som 
förklaring till arbetsmarknadens könssegregering och löneskillnader mellan kvinnor 
och män. Könsdiskriminering synliggörs då individer som är potentiellt lika vad 
gäller kompetens och kvalifikationer särbehandlas på grund av kön. En form av 
diskriminering är att kvinnor får lägre lön än män trots att de utför samma arbete och 
en annan form är att kvinnodominerade yrken är lägre betalda än likvärdiga arbeten 
som är mansdominerade. Det är med andra ord den negativa kvinnoeffekten som 
åsyftas. I dessa fall av diskriminering är det alltså inte enskilda individer som utsätts 
för diskriminering. Istället är det kvinnodominerade yrken som värderas lägre än de 
arbeten som i huvudsak utförs av män. Det lägre värderandet kan bero på att den 
kompetens som efterfrågas inom ett kvinnodominerat yrke ses som ”naturlig” eller 
som något alla redan kan.  
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En annan form är den statistiska diskrimineringen vilken innebär synen på kvinnor 
som grupp får representera den enskilda kvinnan. Om en arbetsgivare anser att 
kvinnor generellt är mer frånvarande eller har sämre förutsättningar i ett specifikt 
yrke än män kanske denne erbjuder kvinnor lägre lön och befattningar eller inte 
anställer kvinnor överhuvudtaget. Kvinnor kan också diskrimineras genom 
organisationer och de processer som är verksamma där. Ett exempel är om kvinnor 
endast tilldelas positioner som har små karriärmöjligheter och liten löneutveckling 
(Ty makten är din … 1998, s. 76ff).  
 
Det finns således en mängd olika teorier som lyfter fram olika orsaker till köns-
segregeringen, och dess konsekvenser, på arbetsmarknaden. Det bör samtidigt 
påpekas att teorierna kan komplettera varandra. Segregering efter kön sker heller inte 
på samma sätt i olika yrken, vilket innebär att olika teorier har olika relevans 
beroende på vilket yrke eller sektor som undersöks (Blomqvist 1994, s. 28; Jonung 
1997, s. 58; Ty makten är din … 1998, s. 80).  
 
I Sverige har könssegregeringen officiellt setts som problematisk och det har vidtagits 
olika åtgärder för att förändra den. Sedan jämställdheten blev lagstadgad i Sverige 
1980 har olika jämställdhetsprojekt framförallt försökt att bryta den horisontella 
segregeringen. I utbildningar till mans- eller kvinnodominerade yrken har det 
underrepresenterade könet getts förtur för att på så sätt försöka motverka 
könssegregering på arbetsmarknaden. Åtgärderna har varit individinriktade och syftat 
till att påverka framförallt kvinnors yrkesval. Några ansträngningar för att påverka 
män till att utföra en större del av hemarbetet har däremot inte gjorts. Resultatet av 
åtgärderna för att skapa jämställdhet har dock varit kortvarigt och könssegregeringen 
med allt vad den innebär består (Blomqvist 1994, s. 35f).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen.  
De teorier vi valt bygger på två teoretiska begrepp: ”glass escalator” och ”köns-
märkningsprocessen”. Skälet till att vi valt dessa teorier är att vi anser att de kan 
förklara varför män och kvinnor arbetar inom olika sektorer och med olika typer av 
arbetsuppgifter.  
 

3.1 The Glass Escalator  
 
Bibliotekarieyrket kännetecknas av en arbetsstyrka där majoriteten är kvinnor och 
minoriteten är män. Vi har därför valt att använda en teori som fokuserar på en sådan 
könsfördelning. Den amerikanska sociologen Christine L Williams artikel ”The Glass 
Escalator: Hidden Advantages for Men in the ”Female” Professions” behandlar hur 
män och kvinnor uppfattar denna typ av könsfördelning. Williams belyser dessutom 
vilka konsekvenser en sådan arbetsfördelning kan få och hur den påverkar synen på 
yrket. Williams artikel ger oss en teoretisk utgångspunkt samtidigt som den 
understöds av empirisk forskning. Artikeln bygger på en intervjuundersökning 
Williams gjort under åren 1985-1991 i USA för att ta reda på mäns och kvinnors 
erfarenheter i fyra yrken som alla domineras av kvinnor. Texten ingår i antologin The 
Gendered Society Reader som gavs ut år 2000. Vi anser därför att den fortfarande är 
aktuell.  
 
Williams menar att de flesta vetenskapliga undersökningarna om segregering i 
arbetslivet utgår från kvinnors erfarenheter i mansdominerade organisationer. Vi har 
uppfattat att även forskare som undersöker segregering i det svenska arbetslivet utgår 
från kvinnors inträde och erfarenhet i yrken där majoriteten av de anställda är män. 
Den amerikanska arbetsmarknaden, liksom den svenska, är könssegregerad, både 
horisontellt och vertikalt. Företrädare för en jämnare könsfördelning menar att det är 
nödvändigt att uppmärksamma framförallt de barriärer som kvinnor möter i mans-
dominerade yrken. Williams menar dock att forskningen också bör riktas mot 
organisationer där kvinnor utgör en majoritet och män en minoritet för att se vilka 
konsekvenser det kan få för medarbetarna och arbetsplatsen. Att kvinnor möter vissa 
hinder när de börjar arbeta på mansdominerade arbetsplatser har, enligt Williams, 
verifierats genom studier. Dessa hinder kan till exempel vara svårigheter att avancera 
inom yrket och utanförskap. Williams syfte är istället att ta reda på hur det förhåller 
sig när män är i minoritet. 
 
Williams undersökning baseras på djupintervjuer med 76 män och 23 kvinnor som 
arbetar som sjuksköterskor, socialarbetare, grundskollärare och bibliotekarier. Inom 
samtliga yrken utgör männen minoritetsgruppen, från 5,5 procent till 32 procent. 
Siffran för de manliga bibliotekarierna i USA var 16,7 procent år 1990 vilket innebär 
en minskning från 1975 då antalet män utgjorde 18,9 procent av bibliotekariekåren 
(Williams 2000, s. 294f). Även i Sverige har andelen kvinnliga bibliotekarier 
successivt ökat från 54 procent 1950 till 84 procent 1990 (Jonung 1997, s. 77).  
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För att bredda studien har Williams valt representanter från olika typer av arbets-
uppgifter och som befinner sig på olika nivåer på arbetsplatserna. Urvalet har 
begränsats ytterligare genom att de flesta av intervjupersonerna finns inom de 
områden som stämplas som typiskt kvinnliga, till exempel verksamhet riktad till barn. 
Samtliga fyra yrkesgrupper, som stundtals fått benämningen semiprofessioner, har 
under större delen av 1900-talet varit kvinnodominerade.  
 
Williams utgångspunkt är att undersöka om kvinnodominansen inom dessa yrken 
beror på diskriminering. Studier har nämligen visat att när kvinnor börjar arbeta i 
mansdominerade organisationer kan olika former av diskriminering hindra dem i 
deras yrkesliv. Williams definierar inte diskriminering utan säger endast att 
diskrimineringen uttrycks i tre former: rättslig, informell och kulturell, som på olika 
sätt har lett till att kvinnor stängts ute från de mansdominerade yrkesområdena. Ofta 
har teorier som behandlar kvinnor och diskriminering härletts från den amerikanska 
sociologen Rosabeth Kanters teori om ”tokenism” som hon utarbetade i sin studie 
Men and Women of the Corporation (1977). En tokengrupp representerar minoritets-
gruppen i ett sammanhang och Kanter menar att när en grupp utgör mindre än 15 
procent utsätts den oftast för diskriminering av gruppen som är i majoritet. 
 
Kanters nämnda studie fokuserar på kvinnor som befinner sig i organisationer som 
domineras av män. Williams resultat pekar på att Kanters teori om tokens inte alltid 
stämmer, framförallt inte när minoriteten i en organisation är män. De få studier som 
har undersökt mäns erfarenheter i kvinnodominerade organisationer visar nämligen 
att det inte är säkert att män utsätts för fördomar eller diskriminering när de är i 
minoritet. Williams resultat visar istället att när män är underrepresenterade i ett yrke 
slussas de ofta uppåt i organisationen. Detta sker med hjälp av både synliga och 
subtila mekanismer som Williams benämner “the glass escalator effect”. Detta 
begrepp som kan översättas till ”glasrulltrappa” respresenterar motbilden till uttrycket 
”glastak”. Resultatet från intervjuerna har Williams tematiserat genom tre aspekter: 
diskriminering i rekryteringsprocessen, chefers och kvinnliga kollegors bemötande av 
manliga kollegor, samt omgivningens stereotypa bilder (Williams 2000, s. 294ff).   
 

3.1.1 Diskriminering i rekryteringsprocessen  
 
De flesta männen i Williams studie ansåg att det var en fördel att tillhöra minoriteten. 
Männens fördelar synliggörs både genom rekrytering och i befordran. Förhållandet 
blir, enligt Williams, därigenom motsatt från de erfarenheter och svårigheter kvinnor 
möter när de söker sig till mansdominerade yrken. Att vara man innebär ett företräde 
gentemot kvinnorna i samtliga fyra yrken och framförallt blir detta tydligt när 
Williams ser till de områden som har den starkaste stämpeln av att vara kopplade till 
kvinnor, såsom barnverksamhet. Utestängningen från dessa områden legitimerar 
nämligen att män rekryteras till, eller tilldelas, de arbetsuppgifter som enligt den 
gängse bilden ”passar dem bättre” som exempelvis administration, planering och 
verksamhet riktad till vuxna.  
 
Samtidigt som män stängs ute från de mest kvinnodominerade arbetsuppgifterna 
slussas de således högre upp i organisationen där högre lön och mer prestige väntar. 
Några av de manliga intervjupersonerna i Williams studie menade dock att de utsätts 
för en typ av könsdiskriminering genom att de oftast tilldelats de mer ”maskulina” 
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arbetsuppgifterna, vilket en aning ironiskt innebär just högre lön och status. Det 
osynliga glastaket som kvinnor kan möta i arbetslivet och som framförallt beror på 
sexism, är således inget som männen i Williams studie generellt har erfarit. Snarare är 
det ”the glass escalator” som kännetecknar mäns erfarenheter i kvinnodominerade 
yrken (Williams 2000, s. 296ff). Denna avancering är ibland, men inte alltid, ett val 
från männens sida, men oavsett vilket menar Williams att de många gånger känner 
påtryckningar från andra inom och utanför organisationen att stiga i hierarkin: ”Often, 
despite of their intentions, they face invisible pressures to move up in their 
professions. As if on a moving escalator, they must work to stay in place” (Williams 
2000, s. 298).  
 

3.1.2 Chefers och kvinnliga kollegors bemötande av manliga kollegor  
 
Studier som behandlar kvinnor i mansdominerade organisationer visar att när kvinnor 
börjar arbeta inom yrkesområden som traditionellt betraktas som manliga stängs de 
ute från ledarpositioner och manliga nätverk. Att vara både kvinna och i minoritet 
leder därmed till utanförskap. En fråga som Williams ställde var om de manliga 
intervjupersonerna känner utanförskap gentemot kvinnliga kollegor och chefer. 
Svaren visade att de manliga anställda uttryckte positiva erfarenheter från kontakten 
med sina överordnade. Williams menar att till skillnad från kvinnor i mans-
dominerade organisationer har män i organisationer där majoriteten är kvinnor ofta 
chefer som är män. Manliga anställda tenderar dessutom att skapa personliga 
relationer med sina manliga chefer, hävdar Williams. Även om förtroligheten är 
högre i relationen till de manliga cheferna ansåg de män som hade kvinnliga chefer 
att de blev positivt bemötta. Ett undantag gäller i de situationer när ledningen endast 
består av kvinnor, i det sammanhanget sade några av männen att de kände sig 
utestängda från beslutsfattandet.  
 
Även kvinnorna i Williams studie var i de flesta fall positivt inställda till männen på 
arbetsplatsen samtidigt som de uttryckte en viss ambivalens när det gällde männens 
fördelar i yrket:  
 

It appears that women are generally eager to see men enter ”their occupations 
…However, at the same time, women often resent the apparent ease with which men 
advance within these professions, sensing that men at the higher levels receive 
preferential treatment which closes off advancement opportunities for women 
(Williams 2000, s. 303).  

 
Denna attityd verkar dock inte påverka arbetsmiljön negativt på kvinnodominerade 
arbetsplatser, menar Williams. Männen i Williams studie blev även särbehandlade 
genom att de tilldelades speciella arbetsuppgifter som till exempel när det krävdes 
tyngre lyft eller teknisk kunskap och i de situationer när det ansågs vara nödvändigt 
med manliga förebilder. Detta var inte något som männen generellt betraktade som 
negativt, snarare uppmärksammade denna särbehandling männens specifika 
kunskaper och kompetens. Flera män menade också att de ofta tilldelas ansvars-
uppgifter eller ledarrollsfunktioner. Även om flertalet av männen inte tyckte om 
uppdelningen mellan kvinnliga och manliga områden, menar Williams att upp-
delningen bidrog till att öka mäns makt och kontroll i organisationer. Att skilja på 
kvinnors och mäns kunskaper bidrar därmed till ”the glass escalator effect” genom 
synliggörandet av män och ”deras” områden (Williams 2000, s. 299ff).   
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3.1.3 Omgivningens stereotypa bilder  
 
Williams menar att mäns underrepresentation i kvinnodominerade organisationer inte 
kan härledas till diskriminering i rekryteringsprocessen eller från de kvinnliga 
medarbetarna. Snarare behandlas män fördelaktigt just för att de är män. Männen 
möter dock diskriminering utanför personalstyrkan, i form av negativa stereotypa 
bilder från allmänheten eller, från låntagarna när det gäller bibliotekarierna. Manliga 
bibliotekarier blir till exempel stundtals stämplade som mesiga och asexuella. Andra 
stereotyper som män i kvinnodominerade yrken möter är att de är homosexuella, 
feminina och i värsta fall pedofiler.  
 
Till skillnad från kvinnor som söker sig till mansdominerade yrken, menar Williams 
att mäns inträde i traditionella kvinnliga yrken uppfattas som ett tecken på att mäns 
status minskar. Williams menar att denna form av diskriminering kan vara en 
förklaring till att det finns så få män inom dessa yrken. Män blir avskräckta att söka 
sig till dessa yrken på grund av omgivningens negativa bild: ”Many of the men in my 
sample identified the stigma of working in a female identified occupation as the 
major barrier to more men entering their profession” (Williams 2000, s. 306). 
 
Majoriteten av Williams manliga informanter menade att de negativa stereotyperna 
inte personligen hindrat dem från att söka sig till yrket. Flera av männen hade 
dessutom arbetat inom andra områden innan de bestämde sig för att söka sig till deras 
nuvarande arbete. Även om män i kvinnodominerade yrken i allmänhet möter 
negativa kommentarer genom sitt yrkesval ansåg de intervjuade männen att de hade 
fått stöd från sin närmaste omgivning. I vissa fall fick också männen höra att det 
fanns goda möjligheter för män att avancera inom yrket. Williams menar att eftersom 
flera av männen behandlats fördelaktigt i rekryteringsprocessen ansåg de inte att 
deras val stred mot den manliga könsrollen.  
 
Williams uppfattning är att de negativa stereotyperna generellt hindrar män från att 
söka sig till kvinnodominerade yrken eller vissa arbetsuppgifter som är kopplade till 
kvinnor, men att det däremot inte alltid handlar om diskriminering på arbetsplatsen. 
Att män utestängs från vissa arbetsuppgifter innebär, enligt Williams, att de hamnar i 
de områden som anses mer legitima för män och som oftast ger bättre betalt och 
högre status (Williams 2000, s.305ff). Negativa stereotyper kan naturligtvis påverka 
enskilda män när det exempelvis gäller deras val av yrke men på grund av mäns 
maktställning i samhället behöver dessa inte alltid innebära diskriminering, hävdar 
Williams:  
 

Indeed they are likely to be important factors whenever a member of a relatively high 
status group crosses over into a lower status occupation. However, to the extent that 
these stereotypes contribute to the “glass escalator effect” by channelling men into 
more “legitimate” (and higher paying) occupations, they are not discriminatory 
(Williams 2000, s. 308).  

 
Sammanfattningsvis visar Williams studie således att organisationer inte är 
könsneutrala och att Kanters teori om diskriminering av minoriteten inte alltid gäller i 
de fallen när minoriteten än män. Att vara medlem av en minoritetsgrupp innebär 
olika erfarenheter beroende på om minoriteten är kvinnor eller män. Oavsett andelen 
män i en organisation så är det en fördel att vara man. Männens privilegierade 
position försvinner således inte i de fall då män börjar arbeta i yrken där de är i 
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minoritet. Williams slutsats är att det inte handlar om antalets betydelse, utan istället 
är det den sociala status minoriteten tillskrivs som bestämmer om de möter ett glastak 
eller åker glasrulltrappa (Williams 2000, s. 308).  
 

3.2 Könsmärkning i arbetslivet 
 
I Hanna Westberg-Wohlgemuths avhandling Kvinnor och män märks. Könsmärkning 
av arbete – en dold lärandeprocess är utgångspunkten könsmärkningen av yrken och 
arbetsuppgifter. Författaren, som är filosofie doktor i pedagogik, ställer sig 
inledningsvis frågan om vilka mekanismer som bidrar till att arbetsmarknaden är 
segregerad, det vill säga att yrken kopplas samman med ett visst kön, trots samhällets, 
eller statens, vilja att minska uppdelningen. Westberg-Wohlgemuth menar att 
jämställdhetslagen har bidragit till vissa förändringar med avseende på kvinnors 
förvärvsdeltagande, utbildning och löner. Trots detta hävdar hon att det inte har skett 
några större förändringar på arbetsmarknaden vad gäller segregeringen i manliga 
respektive kvinnliga sektorer. Westberg-Wohlgemuths syfte är därför att få kunskap 
om hur könsmärkning av yrken och arbetsuppgifter konstrueras genom att synliggöra 
de faktorer som ingår i könsmärkningsprocessen. Utifrån syftet och den kunskap 
studien genererar vill hon dessutom bidra till att finna användbara metoder för att 
uppnå jämställdhet.  
 
Yrken är i sig själva neutrala och utan kön, menar Westberg-Wohlgemuth. Det är 
först när människor fyller yrket som det påverkas av det kön som dessa personer har. 
Hur människor uppfattar yrket hänger därfö r samman med vilket kön majoriteten av 
dess utövare har. Även arbetsuppgifter inom ett visst yrke kopplas samman med kön, 
beroende av om det är män eller kvinnor som vanligtvis sysslar med en viss uppgift. 
Ett yrkes kön är dock något som förändras med tiden, men sker dock aldrig av en 
slump, menar Westberg-Wohlgemuth. Könsmärkning kan därför betraktas som en 
ständigt pågående process och som synliggörs genom att yrken blir kvinnliga eller 
manliga. En process som Westberg-Wohlgemuth tar upp i sammanhanget är 
feminisering av yrken (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 1f). 
 
Enligt Westberg-Wohlgemuth har människor vissa föreställningar som innebär att 
olika egenskaper, arbetsuppgifter och yrken kopplas samman med antingen män eller 
kvinnor, de blir med andra ord könsmärkta. Egenskaper får i arbetslivet ofta 
benämningen kvalifikationer och när föreställningar om kvalifikationer, arbets-
uppgifter och yrken delas kollektivt är det, menar Westberg-Wohlgemuth, en del av 
könsmärkningsprocessen (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 46). Enligt Westberg-
Wohlgemuth bör könsmärkningsprocessen betraktas utifrån ett helhetsperspektiv, 
vilket innebär att de föreställningar kvinnor och män har om yrken påverkas av både 
deras yrkesliv och deras familjeliv (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 5). 
 
Westberg-Wohlgemuths avhandling består av tre delar som tillsammans syftar till att 
öka kunskapen om könsmärkningsprocessen. Den första delen är en registerstudie där 
statistik, från 1960-talet till mitten av 1990-talet, över bland annat yrkesval och 
könsfördelning mellan yrken presenteras. Syftet med detta avsnitt är att se hur stabil 
segregeringen av arbetsmarknaden är. Kortfattat pekar resultatet från denna del att 
arbetsmarknaden både är horisontellt och vertikalt segregerad. Det visade sig även, 
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med tanke på ungdomars val av utbildning samt deras yrkesval att arbetsmarknaden 
kommer att förbli uppdelad under en lång tid (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 20). 
 
Den andra delen i avhandlingen kallar Westberg-Wohlgemuth för en föreställnings-
studie. Denna studie syftar till att ta reda på om det finns några kollektiva 
föreställningar om vissa egenskaper/kvalifikationer och arbetsuppgifter/yrken6 som 
genom tidigare forskning kopplats samman med kvinnor eller män. Personer som 
representerar olika yrken har genom en enkät uttalat sig om de ser olika egenskaper 
som maskulina, feminina eller neutrala. Om över 75 procent av de svarande menar att 
en egenskap eller kvalifikation kan identifieras med ett kön är egenskapen/-
kvalifikationen starkt könsmärkt. Av de 54 i enkäten presenterade egenskaperna 
visade det sig att tio av dessa betraktades som klart feminina och tio som klart 
maskulina. Egenskaper/kvalifikationer knutna till kvinnor var till exempel 
serviceinriktad, fingerfärdig, mån om att var till lags och ta hand om. Egenskaper/-
kvalifikationer som bedömdes som manliga var teknisk, status, makt, hög lön och 
kraftfull (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 74ff). 
 
I avhandlingens tredje del har författaren intervjuat människor som deltar i 
jämställdhetsarbete för att få en bild av deras uppfattningar och upplevelser av 
könsmärkningsprocessen. Denna del bekräftade vad som framkom i föreställnings-
studien. Ett exempel är att majoriteten av de intervjuade uppfattade kvinnliga 
respektive manliga arbetsuppgifter/yrken utifrån den traditionella uppdelningen av 
arbetsmarknaden. Enligt informanternas utsagor var till exempel yrken som relateras 
till omsorg och service typiska kvinnoyrken. Kvinnoyrkena sammankopplades också 
med monotona arbetsuppgifter, offentlig sektor och låg lön. Exempel på typiska 
manliga yrkesområden är byggbranschen och tekniska yrken. Utmärkande för de 
manliga yrkena, var enligt intervjupersonerna, bland annat den privata sektorn, fysisk 
styrka och hög status. Enligt Westberg-Wohlgemuth ansåg informanterna att de 
egenskaper eller kvalifikationer som är typiska för män respektive kvinnor också 
representerade olika yrken och arbetsuppgifter (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 
164f).  
 
Utifrån avhandlingens tre delar fann Westberg-Wohlgemuth att det finns olika 
faktorer som bidrar till att ett yrke eller arbetsuppgift könsmärks. Påverkansfaktorerna 
grundar sig på människors socialisation. All kunskap och erfarenhet, familjens och 
skolans fostran tillsammans med samhällets normer, kultur och tradition påverkar och 
formar människor i en ständig socialisationsprocess. Enligt Westberg-Wohlgemuth 
består socialisationen av två delar: dels den medvetna fostran som en individ 
påverkats av och dels ”den immanenta pedagogiken”. Den immanenta pedagogiken 
definierar författaren som en osynlig påverkan som en individ tar till sig från bland 
annat familj och andra samhällsinstitutioner. Att egenskaper/kvalifikationer skiljer sig 
åt mellan kvinnor och män beror, enligt författaren, på att socialisationen ser olika ut 
för könen. Dessutom formar socialisationen också de föreställningar om kvinnliga 
respektive manliga egenskaper som en människa har. Enligt Westberg-Wohlgemuth 
fungerar könsmärkningsprocessen på liknande sätt. 
 

                                                 
6 Westberg-Wohlgemuth använder oftast begreppen egenskaper/kvalifikationer samt 
arbetsuppgifter/yrken. Hädanefter använder vi också till dessa begrepp i de fall vi hänvisar till 
Westberg-Wohlgemuth.  
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Genom socialisationen och framförallt den immanenta pedagogiken, påverkas även 
könsmärkningsprocessen av vissa ”redskap” som överförs med hjälp av den 
immanenta pedagogiken. Redskapen finns överallt i samhället och genomsyrar dess 
kultur, normer och traditioner. Dessa redskap är bland annat status, hög lön, makt, 
inflytande och socialt respektive biologiskt kön. Redskapen är, enligt författaren, 
faktorer som påverkar arbetsdelning, arbetsmiljö och arbetsorganisering. Dessa 
faktorer blir i sin tur redskap i könsmärkningsprocessen. Könsmärkning är således 
beroende av den socialisationsprocess som ständigt pågår och som i sin tur bygger på 
ett omedvetet inlärande av, bland annat människors förhållningssätt och värderingar 
(Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 161f). 
 
Socialisationen, arbetsfördelningen i hemmen och den osynliga mansmakten i 
samhället bidrar till att föreställningar om könen ser annorlunda ut och påverkar 
också verkliga kvinnor och män i vardagen och i arbetslivet. När dessa föreställningar 
etablerats förvandlas de, enligt Westberg-Wohlgemuth, till ”objektiva fakta”, vilka 
kopplar samman vissa egenskaper, arbetsuppgifter och yrken med kvinnor eller män. 
För att dessa föreställningar ska ifrågasättas måste de egenskaper som betraktas som 
feminina respektive maskulina frikopplas från de kvalifikationer som olika typer av 
arbetsuppgifter och yrken kräver (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 174f).  
 

3.3 Teoridiskussion  
 
Vi anser att det är viktigt att vi som uppsatsförfattare redogör för hur vi själva ställer 
oss till den tidigare forskning och de teorier vi valt att använda innan vi presenterar 
vårt eget material och tolkar det. Vi är båda två av uppfattningen att genusordningen i 
samhället också synliggörs i arbetslivet. Vi vill också betona att också Robertsson 
använder Williams teori om ”the glass escalator” i sin studie, men att han, liksom 
Carmichael dessutom ser mäns avancering inom kvinnodominerade yrken som en 
strategi för män att inte förlora sin manliga identitet. Vi anser att det är en fördel att se 
ett fenomen ur olika perspektiv men samtidigt har vårt val av teoretiska 
utgångspunkter legat till grund för vår tolkning.  
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4. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för den metod, materialinsamling samt det urval vi valt att 
använda i vår uppsats. Eftersom vårt övergripande syfte med uppsatsen är att 
undersöka vilken betydelse köns fördelningen har för bibliotekarieyrket, enligt våra 
informanter, anser vi att en kvalitativ ansats är bäst lämpad. Medan kvantitativa 
metoder utgår från hur ofta en företeelse sker handlar kvalitativa metoder istället om 
att förstå eller att hitta mönster. En kvalitativ metodansats innebär således att 
forskaren försöker förstå sättet människor resonerar eller reagerar i förhållande till ett 
fenomen (Trost 1997, s. 15ff).  
 
I vår uppsats kan fenomenen sägas vara könsfördelning och status på folkbibliotek 
och vi har valt att göra en intervjuundersökning för att ta reda på hur ett antal 
folkbibliotekarier resonerar kring dessa faktorer. Vi är inte intresserade av att 
kvantifiera eller generalisera våra resultat utan att tolka intervjuerna för att försöka 
förstå hur våra informanter resonerar och reagerar i förhållande till fenomenen.  
 

4.1 Material 
 
Vi har intervjuat sju folkbibliotekarier, en kommundelsbibliotekarie samt två 
folkbibliotekschefer. På det folkbibliotek vi genomförde intervjuer på först 
(Folkbibliotek 1) talade vi med två män och en kvinna samt chefen för biblioteket 
(Chef 1). På det andra folkbiblioteket (Folkbibliotek 2) intervjuade vi två män och två 
kvinnor samt en chef (Chef 2). Båda cheferna är kvinnor. Att vi endast intervjuat 
kvinnliga chefer beror på att vi valde bibliotek i första hand och cheferna visade sig 
var kvinnor på de bibliotek vi kontaktade. Både Folkbibliotek 1 respektive Folk-
bibliotek 2 är huvudbibliotek. Vi har även gjort en intervju med en kommundels-
bibliotekarie på ett kommundelsbibliotek (Kommundelsbibliotekarien). Samtliga 
bibliotek är belägna i städer med omkring eller över 100 000 invånare. Vi har valt att 
inte skriva ut bibliotekens namn med hänsyn till våra informanters konfidentialitet.  
 
För att finna relevant tidigare forskning, teorier och annan litteratur som berör vårt 
ämne har vi sökt i olika databaser, både nationella och internationella. Till exempel 
Artikelsök, Nordiskt BDI- index, LISA och Academic Search Elite, men vi har 
framförallt använt Libris och Högskolans i Borås bibliotekskatalog, Voyager. 
Sökorden vi använt är bland annat ”folkbibliotek”, ”folkbibliotekarie”, ”status”, 
”kön”, ”genus”, ”könsfördelning”, ”könssegregering”, ”könsmärkning”, ”kvinnor”, 
”kvinnodominerade”, ”män”, ”profession”. Vi har använt sökorden i olika 
kombinationer och trunkerat dem. För att få litteraturtips har vi även studerat 
magisteruppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap. För att få tillgång till 
statistik har varit i kontakt med en representant från DIK.  
 

4.2 Urval av intervjupersoner 
 
Eftersom vi strävade efter att få olikartade åsikter från informanterna ville vi ha en 
jämn könsfördelning. Vi är medvetna om att männen i vår undersökning, mot 
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bakgrund av könsfördelningen inom bibliotekariekåren, fått en större röst än vad de 
kanske hade fått om vi inte preciserat urvalet innan vi kontaktade biblioteken. Men 
eftersom vi ville undersöka både kvinnors och mäns syn på könsfördelningen och 
status sade vi redan inledningsvis till cheferna att vi ville intervjua både kvinnor och 
män. För att nå ytterligare variation i åsikter ville vi dessutom att bibliotekarierna 
skulle skilja sig i ålder eller antal år i yrkeslivet. Urvalet blev således selektivt, både 
genom att vi hade vissa önskemål gällande informanter och genom att det var 
cheferna som frågade personalen om de var intresserade av att intervjuas. Vid 
uppsatsens inledande skede visste vi inte hur många intervjuer som vi skulle 
genomföra. Vi var av den uppfattningen att vi ville låta materialet styra antalet 
intervjuer, det vill säga vi ville se hur intervjupersonerna svarade på våra frågor innan 
vi slutgiltigt bestämde antalet intervjuer. Repstad menar att om intervjupersonernas 
svar är mycket olika i fö rhållande till de frågor eller ämnen som behandlas så kan det 
vara aktuellt att man därefter tar ställning till om fler intervjuer behövs. Det finns 
ingen regel för hur många intervjuer som skall genomföras i en kvalitativt anlagt 
studie, utan det är avhängigt vad informanterna säger (Repstad 1999, s. 69f).  
 
Anledningen till att vi inledningsvis valde att kontakta de två huvudbiblioteken var 
praktisk. Vår avsikt är inte att jämföra två bibliotek i två olika städer, utan att få en 
bild av bibliotekariers uppfattningar om könsfördelningen och status inom 
bibliotekarieyrket. Att vi kontaktade två huvudbibliotek beror på att det arbetar fler 
bibliotekarier på ett större bibliotek och därför trodde vi att det därigenom skulle 
underlätta för oss att få tag på intervjupersoner. Vi hade också en föreställning om att 
det skulle vara lättare att få tag på manliga informanter på ett större bibliotek.  
 
I slutet av januari 2004 kontaktade vi de båda huvudbibliotekens chefer och berättade 
kortfattat vad vi ville undersöka. Vi frågade om de var intresserade av att ställa upp 
på en intervju, vilket de var. Vi hade en önskan om att till en början intervjua fyra 
bibliotekarier på respektive bibliotek och frågade cheferna om de kunde höra efter om 
det fanns några frivilliga. Vi sade till cheferna att vi önskade informanter av båda 
könen och i olika åldrar. Vi informerade dem att vi skulle skicka intervjuguiderna, en 
variant till bibliotekarierna och en annan till cheferna, senast en vecka före 
intervjutillfället. Redan under detta första tillfälle bestämde vi när intervjuerna med 
cheferna skulle genomföras.  
 
Med chefen för Folkbibliotek 1 kom vi överens om att träffas efter cirka två veckor. 
Efter några dagar meddelade hon oss att tre bibliotekarier, två män och en kvinna, 
gärna ställde upp på intervju. Hon gav oss namnen på de tre frivilliga bibliotekarierna 
och vi kontaktade dem därefter via e-post där vi föreslog dagar för intervju. Vi fick 
svar från alla tre inom några dagar och därefter bestämdes tidpunkt och plats för 
intervju. Samtliga intervjuer med folkbibliotek 1 genomfördes i februa ri 2004. Även 
på Folkbibliotek 2 fick vi, via e-post från chefen, kontakt med två manliga och två 
kvinnliga bibliotekarier. Intervjuerna på Folkbibliotek 2 genomfördes i början av 
mars 2004.  
 
För att få ytterligare varianter av åsikter kontaktade vi även en kommundels-
bibliotekarie. Även detta val gjorde vi av, för oss praktiska skäl. Personen vi talade 
med ville gärna ställa upp. Intervjun med henne genomfördes i mars 2004. Vi visste 
inte innan att hon hade en arbetsledande position utan fick reda på det när vi frågade 
om hennes arbetsuppgifter. Under genomgången av intervjuerna har vi valt att 
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hänvisa till henne som Kommundelsbibliotekarien för att särskilja henne från de 
andra bibliotekarierna. Ett av skälen till att vi gjort detta val är att hon har både en 
arbetsledande position och arbetar som bibliotekarie. Hon är dessutom den enda vi 
intervjuat på kommundelsbiblioteket. 
 

4.3 Intervjuerna 
 
Under åtta av tio intervjutillfällen använde vi oss av en bandspelare. Att vi inte gjorde 
det vid de andra två berodde dels att en av informanterna hellre ville bli intervjuad 
utan bandspelare och dels att en bandspelare gick sönder.  
 
Vi betonade att inspelningen endast var ett hjälpmedel för oss och att vi skulle förvara 
kassettbanden i våra ägor. Vi är medvetna om att användning av bandspelare kan 
påverka intervjupersonerna negativt, men valde ändå att använda den för att 
underlätta för oss i analysfasen. Vi ansåg också att det skulle vara lättare för oss att 
koncentrera oss på vad intervjupersonen säger och hur hon eller han uttrycker sig. 
Efter varje intervjutillfälle skrev vi ut den aktuella intervjun nästintill ordagrant på 
dator.  
 
Varje intervju pågick mellan 40 minuter och 1 timme och 15 minuter. Samtliga 
informanter har intervjuats enskilt. Platser har olika för- och nackdelar och vi är 
därför medvetna om att platsen kan ha påverkat våra intervjuer. På Folkbibliotek 1 
genomfördes intervjun med chefen på hennes kontor. Två av bibliotekarierna 
intervjuades i ett avskilt och ostört rum och en bibliotekarie intervjuades i ett annat 
rum. På Folkbibliotek 2 intervjuade vi chefen och en av bibliotekarierna på chefens 
kontor. De resterande tre intervjuade vi i ett ostört sammanträdesrum. Kommundels-
bibliotekarien intervjuades i ett rum i anslutning till bibliotekslokalen på hennes 
arbetsplats.  
 
Vid Folkbibliotek 1 delade vi upp intervjuguiden i två delar för att turas om att ställa 
frågorna. Den av oss som inte ställde frågor antecknade och kontrollerade att aspekter 
som verkade intressanta utvecklades. Vi ställde båda två följdfrågor för att 
komplettera de ursprungliga frågorna. På Folkbibliotek 2 och på kommundels-
biblioteket ställde en av oss samtliga frågor medan den andra antecknade.  
 
Om intervjuarna är fler än den som intervjuas kan den sistnämnda känna sig i 
underläge, menar Repstad (Repstad 1999, s. 84f). Vi uppfattade inte, under 
intervjuerna, att detta var ett problem eftersom vi båda två under samtliga intervjuer 
kände att vi fick en god kontakt med våra intervjupersoner. Dessutom tror vi att våra 
intervjupersoner kände sig trygga eftersom intervjuerna genomfördes på deras 
arbetsplats. Direkt efter varje intervju diskuterade vi två hur vi uppfattade intervjun 
och skrev dessutom ner våra spontana intryck. Vi anser att detta är en av fördelarna 
med att vara två intervjuare, det vill säga att vi tillsammans tolkade våra informanters 
svar. 
 
I samband med intervjuerna berättade vi för informanterna att vi inte skulle skriva ut 
deras namn eller namnet på deras arbetsplats. Vi sade också att materialet skulle 
förvaras tryggt och att det endast var ett hjälpmedel för vårt arbete med 
magisteruppsatsen. Enligt ”Forskningsetiska principer i humanistisk-samhälls-
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vetenskaplig forskning” ska de uppgifter som en person lämnar om sig själv i 
anslutning till ett forskningsprojekt i möjligaste mån behandlas konfidentiellt. Andra 
etiska regler är att deltagare i forskning ska ha kännedom om syftet med studien samt 
att deras medverkan ska vara frivillig. Även de sistnämnda reglerna har vi tillämpat 
(Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2004). 
 
När vi genomfört tio intervjuer insåg vi att vi uppnått mättnad i materialet och 
dessutom ansåg vi att materialet var tillräckligt med tanke på vår tidsram. Vi turades 
om att skriva ut intervjuerna men vi har båda lyssnat igenom kassettbanden för att 
kontrollera att intervjuerna har skrivits av korrekt. I några av intervjuerna har vi inte 
skrivit ut de delar där informanterna talar om sådant som vi anser är irrelevant för vår 
studie eller där vi inte uppfattat vad de sagt. I vissa citat, som vi hänvisat till i kapitel 
5, har vi skrivit ut tre punkter vilket innebär att intervjupersonen mumlat eller börjat 
på en mening men inte avslutat den.  
 
Under arbetet med sammanställningen av intervjuerna märkte vi att vi behövde 
förtydliga några av informanternas svar och vi ville även ha svar på nya frågor som 
uppkom. Vi kontaktade därför de aktuella informanterna via e-post och bad dem att 
hjälpa oss med detta, vilket de till stor del gjorde.  
 
Sedan vi renskrivit alla intervjuer läste vi igenom dem och märkte att olika teman 
blev tydliga. Dessa teman sammanföll dels med våra intervjufrågor och dels med 
resonemang som informanterna själva tog upp. Vi var även uppmärksamma på hur vi 
kunde relatera deras svar till tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter i 
analysfasen. Analyserandet av intervjuerna gjorde vi tillsammans.  
 

4.4 Intervjuguiden  
 
Vi bestämde tidigt att vi ville att våra informanter skulle få tillgång till vår intervju-
manual eftersom vi ville att intervjupersonernas svar skulle vara genomtänkta och 
inte, i första hand spontana. Innan vi utarbetade vår intervjumanual diskuterade vi 
sinsemellan om manualen skulle bestå av ett antal, av oss formulerade frågor, eller 
endast teman som berörde vårt ämne. Vi bestämde oss för det första alternativet. 
Anledningen till detta val var att vi ansåg att frågor om status och könsfördelning kan 
vara relativt svåra och även känsliga att besvara och att vi därför trodde att det var 
bättre att skriva ut fullständiga frågor istället för teman. Det var också därför vi valde 
att skicka intervjumanualen till våra informanter innan intervjuerna genomfördes för 
att på så sätt ge dem chansen att förbereda sig.  
 
En nackdel med att skicka ut en intervjumanual innan intervjun kan vara att de 
intervjuade tänker ut svar som de tror att intervjuaren vill höra och som inte bygger 
på egna åsikter. Detta problem kan naturligtvis föreligga även om de inte får frågorna 
i förväg. Vi är också medvetna om att färdigformulerade frågor kan begränsa 
intervjupersonens svar. Vi försökte att motverka detta genom att förhålla oss fritt till 
frågorna genom att följa upp informanternas resonemang och ställa följdfrågor om 
något verkade intressant eller oklart. Vi är även medvetna om att många av frågorna 
är konstruerade som ja- eller nejfrågor, vilket kan leda till att informanterna inte 
utvecklar sina svar ytterligare. Men i samband med dessa frågor frågade vi oftast 
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intervjupersonerna om de kunde utveckla och förklara varför hon eller han svarat 
jakande eller nekande.  
 

4.5 Metoddiskussion 
 
Vi har stött på några metodproblem som vi avser att diskutera. Problemen gäller vårt 
urval och intervjusituationen.  
 
En aspekt som kan ha påverkat resultatet är att det var cheferna på de båda huvud-
biblioteken som valde ut våra informanter. Vi har således inte handplockat, eller 
slumpvist valt, de personer vi intervjuat. Vi anser att det var en fördel att ta hjälp från 
cheferna när det gällde urvalen av intervjupersoner. Personer som har en arbets-
ledande position har i de flesta fall en större överblick över verksamheten och 
personalen, än forskaren. Enligt Repstad kan dock denna metod vara bekymmersam 
eftersom det finns en risk att chefer väljer ut de personer som hon eller han kommer 
bäst överens med och är samstämmig med. Repstad tror dock inte att det är vanligt att 
chefer väljer ut informanter på det här sättet, men säger ändå att man som forskare 
bör vara medveten om problematiken. Genom att specificera urvalet för cheferna är 
det möjligt att deras påverkan minskar (Repstad 1999, s. 67). Att personerna vi 
intervjuat blev tillfrågade direkt av chefen kan också påverka vilka som ställde upp. 
Vi tror att faktorer såsom tid till förfogande, hur länge en person varit anställd samt 
intresse och kunskap av ämnet som intervjun handlar om kan bidra till att påverka 
urvalet.  
 
Vi var inte beredda när en av informanterna på Folkbibliotek 1 vid två tillfällen 
ställde samma frågor till oss som vi ställde till honom. Då visste vi inte spontant hur 
vi skulle reagera men svarade så objektivt och kortfattat som möjligt. När vi senare 
skrev ut den aktuella intervjun blev vi uppmärksammade på att våra åsikter kan ha 
påverkat personen i fråga. Enligt Trost ska intervjuaren i möjligaste mån försöka att 
inte påverka den som blir intervjuad genom att uttala sig om sina egna åsikter (Trost 
1997, s. 84). Vi har därför valt att inte ta med dessa delar som citat i kapitel 5. Efter 
denna intervju var vi medvetna om denna problematik och det var heller inte någon 
av de andra informanterna som ställde frågor om våra åsikter till oss. Om de frågade 
något, handlade det många gånger om vår utbildning och om arbetet med den aktuella 
uppsatsen, vilket vi oftast pratade om efter intervjun var färdig.  
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5. Genomgång av empirin 
 
Nedan följer en sammanställning av våra intervjuer som vi presenterar under olika 
rubriker. Vår avsikt i denna del är inte att tolka materialet utifrån våra teorier eller den 
litteratur vi presenterat ovan, utan det gör vi i nästföljande kapitel.  
 
När vi presenterar biblioteken, huvudbibliotekens jämställdhetsplaner och 
diskussionen kring jämställdhet samt chefernas och Kommundelsbibliotekariens 
uttalande har vi skiljt biblioteken åt. När det gäller bibliotekariernas uttalanden och 
åsikter har vi däremot valt att inte föra samman dessa med en specifik person eller 
arbetsplats. 
 
För att skydda våra intervjupersoners konfidentialitet har vi heller inte gett dem alias 
eller använt citat som kan avslöja vilka bibliotek vi utfört våra intervjuer på. 
Informanterna på de båda huvudbiblioteken är dessutom medvetna om vilka vi 
intervjuat på deras arbetsplats.  
 
Svaren vi fick från bibliotekarierna skiljde sig heller inte åt systematiskt mellan de 
olika biblioteken vilket är ytterligare en anledning till att vi inte redovisar bibliotek 
för bibliotek utan istället fokuserar på intervjupersonernas utsagor.  
 

5.1 Om biblioteken 
 
På båda huvudbiblioteken är personalen indelad i arbetslag. Varje bibliotekarie har 
sitt arbetsområde, fast ibland kan hon eller han tillhöra flera arbetslag. På Chefs 2 
avdelning på Folkbibliotek 2 är cirka en tredjedel av de anställda män. Chefen 
uppskattar också att männen representerar en tredjedel av samtliga anställda på 
huvudbiblioteket. Männen på Folkbibliotek 2 är även i minoritet på chefsposterna. 
Medelåldern bland bibliotekarierna är 53 år på den enhet som Chef 2 är ansvarig för. 
Bibliotekariernas medellön på samma avdelning är 22 000 kronor.  
 
På Folkbibliotek 1 är cirka en fjärdedel av bibliotekarierna män. Bibliotekariernas 
medelålder är cirka 50 år och medellönen bland dem är cirka 21 700 kronor. 
Kommundelsbiblioteket har färre än fem bibliotekarier anställda och ingen av dem är 
män. Medelåldern är 43 år och medelinkomsten är cirka 20 500 kr.  
 
Männen är också i minoritet bland biblioteksassistenterna på de båda 
huvudbiblioteken. Det är dessutom en mindre andel män som arbetar som 
biblioteksassistenter än bibliotekarier i proportion till antalet kvinnor inom respektive  
yrkeskategori på de båda huvudbiblioteken. 
 

5.2 Om intervjupersonerna  
 
Vi har, som nämnts, intervjuat tio personer: två folkbibliotekschefer, en kommundels-
bibliotekarie och sju folkbibliotekarier, varav tre är anställda på Folkbibliotek 1 och 
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fyra på Folkbibliotek 2. Åldersfördelningen bland de sju bibliotekarierna och 
Kommundelsbibliotekarien ser ut som följande: 
 
20-30 år: en kvinna och en man 
30-40 år: en kvinna och två män 
40-50 år: en kvinna  
50-60 år: en kvinna och en man 
 
Alla utom en av intervjupersonerna har utbildat sig på bibliotekshögskolan i Borås. 
Det finns en tidsmässig spridning när våra informanter blev färdigutbildade 
bibliotekarier, från 1970-talet fram till omkring år 2000. Samtliga har fått tjänst som 
bibliotekarie strax efter utbildningens slut men de flesta fick då vikariat eller 
timanställning. Idag är alla heltidsanställda, utom en kvinna som jobbar 75 procent. 
Det tog kortare tid för de flesta av männen att få heltidsanställning på deras 
nuvarande arbetsplats i förhållande till de kvinnliga bibliotekarierna vi intervjuat. 
Många av dem tycker dock att det är problematiskt att få hela tjänster och fast 
anställning inom bibliotekarieyrket.  
 
Majoriteten av våra informanter har studerat på andra utbildningar eller läst andra 
ämnen innan de påbörjade bibliotekarieutbildningen och vanligast har varit att de läst 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Även om intervjupersonerna har haft 
tidigare yrken så är det bibliotekarieyrket som samtliga arbetat längst inom.  
 
Samtliga intervjupersoner säger att de är positiva till sitt yrke och de talar ofta hur 
viktigt deras arbete är för låntagarna. Framförallt lyfter de fram det faktum att de 
utvecklas och lär sig nya saker hela tiden. Endast en av våra informanter säger att 
arbetet stundtals blir rutinmässigt.  
 
Bland bibliotekarierna finns en stor variation vad gäller arbetsuppgifterna. Bland 
annat arbetar de med katalogisering, referensarbete och uppsökande verksamhet. 
Några av intervjupersonerna titulerar sig inte genom en arbetsuppgift utan hänvisar 
till många olika uppgifter såsom bokbuss, inköp, informationstjänstgöring och vuxen- 
och barnbiblioteksverksamhet. En del uttrycker explicit att de till exempel är 
barnbibliotekarie, referensbibliotekarie och katalogisatör. Några av dem hänvisar till 
ämnesområden eller ett signum i SAB-systemet, snarare än specifika arbetsuppgifter.  
 
Kommundelsbibliotekarien har inga specifika arbetsuppgifter utan är, enligt henne 
själv, en generalist. Genom sin ledande roll är hon också ansvarig för biblioteket när 
det gäller bland annat personal- och budgetfrågor.  
 
De båda chefernas arbetsuppgifter är framförallt att ansvara för budget, personal-
frågor, planering och arbetsmiljön. En av cheferna har dessutom tjänstgöringspass i 
informationsdisken några timmar per vecka. Båda cheferna har tidigare jobbat med de 
flesta arbetsuppgifter inom folkbiblioteksverksamheten.  
 
Det råder delade meningar bland intervjupersonerna huruvida de behärskar egna 
respektive andras arbetsuppgifter. Några av våra informanter säger att de behärskar 
samtliga arbetsuppgifter. Resterande menar att anledningen till att de inte behärskar 
alla arbetsuppgifter är att det finns ämnesområden som de inte är insatta i, till 
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exempel musik, eller specifika arbetsuppgifter som de inte har erfarenhet av, 
exempelvis katalogisering.  
 
Kommundelsbibliotekarien säger att hon behärskar alla uppgifter eftersom hon måste 
vara mångsidig för att kunna arbeta på ett kommundelsbibliotek. Det går inte att vara 
specialist på ett mindre bibliotek, menar hon.  
 
Majoriteten av bibliotekarierna har inte helt valt arbetsuppgifter själva. I de flesta fall 
har det varit en kompromiss mellan deras önskan och chefens eller arbetslagets 
åsikter. En kvinna säger att hon var tvungen att tjata för att få den arbetsuppgift hon 
ville ha. Flera menar att de inte fick välja egna arbetsuppgifter när de först anställdes, 
men ju längre de jobbat på arbetsplatsen desto mer inflytande har de fått.  
 
En annan åsikt som framkommer från flera är att bibliotekarier som har ett eget 
område eller en egen arbetsuppgift kan påverka verksamheten mer och lägga upp 
arbetet mer självständigt. Några nämner också att det är lättare att fördjupa sig i det 
som de har fallenhet för och tycker om, ju längre de har jobbat på arbetsplatsen.  
 
Motivet till att våra informanter valt att bli bibliotekarier är framförallt viljan att 
arbeta med människor och service och att bibliotekarieyrket verkade vara ett roligt 
jobb. Två män säger att valet påverkades av positiva erfarenheter från deras lokala 
bibliotek under deras uppväxt. En informant menar att allmänna humanistiska 
intressen för folkbildning och samhällsfrågor var en anledning till att välja 
bibliotekarieyrket. Kärleken till böcker samt en önskan att få utnyttja IT-kunskaper är 
ytterligare två förkla ringar som framkommer. En av kvinnorna säger att hon valde 
bibliotekarieyrket för att få ett heltidsjobb, eftersom det var svårt att få fasta tjänster 
inom det område där hon tidigare jobbade. På frågan om yrket var ett förstahandsval 
säger majoriteten att det inte var det, utan nämner andra yrken som de tidigare ägnat 
sig åt eller tänkt arbeta med, exempelvis lärare, psykolog och statsvetare. För de två 
cheferna var bibliotekarieyrket ett förstahandsval.  
 
När informanterna berättade för släkt och vänner att de skulle studera till 
bibliotekarie, blev reaktionerna blandade. En man säger att de flesta i hans omgivning 
ansåg att han gjort ett bra val. Hans pappa tyckte dock att han kunde ta till vara sitt 
läshuvud och välja ett annat yrke som skulle ge mer lön. En kvinna, som utbildade sig 
på BHS under 1980-talet, säger att hennes familj och släkt endast reagerade positivt 
på hennes yrkesval. Däremot fick hon intrycket att andra personer i hennes 
omgivning inte tyckte det var acceptabelt för en kvinna att ge sig iväg från sina barn 
för att studera på annan ort. Två av kvinnorna menar att de endast fick positiva 
reaktioner. En av dem säger såhär: 
 
Ja, alla tyckte att jag skulle bli bibliotekarie innan jag ville bli det själv och då var 
det för att jag läste så mycket böcker 
 
Det är fler av de kvinnliga bibliotekarierna än de manliga som säger att de fick positiv 
respons av omgivningen. Två manliga bibliotekarier menar att de möttes av många 
negativa kommentarer. En av dem berättar att han var ensam om att välja 
bibliotekarieyrket i sin umgängeskrets. Hans vänner ansåg att om man ska satsa på en 
utbildning och ta studielån så är det bättre att välja ett yrke som ger mer utdelning, 
lönemässigt. Den andra mannen säger också att hans kollegor på den 
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universitetsutbildning som han studerade tidigare, tyckte att han var dum som kunde 
välja bibliotekarieyrket. Han tror det beror på att bibliotekarieyrket inte är så populärt 
i andra akademikers värld.  
 

5.3 Jämställdhet och åldersstruktur  
 
I jämställdhetslagen (SFS 1991:433) i dess lydelse den 1 januari 2001 står om lagens 
ändamål:  
 
1 § Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet 
(jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i 
arbetslivet.  
 
I jämställdhetslagen står också att arbetsgivare, inom ramen för sin verksamhet, ska 
bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet.  
 
När vi intervjuade de båda cheferna gav de oss ett exemplar av sina respektive 
jämställdhets- och mångfaldsplaner, som vidare vänder sig till hela kultursektorn i de 
båda städerna. Begreppet mångfald innefattar att det vid sidan av kön också 
eftersträvas en jämnare fördelning av personer med olika etniska bakgrunder, åldrar, 
sexuella läggningar och funktionshinder. Nedan redogör vi för några för vår 
undersökning relevanta punkter i respektive huvudbiblioteks plan.  
 
Jämställdhets- och mångfaldsplanen vi fick från Folkbibliotek 1, syftar till att staden 
ska erbjuda en god arbetsmiljö. Jämställdhet och mångfald ska genomsyra 
verksamheten och samtliga arbetsplatser ska vara fria från diskriminering. I planen 
för Folkbibliotek 1 står också att könsfördelningen i kultursektorn är ojämn eftersom 
alla verksamheter kännetecknas av kvinnodominans. Männen dominerar dock inom 
de tekniska områdena och på chefsposter. Det finns inga löneskillnader mellan män 
och kvinnor inom kultursektorn men, enligt planen, påverkas lönerna negativt av 
kvinnodominansen inom de aktuella yrkesgrupperna. Jämfört med andra yrken med 
liknande utbildningsnivå är löneläget lågt.  
 
I planen presenteras dessutom ett antal mål. Ett av målen är att sträva efter en jämn 
könsfördelning bland alla typer av befattningar. För att nå detta mål bör under-
representerat kön prioriteras i den mån det är möjligt. Anställda ska också erbjudas 
heltidstjänster om de önskar det.  
 
Även i jämställdhets- och mångfaldsplanen för Folkbibliotek 2 står det att 
jämställdhet och mångfald ska införlivas i alla typer av verksamheter, vilket ska 
beaktas vid nyrekrytering. Målet är också här att andelen anställda som är under-
representerade ska öka. Det ska inte finnas några löneskillnader som beror på de 
anställdas kön, etniska bakgrund och så vidare. Heltidstjänster eftersträvas även i 
denna kultursektor. Kvinnodominansen är påtaglig och avspeglas också på 
chefsposterna, till skillnad från kultursektorn i staden där Folkbibliotek 1 ligger i. 
 
Båda cheferna hänvisar till sin jämställdhets- och mångfaldsplan och menar att de 
eftersträvar större blandning när det gäller kön, ålder och utländsk bakgrund. 
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Mångfald är även viktigt för att kunna tillgodose låntagares behov, menar de. 
Cheferna betonar samtidigt att kvalifikationer, kompetens och meriter bör väga tyngst 
vid rekrytering. På frågan hur de ställer sig till positiv diskriminering av grupper som 
är underrepresenterade, svarar båda två att de inte använder det vid rekrytering. Enda 
undantaget är om det skulle vara så att två personer har likadana meriter och 
kompetens. Om så skulle vara fallet rekryteras den som tillhör en underrepresenterad 
grupp, till exempel män. Chef 1 uttrycker det såhär:  
 
Jag tycker inte om någon diskriminering. Det måste vara de kvalifikationer som man 
är ute efter som måste vara vägledande. Sedan om det skulle vara absolut, absolut, 
absolut, precis exakt lika och det är bara könet som skiljer … och allting annat 
stämmer … då kanske jag skulle välja mannen … på grund av det då … men i 
praktiken så inträffar detta aldrig  
 
På frågan om det förekommer diskussion kring jämställdhet och kön på arbetsplatsen 
svarar chefen på Folkbibliotek 1 att det inte finns så mycket formell diskussion, det 
vill säga kurser och seminarier, kring detta. Bristen på formell diskussion beror inte 
på okunskap, enligt henne. Bibliotekarier har hög utbildningsnivå och är på så sätt 
ganska medvetna, ”så det är klart vi diskuterar”, menar hon. Hon säger också att 
jämställdhet diskuteras mer informellt, det vill säga på fikaraster.  
 
Kommundelsbibliotekarien säger att de få gånger det förekommer diskussioner kring 
kön och jämställdhet på hennes arbetsplats handlar det framförallt om nackdelen av 
att inte ha några män på arbetsplatsen. 
 
Staden som Folkbibliotek 2 ligger i, ordnar varje år seminarier som bland annat tar 
upp frågor om mångfald och jämställdhet. Samma stad anordnar även chefsprogram 
som tre till fyra gånger per termin håller seminarier som, vid sidan av jämställdhet 
och mångfald också tar upp frågor som förändringsarbete, rekrytering och 
kompetensutveckling. 
 
Chefen på Folkbibliotek 2 tycker inte att jämställdhet diskuteras särskilt ofta och hon 
tror att det hänger samman med att ingen av männen på arbetsplatsen känner sig 
diskriminerade för att de är män. Inte heller tror hon att kvinnorna diskrimineras i 
förhållande till männen på arbetsplatsen, i så fall skulle det avspeglas i lönerna. Enligt 
henne tjänar inte män mer än kvinnor på arbetsplatsen, utan lönen är beroende av vad 
de anställda gör eller åstadkommer och om de är med och driver verksamheten 
framåt.  
 
En man säger att jämställdhet inte alls diskuteras på hans arbetsplats. Han tror inte att 
det beror på att det är en tabubelagd fråga utan snarare att det inte finns en diskussion 
kring kön och jämställdhet. En av hans kvinnliga kollegor menar däremot att bristen 
på diskussioner kan bero på att jämställdhet är ett känsligt ämne och att det är svårt att 
komma åt det eftersom mycket av strukturerna ligger under ytan, omedvetet. Hon tror 
att det kan uppstå problem på grund av könsfördelningen och framförallt kan det vara 
svårt för männen. Vid möten samlas kvinnor i små grupper och småpratar och då kan 
det uppstå en mobbningsituation för de få män som ingår i gruppen, säger hon. 
Eftersom kvinnorna inte är medvetna om att de därigenom isolerar män så anser hon 
att det är svårt att komma åt problemet och diskutera det, men hon tycker att det är 
viktiga frågor att fundera på.  
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Som nämnts är medelåldern runt 50 år på de båda huvudbiblioteken. Flera 
bibliotekarier på dessa arbetsplatser kommer därför att gå i pension inom de närmaste 
åren. Åldersfrågan är ett problem menar Chef 1 och hon säger att det kommer att bli 
mycket bekymmersamt för biblioteken att få in kompetens innan de äldre 
bibliotekarierna försvinner. 
 
Även majoriteten av bibliotekarierna menar att den relativt höga medelåldern är något 
som diskuteras på arbetsplatsen. Flera menar dessutom att den stora pensions-
avgången är mer aktuell att diskutera än könsfördelningen. En man säger att 
generationsklyftan diskuteras mer eftersom den är mer märkbar än könsrollerna. Han 
tror också att de äldre inom kåren redan diskuterat det här med kön massvis med 
gånger vilket gjort frågan om könsfördelningen ganska uttjatad och dessutom tas den 
på ett sätt för given.  
 

5.4 Könsfördelning  
 
Majoriteten av informanterna anser att deras arbetsplats påverkas av kvinno-
dominansen men inte alla av dem kan exemplifiera eller utveckla varför. En kvinna 
säger att kvinnodominansen är så självklar vilket gör att hon inte reflekterar över 
könsfördelningen på arbetsplatsen. Hon tror att männen kanske märker av köns-
fördelningen mer eftersom att de är i minoritet. Några menar att de inte kan säga hur 
arbetsplatsen påverkas av könsfördelningen eftersom de har svårt att föreställa sig hur 
det skulle se ut om det bara fanns manliga bibliotekarier.  
 
Flera av intervjupersonerna menar att könsfördelningen påverkar låntagarna och 
framförallt pojkar. De anser att fler manliga bibliotekarier behövs som förebilder för 
pojkar. En kvinna tror inte att pojkar öppnar sig lika mycket för henne som de gör för 
hennes manliga kollegor.  
 
Likaså kan inköp av böcker se olika ut beroende på om det utförs av kvinnor eller 
män, tror flera. Inköpen påverkas av kvinnodominansen genom att män och kvinnor 
har olika intressen, menar en av kvinnorna. Trots att bibliotekarierna är medvetna om 
detta tror hon att det påverkar ens val av böcker omedvetet. Hon säger att det visar sig 
genom att det finns hur mycket kokböcker och handarbetsböcker som helst på 
biblioteket.  
 
Flera av intervjupersonerna drar paralleller till andra yrken som domineras av ett kön. 
En kvinna säger att det är skillnad på arbetsmiljön mellan olika kvinnodominerade 
yrken. Hon hänvisar till ett tidigare yrke som hon haft där det bara fanns kvinnor: 
 
… då var det också väldigt kvinnodominerat och då var det verkligen så där 
klichéartat inne i fikarummet och sådär som man säger att det är mycket kvinnor är 
det mycket skvaller och så där … men jag kan inte riktigt uppleva att det är på 
samma sätt här 
 
En förklaring till att biblioteket inte har en skvallrig miljö tror hon dels kan bero på 
arbetsledningens arbete för att motverka en sådan miljö och dels anser hon att om 
man inte går in med en sådan personlighet så gör ingen annan det heller. Att man inte 
använder en viss jargong gör att arbetsplatsen blir avkönad, tror hon:  
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Att jobba här ska ju ändå va att ha studerat och veta hur man uppför sig 
 
En man, som tidigare har jobbat på en mansdominerad arbetsplats, menar att det är 
skillnad på arbetsmiljön där och på hans nuvarande arbetsplats. Till exempel var 
stämningen på det förra arbetet mycket grövre. Han anser att arbetsmiljön inte alltid 
påverkas av könsfördelning utan utbildningsnivå och andra faktorer kan också spela 
roll.   
 
Det är således flera av informanterna som menar att det finns olika faktorer, vid sidan 
av könsfördelningen, som påverkar arbetsplatsen. En man säger också att det är 
många av bibliotekarierna som har jobbat väldigt länge på hans arbetsplats. Han 
menar att det inte finns någon rotation:  
 
Får man en plats här så stannar man … det är oftast det som jag tycker påverkar den 
här arbetsplatsen  
 
En annan man tycker inte att arbetsmiljön känns särskilt kvinnlig på det sättet att det 
är en miljö som passar bättre för det ena könet eller det andra. Fast han tillägger att 
det kan vara svårt för honom att se alla strukturerna eftersom han alltid har varit man. 
Spontant tror han inte att hans egen arbetsplats påverkas av att kvinnor är i majoritet 
men det finns säkert arbetsplatser som gör det.   
 
En kvinna säger dock att kvinnorna som byggt upp biblioteken har skapat en kvinnlig 
miljö, vilket synliggörs i sättet att arbeta och ”organisera och inte organisera”. Hon 
anser att kvinnorna har försökt att skapa en miljö på biblioteken som påminner om 
den hemma:  
 
Det är liksom inte så strukturerat som kanske det är på en arbetsplats där män då 
jobbar 
 
Den kvinnliga biblioteksmiljön kan, enligt henne, uppfattas som störande för män 
eftersom de socialiserats på ett annat sätt än kvinnor. Skillnader mellan kvinnor och 
män beror alltså på fostran och att de på så vis lärt sig saker olika, till exempel hur de 
löser konflikter och hur de organiserar. På så vis kan svårigheter uppstå, men detta 
gäller inte endast för män utan kvinnor kan också påverkas av den ostrukturerade 
miljön. Genom att män och kvinnor skapar olika slags kulturer kan det leda till att det 
kan vara svårt för minoriteten i en organisation, oavsett om de är män eller kvinnor, 
menar hon.  
 
Chef 2 hävdar att när kvinnor är i majoritet skapas en viss typ av miljö eftersom 
kvinnoyrken är ”mjukare” än de tekniska yrkena. Även en av våra manliga intervju-
personer menar att män och kvinnor är olika och tror absolut att arbetsplatsen därför 
påverkas av den rådande könsfördelningen. Han anser att män är tydligare med vad 
de vill, de är rakare och talar inte genom tredje person, medan kvinnor undviker 
konflikter.  
 
En kvinna menar att villkoren ser olika ut för män och kvinnor i arbetslivet. Detta 
syns också i biblioteksvärlden eftersom män blir behandlade lite speciellt, menar hon:  
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 … på biblioteken är det ju så om man är man och vill göra någonting extra så finns 
det alla möjligheter att göra det för manliga bibliotekarier … om man bestämmer sig 
för det bara … då blir man chef och så stiger man i graderna 
 
När vi frågar om det är lättare för en man att bli chef inom bibliotekarieyrket säger 
samma kvinna att, det på hennes bibliotek i och för sig bara finns kvinnliga chefer. 
Men om en man vill bli chef så tror hon att han ska vara väldigt obetydlig om han inte 
lyckas med det. Hon tror att männen har lättare att avancera inom yrket vilket även 
beror på att de kvinnliga cheferna uppmuntrar männen att avancera. Hon säger att 
männen får en jätteskjuts av kvinnorna. Om en man vill skaffa sig en position snabbt 
är det lättare i kvinnodominerade yrken, som till exempel biblioteksvärlden, än på en 
mansdominerad arbetsplats.  
 
Majoriteten anser att en jämnare könsfördelning är önskvärd på deras arbetsplats. 
Anledningen till att de vill få in fler män i bibliotekarieyrket skiljer sig dock åt. Några 
av våra informanter kan inte riktigt förklara varför de vill ha en jämnare köns-
fördelning utan säger endast att de tycker att det är synd att det finns så få män. En 
annan åsikt, som några framför, är att en jämnare könsfördelning är bättre för arbets-
platsen och att män behövs för att balansera en kvinnlig arbetsmiljö.  
 
Kommundelsbibliotekarien tycker till exempel att kvinnodominansen har skapat ett 
typiskt kvinnligt klimat där kvinnor pratar om samma saker och använder samma 
sorts språk. Hon säger att det behövs en manlig aspekt och menar då att män har 
andra kompetenser och tänker annorlunda än kvinnor. Män skulle också tillföra 
arbetsplatsen nytt blod, menar hon. Samtidigt säger hon att en del manliga 
bibliotekarier är lite udda och kanske inte passar i yrket.  
 
Båda cheferna säger, som nämnts, att de gärna ser en jämnare könsfördelning. Chefen 
på Folkbibliotek 1 menar att eftersom biblioteket ska ge god service åt så många som 
möjligt bör personalen ha så stor bredd som möjligt vad gäller kompetens, bakgrund 
och erfarenheter. Hon anser att en jämnare könsfördelning är en komponent i detta. 
Även ur psykosocial arbetsmiljösynpunkt är det en fördel att ha en jämn köns-
fördelning, menar hon. Hon får också känslan att det blir mer professionellt på en 
könsblandad arbetsplats, men kan inte förklara varför.  
 
Chefen på Folkbibliotek 2 tror att heterogena grupper alltid är det bästa på en arbets-
plats och hon hävdar att det håller på ”att vända”, det vill säga att fler män söker sig 
till bibliotekarieyrket. En lösning för att locka fler män till yrket kan vara att ersätta 
namnet bibliotekarie med exempelvis ”informatör” eller ”information brooker”, tror 
hon. ”Bibliotekarie” låter, enligt henne, lite mossigt och allmänheten kan få fel 
associationer. Det är framförallt genom massmedierna som dessa stereotypa bilder 
skapas. Ett exempel hon ger oss kommer från en tv-serie: 
 
Det är ju typiskt att det väljer en sån figur för att presentera en bibliotekarie, någon 
med näbbstövlar … lite präktig så där, istället för att ta någon sådär lite snyggare … 
men så är det i media och … man förmedlar ju såna intryck till allmänheten 
 
En av de manliga bibliotekarierna tycker att det är en väldig snedfördelning, men har 
inga problem med det personligen. Han tror dock att yrkets status säkerligen skulle 
höjas om fler män blev bibliotekarier. Fast samtidigt anser han att det är fel att 
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rekrytera män av den anledningen eftersom status ska bero på kompetens. 
Förhållandet mellan män och kvinnor är, enligt honom, fortfarande inte jämställt i 
dagens samhälle, det är män som har makt och män lyssnar på män: 
 
Om vi utgår från teorin att vi lever i ett patriarkat så skulle kanske bibliotek … 
eftersom de flesta chefer på högre nivå också är män så kanske man kunde försvara 
bibliotekets roll bättre gentemot de som har makt om det var mer män på en 
arbetsplats också  
 
Eftersom det är en sådan ojämn könsfördelning inom yrket tror han att biblioteks-
cheferna gärna rekryterar manliga sökanden. Han tror därför att män som söker 
bibliotekarietjänster har en konkurrensfördel gentemot kvinnor, beroende på att 
männen är i minoritet. Själv tror han att det var en av anledningarna till att han fick 
anställning så snabbt på sin nuvarande arbetsplats.  
 
En annan av de manliga bibliotekarierna tycker också att det skulle vara fel om 
biblioteken försökte få en jämn könsfördelning, eftersom det är fler kvinnor än män 
som utbildar sig till bibliotekarier. Med det underlag som finns är balansen rätt bra 
ändå, menar han. Han tror dock att en jämnare könsfördelning är en fördel generellt i 
arbetslivet och säger att det är lika viktigt att män lockas till kvinnodominerade yrken 
som kvinnor till mansdominerade yrken. Han påpekar att han inte tror att det finns 
några skillnader mellan könen, han är inte en särartsfeminist7 säger han, men 
samtidigt tror han att kvinnor och män har mycket att lära av varandra. Målet bör, 
enligt honom, vara att få en jämnare könsfördelning och det bör sättas redan i 
bibliotekshögskolorna.  
 

5.5 Könsmärkning  
 
Att vissa arbetsuppgifter eller yrkesområden är vanligare bland kvinnor respektive 
män är det flera av våra intervjupersoner som pekar på. Få av våra informanter menar 
dock att det går att se några större skillnader mellan mäns och kvinnors arbets-
uppgifter på deras egen arbetsplats.  
 
Chefen på Folkbibliotek 1 säger att om hon ser till bibliotekschefer i landet så är 
andelen män där större än vad könsfördelningen ser ut inom kåren som stort. Själv så 
tror hon definitivt att det är vanligare att män är chefer:  
 
Jag skulle kunna tänka mig att det finns lika stor övervikt bland kvinnor när det 
gäller barnbibliotekarier som bland män när det gäller chefstjänster  
 
Samtidigt så menar hon att det inom biblioteksvärlden, har funnits en schablonbild av 
manliga bibliotekarier att de är lite knepiga vilket kan ha hindrat män från att bli 
chefer. En av männen tror däremot inte att det finns fler manliga än kvinnliga chefer 

                                                 
7 Förhållandet mellan män och kvinnor brukar inom feministisk teori diskuteras utifrån begreppen 
likhet och olikhet/särart. Likhetsprincipen bygger på att kvinnor och män är lika och därigenom ska ha 
samma rättigheter. Särartsprincipen utgår istället från att män och kvinnor är olika och att samhället 
ska sträva efter att synliggöra och uppvärdera kvinnors egenskaper och värderingar genom att erkänna 
att kvinnor och män är olika (Lindvert 2002, s. 24).  
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inom folkbiblioteken i jämförelse med forskningsbibliotek där han tror att det finns 
fler manliga chefer.  
 
Chefen för Folkbibliotek 2 tror att det är vanligare att män arbetar med nya arbets-
uppgifter som är relaterade till IT. Hon tror att det kan bero på att det finns en 
uppfattning om att män klarar av datorer bättre:  
 
… i alla fall när det gäller … när man inte gjort en nyrekrytering utan när det 
kommer nya arbetsuppgifter så tilldelar man då … det vanliga är att man fördelar 
den typen av arbetsuppgifter åt män 
 
Hon säger dock att det på hennes arbetsplats inte finns några skillnader mellan män 
och kvinnor när det gäller tjänster som är inriktade på data, till exempel IT-
bibliotekarie. 
 
Majoriteten av våra intervjupersoner menar att män oftare än kvinnor har arbets-
uppgifter som är relaterade till teknik, vilket de framförallt kopplar till datorer. De 
menar att det syns både i bibliotekarieyrket och i samhället generellt. En av de 
kvinnliga bibliotekarierna anser att det beror på flickors och pojkars socialisering. Att 
vissa arbetsuppgifter är vanligare bland män respektive kvinnor speglar den 
traditionella arbetsfördelningen i hemmen, menar hon. En annan kvinna menar att 
historiskt sett har kvinnor haft uppgiften att ta hand, uppfostra och vårda människor. 
Den traditionella arbetsfördelningen, är enligt henne, väl synlig också idag eftersom 
vårdyrken, skola och barnomsorg är typiskt kvinnliga yrken medan män söker sig till 
näringslivet.  
 
Kommundelsbibliotekarien berättar att när de tidigare hade en man i personalen så 
fick han ta hand om de specifika uppgifterna som var kopplade till datorer, till 
exempel att scanna och göra affischer. Hon tror inte att han fick uppgifterna för att 
han var man utan att det snarare är fallenhet som styr, men hon säger samtidigt att 
killar kanske tycker att det är roligare med tekniska uppgifter.  
 
En man säger att han generellt tänker sig att tekniska uppgifter är vanligare bland 
män, det är fördomen i alla fall menar han, att män har mer prestigefyllda och 
specialiserade arbetsuppgifter. På vår fråga om dessa uppgifter lämnas till män eller 
om män tar dem, svarar han att inom biblioteksvärlden så kan det nog vara både och. 
Samtidigt har han svårt att se att de män som väljer att bli bibliotekarier är särskilt 
karriärdrivna: 
 
… hade det varit något annat yrke hade jag nog sagt att det var männen som tog de 
uppgifterna 
 
Förklaringen han ger till detta är att vi lever i ett patriarkat vilket syns i arbetslivet. 
Han tror att om fler män anställdes skulle kanske yrkesrollen förändras och 
biblioteken ta fasta på ”hårda” saker som teknik snarare än exempelvis uppsökande 
verksamhet. Han är samtidigt medveten om att det tankesättet kan bygga på fördomar. 
Liksom Chef 1, säger han också att män oftare blir chefer än kvinnor i 
biblioteksvärlden i proportion till könsfördelningen i stort.  
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En annan man säger att han tror att det är vanligare att män får arbeta med 
katalogisering och fjärrlån eller att de blir kulturchefer. Det kan, enligt honom, bero 
på att männen vill ha dessa positioner eller att män tar dem.  
 
En kvinnlig bibliotekarie tror inte att det finns någon uppdelning mellan kön och 
teknik eftersom tekniken idag är så pass allmän. Hon säger också att det var extra 
roligt när det blev en kvinnlig bokbusschaufför eftersom hon tror att det oftast är män 
som har den arbetsuppgiften.  
 
Kvinnodominansen skapar en viss bild av ett yrke, menar en manlig bibliotekarie. 
Både sjuksköterskeyrket och bibliotekarieyrket är, enligt honom, exempel på yrken 
som kopplas samman med kvinnor:  
 
När man träffar på en kvinnlig bibliotekarie så tror man kanske till slut då att en 
bibliotekarie ska va en kvinna då 
 

5.6 Orsaker till könsfördelningen  
 
Majoriteten säger att kvinnodominansen har en historisk eller traditionsmässig orsak 
som de kopplar till bibliotekens barndom. Flera av dem lyfter fram att bibliotekarie-
yrket tidigare var ett yrke som passade fröknar. Chef 2 förklarar det med att ogifta 
kvinnor som kom från fina familjer inte behövde så mycket lön eftersom de var 
försörjda av förmögenheter. Hon säger samtidigt att det är möjligt att det är en 
fördom, men hon tror ändå att det ligger någonting i det. Hon säger att när hon 
började arbeta som bibliotekarie i slutet på 1960-talet så var de flesta bibliotekarierna 
just ogifta kvinnor. En av de kvinnliga bibliotekarierna tror att en del av ”fröknarna” 
fortfarande arbetar inom kåren.  
 
Chef 2 tror också att kvinnodominansen beror på att yrket varit kopplat till det 
humanistiska området och ämnen som konst och litteratur. Genom att kvinnor väljer 
att utbilda sig inom dessa områden så börjar de ofta arbeta inom ”mjukare” yrken, 
som lärare och bibliotekarie. Det är få bibliotekarier som har en naturvetenskaplig 
utbildning, menar hon.  
 
Majoriteten tror också att kvinnodominansen beror på bibliotekarieyrkets låga löner 
och tröga löneutveckling. Vid sidan av lönen tror också många att orsaken till köns-
fördelningen är att det finns så få karriärmöjligheter inom yrket. En man säger att den 
låga lönen och de begränsade karriärmöjligheterna gör att så få män vill bli 
bibliotekarier. Den enda karriären som har funnits är i stort sett att bli chef. Han säger 
också att det är möjligt att andra ser biblioteket som en kvinnlig värld och därför drar 
sig andra män för att jobba där. En annan man uttrycker orsaken till kvinno-
dominansen såhär:  
 
Män kalkylerar kallt på … lite granna fortfarande att ha ett jobb man tjänar pengar 
på medan kanske kvinnor är förnuftigare än så, ungefär som jag då, som har det här 
jobbet trots att jag visste att jag inte skulle tjäna pengar gjorde jag det av lusten 
 
Han pekar på att kvinnor kanske drivs mer av samhällsnytta medan män drivs av 
egennytta, fast ”varför ska det vara så”, undrar han.  
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En av kvinnorna är inne på ett liknande resonemang då hon säger att en av orsakerna 
till dagens snedfördelning kan bero på att bibliotek inte är vinstdrivande, samt att det 
inte går att mäta bibliotekens produktivitet. Hon tror att det är typiskt för de flesta 
kvinnoyrkena medan män kanske lockas mer av högre lön, vinst och affärsmässighet.  
 
Att män är mer inriktade på pengar och status kan vara en förklaring till att det finns 
så få män inom bibliotekarieyrket, menar en annan kvinna. Hon tror också att det låga 
antalet män kan bero på att det finns så få manliga bibliotekarier att identifiera sig 
med:  
 
Det poppar inte upp i en killes hjärna att han ska bli bibliotekarie 
 
En av männen tror också att könsfördelningen är en statusfråga. Han tror nämligen 
inte att det är så många män som söker sig till yrken som upplevs ha låg status. 
Svårare än så är det inte enligt honom. Han tror också att män drar sig för att bli 
bibliotekarier eftersom omvärlden inte ser det som ett speciellt häftigt yrke.  
 
Bibliotekarieyrket är liksom vården ett yrke där det är svårt för män att komma in, 
menar Kommundelsbibliotekarien. Samtidigt så kan det låga antalet män bero på att 
män som söker sig till bibliotekarieyrket inte är tillräckligt manliga. Hon tror att 
”vanligt folk” tycker att killar som vill bli bibliotekarier inte är riktiga män.  
 

5.7 Vad är status? 
 
På frågan om vad status innebär för våra informanter får vi höra många olika åsikter 
och beskrivningar. Flera av intervjupersonerna, både män och kvinnor, tycker dock 
att det är svårt att beskriva vad status innebär för dem. Begreppet uppfattas som 
komplicerat och en man säger att han inte tycker om att använda ordet status. 
Majoriteten av våra intervjupersoner är samtidigt överens om att den gängse 
betydelsen av status är avancerade arbetsuppgifter, pengar och inflytande. Hög lön är 
en statussymbol i samhället, oavsett om de själva tycker att det är status eller inte.  
 
Chefen på Folkbibliotek 1 anser att det finns flera olika sorters status. Dels finns en 
ytlig status som handlar om att vara omsvärmad eller att ha en position som gör att 
alla ser upp till en. Hon tycker inte denna typ av status är genuin. Dels kan kunskap, 
integritet och att man är en bra människa ge hög status. Med den definitionen kan alla 
människor, oavsett social position, få hög status.  
 
Chef 2 relaterar i första hand status till arbetslivet. Hon tycker att yrken som hon själv 
inte utövar har hög status. Som exempel nämner hon civilingenjör och ekonom.  
 
För en av männen är status att bli respekterad för vad man är, gör och åstadkommer, 
det vill säga att man är kompetent och duglig. En annan man anser också att status 
innebär kompetens: 
 
Status för mig det är ändå att någon … som någon sa till mig någon gång sa att: du 
verkar vara så himla bra, du verkar hamnat på rätt ställe, var det någon låntagare 
som sa … du passar verkligen för det du gör eller så …  och jag kan känna att det är 
sant, det är status någonstans 
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Han fortsätter med att säga att låntagarnas förväntningar på honom och de andra 
bibliotekarierna är höga. Att bibliotekarier ska kunna klara av vilken fråga som helst, 
det är status menar han. Han jämför sig med en trollkarl som kan dra fram alla kort ur 
ärmen. Samtidigt som han hänvisar till kompetens som en form av status så är han 
medveten om att pengar betyder status i vårt samhälle. Han säger att han självklart 
vill ha så mycket pengar som möjligt, ”jag är ju inte dum”, menar han.  
 
Majoriteten av de kvinnliga bibliotekarierna anser inte att pengar är hög status för 
dem personligen, vilket två av männen tycker. Faktorer som innebär status för de 
kvinnliga bibliotekarierna är att ha ett värdefullt yrke, det vill säga att de får använda 
och fördjupa sina kunskaper. En av kvinnorna säger att det är viktigt att ha ett roligt 
jobb där hon trivs och får hjälpa till, vilket för henne ger hög status. En annan kvinna 
säger att vidareutbildning, det vill säga att bli investerad i, är status för henne. 
Arbetsuppgifternas status är dessutom viktigare än den lön hon får: 
 
Om jag fick välja att få löneförhöjning eller att få mer pengar till ett projekt som låg 
inom mina arbetsuppgifter, så kanske jag skulle välja projektet till arbetsuppgifterna 
för jag skulle vilja att det skulle få mer status. Det är viktigare för mig 
 
Att jämföra olika yrkesgrupper och deras lönebild kan vara ett sätt att mäta vilken 
status yrken anses ha i samhället, tror en av kvinnorna. Yrken som till exempel 
bibliotekarieyrket, tror hon har lägre löner och status i förhållande till ingenjörer och 
ekonomer. Liksom Chef 2 jämför hon bibliotekarieyrkets status med andra 
akademiska yrkens status.  
 

5.8 Status i biblioteksvärlden 
 
Majoriteten av våra intervjupersoner hävdar att bibliotekarieyrket inte är ett 
högstatusyrke och relaterar i de flesta fall till lönen. Bibliotekarieyrket är ett rätt så 
lågt betalt akademiskt yrke i förhållande till andra akademiska yrken, menar några av 
dem.  
 
En av kvinnorna menar till exempel att det är konstigt att läraryrket värderas högre än 
bibliotekarieyrket. Hon tycker att bibliotekarier borde kunna jämställas med lärare, 
men så är inte fallet rent lönemässigt. Flera menar också att lönen är låg i förhållande 
till bibliotekets arbetsuppgifter och till den kompetens bibliotekarier i allmänhet har.  
 
Flera nämner också att orsaken till att bibliotekarieyrket inte har så hög status beror 
på att kåren är dålig på att berätta vad yrket innebär. En kvinna tror att det beror på 
kvinnodominansen. Enligt henne måste bibliotekarierna anstränga sig bättre för att 
marknadsföra yrket. Hon menar till exempel att bibliotekarier förminskar olika typer 
verksamhet, exempelvis tycker hon att ”litteraturinformation” eller ”litteratur-
vägledning” borde ersätta begreppet ”bokprat”, eftersom de två förra är lite finare än 
det senare. Enligt henne är det viktigt att bibliotekarier tränar sig på att beskriva sitt 
yrke lite klatschigt och informativt gentemot politiker och allmänheten. Hon, liksom 
flera av de andra informanterna, säger att det finns en otroligt stor okunskap hos 
allmänheten om vilka resurser som finns i biblioteket och personalens kunskaper. En 
man säger samtidigt att allmänhetens syn på bibliotekarieyrket kan skilja sig åt: 
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… jag tror folk tycker att vi är väldigt skickliga … folk uppfattar oss som väldigt 
smarta, att vi kan väldigt mycket och så, det tror jag. Samtidigt så pratar man om det 
här med Internet … jag tror samtidigt det finns en viss grupp som bara tror att vi 
googlar och att vi inte är så mycket märkvärdiga än vem som helst som bara googlar 
… och några av dem, jag säger inte alla, några av dem kanske borde gå till 
biblioteket och se att det finns lite mer 
 
En av de manliga bibliotekarierna menar att bibliotekarieyrket är statusfyllt genom 
bildning, kunskap och information. Men ekonomiskt anser han inte att yrket har hög 
status. Symbolbilden av en bibliotekarie är för många en bild av kunskap och 
vetande, menar han. Han tror att yrket är socialt accepterat och att det hamnar på en 
övre halva på en statusskala. Han berättar att de gånger han nämner att han är 
bibliotekarie blir människor positivt inställda. Enligt honom beror det på att många 
människor har en positiv erfarenhet av biblioteksverksamhet, till exempel i anslutning 
till skoltiden och har blivit väl bemötta av bibliotekarier.  
 
Även Chef 2 menar att bildning ger yrket hög status:  
 
… eller det kanske är någon som tycker till och med att bibliotekarie är hög status … 
att man är bildad, man anses ju väldigt bildad när man är bibliotekarie 
 
Enligt en av männen håller bibliotekarieyrkets status så sakteliga på att öka, fast han 
tror inte att alla är lika övertygade om det. Han anser att det är viktigt att det bedrivs 
forskning om biblioteksvärlden och att biblioteksvetenskapen har blivit ett 
akademiskt ämne. Han tror att biblioteksvetenskapens tvärvetenskapliga karaktär kan 
uppfattas som att det inte är så ”rent”. Han jämför med naturvetenskaperna, som han 
anser har högre status. Vid sidan av akademiseringen tror han att statusen för yrket 
håller på att höjas genom att det finns flera bibliotekshögskolor som tävlar mot 
varandra och har lite olika profil.  
 
Även facket och bibliotekshögskolorna måste arbeta för att höja bibliotekariers lön 
och status menar några av våra intervjupersoner. Exempelvis säger en kvinna att 
bibliotekshögskolan i Borås har försökt höja yrkets status genom att tona ner namnet 
bibliotekarie och istället använda begrepp som informationsmäklare och 
informationsarkitekt.  
 
Liksom yrkets status anser flera av intervjupersonerna att folkbibliotekens status är 
hög när det gäller folkbildning, demokrati och integration samt tillgången till fri 
information och Internet. Att folkbiblioteken kopplas samman med kultur ger också 
hög status, menar flera. Några av intervjupersonerna menar dock att folkbibliotek har 
lägre status i förhållande till andra kommunala verksamhetsområden. Kultur är ett 
område som inte får kosta så mycket pengar och är därför lågprioriterat. En kvinna 
säger att folkbiblioteken inte är vinstdrivande vilket gör att politiker inte riktigt ser 
nyttan av det.  
 
Båda cheferna och flera bibliotekarier säger också att folkbiblioteken har hög status i 
samhället om man frågar allmänheten men inte så hög status bland politiker. Att 
folkbibliotek har låg status bland politiker kan bero på att de i maktposition inte har 
inblick i folkbibliotekens verksamhet. Liksom behovet av att marknadsföra yrket 
menar många av våra informanter att biblioteken måste visa sig bättre. En vanlig åsikt 
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bland våra intervjupersoner är att allmänheten endast ser biblioteket som ett ställe där 
folk lånar böcker.  
 
Enligt chefen på Folkbibliotek 2 synliggörs bibliotekens viktiga roll när ett 
folkbibliotek ska läggas ner i kommunen. Då har det blivit en väldig proteststorm från 
allmänheten som har lett till att politikerna inte lagt ner det aktuella biblioteket. Hon 
säger att för allmänheten har biblioteken hög status oavsett om de själva går dit. 
Andra anledningar till att hon tror att folkbiblioteket har hög status är att biblioteket 
erbjuder böcker, upplevelser och information gratis. Det är kravlöst och det går bra att 
vara där och till exempel läsa en bok utan att låna den. Folkbiblioteket fungerar också 
som en mötesplats, säger hon.  
 
Enligt Chef 2 har dagens IT-utveckling höjt bibliotekens status, vilket hon förklarar 
med att datorerna har gett biblioteken en annan typ av sökmöjligheter. När mass-
media visar bilder från ett bibliotek så menar hon att man ser personer som sitter 
framför en dataskärm.  
 
Majoriteten av våra informanter, säger att det finns skillnader i status mellan olika 
typer av bibliotek. En kvinna och en man säger att det finns en outtalad hierarki inom 
biblioteksvärlden som de flesta är medvetna om men inte nämner. I denna hierarki 
hamnar universitets- och högskolebibliotek överst, därefter stadsbibliotek, 
kommundelsbibliotek och längst ner skolbibliotek. Kvinnan tror också att det finns en 
statusskillnad mellan stad och landsbygd som hon exemplifierar genom Kungliga 
Biblioteket och ett skolbibliotek på landsbygden. Orsaken till hierarkin kan vara att 
universitetsbibliotek har mer resurser, vilket även höjer de anställdas lön.  
 
Flera av våra informanter säger att skillnaderna i status mellan olika typer av 
bibliotek beror på arbetsuppgifterna. På ett högskole- eller universitetsbibliotek är 
arbetsuppgifterna oftast specialiserade på ett område. Bibliotekarierna på folk-
bibliotek, framförallt kommundelsbibliotek, blir istället generalister, det vill säga de 
kan lite om mycket. En kvinna tror att skillnaderna i status mellan olika typer av 
bibliotek beror på att låntagare har olika status. Hon tror att forskare har högre status 
än skolungdomar vilket indirekt ger högre status till forskningsbiblioteken.  
 

5.9 Arbetsuppgifternas status  
 
Vi undrade om det fanns någon skillnad mellan arbetsuppgifterna vad gäller status 
eller om våra informanter tycker att det finns arbetsuppgifter som är finare, roligare 
eller tråkigare än andra. Majoriteten säger att det finns statusskillnader mellan 
arbetsuppgifter. Samtidigt poängterar de oftast att det inte är något som de 
personligen står för utan att det gäller i stort för bibliotekens arbetsuppgifter.  
 
Chefen på Folkbibliotek 1 menar att det finns en traditionell syn på vad status är när 
det gäller arbetsuppgifter, men samtidigt påverkas synen av trender. När hon själv 
började arbeta på 1970-talet var fjärrlån och referensarbete lite finare och på 1980-
talet var det barnbiblioteksverksamhet som stod i centrum. På 1970-talet var det 
dessutom ”inne” med uppsökande verksamhet, men hon menar att det aldrig var 
riktigt fint utan mest slitsamt och hon tror att den stämpeln hänger kvar än idag.  
 



 59 

Chefen för Folkbibliotek 2 menar att det är svårt för henne, i egenskap av chef, att 
bedöma huruvida arbetsuppgifter har olika status. Men möjligen tror hon att det 
tydliggörs genom de uppgifter som inte är så populära, som man måste ”pracka på 
folk”, till exempel ”bokenkommer-verksamheten”, det vill säga den uppsökande 
utlåningsverksamheten. Dessa uppgifter är exempel på den yttre verksamhet som 
innebär arbetssituationer där bibliotekarierna har direkt kontakt med besökarna. 
Ytterligare exempel på yttre tjänst är pass i informationsdisken och chat-service. 
Personligen tycker dock Chef 2 att den yttre tjänsten har högst status. 
 
Inre tjänst innebär till exempel inköp av litteratur, gallring, katalogisering och annat 
arbete som inte direkt vänder sig till biblioteksbesökare. Chef 2 hävdar att man kan 
kalla det underhållsarbete för att den yttre tjänsten ska fungera. En av de kvinnliga 
bibliotekarierna tror att inre tjänst har högre status än yttre tjänst. Hon tycker inte att 
det borde vara så men tror att förklaringen kan vara att nyanställda sätts på yttre tjänst 
eftersom det krävs mer kompetens och erfarenhet för att till exempel planera 
verksamheten och göra inköp. Vidare menar hon att teoretiska arbetsuppgifter har 
högre status än praktiska: 
 
Om jag väljer vilka böcker som ska köpas in så har det högre status än när man gör 
själva hanteringen med liksom det praktiska, då är det mer assistentjobb 
 
En av männen berättar att när han precis började arbeta på sin nuvarande arbetsplats 
trodde han att informationsdisken hade låg status eftersom han hade hört det från 
andra bibliotekarier. Nu när han kommit in i verksamheten tycker han inte att det 
känns som det och personligen tycker han att det är den roligaste arbetsuppgiften. 
Enligt honom har fjärrlån, klassifikation och katalogisering eventuellt lite högre status 
än övriga arbetsuppgifter. Förklaringen till detta är, enligt honom, att de är klassiska 
bibliotekarieuppgifter och dessutom är de mer specialiserade:  
 
… och det generellt i arbetslivet ger högre status … alltså mer specialiserade 
uppgifter som de som inte håller på med dem har svårt att förstå det tror jag är det 
som ger högre status och det tror jag gör att katalogiseringen möjligen har lite högre 
status 
 
Han tycker samtidigt att biblioteken bör lyfta fram den uppsökande verksamheten och 
visa politiker att den är otroligt viktig. Tyvärr, menar han, ses den uppsökande 
verksamheten inte som så betydelsefull som den faktiskt är.   
 
Ytterligare två manliga bibliotekarier lyfter fram klassifikation och katalogisering 
som områden som är viktiga och därför har högre status, samtidigt som de menar att 
skillnaderna håller på att suddas ut. En av dem tror att vuxenbibliotekarier ser ner på 
barnbibliotekarier, men samtidigt så tror han att barnbibliotekarier värderar sitt arbete 
högt gentemot vuxenverksamheten. Liksom Chef 1 tror han också att uppsökande 
verksamhet har låg status eftersom det är slitsamt. Även en av de kvinnliga 
informanterna menar att det finns en statusskillnad mellan vuxen- och 
barnbibliotekarier. Verksamhet som riktar sig mot äldre och barn har ofta lägre status 
i samhället, tror flera av intervjupersonerna. 
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5.10 Sambandet mellan status och kön 
 
I slutet av varje intervju frågade vi om status påverkas av kön. Majoriteten av våra 
intervjupersoner utgår från arbetslivet och säger att så är fallet. De menar att den låga 
statusen framförallt synliggörs genom kvinnodominerade yrkens lägre löner.  
 
När våra intervjupersoner resonerar kring lön och status och kvinnodominansen inom 
bibliotekarieyrket hänvisar de ofta till likheterna mellan bibliotekarieyrket och andra 
kvinnodominerade yrken som kräver högskoleutbildning, till exempel sjuksköterskor 
och lärare. Det är flera av dem som menar att lön är ett mått på vilken status ett yrke 
eller en individ har. Hög lön ger nästan alltid hög status säger både kvinnor och män. 
En man tror att bibliotekarieyrkets status också påverkas av kvinnodominansen 
eftersom kvinnor generellt har lägre status i samhället än män.  
Flera av våra informanter menar att bibliotekarieyrket hade sett annorlunda ut, både 
status- och lönemässigt, om det varit mansdominerat. På frågan om lönerna skulle 
höjas om biblioteken anställde fler män svarar Chef 1: 
 
Ja förmodligen, eftersom det är så överallt annars … men det räcker ju inte med att 
det bara är män va, utan det måste ju vara duktiga män i så fall … tio gånger hellre 
en duktig kvinna som tar för sig än en medelmåttig man 
 
En man tror att yrkesrollen skulle se annorlunda ut om det arbetade fler män inom 
bibliotekarieyrket. Han tror att biblioteken då skulle ta fasta mer på ”hårda” saker 
som teknik och inte så mycket uppsökande verksamhet till exempel. En annan man 
säger såhär: 
 
… man inser att det är synd att det är på det här viset och det skulle vara bra att det 
kom in fler män också då. Bibliotekarier då, det säger man för att man tror att då 
skulle, ja motsvarande yrken där det är mycket män de får lättare upp sina löner till 
exempel. Eller om det är mer nu kanske för att det är mer tekniska yrken … ja det är 
en återkommande fråga 
 
En kvinna säger att när kvinnor tar över yrken som har varit mansdominerade så 
stagnerar lönen och de blir lågstatusyrken. Hon menar att det är något konstigt som 
händer, men kan inte förklara vad. Som exempel nämner hon det gamla östblocket 
där kvinnor har börjat jobba inom manliga yrken. Då sjunker statusen och tidigare 
höglöneyrken blir låglöneyrken.  
 
Angående kvinnodominansens påverkan på statusen tror flera, både kvinnor och män, 
att biblioteken och bibliotekarieyrkets status skulle höjas om det blev en jämnare 
könsfördelning inom yrket.  
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6. Analys 
 
I detta kapitel tolkar och diskuterar vi informanternas uttalanden utifrån våra 
frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Även den tidigare forskningen som vi 
redogjorde för i kapitel 2 hänvisar vi till i de fall den kan kopplas samman med 
informanternas svar. Vi vill än en gång påpeka att vår analys inte syftar till att visa 
hur det ser ut generellt på folkbibliotek. Istället kan intervjumaterialet vi har fått fram 
lyfta fram enskilda utsagor och vår avsikt är att ge en tolkning av dessa utsagor. Våra 
egna tankar och funderingar tydliggör vi i den löpande texten. Vi har tematiserat 
analysen mot bakgrund av våra frågeställningar. I nästa kapitel kommer vi att 
presentera de slutsatser vi kommit fram till samt vidareutveckla våra egna 
reflektioner.  
 

6.1 Orsaker till könsfördelningen  
 
De flesta av våra informanter anser att könsfördelningen inom bibliotekarieyrket, det 
vill säga att kvinnor är i majoritet och män i minoritet, har historiska eller traditions-
mässiga orsaker. Flera av intervjupersonerna ger samma förklaring till detta som den 
tidigare forskningen gör, det vill säga att kvinnor anställdes på folkbibliotek på grund 
av att det var billigare att anställa kvinnor än män. Kvinnor ansågs heller inte behöva 
så mycket ersättning eftersom de var försörjda av sina män eller sina familjers 
förmögenheter.  
 
Några av våra intervjupersoner påpekar att bibliotekarieyrket tidigare var ett manligt 
yrke. En kvinna säger att när kvinnor tar över mansdominerade yrken så minskar både 
lönen och statusen. Detta är också något som Robertsson nämner i sin studie men då 
mot bakgrund av genusordningen. Flera av våra informanter tror att en anledning till 
könsfördelningen är att män drar sig för att arbeta i yrken där de inte kan få hög lön, 
vilket också framkommer i Ty makten är din …. 
 
En av våra kvinnliga intervjupersoner säger att de låga lönerna bidrar till att kvinnor 
anställs på folkbibliotek och därefter orsakar kvinnodominansen ännu lägre löner, 
enligt henne blir det en ond cirkel. Denna förklaring kan jämföras med Garrisons 
feminiseringshypotes, det vill säga att kvinnodominansen har orsakat de låga lönerna 
inom bibliotekarieyrket. Garrison menar dessutom att bibliotekarieyrkets problem 
med låg status idag är ett resultat av den stora andelen kvinnor inom yrket. Enligt 
Florin hänvisar feminisering till den process som sker när kvinnor numerärt tar över 
ett yrke som tidigare varit mansdominerat. Feminisering innebär att ett yrke och dess 
arbetsuppgifter kopplas samman med kvinnor vilket i sin tur leder till att yrket 
omvärderas eftersom kvinnligt respektive manligt arbete värderas olika.  
 
De föreställningar om manliga och kvinnliga yrken som framkommer i Westberg-
Wohlgemuths undersökning, uttrycker också några av våra informanter. Flera säger 
dock att deras föreställningar kanske bygger på fördomar och att de är medvetna om 
att de socialiserats in på ett visst sätt. Både kvinnor och män menar att kvinno-
dominerade och offentliga yrken såsom bibliotekarie, lärare och sjuksköterska 
värderas lägre och har lägre lön i förhållande till mansdominerade tekniska yrken och 



 62 

vinstdrivande yrken i näringslivet. Även Thomas menar att mansdominerade yrken 
värderas högre än kvinnodominerade yrken, vilket synliggörs genom yrkens lön och 
status. Thomas förklarar inte varför det är så medan Florin och Robertsson menar att 
det olika värderandet beror på genusordningen, vilket vi också tror.  
 
Några av våra informanter menar att könsfördelningen beror på att bibliotekarieyrket 
ingår i den offentliga sektorn, vilken länge har utgjort den största arbetsmarknaden 
för kvinnor. En annan åsikt som framkommer är att humanistiska utbildningar och 
yrken som är ”mjuka” drar till sig kvinnor medan ”hårda”, tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar och yrken lockar män. När Chef 2 säger att 
bibliotekarieyrket är ett ”mjukt” yrke, tolkar vi det som att hon menar att det är ett 
yrke som finns inom servicesektorn.  
 
En av våra manliga informanter tror att orsaken till kvinnodominansen hänger 
samman med att det finns en motvilja hos män att arbeta inom ett yrke som är 
stämplat som kvinnligt. Av intervjuerna framgår dessutom att våra informanter tror 
att män väljer yrken där de har större möjlighet att göra karriär. Två av dem säger 
också att könsfördelningen inom bibliotekarieyrket kan bero på att män vanligtvis 
inte väljer ett yrke som anses ha låg status. Enligt Williams är detta en bidragande 
orsak till att män inte söker sig till kvinnodominerade yrken, vilken framkommer av 
följande citat:  
 

Unlike women who enter traditionally male professions, men’s movement into these 
jobs is perceived by the “outside world” as a step down in status. This particular form 
of discrimination may be most significant in explaining why men are underrepresented 
in these professions  (Williams 2000, s. 306).  
 

Williams menar att allmänhetens föreställningar om vilka yrken som passar kvinnor 
eller män hindrar män från att söka sig till traditionellt kvinnodominerade yrken. Det 
är framförallt de negativa stereotypa bilderna som stänger ute män från yrken såsom 
bibliotekarieyrket och sjuksköterskeyrket.  
 
Våra manliga informanter berättar att de mötte negativa reaktioner på grund av sitt 
yrkesval. Männen i vår studie kopplar dock inte detta till negativa stereotyper utan till 
släkt och vänners kritiska kommentarer om att arbeta inom ett yrke som varken ger 
någon högre ekonomisk utdelning eller högre status. Även detta kan vi jämföra med 
Williams diskussion om att mäns status minskar om de börjar arbeta på en 
kvinnodominerad arbetsplats.  
 
Vi får en känsla av att flera av våra informanter, genom utbildningen på BHS, fått 
lära sig att framväxten av folkbiblioteken sett ut på ett visst sätt. Vi anser därför att 
det är viktigt att BHS problematiserar folkbibliotekens kvinnodominans mer. Harris 
anser att arbeten som är kvinnodominerade måste förstås utifrån ett genusperspektiv. 
Enligt Rydbeck måste bibliotekarieyrket och dess status betraktas mot bakgrund av 
att kvinnan är underordnad mannen i samhället. Vi är också av uppfattningen att när 
utbildningen ska diskutera kvinnodominansen måste den också ta hänsyn till hur 
genusordningen verkar. Det vill säga att kvinnodominerade yrken generellt värderas 
annorlunda än mansdominerade och att bibliotekarieyrket inte är unikt på det sättet. 
Liksom Rydbeck anser vi att biblioteksutbildningarna bör lyfta fram att negativa 
stereotyper om kvinnodominerade yrken kan grunda sig i motviljan att erkänna att 
kvinnor har makt. Rydbeck menar att utbildningen har ett ansvar att medvetandegöra 
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detta förhållande istället för att låtsas om att det inte existerar. Enligt henne kan också 
negativa stereotyper fungera som diskussionsunderlag på bibliotekarieutbildningar 
(Rydbeck 2003, s. 141).  
 
Ett exempel på icke-problematiserande, anser vi, är Bowdens respektive Prins och De 
Giers korta konstaterande att bibliotekarieyrkets låga status kan bero på att 
majoriteten av de anställda är kvinnor. De kopplar samman detta med att kvinnor ofta 
har lägre status än män i samhället, men de varken vidareutvecklar resonemanget 
eller lyfter fram konkreta förslag hur biblioteksvärlden kan hantera detta. Vi anser att 
det är viktigt att balansera feminiseringshypotesen med andra teorier som exempelvis 
Hildenbrands diskussion om att det var bibliotekens marginalitet och bristen på 
karriärvägar som orsakade den lägre statusen, inte kvinnodominansen.  
 
En tänkbar förklaring, tror vi, är att betrakta marginaliteten som ett resultat av att 
folkbiblioteken vände sig till alla samhällsklasser och på så sätt fick en lägre status än 
andra samhällsinstitutioner som exempelvis universitet som istället vände sig till ”de 
högre klasserna”. Skillnaden i status mellan folkbibliotek och högskole- och 
universitetsbibliotek verkar dessutom finnas kvar. Även några av våra intervju-
personer tror att statusen påverkas av den grupp som ett yrkes verksamhet riktas till. 
De menar att verksamhet som vänder sig till äldre och barn har lägre status i 
samhället. Detta blir även synligt på bibliotek, menar en av våra kvinnliga 
informanter då hon säger att låntagare har olika status, vilket också påverkar 
bibliotekens status. Hon säger att detta leder till att forskningsbibliotek har högre 
status än folk- och skolbibliotek, vilket hon exemplifierar med att skolungdomar har 
lägre status i jämförelse med forskare. Även några av de andra bibliotekarierna vi 
intervjuade tror att det finns en hierarki inom biblioteksvärlden som placerar 
högskole- och universitetsbibliotek överst och mindre bibliotek, såsom kommundels-
bibliotek och skolbibliotek, nederst. Det är dock ingen av dem som nämner att det 
skulle bero på att folkbiblioteken historiskt varit mer kvinnodominerade än de 
vetenskapliga biblioteken.  
 
Det är heller ingen av våra informanter som påpekar att de flesta kvinnor under lång 
tid var utestängda från andra akademiska yrken, både genom lagar och genom andra 
mekanismer, såsom synen på att kvinnans arbete skulle utföras inom hemmets 
väggar. Enligt Westberg-Wohlgemuth beror könssegregeringen på att människor, 
genom socialisation, lär sig att vissa egenskaper/kvalifikationer är feminina eller 
maskulina. På samma sätt fungerar könsmärkningen av yrken och arbetsuppgifter. 
Westberg-Wohlgemuth menar att könssegregeringen på arbetsmarknaden är ett 
resultat av arbetsdelningen mellan kvinnor och män i hemmen som i sin tur kan 
härledas från mäns makt i samhället. Föreställningarna om att män och kvinnor är 
olika har under historiens gång fått kraft och understötts genom att män var över-
ordnade kvinnor. Därigenom fick män definitionsmakten i samhället, exempelvis vad 
gäller kunskap. Män kunde i och med det skapa sig privilegierande positioner på 
arbetsmarknaden, av vilka hög lön och status följde. Genom könsmärkningsprocessen 
fortsätter arbetsmarknaden att vara segregerad efter kön (Westberg-Wohlgemuth 
1996, s. 174).  
 
Vår tidigare forskning visar att kvinnodominansen inom bibliotekarieyrket hängde 
samman med att kvinnor tilläts att anställas på bibliotek, till skillnad från många 
andra områden och yrken. Rydbeck (2001) menar också att kvinnodominansen 
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orsakats av att de flesta tjänsterna inom yrket var deltidstjänster vilket passade 
kvinnor bra eftersom de då kunde kombinera hushållsarbete med lönearbete. Enligt 
den tidigare forskningen vi hänvisat till har mannen traditionellt, i det västerländska 
samhället, haft huvudansvaret för familjens försörjning. Under folkbibliotekens 
barndom var det, enligt Torstensson, männen som avancerade inom yrket medan 
kvinnorna vanligtvis blev biträden. Att det var männen som blev chefer berodde just 
på att det på den tiden var män som hade huvudansvaret för familjens försörjning.  
 
Trots att den traditionella arbetsdelningen idag har luckrats upp, har kvinnor än idag 
huvudansvaret för hem och barn menar exempelvis Alvesson och Due Billing. Mot 
bakgrund av detta ansvar är det också vanligare att kvinnor har deltidsanställning. 
Som Thomas och Rydbeck visar finns det en stark deltidstradition inom bibliotekarie-
yrket som hänger kvar än idag. Enligt Thomas är deltidsarbete vare sig löne- eller 
statushöjande (Thomas 1991, s. 142).  
 
Enligt Williams upprätthålls könssegregeringen genom att män och deras arbete anses 
ha högre status i samhället. Detta medverkar också till att det framförallt är svårast att 
bryta segregeringen från männens sida. Det finns, enligt Williams, få bevis att män 
tagit över kvinnodominerade arbeten under historiens gång (Williams 2000, s. 308). 
Den 8 februari 2004 sändes ett program i UR-serien ”Genusmaskineriet”, i vilket 
bland annat genusforskaren Yvonne Hirdman talade om arbetsmarknadens köns-
segregering och hur arbeten kan ”byta kön”. Ett exempel är yrket fotograf som många 
kvinnor sysslade med på 1800-talet. Enligt Hirdman bidrog olika faktorer till att yrket 
istället omvärderades för att bli ett manligt yrke genom att yrket blev tekniskt, 
modernt, fick hög status och att det expanderade snabbt (Genusmaskineriet 2004).  
 
Enligt Kommundelsbibliotekarien vi intervjuade kan könsfördelningen inom 
bibliotekarieyrket bero på att män har svårt att få tillträde till kvinnodominerade 
yrken som bibliotekarieyrket och sjuksköterskeyrket. Westberg-Wohlgemuth menar 
att könssegregeringen, vid sidan av könsmärkningsprocessen, också understöds 
genom att både män och kvinnor utestänger det andra könet från sina egna områden. I 
intervjustudien som Westberg-Wohlgemuth genomförde beskrev både män och 
kvinnor att hemmet upplevs som kvinnans område medan arbetsmarknaden oftast 
kopplas samman med män (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 168).  
 

6.2 Könsfördelningens påverkan  
 
Majoriteten av våra informanter vill, av olika skäl, att fler män ska anställas på deras 
arbetsplats. Enligt oss är det dessutom intressant att se att våra intervjupersoner pekar 
på näst intill samma påverkansfaktorer som Robertssons informanter nämnde.  
 
För låntagarnas skull behövs fler män, framförallt för pojkar eftersom manliga 
bibliotekarier kan fungera som förebilder för dem. Några av våra intervjupersoner 
menar också att den nuvarande könsfördelningen påverkar inköp av böcker. En 
kvinna menar att det kan vara svårt för kvinnor att veta vad män vill läsa eftersom 
män och kvinnor har olika intressen. Ytterligare en faktor som påverkar arbetsplatsen, 
enligt flera, är arbetsmiljön. Att arbetsklimatet skulle bli bättre om arbetsstyrkan fick 
en jämnare könsfördelning är en åsikt som framkommer. Chef 1 har en känsla av att 
det blir mer professionellt om det arbetar både kvinnor och män på biblioteket. 
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Kommundelsbibliotekarien menar att det behövs en manlig aspekt inom yrket för att 
balansera det kvinnliga klimatet vilket, enligt henne, blir märkbart genom att kvinnor 
ofta pratar om samma saker. Hon menar dessutom att fler män skulle tillföra en annan 
slags kompetens eftersom män tänker på ett annat sätt i jämförelse med kvinnor. Det 
stora antalet kvinnor inom yrket påverkar också lönenivån negativt menar flera. 
 
Att fler män tillför något positiv på arbetsplatsen råder föga tvekan om när vi ser till 
hur intervjupersonerna resonerar. Enligt Westberg-Wohlgemuth är det typiskt för 
kvinnodominerade arbetsplatser. Tillskottet av män antas nämligen uppfylla ett behov 
på en arbetsplats där majoriteten av de anställda är kvinnor. På mansdominerade 
arbetsplatser tillför däremot kvinnor, som biologiska varelser, sällan något positivt. 
Kvinnor anses heller inte uppfylla ett behov inom yrken där män är i majoritet 
(Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 175).  
 
Chef 2 tror att fler män idag fått upp ögonen för bib liotekarieyrket vilket kommer att 
leda till en jämnare könsfördelning. Enligt Jon Stenbeck, informationsstrateg på DIK-
förbundet, kommer dock bibliotekarieyrket i framtiden att bli ännu mer kvinno-
dominerat. Stenbeck grundar det på DIKs medlemsstatistik som visar att andelen män 
som studerar biblioteks- och informationsvetenskap är mindre än andelen yrkes-
verksamma män inom bibliotekarieyrket. Bland DIK-medlemmar som studerar 
biblioteks- och informationsvetenskap är 84 procent kvinnor och 16 procent män. 
Bland yrkesverksamma utgör andelen kvinnor 81 procent och män 19 procent 8 (E-
post från Jon Stenbeck). Eftersom siffrorna är hämtade från DIK-förbundets 
medlemmar bygger statistiken endast på en andel av alla bibliotekariestudenter och 
verksamma bibliotekarier. Vi har inte funnit någon statistik som belyser hela 
bibliotekariekåren. Vi är också medvetna om att siffrorna kan tolkas som att män har 
fördelar gentemot kvinnor när det gäller anställning. Siffrorna visar att alla kvinnor 
som utbildar sig till bibliotekarier inte får en bibliotekarietjänst, till skillnad från 
männen. Vi anser att detta är värt att notera men på grund av bristen på tid och 
material fördjupar vi oss inte i denna problematik. En tanke vi får är dock att 
folkbibliotekens jämställdhetsplaner påverkar anställningen, så att nyutbildade män 
hellre anställs än nyutbildade kvinnor, om de har lika meriter och kompetens.  
 
Ett sätt att locka män till yrket är, enligt Chef 2, att ändra namnet ”bibliotekarie” till 
exempelvis ”informationsspecialist”. Även en av de kvinnliga bibliotekarierna 
nämner namnbytet som en strategi för att höja yrkets status. Vi tolkar det som att 
begreppet information ger en mer maskulin bild av yrket än den feminina 
associationen som ”bibliotekarie” ger. Som några av våra intervjupersoner och den 
tidigare forskningen hävdar, kan IT och folkbibliotekens roll som informations-
centraler dessutom höja statusen.  
 
De strategier som cheferna lyfter fram kan jämföras med de maskuliniserings-
tendenser som är aktuella inom kvinnodominerade yrken vilka både Harris och 
Hildenbrand diskuterar. Tanken är att kvinnodominerade yrkens status ska höjas 
genom att fler män anställs. Harris menar att bibliotekarieyrket styrs av män trots den 
höga andelen kvinnor inom yrket. Mäns kontroll över kvinnodominerade yrken sker 
både på den specifika arbetsplatsen och genom att mansdominerade professioner, 

                                                 
8 Antalet manliga studenter är 90 och antalet kvinnliga studenter är 473. Bland de yrkesverksamma är 
antalet män 1165 och antalet kvinnor är 4946. I den yrkesverksamma gruppen ingår även arbetslösa. 
Pensionerade medlemmar är inte inräknade i statistiken.  
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genom vissa kriterier utgör en mall för hur alla yrken ska se ut. Faran med att se 
anställningen av män som en lösning på statusproblemet är, enligt Hildenbrand att 
männen anställs som chefer eller på andra beslutsfattande och administrativa poster 
(Hildenbrand 1996, s. 3). 
 
En av våra manliga informanter är inne på samma spår när han säger att män har 
lättare än kvinnor att föra fram biblioteket bättre gentemot politiker, vilka ofta är 
män. Vi anser att hans uttalande går att jämföra med Jonssons idé om att män har 
lättare att marknadsföra sina förslag för politiker. Kärnan i resonemanget tolkar vi 
som att män lyssnar på män. Enligt Robertsson skapar män homosociala relationer, 
vilket innebär att män vänder sig till, och lyssnar på andra män i gruppsammanhang.  
 
I Ty makten är din … hävdas att en anledning till att män har mer makt än kvinnor i 
arbetslivet är att män har utvecklat ett större socialt nätverk än kvinnor. I ”Genus-
maskineriet” talar genusforskaren Anna Wahl om homosocialitet. Enligt Wahl är 
många kvinnor heterosociala, det vill säga de, liksom män vill också gruppera sig 
med män. Förklaringen är att män har makten i samhället och att människor 
vanligtvis drar sig mot makten (Genusmaskineriet 2004).  
 
Liksom Borgvalls intervjupersoner, menar majoriteten av våra informanter att köns-
segregering och skillnader i status mellan mansdominerade och kvinnodominerade 
yrken är ett problem både i yrket och i samhället generellt. Trots att könsfördelningen 
påverkar exempelvis låntagare och inköp, anser de att den inte utgör ett större 
problem på deras arbetsplatser.  
 
En av intervjupersonerna säger dock att könsfördelningen påverkar kommunikationen 
mellan män och kvinnor. Liksom Williams, som skriver att män i kvinnodominerade 
yrken kan känna utanförskap i beslutsfattande situationer, menar hon att män kan 
känna sig ”utmobbade” vid möten där kvinnor är i majoritet. Hon berättar om ett 
fackligt möte där endast en man var närvarande. Enligt hennes tolkning blev mannen 
irriterad på kvinnornas ”kacklande” och brist på struktur och ledarskap. När mannen 
opponerade sig tyckte kvinnorna att han var tråkig och sade att de inte kunde förstå 
honom eftersom de hade så trevligt. Även chefen tog deras parti gentemot mannen, 
berättar vår informant. Även på hennes egen arbetsplats tror hon att män isoleras 
genom att kvinnor går ihop i små grupper. Hon säger att situationen är mycket 
komplicerad och att biblioteken tyvärr saknar diskussioner kring den problematik som 
kan uppstå på könsblandade arbetsplatser. De män vi har intervjuat uttrycker däremot 
inte att de känner utanförskap på grund av det stora antalet kvinnor på arbetsplatsen. 
 
I Robertssons studie framkommer att de manliga sjuksköterskorna ansåg att män och 
kvinnor kommunicerar på olika sätt. Flera av dem tyckte att det lätt blev ”tjafs” på 
deras arbetsplatser. Även en av våra manliga informanter menar att arbetsplatsen 
påverkas av det stora antalet kvinnor genom att kvinnor bidrar till ett annorlunda 
arbetsklimat än vad män gör. Enligt honom undviker kvinnor konflikter medan män 
är tydligare med vad de vill. Robertsson menar att denna uppfattning gynnar män 
eftersom den betonar skillnader mellan könen och framhäver fördelen med att vara 
man (Robertsson 2002, s. 24).  
 
Även en av våra kvinnliga informanter påpekar att män och kvinnor organiserar 
arbetet på olika sätt, vilket kan upplevas som besvärande för män, men också för 
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kvinnor. Hon säger att de olika sätten att organisera arbetet beror på att män och 
kvinnor har socialiserats olika. Enligt henne har de kvinnliga bibliotekarierna genom 
historien strävat efter att få biblioteket att likna hemmiljön, vilket innebär att bibliotek 
inte är lika strukturerade som många mansdominerade arbetsplatser. Vi tolkar det som 
att hon menar att arbetsmiljön på biblioteket är kvinnligt könsmärkt.  
 
Arbetsmarknaden var långt in på 1900-talet mannens område och därigenom satte 
män sin prägel på den hierarkiska organisationen som många yrken än idag 
kännetecknas av. Robertsson menar att organiseringen av offentliga yrken därför 
bidrar till att män avancerar till högre poster eftersom det av tradition varit män som 
innehaft ledarpositioner och det beslutsfattande ansvaret (Robertsson 2002, s. 31).  
 
Enligt Williams teori om ”the glass escalator” har män vissa fördelar gentemot 
kvinnliga anställda inom yrken som är kvinnodominerade. Även de män vi intervjuat 
har fördelar i jämförelse med kvinnliga bibliotekarier, vilket framförallt synliggörs 
genom rekrytering. Enligt de båda huvudbibliotekens jämställdhets- och mångfalds-
planer eftersträvas en jämnare könsfördelning som ska åtgärdas genom att män 
anställs om lika meriter och kompetens finns mellan manliga och kvinnliga sökanden. 
Även om cheferna uttrycker att det sällan förekommer så finns en vilja att rekrytera 
män.  
 
En man hävdar bestämt att det var en fördel för honom att vara man när han 
anställdes. Ytterligare en fördel som vi märkte att de manliga informanterna haft var 
att de fick heltidstjänster snabbare än de kvinnor vi talade med. En annan man 
berättar att hans ursprungliga halvtidstjänst snart kom att utökas till fler timmar 
eftersom cheferna visste att han inte kunde stanna på halvtid. En tredje man säger 
också att processen fram till heltidsanställning gick fort. Under studietiden började 
han jobba extra på ett universitetsbibliotek och de timmar han först hade kom 
successivt att utökas till en heltidstjänst innan han ens var klar med sin utbildning.  
 
En av kvinnorna säger däremot att hon var tvungen att använda olika manövrar flera 
år för att hänga sig kvar inom yrket innan hennes tjänst utökades till heltid. Bland 
annat åtog hon sig arbetsuppgifter som andra inte ville ha. Också Kommundels-
bibliotekarien säger att det var svårt för henne att få heltidstjänst som bibliotekarie 
när hon var klar med sin utbildning. Samtidigt säger hon att det var kärva tider i 
början av 1990-talet och att det gjorde att det var svårt att få fast tjänst. Att flera av de 
män vi intervjuade hade lättare att få fast tjänst behöver alltså inte ha att göra med att 
männen har fördelar gentemot kvinnorna eftersom det kan bero på att de fick tjänster 
när det fanns fler lediga platser medan kvinnorna sökte jobb under lågkonjunktur. 
Samtidigt är det ingen av kvinnorna som lyfter fram att de behandlats fördelaktigt i 
jämförelse med männen på arbetsplatserna, varken i anknytning till rekrytering eller i 
anslutning till arbetsuppgifter.  
 
Williams menar att kvinnor som arbetar inom kvinnodominerade yrken ofta är 
positivt inställda till mäns på deras arbetsplatser men att kvinnor samtidigt uttrycker 
en viss ambivalens när det gäller mäns fördelar. Bland våra kvinnliga informanter är 
denna inställning inte särskilt markant. Majoriteten av dem anser att det endast är 
positivt att få in fler män i yrket och uttrycker inte att män blir behandlade fördel-
aktigt i jämförelse med de kvinnliga bibliotekarierna på deras arbetsplatser.  
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En kvinna berättar dock att det oftast är lättare att avancera inom kvinnodominerade 
yrken för män, vilket också beror på att kvinnorna hjälper till att slussa männen högre 
upp i organisationen. Enligt henne låter de kvinnliga bibliotekarierna män bli chefer 
eftersom de själva inte är så angelägna att avancera inom yrket. Varken de kvinnliga 
eller manliga bibliotekarierna vi intervjuat säger att de har en önskan om att avancera 
och bli chefer. Till skillnad från Williams informanter är det heller ingen av männen 
vi intervjuat som beskriver för oss att de personligen känt påtryckningar att avancera 
inom yrket. Samtidigt menar majoriteten av dem att det är vanligare att män blir 
chefer inom biblioteksvärlden. Två av männen säger att det beror på att män 
vanligtvis tar för sig mer än kvinnor och att män ofta strävar efter att avancera till de 
få karriärtjänster som finns inom yrket. En man säger dock att män som väljer att bli 
bibliotekarier inte i första hand är inriktade på karriär eftersom det finns så få 
positioner att avancera till. Att män har lättare att avancera inom kvinnodominerade 
yrken än mansdominerade yrken understöds också genom tidigare forskning. I Ty 
makten är din … står att: ”På kvinnodominerade arbetsplatser har männen större 
chans att bli chefer än de skulle ha haft på ett mansdominerat jobb” (Ty makten är din 
… 1998,  s. 133). 
 
Enligt Williams blir män i kvinnodominerade yrken ibland stämplade som feminina 
och mesiga. Utifrån Williams resultat framkom att det var omgivningen eller 
låntagarna som hade en negativ stereotyp bild om männen. Även cheferna och 
Kommundelsbibliotekarien som vi intervjuade säger att det finns stereotyper om 
manliga bibliotekarier. Chef 2 menar att massmedier förmedlar negativa bilder av 
manliga bibliotekarier. Chef 1 menar att det finns en schablonbild av den manliga 
bibliotekarien och Kommundelsbibliotekarien säger att hon tror att allmänheten 
betraktar manliga bibliotekarier som feminina. Kommundelsbibliotekarien menar att 
den låga andelen män inom bibliotekarieyrket beror på att män som vill bli 
bibliotekarier inte ses som ”riktiga män” av allmänheten. Det är ingen av våra 
intervjupersoner som nämner bilden av den snipiga äldre tanten som Rydbeck 
diskuterar.  
 
Carmichaels undersökning visade att den vanligaste stereotypen om manliga 
bibliotekarier är att de är feminina och att de betraktas som homosexuella. En av våra 
manliga intervjupersoner berättar att en manlig kollega sagt till honom att: ”akta dig 
så du inte blir för mycket tjej eller för mycket tjejig”. Mannen vi intervjuade menar 
att han tog den andra mannens påhopp med ett skratt och säger att han redan är så 
”tjejig” som han kan bli, ”så det är ingen fara med det”.  
 
Den stereotypa och inte sällan negativa bild av män som arbetar i kvinnodominerade 
organisationer kan stänga ute män från vissa arbetsuppgifter, menar Williams. Hon 
pekar på att män drar sig för att arbeta i kvinnodominerade yrken som bedriver 
verksamhet för barn eftersom män, oftare än kvinnor, beskylls för att utnyttja barn 
sexuellt. En av våra manliga intervjupersoner menar att det i samhället finns en rädsla 
att män som arbetar med barn har ”andra avsikter”. Det kan, enligt oss, vara en 
förklaring till att så få manliga bibliotekarier arbetar med barnbiblioteksverksamhet.  
 
Enligt Williams behöver dock inte fördomarna vara något diskrimineringsmekanism 
eftersom fördomar istället kan leda till att män ”åker glasrulltrappa”, ut från de mer 
traditionella kvinnliga områdena till de arbetsuppgifter som ”passar män bättre” och 
som ger dem högre prestige (Williams 2000, s. 307).  
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Carmichael menar att mäns frånvaro i barnbiblioteksverksamhet beror på att män 
måste hävda sin maskulina identitet i ett yrke som är kvinnodominerat. Carmichael 
menar också att det därför är män oftast innehar högre positioner inom kvinno-
dominerade yrken. Även Robertsson menar att män som ”bryter in” i kvinno-
dominerade yrken, ofta avancerar inom yrket. Liksom Carmichael anser Robertsson 
att det beror på att män vill avskärma sig mot det som är kvinnligt könsmärkt. Enligt 
Robertsson fungerar därför män i kvinnodominerade yrken också som ”återställare” 
av könssegregeringen genom att de väljer maskulint könsmärkta uppgifter 
(Robertsson 2002, s. 27).  
 
Att det endast skulle vara män som har fördelar inom bibliotekarieyrket stämmer 
dock inte utifrån våra informanters utsagor. Alvesson och Due Billing skriver att det 
är viktigt att inte överbetona könsaspekten eftersom även andra faktorer kan påverka 
en organisation (Alvesson & Due Billing 1999, s. 22f). Flera av våra informanter 
lyfter fram att ett yrke bland annat kan färgas av de anställdas utbildningsnivå eller 
ålder.  
 
Det finns också andra faktorer än kön som, enligt våra intervjupersoner, kan bidra till 
ökat inflytande och högre prestige. I vår studie visade det sig att det finns en hierarki 
mellan bibliotekarier som beror på antalet år på arbetsplatsen. Bibliotekarier med ett 
specifikt område som är avskiljt från andras arbetsuppgifter har en fördel eftersom de 
kan påverka verksamheten mer. En kvinna berättar att när hon var ny på den 
avdelning hon arbetar vid nu, tilldelades hon de arbetsuppgifter som personalen på 
den avdelningen inte ville ha. Vi tolkar det som att det är enklare att välja arbets-
uppgifter ju längre man varit på arbetsplatsen.   
 
Kommundelsbibliotekarien har en tanke om att det finns en rangordning mellan 
bibliotekarier rent generellt. De bibliotekarier som är mer framåt får arbetsuppgifter 
som har högre status. Hon menar också att det i dagens samhälle fokuseras mycket på 
service och att bibliotekarier måste vara sociala och framåt gentemot låntagarna. Det 
går inte att vara blyg, rädd eller gömma sig bakom hyllan, menar hon.  
 
Chefen på Folkbibliotek 1 hävdar att ett av de största problemen inom biblioteks-
världen inte är könsfördelningen utan den hierarkiska uppdelningen mellan 
bibliotekarier och biblioteksassistenter. Hon menar att bibliotekarierna tror att deras 
arbetsuppgifter är mer betydelsefulla än biblioteksassistenternas:  
 
För det finns ofta tendenser det här att … ja jag som är bibliotekarie jag tror ju inte 
att jag är förmer än assistenterna … så därför kan jag till exempel stå och göra 
samma sak som assistenterna gör, för det är ändå så lätt … säger man 
 
Denna attityd visar, enligt Chef 1, att man som bibliotekarie inte tror att assistenterna 
kan göra bibliotekariernas arbetsuppgifter. Lösningen på problemet är, enligt henne, 
att assistenterna får mer självständiga och specifika uppgifter. Detta skulle därmed 
innebära en karriärmöjlighet, en ökad självkänsla och en egen yrkesidentitet för 
assistenterna. Det är också flera av bibliotekarierna som menar att bibliotekariers 
arbetsuppgifter har högre status än de arbetsuppgifter som biblioteksassistenter utför.  
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6.3 Könsmärkning och status 
 
Utifrån våra intervjupersoners svar märkte vi att de flesta anser att chefstjänster inom 
bibliotekarieyrket är manligt könsmärkta. Det visar, enligt oss, att det inte bara är 
andelen män eller kvinnor inom ett visst område som avgör om en arbetsuppgift är 
könsmärkt eftersom flera av våra informanter påpekar att de endast haft kvinnliga 
chefer. Vad som också påverkar könsmärkning, som Westberg-Wohlgemuth lyfter 
fram, är människors föreställningar om kvinnliga respektive manliga egenskaper/-
kvalifikationer. När dessa egenskaper/kvalifikationer ser olika ut för kvinnor och män 
och delas kollektivt blir de ”objektiva fakta” och kopplas då vanligtvis samman med 
antingen kvinnor eller män. I Ty makten är din … framkommer också att chefsjobb 
vanligtvis kopplas samman med män eftersom de föreställningar om vilka egenskaper 
en chef bör har stämmer överens med människors föreställningar om manlighet (Ty 
makten är din … 1998, s. 132).  
 
Det är dessutom fler kvinnor än män som är chefer på folkbibliotek, åtminstone var 
det så för fem år sedan, enligt Rydbeck, då andelen kvinnliga chefer utgjorde 67 
procent. Även statistik från SACO visar att andelen kvinnor som är bibliotekschefer i 
kommuner och landsting är 66 procent (Ljunglöf & Pokarzhevskaya 2003, s. 10). 
Samtidigt anser vi att det är viktigt att betona att siffran visar att det är fler män som 
är chefer än kvinnor i förhållande till könsfördelningen inom yrket där andelen 
kvinnor är cirka 80 procent. Detta visar således att det är vanligare att män är chefer 
på folkbibliotek.  
 
Enligt Jon Stenbeck har DIK ingen statistik över arbetsuppgifternas könsfördelning 
på folkbibliotek men enligt våra intervjupersoner finns det arbetsuppgifter som 
betraktas som mer maskulina än feminina. Förutom chefsposter är teknik det område 
som starkast stämplas som maskulint. Teknik i vårt sammanhang kopplar intervju-
personerna framförallt till datorer och bokbussar. Även Borgvalls respektive 
Ottossons och Sagefjords informanter hänvisade till tekniken som en manligt köns-
märkt uppgift. Flera studier som vi har hänvisat till pekar på att män tilldelas de 
uppgifter som är mer fysiskt krävande. Detta framkommer inte genom våra intervjuer. 
Två av våra manliga intervjupersoner tror att det är vanligare att män sysslar med 
katalogisering och klassifikation.  
 
Genom våra intervjuer framkommer det att män förväntas vara mer tekniskt 
intresserade och kunniga. En av våra kvinnliga informanter hänvisar till pojkars och 
flickors olika uppfostran. Pojkar får hjälpa sina pappor att ta hand om tekniska saker 
medan flickor får hjälpa sina mammor i hushållet. Enligt Chef 2 och Kommundels-
bibliotekarien är det oftast män som arbetar med IT på bibliotek, eftersom de oftast 
har kunskap om datorer. När Kommundelsbibliotekarien säger att det inte behöver 
bero på kön utan att män kanske tycker att det är roligare med teknik ser vi det som 
ett tecken på att den immanenta pedagogiken blir synlig.  
 
När vi bearbetade intervjumaterialet märkte vi att våra intervjupersoner anser att de 
uppgifter som är maskulint könsmärkta dessutom är de uppgifter som intervju-
personerna anser mer status- och prestigefyllda. Enligt Westberg-Wohlgemuth är 
status ett av redskapen i könsmärkningsprocessen, som påverkar bland annat 
arbetsdelningen. I hennes undersökning visade det sig att människor förbinder status 
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med manliga egenskaper/kvalifikationer samt mansdominerade yrken/arbetsuppgifter, 
vilket även våra intervjupersoner ofta gör.  
 
Enligt våra informanter är statusfyllda uppgifter framförallt kopplade till inre tjänst 
och då speciellt till katalogisering och klassifikation. Specialiserade uppgifter är mer 
statusfyllda, anser en man som jämför det med katalogisering. Flera menar att 
bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek har lägre status i förhållande till 
bibliotekarier som jobbar på universitet och högskolor. Enligt en av männen beror det 
på att högskole- och universitetsbibliotekarier har mer specialistkunskaper än 
folkbibliotekarier, som är generalister. Vi tolkar det som att specialisering också kan 
vara ett redskap i könsmärkningsprocessen. Män söker sig till eller tilldelas tekniska 
uppgifter vilka är specialiserade och ger hög status. Både Westberg-Wohlgemuth och 
Ty makten är din … pekar på att arbetsuppgifter och yrken som är kvinnodominerade 
förbinds med en naturlig kunskap. Genom detta så förminskas den kompetens som 
dessa arbetsuppgifter och yrken kräver.  
 
Uppgifter som några av våra intervjupersoner inte tror har hög status är 
barnbiblioteksverksamhet och uppsökande verksamhet. Ingen av våra informanter 
menar att dessa arbetsuppgifter är vanligare bland män. Några säger däremot att det 
oftare är kvinnor som arbetar som barnbibliotekarie än män.  
 
Det orättvisa belöningssystem som bland annat Harris lyfter fram går, enligt oss, att 
urskilja utifrån våra informanters resonemang. Det vill säga maskulint stämplade 
uppgifter som teknik anses ha högre status är till exempel barnbiblioteksverksamhet 
som kvinnor ofta sysslar med. Att yrket är horisontellt segregerat råder ingen tvekan 
om. Utifrån våra intervjupersoners svar tolkar vi att de anser att yrket även är vertikalt 
segregerat, det vill säga att män ofta förväntas ha de mer prestigefyllda arbets-
uppgifterna och har lättare att bli chefer.  
 
Som nämnts är könsmärkning inget som informanterna anser är särskilt synligt på 
deras egna arbetsplatser. En kvinna menar att hon inte tror att det finns några 
skillnader mellan män och kvinnor vad gäller IT-uppgifter idag. De båda cheferna 
säger dessutom att det är lika vanligt att män som kvinnor är IT-bibliotekarier. En 
man erkänner dessutom att tanken att män sysslar mer med tekniska uppgifter på 
bibliotek bygger på en fördom. Vi anser därför att det kan vara ett tecken på att den 
traditionella bilden av att tekniken är mannens område inte riktigt stämmer överens i 
praktiken. Teknik ses fortfarande av många som ett manligt område, men alla är inte 
eniga. 
 
Samtidigt verkar det som teknik, vilken även inkluderar IT, som maskulina arbets-
uppgifter är så djupt rotat hos människor att det även förändrat könsmärkningen på 
biblioteken. Ett exempel är att flera män som vi intervjuade tror att klassifikation och 
katalogisering är vanligare att män sysslar med än kvinnor. Ingen kopplar samman 
katalogisering och klassifikation i bibliotekarieyrket med kvinnor. Bland våra 
intervjupersoner är det två män som har katalogen som ansvarsområde. Det är 
intressant att se att både Harris och Garrison hävdar att katalogisering var eller är en 
kvinnlig syssla med lägre status. Med utgångspunkt från detta verkar det som om IT 
förändrat könsmärkningen av katalogen.  
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Westberg-Wohlgemuth menar att även om kvinnor har en teknisk kompetens så 
tilldelas män oftare tekniska arbetsuppgifter än kvinnor, eftersom tekniken är manligt 
könsmärkt (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 167). I sämre tider, när biblioteken inte 
har råd med nyanställningar, menar Chef 2 att nya uppgifter som är relaterade till 
datorer tilldelas manliga bibliotekarier. Vi tolkar det som att hon utgår från att män är 
mer kompetenta än kvinnor när det gäller tekniska uppgifter.  
 
Ytterligare ett exempel på den väl förankrade kopplingen mellan män och teknik 
presenteras i SOU-rapporten Jämställdhet och IT- en kartläggning på uppdrag av 
Jämit. Enligt författaren, Tina Linnakivi, finns det idag inga markanta skillnader 
mellan mäns och kvinnors användning av datorer och tillgång till Internet. Teknik 
fortsätter dock att vara manligt könsmärkt. Pojkar fostras till att tycka om teknik, 
medan flickor fostras till att inte göra det. Detta leder till att få kvinnor söker sig till 
tekniska utbildningar och det finns få kvinnor inom exempelvis IT- branschen 
(Linnakivi 2000, s. 6).   
 
Utifrån intervjupersonernas svar kan vi därför till viss del skönja Ottossons och 
Sagefjords framtidsbild, som vi hänvisade till i vår problembeskrivning, genom att 
informanterna tänker sig att män oftast är tekniskt kompetenta och att bibliotekarie-
yrket kan uppnå högre status via IT. Den ökade betoningen på IT kan ge ökade anslag 
från politiker och bidra till att allmänheten inser att de kan använda bibliotekens 
informationskompetens, hävdar några av informanterna.  
 
Inställningen till IT som ett område som män är mer inriktade på skiljer sig dock åt 
mellan intervjupersonerna beroende på deras ålder. Våra yngre informanter betonar 
inte könsmärkningen av IT inom bibliotekarieyrket lika starkt som de äldre. Två av de 
yngre intervjupersonerna, en kvinna och en man, menar att det är en fördel att vara 
nyutbildad inom bibliotekarieyrket eftersom nyutbildade bibliotekarier behärskar IT 
och informationssökning bättre än äldre bibliotekarier. Samtidigt menar en av dem att 
nyexaminerade saknar den praktiska erfarenheten, vilken är lika viktig. En kvinnlig 
bibliotekarie tror att många av de äldre cheferna värdesätter datakunskaper högst 
eftersom de inte själva haft så mycket datakunskap i sin egen bibliotekarieutbildning. 
Hon menar att chefernas angelägenhet att få in datakunskap i organisationen påverkar 
rekryteringen genom att de som anställs ska ha mycket datautbildning. Enligt henne 
överdriver cheferna betydelsen av data och detta gör att de underskattar annan 
kompetens och erfarenhet såsom bibliotekskunskap och litteraturkännedom.  
 
Mot bakgrund av Ottossons och Sagefjords framtidsbild är det däremot ingen av våra 
informanter som säger att de personligen anser att kulturen är mindre viktig än IT 
eller att kultur skulle vara ett kvinnligt område. Flera av våra informanter menar 
istället att biblioteken måste värna om de uppgifter som inte direkt relateras till IT 
utan snarare till kultur och litteratur, såsom den uppsökande verksamheten. Till 
skillnad från Vestheim och Ve som hävdar att folkbibliotek har blivit informations-
centraler, menar Jonsson att det inte behöver finnas en motsättning mellan 
information och kultur. Inte heller våra intervjupersoner uttrycker att det skulle finnas 
en sådan motsättning. Undantaget är när ett bibliotek ska tilldelas anslag, då tror flera 
av intervjupersonerna att IT ger högre ekonomisk utdelning än kultur.  
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6.4 Status  
 
Enligt såväl våra intervjupersoner som den litteratur vi presenterat i den tidigare 
forskningen, är bibliotekarieyrket inte ett högstatusyrke, vilket är tydligast när det 
gäller lönenivån i relation till den långa utbildningen. Enligt Prins och De Gier är 
status och prestige relationella begrepp, vilket innebär att ett yrkes status endast kan 
betraktas i jämförelse med andra yrken. Vi anser att det är viktigt att påpeka att det 
oftast är akademiska yrken som bibliotekarieyrket jämförs med. Det finns många 
mansdominerade yrken som vi tror anses ha lägre status i samhället, exempelvis 
vaktmästare och renhållningsarbetare. Men detta är inget som varken tidigare 
forskning eller våra intervjupersoner betonar. Ett undantag är Thomas som menar att 
det finns ett samband mellan bibliotekarieyrkets lön och status men att olika typer av 
yrken värderas olika:  
 

Det finns ett samband mellan lön och status. Liksom det finns ett samband mellan lön 
och kön. Höglöneyrken är nästan undantagslöst högstatusyrken. Även om det finns en 
annan värdeskala som går på tvärs och som värderar manschettyrken högre än arbetare. 
I det allmänna medvetandet har bibliotekarien högre status är byggnadsarbetaren. Även 
om den senare har bättre betalt. Inom akademikergruppen tillhör bibliotekarierna 
knappast högstatusområdet (Thomas 1991, s. 135f).  

 
Liksom Thomas, anser våra intervjupersoner att det finns ett samband mellan kön, lön 
och status. Flera säger att kvinnodominerade yrken har lägre status än yrken som är 
mansdominerade. Många anknyter, liksom Thomas, till den låga lönen och menar att 
lön är ett mått på vilken status ett yrke har i samhället. Bruijns menar dock att det 
oftare är ett yrkes status som bestämmer dess lönenivå, inte det motsatta. En tanke 
som några av informanterna har är att kvinnodominerade yrken anses ha lägre status i 
samhället eftersom kvinnor har lägre status än män, vilket även är Harris 
utgångspunkt.  
 
Både den tidigare forskningen och våra intervjupersoner betonar att biblioteken måste 
synliggöras och marknadsföras, både gentemot politiker och gentemot allmänheten. 
Flera tror också att statusen på så sätt kan höjas. Att bibliotekarierna måste visa 
framfötterna är ett mantra som ständigt återkommer, både i litteraturen och från 
informanterna. Samtidigt är det, enligt oss, inte svårt att förstå att många av våra 
intervjupersoner säger att yrket har låg status mot bakgrund av alla nedskärningar 
inom kultursektorn. Kommundelsbibliotekarien menar till exempel att det inte är 
någon som orkar engagera sig med marknadsföring nu för tiden på grund av alla 
nedskärningar.  
 
Våra informanter menar också att både folkbibliotekens och yrkets status skulle höjas 
om allmänhetens bild av bibliotekarier ändras så att den stämmer överens med vad 
bibliotekarier faktiskt gör. Rydbeck (2003) menar att biblioteksanvändarna inte är 
medvetna om att bibliotekarier har andra uppgifter är de som är synliga. En av våra 
kvinnliga informanter uttrycker problemet på följande vis:  
 
Folk har en syn på biblioteket att det är lite så här, man måste vara tyst för det sitter 
gamla tanter där och bläddrar och läser böcker hela dagarna och då tycker man 
kanske inte att det har så hög status i yrket, det är liksom bara att låna ut böcker. Det 
är många som tror att man inte behöver utbilda sig länge för att bli bibliotekarie  
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Enligt Bruijns är utbildning en av de faktorerna som bestämmer ett yrkes status. 
Svaren från Bruijns enkät angående utbildning visade att allmänheten oftast inte är 
medvetna om hur bibliotekarieutbildningen ser ut. En av Bruijns slutsatser är därför 
att akademiker förlorar status om de väljer bibliotekarieyrket.  
 
Prins och De Gier menar också att en av anledningarna till yrkets låga status är att 
människor inte är medvetna om vilka resurser bibliotek har eller vilken kompetens 
bibliotekarier besitter. De menar att forskare som undersöker bibliotekens status ofta 
beskyller bibliotekarier för att ignorera sina användare och istället rikta all 
uppmärksamhet åt bokbeståndet. Enligt våra informanters svar stämmer det inte. 
Låntagare kommer i första hand, menar majoriteten av dem.  
 
För de flesta av våra intervjupersoner har bibliotekarieyrket inte varit ett första-
handsval. Enligt Prins och De Gier kan det leda till att bibliotekarier inte är lika 
motiverade som andra yrkesgrupper att nå hög status. Prins och De Gier menar också 
att yrkesvalet inte betraktas som seriöst mot bakgrund av att många biblioteks-
studerande har valt utbildningen endast för att de ska få en examen. Vi tror dock att 
olika utbildningar utöver bibliotekarieexamen, som bibliotekarier har samt tidigare 
yrkeserfarenheter snarare kan berika biblioteket och föra in olika typer av kompetens 
i folkbiblioteksvärlden.  
 
När det gäller valet till att bli bibliotekarie anser vi att viljan att arbeta med litteratur 
inte är fel anledning. Naturligtvis måste blivande bibliotekarier också vilja arbeta med 
service och människor. I sammanhanget vill vi än en gång hänvisa till Harris 
resonemang att det är mansdominerade yrken som sätter standarden för hur ett yrke 
ska se ut om det ska räknas som profession och ha hög status. Harris menar att 
bibliotekschefer och andra som har de högsta positionerna inom biblioteksvärlden 
försöker tona ner den feminina identiteten och servicen genom att sträva efter att 
uppfylla vissa kriterier, vilket ska leda till att yrket blir en profession. Enligt Harris 
måste istället servicen vara det vikigaste kännetecknet för bibliotekarieyrket. Servicen 
utgör yrkets kärna och den serviceinriktade verksamheten har gjort biblioteket till den 
omtyckta samhällsinstitution som det är idag. Att försöka höja statusen och 
professionalisera yrket efter ett manligt mönster innebär för Harris att servicen går 
förlorad.  
 
Flera av våra intervjupersoner menar att bibliotekarieyrket har låg status i jämförelse 
med andra akademiska yrken om de ser till den ekonomiska värderingen av yrket. 
Men vi anser att de som uttalar sig om bibliotekarieyrkets låga status bör se till mer 
än lönenivån och professionskriterier. Som flera av våra informanter menar har folk-
bibliotek hög status i samhället när det gäller folkbildning, kunskap och kultur. 
Strävan efter status kanske är större bland forskare och utbildningsansvariga än bland 
verksamma bibliotekarier. Vi belyser detta med ett citat från en av våra intervju-
personer:  
 
… fast samtidigt tycker jag att bibliotekarier, generellt sett är väl inte några 
statussträvare, liksom … det är ju inga människor som valt yrket på grund av 
statusen man får, det har jag ju svårt att se … det är ju ganska bra stämning 
överhuvudtaget inom kåren tycker jag på så vis 
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Som flera av informanterna säger behöver heller inte status likställas med hög lön. 
Flera av de kvinnliga bibliotekarierna menar att det finns andra faktorer som ger hög 
status. Framförallt betonar de vikten av att ha ett tillfredställande arbete i vilket de 
kan utvecklas, både professionellt och personligt. Trots det är flertalet ändå överens 
om att status generellt i samhället innebär hög lön och makt och även om de inte 
personligen tycker att det finns ett samband mellan lön och status märkte vi att de 
omedvetet kopplade samman dessa faktorer. När vi frågade om status påverkas av 
kön svarar en man så här:  
 
… jo men absolut, så har det varit traditionellt och det kommer tyvärr sitta i ett tag 
till, att är det mest kvinnor på en arbetsplats så är det generellt lägre lön … jag 
försöker komma på något yrke som är kvinnodominerat men som har hög lön, jag 
kommer inte på något så här spontant … men femtio-femtio …  så är det genast en 
annan sak … är det mansdominerat så har de det …  nu är ju inte hög lön samma sak 
som hög status för mig men det finns ju ändå ett samband mellan status och lön … 
svar ja! 
 
Majoriteten av våra intervjupersoner uttrycker, som nämnts, att bibliotekarieyrkets 
status skulle höjas om fler män anställdes eftersom män och mansdominerade yrken 
har högre status än kvinnor och kvinnodominerade yrken i samhället. Samtidigt finns 
det en medvetenhet om att anställningen av fler män inte är rätt metod för att höja 
yrkets status. En jämnare könsfördelning är önskvärd menar flera, men den får inte 
uppnås genom positiv diskriminering av män utan kompetens och meriter bör väga 
tyngre vid rekrytering. En av intervjupersonerna menar också att det är problematiskt 
för biblioteken att sträva efter en jämn könsfördelning eftersom det är fler kvinnor än 
män som studerar biblioteks- och informationsvetenskap. Både Chef 1 och Chef 2 
säger att de aldrig eller mycket sällan använder positiv diskriminering vid rekrytering. 
Samtidigt syftar bibliotekens jämställdhetsplaner till att bland annat skapa en jämnare 
könsfördelning, vilket innebär att män bör anställas om de har lika meriter och 
kvalifikationer som kvinnliga sökanden. Detta visar att strävandet efter en jämn köns-
fördelning är problematisk och därför anser vi att en diskussion om jämställdhet och 
dess problematik är nödvändig i biblioteksvärlden.  
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7. Slutsatser och diskussion  
 
I förra kapitlet besvarade vi våra frågeställningar genom att vi analyserade våra 
intervjupersoners svar utifrån våra teoretiska utgångspunkter och vår tidigare 
forskning. I detta kapitel avser vi att lyfta fram de slutsatser som vi har kommit fram 
till samt återknyta vårt resultat till syftet med uppsatsen. Avslutningsvis kommer vi 
att ge förslag till vidare forskning.  
 
Ett centralt begrepp i vår uppsats är status. Vi har undersökt bibliotekariers syn både 
på bibliotekarieyrkets status och på den status som de tillskriver arbetsuppgifter inom 
yrket. Vad gäller yrkets status så anser majoriteten av våra intervjupersoner att 
kvinnodominansen påverkar yrkets status. Vad vi vill lyfta fram ytterligare är att 
kvinnodominans och status kan jämföras med problematiken med hönan och ägget, 
det vill säga det är svårt att förklara vad som påverkar vad. Enligt Garrisons 
feminiseringshypotes är det kvinnodominansen som orsakat bibliotekarieyrkets låga 
status och lönenivå. Vi anser att det är viktigt att betona att kvinnodominansen inte 
behöver vara orsaken till låg status och lön utan istället kan den stora andelen kvinnor 
vara resultatet av dessa faktorer.  
 
När informanterna talar om arbetsuppgifternas status hänvisar ingen av dem till 
könsskillnader. Indirekt märkte vi ändå att de anser att det finns skillnader i status 
mellan de arbetsuppgifter de tror att män respektive kvinnor vanligtvis utför eftersom 
de kopplar samman de maskulint könsmärkta arbetsuppgifterna med status. Samtidigt 
så uttrycker informanterna en motvilja om att tala om status, framförallt i anknytning 
till arbetsuppgifterna.  
 
När vi ställde frågan om det finns arbetsuppgifter på folkbibliotek som är vanligare 
bland kvinnor respektive män observerade vi dessutom att intervjupersonerna endast 
utgår från uppgifter som män har eller antas ha. Män uppmärksammas mer och våra 
informanter tar dem som utgångspunkt även om arbetsplatsen är kvinnodominerad. 
Liksom Williams studie pekar vårt resultat på att om man skiljer mellan mäns och 
kvinnors kunskaper bidrar det till ”the glass escalator effect” så att män och deras 
arbetsuppgifter får mer uppmärksamhet.  
 
Mot bakgrund av att intervjupersonerna talar om status på olika sätt när de hänvisar 
till bibliotekarieyrkets status i jämförelse med andra yrken och den status som finns 
inom yrket, anser vi att definitionen av begreppet status inte är given. Bruijns menar 
att innebörden av status förändras i takt med att samhället förändras. Begreppet är 
således inte statiskt och vår undersökning visar att det också finns olika betydelser av 
status. Vi vill också återknyta till Carmichaels synpunkt om att många tar för givet att 
makt, högre positioner och status är faktorer som alla strävar efter i arbetslivet. 
Utifrån våra intervjuer tror vi också att betydelsen av status kan påverkas av ett 
specifikt sammanhang, det vill säga att innebörden av status kan skilja sig för en och 
samma individ beroende på när och hur begreppet används. Detta blir tydligt när 
informanterna definierar status på ett sätt och använder det, i ett annat sammanhang, 
på ett annat sätt. Ett exempel är när de informanter som inte personligen anser att 
pengar är status ändå menar att hög lön ger status. En slutsats vi därför kan dra från 
vårt resultat är att det inte finns en definition av status, varken inom biblioteks- och 
informationsvetenskap eller i människors vardagliga användning av begreppet. Vi 
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anser att när forskare använder begreppet status måste de antingen definiera vad de 
menar eller betona att de är medvetna om att begreppet både är mångtydigt och 
otydligt. 
 
Våra intervjupersoner anser att status är ett komplicerat begrepp att använda, både 
innehållsmässigt och värdemässigt. För många av våra informanter har status 
dessutom en negativ klang. Vi tror att det kan sättas i samband med att bibliotekarier 
säkerligen får intrycket att bibliotekarieyrket har låg status eftersom det är den bild 
som vanligtvis förmedlas genom forskning och bibliotekstidskrifter.  
 
Vi tror också att det finns en diskrepans mellan hur forskare och verksamma 
bibliotekarier använder begreppet status. Vi får uppfattningen att forskare ofta talar 
om status i anknytning till professionskriterier. Våra informanter däremot nämner inte 
begreppet profession en enda gång. Vi är samtidigt medvetna om att vi varken i 
intervjumanualerna eller under intervjuerna använde begreppet profession, vilket kan 
ha påverkat informanternas ordval. En man säger dock att akademiseringen av 
bibliotekarieutbildningen bidrar till att höja yrkets status och Chef 1 tror att det 
kanske blir mer professionellt på en könsblandad arbetsplats. Några av dem menar 
dock att yrket kan nå högre status genom att anställa fler män, vilket de förklarar med 
att det är så det fungerar i arbetslivet.  
 
Ytterligare ett begrepp som ständigt återkommer, både från informanterna och från 
forskning och artiklar om bibliotekarieyrket, är marknadsföring. Vi anser att det är 
viktigt att synliggöra bibliotek och bibliotekarier men marknadsföring måste också 
sättas samman med något positivt. När våra intervjupersoner hänvisar till marknads-
föring handlar det ofta om att bibliotekarier är dåliga på att berätta om yrket för 
allmänheten, vilket enligt oss inte är förvånande mot bakgrund av att bristen på 
marknadsföring, i forskning och tidskrifter, ofta likställs med osynlighet och låg 
status. Vi anser därför att det är av yttersta vikt att lyfta fram det positiva med 
bibliotekarieyrket, biblioteken och bibliotekariers kompetens.  
 
Enligt Harris är folkbibliotek uppbyggda av kvinnor och det måste värdesättas högre, 
exempelvis måste serviceaspekten framhävas. Det är också den uppsökande 
verksamheten som många av våra informanter värdesätter högst och som flera säger 
borde ha högre status. En tanke vi får är att strävan efter professionell status kanske är 
större bland forskare och utbildningsansvariga än bland verksamma bibliotekarier.  
 
En annan intressant aspekt som vi vill lyfta fram är att flera av intervjupersonerna tror 
att en ökad andel män inom yrket skulle innebära att verksamheten skulle fokusera 
mer på teknik och IT och därigenom skulle också statusen höjas. Vad gäller 
kopplingen mellan teknik, könsmärkning och status kan vi urskilja tre olika åsikter 
från intervjumaterialet: för det första att det är vanligare att män arbetar med tekniska 
uppgifter. För det andra bidrar teknik till högre status och för det tredje håller 
könsmärkningen av teknik på att luckras upp idag. En slutsats vi därför kan dra är att 
våra informanter inte uttrycker en entydig bild av könsmärkning av teknik och heller 
inte ser att utvecklingen har någon tydlig riktning.  
 
Fler och fler bibliotekarier som har datakunskaper kommer att anställas vilket kanske 
leder till att könsuppdelningen mellan arbetsuppgifterna luckras upp. Teknik, i 
bemärkelsen datorer, kanske blir allt mindre könsmärkt i takt med att det är något 
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som alla bibliotekarier behärskar. Att datorer idag används inom de flesta 
arbetsuppgifter borde också bidra till att tekniken inte fortsätter att vara så starkt 
könsmärkt, åtminstone inte på biblioteken. Datoriseringen kan å andra sidan bidra till 
att ge yrket som helhet högre status i ett samhälle där datorer är högt värderade. En 
alternativ utveckling skulle kunna vara att datorerna blir kvinnligt könsmärkta och då 
blir kanske något annat område istället manligt könsmärkt, om Robertssons och 
Carmichaels teori stämmer att män måste distansera sig från det som är kvinnligt.  
 
Vi anser att arbetsledare på bibliotek, genom bland annat rekrytering, har en stor 
påverkan på om den maskulina könsmärkningen av teknik kommer att bestå. När en 
arbetsuppgift eller en tjänst ska tillsättas styrs det, enligt Westberg-Wohlgemuth, 
omedvetet av vilka egenskaper/kvalifikationer som krävs och om dessa kopplas 
samman med antingen kvinnor eller män. Arbetsledare kan därför bidra till att 
upprätthå lla könsmärkningen: ”Om arbetsledarna i sina handlingar förstärker 
uppfattningen om könsarbetsdelningen i organisationen sker ingen förändring även 
om arbetsledaren i ord uttrycker något annat” (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 171).  
 
Enligt Robertsson är det möjligt att förändra det rådande könssystemet om det 
medvetandegörs, vilket endast kan ske om män och kvinnor uppmärksammar att de 
själva bidrar till att upprätthålla systemet. Vi anser att det därför är viktigt att 
biblioteken ökar kunskapen om, och medvetandegör hur könssegregering ser ut i 
samhället och även diskuterar den mot bakgrund av den egna arbetsplatsen. Även 
bibliotekarieutbildningar bör fokusera mer på genusperspektiv så att köns-
segregeringen minskar och bestämda föreställningar om vad som är manliga 
respektive kvinnliga egenskaper och kvalifikationer ifrågasätts.  
 
Enligt Alvesson och Due Billing syftar genusforskning till att göra exempelvis 
akademiska discipliner och organisationsledning uppmärksamma på könsaspekter 
som uttryck för människors tankar, värderingar, handlingar och så vidare. Den 
viktigaste uppgiften för forskning som anlägger ett genusperspektiv är att blottlägga 
det som betraktas som könsneutralt. Samtidigt är det viktigt att, som forskare, inte 
påverkas av en ”könsöverkänslighet”, vilket innebär att andra tolkningar inte beaktas. 
Flera av våra intervjupersoner säger att det finns andra faktorer än kön som påverkar 
yrken och deras egen arbetsplats. Bland annat nämner de åldersstrukturen bland 
bibliotekarier, vilken också sätts i samband med hur biblioteken ska förebereda sig 
inför generationsväxlingen. Många av dem menar också att förhållandet mellan 
bibliotekarier och biblioteksassistenter är mer angeläget att diskutera än 
könsfördelningen.  
 
Eftersom denna uppsats är relativt begränsad har vi, som nämnts, inte haft möjlighet 
att undersöka betydelsen av till exempel etnicitet eller socioekonomiska faktorer. Vi 
vill heller inte att uppsatsen ska ge intrycket av att manliga bibliotekarier själva axlar 
könssegregeringen. Vi tror att de flesta människor bidrar, mer eller mindre, till att 
understödja att det, utöver biologiska skillnader, finns olikheter mellan män och 
kvinnor.  
 
Några av våra intervjupersoner framhåller att män har fördelar inom bibliotekarie-
yrket men det är ingen av våra informanter som säger att det förekommer någon 
diskriminering på vederbörandes egen arbetsplats. En åsikt som framkommer är att 
kvinnor inte kan diskrimineras eftersom de är i majoritet. Om det skulle förekomma 
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diskriminering på arbetsplatsen skulle det, enligt Chef 2, synliggöras genom lönerna, 
vilket det i dagsläget inte gör.  
 
Vi anser dock att könsdiskriminering handlar om mer än lön, även om det naturligtvis 
är en viktig faktor. Diskriminering kan också, enligt oss, innebära att kvinnor och 
män inte har samma rättigheter att välja arbetsuppgift. Ett exempel på diskriminering 
kan vara när kvinnors tekniska kompetens negligeras genom att arbetsledare utgår 
från att män är mer tekniskt kunniga. Män kan också diskrimineras, exempelvis 
genom att de utestängs från arbetsuppgifter som riktas till barn. Williams anser att 
denna utestängning leder till att män avancerar inom ett yrke och eftersom 
avancemang för Williams är oförenlig med diskriminering ser hon inte sin ”glass 
escalator” som diskriminerande. Vi vill dock framhålla att det faktiskt finns män som 
vill arbeta med barn, och om de inte får det, därför att de särbehandlas i egenskap av 
män, är detta diskriminering.  
 
Vi vill också understryka betydelsen av begreppet jämställdhet i anknytning till 
bibliotekarieyrket. Är bibliotekarieyrket på grund av kvinnodominansen ett yrke som 
inte är jämställt? Få av bibliotekarierna nämner begreppet jämställdhet men några av 
dem talar i termer av att det skulle bli en bättre arbetsmiljö om könsfördelningen var 
”femtio-femtio”, det vill säga hälften kvinnor, hälften män. Vi tolkar det som att de i 
sammanhanget endast utgår från den kvantitativa aspekten av jämställdhet, vilken 
innebär att en arbetsplats är jämställd om det finns lika många kvinnor som män. Vi 
anser att det är viktigt att påpeka att en jämn könsfördelning inte automatiskt bidrar 
till en jämställd arbetsplats.  
 
Även Robertsson framhåller att anställningen av fler män i sjuksköterskeyrket inte i 
sig självt skulle innebära att jämställdhet uppnås. Robertsson förklarar detta med att 
uppdelningen i manliga respektive kvinnliga områden inte försvinner, bland annat 
eftersom män har ett behov att markera vad som är maskulint. Enligt Robertsson är 
manliga ”brytare” ofta medvetna om och har reflekterat över könsfördelningen och 
den rådande genusordningen som också är synligt i arbetslivet. Medvetenheten riktas 
dock inte mot den egna arbetsplatsen, vilket implicerar att det finns en ovilja hos 
manliga ”brytare” att erkänna att de själva bidrar till att upprätthålla köns-
segregeringen inom ett yrke. Robertsson hävdar att både män och kvinnor väljer att 
inte se eller försöka se att det finns orättvisor mellan män och kvinnor för att på så 
sätt bidra till ett vänligare arbetsklimat. Även Westberg-Wohlgemuth menar att 
könssegregeringen bibehålls av både män och kvinnor.   
 
De flesta av våra informanter är medvetna om och har reflekterat över frågor som rör 
mäns och kvinnors villkor i arbetslivet, exempelvis att kvinnodominerade yrken är 
lägre värderade och att män anses ha högre status än kvinnor. Samtidigt menar de 
flesta att könsmärkning och könssegregering inte är något som existerar på deras egna 
arbetsplatser. Antingen kan vi tolka det som att de inte vill säga som det är, att män 
och kvinnor behandlas olika på deras arbetsplats, eller så är könsfördelningen inte ett 
problem.  
 
Att intervjupersonerna genomgående diskuterar könssegregering och dess 
konsekvenser inom andra yrken och generellt inom bibliotekarieyrket är något som vi 
också vill koppla till resultatets tillförlitlighet. Samtliga informanter har svarat på de 
flesta av de frågor vi ställde under intervjuerna men det är omöjligt att säga att de 
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säger vad de egentligen tycker. Liksom Robertssons intervjupersoner kanske även 
våra informanter vill undvika konflikter vilket leder till att de förlägger orättvisor som 
könssegregering och könsmärkning kan innebära, till andra arbetsplatser och till 
andra yrken.  
 
I slutfasen av vårt arbete, med facit i hand, har vi reflekterat över vårt tillvägagångs-
sätt i samband med intervjuerna. Våra informanter var, som nämnts, medvetna om 
vilka andra bibliotekarier som vi skulle intervjua på respektive arbetsplats och om 
vad. Under några av intervjuerna märkte vi att informanterna inte ville eller kunde 
svara på frågor som berör könsfördelningen och dess koppling till status. Vi blev 
därför medvetna om att våra intervjufrågor kan upplevas som känsliga. Det är möjligt 
att våra informanter hade känt sig mer avslappnade om vi genomfört intervjuerna på 
en mer ”neutral plats”, det vill säga inte på deras egna arbetsplatser. Så här i efterhand 
kan vi därför dra slutsatsen att frågorna möjligen var känsligare än vi trodde i 
utgångsläget, och att mer skyddade intervjusituationer hade varit bättre.  
 
Ytterligare en aspekt som vi vill framhålla är valet av teoretiska utgångspunkter. Vi 
anser att ”glass escalator” och ”könsmärkningsprocessen” varit lämpliga att använda 
som analytiska redskap. Genom Williams respektive Westberg-Wohlgemuths texter 
har vi fått en större förståelse av hur könssegregeringen verkar inom bibliotekarie-
yrket och på arbetsmarknaden i stort. Även om vi inte använt Robertssons och 
Carmichaels artiklar som teoretiska utgångspunkter tror vi ändå att de bidragit till att 
vår uppsats fått mer tyngd eftersom deras undersökningar ser fenomenet köns-
segregering från ett annat perspektiv än Williams och Westberg-Wohlgemuth.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att vi uppfyllt uppsatsens syfte. Vi hoppas dessutom att 
vår uppsats bidragit till att öka kunskapen om könsfördelningens betydelse för 
bibliotekarieyrket. Vi tror att vi som blivande bibliotekarier inte okritiskt kommer att 
ta till oss negativa kommentarer om yrkets låga status. Uppsatsen har inte bara 
utvecklat vår kunskap om könsfördelningen och begreppet status utan vi har även fått 
en inblick i vad bibliotekarieyrket innebär. Vi har lärt oss att det är ett yrke som 
rymmer många olika områden och arbetsuppgifter. Vi vill slutligen betona att alla 
våra informanter var positiva till sitt yrke och såg sitt arbete som meningsfullt.  
 
Könsfördelningen på bibliotek är ett område som kräver mer forskning. Våra idéer 
om vilka aspekter som behöver undersökas utförligare presenterar vi under nästa 
rubrik.  
 

7.1 Förslag till vidare forskning  
 
I vår studie ansåg våra intervjupersoner att det varken förekom könsmärkning eller 
segregering efter kön på deras egna arbetsplatser trots att de ansåg att detta förekom 
inom bibliotekarieyrket generellt. Genom att frågor om kön och status tycks vara 
känsliga föreslår vi att en liknande studie som vår egen kan genomföras men med en 
annan, kvantitativ metod. Genom att ta reda på fakta om hur många kvinnor 
respektive män som arbetar med en viss arbetsuppgift samt antal år på arbetsplatsen, 
anställningsförhållanden och så vidare kanske resultatet blir annorlunda.  
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Ett annat förslag vi har, som vi också själva funderade på att undersöka innan vi 
påbörjade arbetet med denna uppsats, är att jämföra folkbibliotekariers syn på 
könsfördelning och/eller status med högskole- och universitetsbibliotekariers, 
forskare, fackföreningsrepresentanter, utbildningsansvariga och så vidare.  
 
I vår undersökning fann vi att könsmärkningen av katalogiseringen tycks ha 
förändrats från att ha varit feminint könsmärkt till att bli maskulint könsmärkt, vilket 
vi kopplade till den ökade betoningen på IT. Vi anser att denna förändring skulle vara 
intressant att studera ytterligare.  
 
Enligt oss är dessa förslag rimliga att studera inom ramen för antingen en 
magisteruppsats eller en avhandling inom biblioteks- och informationsvetenskap.  
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8. Sammanfattning  
 
Utgångspunkten för vår studie var könsfördelningen på folkbibliotek. Bibliotekarie-
yrket har under lång tid varit kvinnodominerat och idag utgör kvinnliga bibliotekarier 
cirka 80 procent av folkbibliotekens arbetsstyrka. Det finns forskare som hävdar att 
den stora andelen kvinnor inom yrket har bidragit till låga löner och låg status.  
 
Även inom yrket har forskning visat att de arbetsuppgifter som män vanligtvis har 
förbinds med hög status, till exempel chefsposter och tekniska arbetsuppgifter. De 
arbetsuppgifter som är kvinnodominerade, till exempel barnbiblioteksverksamhet, har 
istället tillskrivits låg status. Kopplingen mellan status och kön problematiseras dock 
sällan av forskare.  
 
Vi ville därför ta reda på hur verksamma folkbibliotekarier och folkbibliotekschefer 
resonerar kring kvinnodominansen och status. Vi genomförde kvalitativa intervjuer 
med sju folkbibliotekarier, en kommundelsbibliotekarie och två folkbibliotekschefer 
som arbetar på tre folkbibliotek. Uppsatsens huvudsakliga avgränsning innebar att vi 
endast intervjuat bibliotekarier på tre folkbibliotek i Sverige. Det övergripande syftet 
med vår studie var att undersöka vilken betydelse könsfördelningen har för 
bibliotekarieyrket. En annan avsikt med undersökningen var att ta reda på om våra 
informanter kopplade samman yrkets respektive arbetsuppgifternas status med 
könsfördelningen. Vi ville dessutom diskutera begreppet status och dess innehåll i 
relation till bibliotekarieyrket.  
 
För att uppnå vårt syfte utgick vi från följande frågeställningar: 
 
- Vad anger bibliotekarier för orsaker till könsfördelningen i yrket?  
 
- Hur påverkar könsfördelningen arbetsplatsen respektive bibliotekarieyrket och finns 
det fördelar eller nackdelar med att vara kvinna eller man inom yrket, enligt 
bibliotekarier?  
 
- Hur ser sambandet ut mellan könsmärkning och status inom bibliotekarieyrket, 
enligt bibliotekarier?  
 
- Hur definieras begreppet status i relation till bibliotekarieyrket, enligt såväl 
bibliotekarier som vetenskaplig forskning?  
 
Som teoretiska utgångspunkter använde vi Christine L Williams teori om ”the glass 
escalator effect” och Hanna Westberg-Wohlgemuths teori om ”könsmärknings-
processen”. Williams menar att när män är underrepresenterade i ett yrke avancerar 
de ofta till högre positioner på grund av att män förväntas göra karriär. Att vara man 
innebär också en fördel i rekryteringsprocessen inom kvinnodominerade yrken. Detta 
fenomen, som ger män fördelar inom kvinnodominerade yrken, benämner Williams 
“the glass escalator effect”. Könsmärkning innebär att ett yrke eller en arbetsuppgift 
kopplas samman med män eller kvinnor. Könsmärkningsprocessen skapas genom 
människors socialisation och på så sätt överförs föreställningar om vilka egenskaper/-
kvalifikationer kvinnor respektive män har. Utöver dessa teorier tog vi dessutom del 
av tidigare forskning som berör könsfördelning, könsmärkning och status i 
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förhållande till bibliotekarieyrket. Även segregeringen på den svenska arbets-
marknaden berördes kortfattat.  
 
Studiens resultat visade att majoriteten av våra informanter ansåg att orsaken till 
könsfördelningen inom bibliotekarieyrket har historiska skäl, vilket syftar på att det 
var kvinnor som anställdes på de första folkbiblioteken i Sverige. En annan orsak som 
intervjupersonerna lyfte fram är att män i högre utsträckning än kvinnor lockas av 
karriär samt hög lön och status.  
 
En jämnare könsfördelning på arbetsplatsen önskas av majoriteten av intervju-
personerna. En av anledningarna till detta, som framkom från intervjuerna var bland 
annat tanken att en balanserad könsfördelning är bättre för arbetsmiljön. Utifrån 
intervjuerna framgick att män har vissa fördelar gentemot kvinnor, till exempel vid 
rekryteringsprocesser. Samtidigt utsätts män inom bibliotekarieyrket för negativa 
stereotyper, ansåg några av intervjupersonerna.  
 
Våra intervjupersoner pekade på att vissa arbetsuppgifter är vanligare att män 
respektive kvinnor arbetar med. Chefsposter och teknik, och då framförallt IT, sågs 
av flera som manligt könsmärkt. Barnbiblioteksverksamhet är istället kvinnligt 
könsmärkt, ansåg några av dem. De arbetsuppgifter som män antas ha kopplade 
majoriteten av intervjupersonerna samman med hög status.  
 
Utifrån intervjuerna framgick att bibliotekarieyrket inte är ett högstatusyrke i 
jämförelse med lönenivån i andra akademiska yrken. Flera av intervjupersonerna 
menade dock att bibliotekarieyrket har hög status genom kunskap, bildning och 
kultur. De flesta av intervjupersonerna ansåg att bibliotekarier måste marknadsföra 
sig bättre, både gentemot politiker och gentemot allmänheten.  
 
De slutsatser vi kom fram till var för det första att status inte har en definition, utan 
innebörden av begreppet varierar beroende på i vilket sammanhang det används. När 
begreppet används i forskning bör därför dess mångtydighet och otydlighet 
uppmärksammas. För det andra kom vi fram till att våra informanter har olika åsikter 
om könsmärkning och teknik. Några av dem menade att teknik var manligt könsmärkt 
medan andra sade att det inte finns några större skillnader mellan kvinnors och mäns 
tekniska kompetens. Slutligen visade studien att intervjupersonerna ansåg att det 
förekommer könsmärkning och segregering inom bibliotekarieyrket generellt men de 
kunde inte se det på sin egen arbetsplats. Därför drog vi, utifrån studiens resultat, 
slutsatsen att frågor som berör kön och status kan vara känsliga att koppla till den 
egna arbetsplatsen.  
 



 84 

Källförteckning 
 
Otryckta källor: 
 
I författarnas ägo:  
 
E-post från Jon Stenbeck, informationsstrateg på DIK 2004-04-16 
 
E-post från åtta bibliotekarier och två bibliotekschefer februari-april 2004.  
 
Ljudupptagningar av intervjuer med åtta bibliotekarier och två bibliotekschefer 
februari-mars 2004.  
 
Utskrifter av ljudupptagning av intervjuer med åtta bibliotekarier och två 
bibliotekschefer februari-mars 2004.  
 
Tryckta källor: 
 
Almerud, Peter (2000). Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från 
fyra nordiska länder. Nacka: DIK- förbundet. 
 
Alvesson, Mats & Due Billing, Yvonne (1999). Kön och Organisation. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Atlestam, Ingrid & Stenberg, Lisbeth (2003). Männens bibliotek – en kvinnosak. 
Redbergslid och Majornas bibliotek under hundra år. Göteborg: Göteborgs 
stadsmuseum.  
 
Bergstedt, Eva (2004). Så ska biblioteken synas och höras. DIK Forum, nr 3, s.20-21. 
 
Blomqvist, Martha (1994). Könshierarkier i gungning. Kvinnor i kunskapsföretag. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Borgvall, Eva (2000). Kön och status vid folkbibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan i Borås 2000:23. Borås: 
Bibliotekshögskolan. 
 
Bowden, Russel (1994a). Foreword. Ingår i Bowden, Russel & Wijasuriya, Donald 
(ed.). The Status, Reputation and Image of  the Library and Information Profession: 
Proceedings of the IFLA Pre-Session Seminar Delhi, 24-28 August 1992. Under the 
Auspices of the IFLA Round Table for the Management of Library Associations. 
München: Saur.  
 
Bowden, Russell (1994b) Image, Status and Reputation: Some Observations. Ingår i 
Bowden, Russel & Wijasuriya, Donald (ed.). The Status, Reputation and Image of the 
Library and Information Profession: Proceedings of the IFLA Pre-Session Seminar 
Delhi, 24-28 August 1992. Under the Auspices of the IFLA Round Table for the 
Management of Library Associations. München: Saur. s.28-35.  
 



 85 

Bruijns, R.A.C (1992). Status and Image of the Librarian. Report of a sample survey 
carried out in twelve countries. The Hague: Dutch Centre for Public Libraries and 
Literature. 
 
Carmichael, James V, Jr (1992). The Male Librarian and the Feminine Image: A 
Survey of Stereotype, Status, and Gender Perceptions. Library and Information 
Science Research, nr 14, s.411-46. 
 
Florin, Christina (1987). Kampen om katedern: Feminiserings- och 
professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. Diss. Umeå universitet. 
 
Garrison, Dee (1979). Apostles of Culture. The Public Librarian and American 
Society, 1876-1920. New York: The Free Press Corporation.  
 
Harris, Roma M (1992). Librarianship. The Erosion of a Woman’s Profession. 
Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation. 
 
Heim, Kathleen M (ed.). (1983). The Status of Women in Librarianship. Historical, 
Sociological and Economic Issues. New York: Neal Schuman Publishers, Inc.  
  
Hildenbrand, Suzanne (ed.). (1996). Reclaiming the American Library Past: Writing 
the Women in. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation. 
 
Hildenbrand, Suzanne (1983). Revision versus Reality: Women in the History of the 
Public Library Movement, 1876-1920. Ingår i Heim, Kathleen M (ed.). The Status of 
Women in Librarianship. Historical, Sociological and Economic Issues. New York: 
Neal Schuman Publishers, Inc. s.7-27. 
 
Häggström, Britt Marie (2002). Roundabouts to the professional highway. On the 
development of a code of ethics for Swedish Librarians. Ingår i Vaagan, Robert W 
(ed.). The Ethics of Librarianship. An International Survey. München: Saur. s.245-
264. 
 
Jonsson, Bosse (2001). Kvinnor, män och IT på folkbiblioteket.  Ingår i Nordberg, 
Karin & Rydbeck, Kerstin. Folkbildning och genus: det glömda perspektivet . 
Linköping: Mimer. s.97-117. 
 
Jonung, Christina (1997). Yrkessegregeringen mellan kvinnor och män. Ingår i 
Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden. Rapport till 
Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan 
kvinnor och män. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1997:137. s.47-81. 
  
Lindvert, Jessica (2002). Feminism som politik. Sverige och Australien 1960-1990. 
Umeå: Boréa. 
 
Linnakivi, Tina (2000). Jämställdhet och IT - en kartläggning på uppdrag av Jämit. 
Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2001:31.  
 



 86 

Ljunglöf, Thomas & Pokarzhevskaya, Galina (2003). Därför tjänar män mer än 
kvinnor. Löneskillnadernas utveckling bland SACO-förbundens medlemmar mellan 
1996 och 2001. Stockholm: SACO. 
 
Norén Catharina (1990). Bibliotekarieyrket. Låg lön och låg status. DIK Forum, nr 5, 
s. 4-5. 
 
Ottosson, Annhild & Sagefjord, Göran (1996). Genuskommunikation i 
biblioteksvärlden. Hon och han i kvinnosfär. Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan i Borås 1996:41. Borås: 
Bibliotekshögskolan. 
 
Prins, Hans & De Gier, Wilco (1995). The Image of the Library and Information 
Profession: How We See Ourselves: An Investigation: A report of an empirical study 
undertaken on behalf of IFLA's Round Table for the Management of Library 
Associations. München: Saur. 
 
Repstad, Pål (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3. 
uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Robertsson, Hans (2002). Maskulinitetskonstruktion och könssegregering i sjukvärd: 
Manliga sjuksköterskor och hegemonisk maskulinitet. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  
 
Rydbeck, Kerstin (2003). Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb. Om 
bibliotekariestereotyper i modern fiktionsprosa och deras ursprung.  Ingår i Rydbeck 
(red.). Från handskrift till XML: Informationshantering och kulturarv. Uppsala: 
Uppsala universitet. s.107-146. 
 
Rydbeck, Kerstin (2001). Kvinnorna innanför och utanför ramarna. Om 
folkbildningsbegreppet och könsperspektivet. Ingår i Nordberg, Karin & Rydbeck, 
Kerstin. Folkbildning och genus: det glömda perspektivet. Linköping: Mimer. s.9-47. 
 
Stenberg, Lisbeth (2003). Kvinnokraft och mansmakt: Hundra års 
folkbibliotekshistoria ut ett könskritiskt perspektiv. Ingår i Atlestam, Ingrid & 
Stenberg, Lisbeth. Männens bibliotek – en kvinnosak. Redbergslid och Majornas 
bibliotek under hundra år. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum. s.187-206.  
 
Thomas, Barbro (1991). Status efter lön och kön. Ingår i Järv, Harry (red.). 
Bibliotekarieyrket. Tradition och förändring. Stockholm: Carlsson Bokförlag. s.135-
147. 
 
Torstensson, Magnus (1996). Att analysera genombrottet för de moderna 
folkbiblioteksidéerna: exemplet Sverige och några jämförelser med USA. Göteborg: 
Uppsatser från Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap. Diss. 
Göteborgs universitet. 
 
Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Ty makten är din … Myten om det rationella och det jämställda Sverige (1998). 
Betänkande från Kvinnomaktutredningen. Utredningen om fördelningen av 



 87 

ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Statens 
Offentliga Utredningar (SOU) 1998:6. s.76-133. 
 
Westberg-Wohlgemuth, Hanna (1996). Kvinnor och män märks: Könsmärkning av 
arbete - en dold lärandeprocess. Solna: Arbetslivsinstitutet. Diss. Stockholms 
universitet.  
 
Williams, Christine L ([1992] 2000). The Glass Escalator: Hidden Advantages for 
Men in the “Female” Professions. Ingår i Kimmel, Michael S (ed.). The Gendered 
Society Reader. New York: Oxford University Press. s.294- 310. 
 
Wold-Karlsen, Siv (1989). Det kvinnliga folkbiblioteket. BIS, nr 1, s.10-16. 
 
Elektroniska källor: 
 
Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2004). 
http://www.codex.uu.se/oversikter/humsam/humsam.html CODEX Uppdaterad 2004-
05-03. [2004-05-07]  
 
Genusmaskineriet (2004). Makt och maktlöshet på jobbet 2004-02-08, SVT1. 
http://dmb.ur.se/mb/main?cmd=progsearch&searchtype=default&freetxt=&selCat=Et
nicitet.Svenska&title=genusmaskineriet Copyright UR 2004. [2004-06-02] 
  
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2002 (2002). 
http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=31 SCB. 
[2004-06-02] 
 



 88 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till magisteruppsats kring kön och status 
Johanna Wassholm och Cecilia Stiernstedt  
Bibliotekshögskolan, Borås vt 2004 
 
Frågor till bibliotekarier 
 
Utbildning 
 
Utbildning; när, var, vad? 
 
Yrke/arbetsuppgifter 
   
Antal år som bibliotekarie vid denna arbetsplats? Tidigare arbetsplatser/yrken?  
Anställningsförhållanden? Heltid/deltid? 
Vilka arbetsuppgifter? Är de tilldelade eller är det ett eget val? 
På vilket sätt är arbetsuppgifterna uppdelade? 
Känner du att du behärskar dina/andras arbetsuppgifter?  
Har arbetsuppgifterna samma status? 
 
Kön och Status 
       
Tror du att det finns arbetsuppgifter som är vanligare bland män respektive kvinnor? 
Vad anser du om könsfördelningen på din arbetsplats? Positivt/negativt?  
Diskuteras de här frågorna på din arbetsplats?  
Tror du att arbetsplatsen påverkas av att ett kön är i majoritet?  
Vad tror du är orsaken till den sneda könsfördelningen?  
Vad innebär status för dig? 
Vilken status har folkbiblioteken i samhället?  
Finns det skillnader i status mellan olika typer av bibliotek? 
(Folkbibliotek/högskole/universitetsbibliotek/företagsbibliotek/filialer) Vad tycker 
du? Vad tror du andra inom/utanför biblioteksyrket tycker?  
Påverkas statusen av kön?  
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till magisteruppsats kring kön och status 
Johanna Wassholm och Cecilia Stiernstedt 
Bibliotekshögskolan, Borås vt 2004 
 
Frågor till bibliotekschefer 
 
Utbildning 
 
Utbildning; när, var, vad? 
 
Yrke/arbetsuppgifter 
 
Hur lång tid har du varit chef vid denna arbetsplats? Tidigare arbetsplatser/yrken? 
Anställningsförhållanden? Heltid/deltid? 
Vilka arbetsuppgifter?   
 
Bibliotekets personal 
 
Antal bibliotekarier? Fördelningen kvinnor/män?  
Hur är arbetsuppgifterna uppdelade? Och varför? Fördelningen kvinnor/män?  
Tror du att det finns arbetsuppgifter som är vanligare bland män respektive kvinnor? 
Har arbetsuppgifterna samma status?  
 
Kön och Status 
       
Behandlas kön och status i bibliotekets måldokument? I såfall; vilka konsekvenser får 
det för den praktiska verksamheten? 
Finns det någon jämställdhetspolicy?  
Hur ställer du dig till positiv diskriminering? Har kön någon betydelse vid 
rekrytering?  
Vad anser du om könsfördelningen på arbetsplatsen? Positivt/negativt?  
Diskuteras kön och jämlikhet? Ges det kurser/utbildningar i jämställdhetsfrågor? 
Tror du att arbetsplatsen påverkas av att ett kön är i majoritet?  
Vad tror du är orsaken till den sneda könsfördelningen?  
Vad innebär status för dig? 
Vilken status har folkbiblioteken i samhället?  
Finns det skillnader i status mellan olika typer av bibliotek? 
(Folkbibliotek/högskole/universitetsbibliotek/företagsbibliotek/filialer) Vad tycker 
du? Vad tror du andra inom/utanför biblioteksyrket tycker?  
Påverkas statusen av kön?  
 
 
 
 
 

 
 


