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Abstract: The aim of this study is to examine a number of Swedish working public 

librarians and compare them with some popular standard images of 
librarians. In this project we have been working in line with these three 
questions: 
 
How do the librarians describe themselves and how can the descriptions 
be interpreted? 
What images are the most common and repetitive, according to earlier 
research? 
What differences and similarities are there between the images of the 
librarians and the working librarians? 
 
To answer the questions we have performed seven qualitative interviews 
with working librarians and collected relevant literature that presents 
various portrayals of librarians. To interpret the interviews we have used 
Pierre Bourdieu’s theories of social space, social fields, habitus and the 
cultural, academic, social and the economic capitals, as well as the 
connection between individual taste, class and social power. The 
conclusions of the collected material of earlier research and the 
interpreted material from the interviews have been compared and 
discussed. 
 
Results show that there are a lot of differences between the librarians and 
the stereotype images. The images usually show the librarian as female 
with a work that is more of a lifestyle than just work and she often lacks 
academic education. The librarians are also usually portrayed as shy or 
boring. Our respondents on the other hand are all social, well-educated 
and often have several interests outside work. As for similarities most 
librarians have some of the physical attributes in common, like glasses or 
tactful clothing. 
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1 Inledning  
 
I början av december 2004 talades det flitigt i tidningarna om en chefsbibliotekarie i 
Stockholm som stulit sällsynta och antika böcker från Kungliga Biblioteket och sålt 
dem för miljontals kronor för att kunna finansiera sitt privata lyxliv. I en artikel i 
Aftonbladet intervjuades hans arbetskamrater om vem och hur han var, i vilken en 
kollega säger: ”Han klär sig mycket elegant, alltid i märkeskläder och slips” och 
uttrycker därefter: ”Det där väckte ju en del reaktioner. I vårt yrke ska man ju helst vara 
illa klädd och absolut inte bära slips och snygga kavajer.” (Aschberg & Kasvi 2004-12-
09, s. 10)   
 
Detta var ett uttalande som minst sagt fick oss att reagera. När en bibliotekarie i 
chefsposition, som dessutom är stationerad i vad som kan anses vara en av landets 
främsta bibliotek, inte får komma snyggt klädd till sitt arbete utan att väcka 
uppmärksamhet måste det tyda på snäva förhållningssätt inom yrkeskåren. Är bilden av 
den dammiga, försynte bibliotekarien, utan känsla för mode och stil som av kärleken till 
boken är ideellt arbetande, så djupt rotad att till och med Kungliga Bibliotekets personal 
håller fast vid den? För oss som är studenter vid institutionen Biblioteks- och 
Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås och bär med oss synen på 
bibliotekarier som kunniga, serviceinriktade människor som kan allt om information 
och hur man jagar rätt på den, är detta både underhållande och skrämmande. 
 
Det är dock inte bara ute på specifika arbetsplatser det fö rekommer förhållningssätt av 
dessa slag och andra närbesläktade utsagor. Samhället är fullt av bilder och stereotyper 
av bibliotekarien och bibliotekarieyrket och detta inte minst i medierna. Närhelst en 
bibliotekarie porträtteras i exempelvis film, serier eller i skönlitteraturen, oavsett 
situation eller genre, upplevs detta frekvent enligt vissa mallar; ofta är bibliotekarien en 
kvinna, gärna en äldre sådan, hon kan vara intelligent eller tråkig till sättet, bär 
glasögon, har uppsatt hår och klär sig diskret för att inte väcka uppmärksamhet. Därtill 
är hon inte sen att påpeka att det ska vara tyst i biblioteket och värnar mer om 
bokbeståndet än om bibliotekets användare. 
 
Inte heller vi i egenskap av bibliotekshögskolestudenter undkommer uppfattningar om 
oss som är präglade av den traditionella bibliotekariestereotypen, vilken gärna smyger 
fram via släkt och vänner som inte sällan påpekat, eller snarare i förebyggande syfte 
varnat oss, för att vi i framtiden inte ska bli torra och tråkiga. En annan ofta 
förekommande åsikt som vi båda stött på i samband med vanliga uppfattningar är 
antagandet att vi intresserat oss för yrket med anledning av vår egen passion för det 
skrivna ordet. Vilken grad av sanning som ligger bakom detta låter vi vara osagt men 
grundidén med den förutfattade meningen finns där. Att bibliotekarieyrket innehåller 
mycket mer än böcker och färglösa typer verkar få ha uppmärksammat. 
  

1.1 Problemformulering och syfte 
 
Med tanke på hurdan syn på bibliotekarier vi har stött på tidigare, som genom olika 
medier, vänner och bekanta, våra egna förutfattade meningar eller en artikel i tidningen, 
så är det inte långt till att tänka: Är det så här en bibliotekarie ska vara; En trist och blyg 
människa med diskret personlighet och med inget annat som denne vurmar för än sina 
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böcker? Man kan ställa många intressanta och tänkvärda frågor kring detta ämne och vi 
tänkte ta itu med några av dem i den här uppsatsen.  
 
En av oss har tidigare skrivit ett arbete om hur bibliotekarier porträtteras i dags- och 
kvällspress, vilken tillsammans med ovan nämnda tidningsartikel ligger till grund och 
inspiration för ämnet som vi kommer att behandla i denna uppsats. Vårt syfte är 
följaktligen att intervjua några bibliotekarier om hur de ser på sig själva och sitt yrke 
och att ställa detta mot vad tidigare studier och forskning säger om bibliotekariers image 
och porträtteringar av dem. Vi vill problematisera bilden av bibliotekarien som ibland 
kan anses vara negativ, bland annat för att den kanske gör biblioteket icke önskvärt att 
besöka för en del människor. Vi vill dock påpeka att vi inte har som ambition att 
förändra personer, varken bibliotekarier eller andra människor, utan snarare 
problematisera och påverka uppfattningen vi tror florerar bland folk i allmänhet, om 
professionen.   
 
Uppsatsens ämne har relevans för biblioteks- och informationsvetenskapen och 
användaren på så vis att bibliotekarien är ett viktigt verktyg i användarens möte med 
biblioteket. De bilder användare och ”icke-användare” har av bibliotekarier kan vara en 
del av inställningen de har till biblioteket och att en del individer inte använder 
biblioteket kanske beror på att de har en ogynnsam uppfattning av bibliotekarier. Om 
dessa uppfattningar av bibliotekarier kunde påverkas och, förhoppningsvis, förändras 
skulle det kunna leda till att fler människor väljer att ta del av bibliotekets resurser och 
på så vis få potential att upptäcka nya möjligheter i informationssamhället. 
 

1.2 Frågeställningar 
 
Våra frågeställningar i denna uppsats är:  

- Hur beskriver folkbibliotekarierna sig själva och hur kan dessa beskrivningar 
tolkas utifrån Bourdieus teorier? 

- Vilka porträtteringar av bibliotekarier är vanligt förekommande, så som tidigare 
forskning presenterar dem?  

- Vad är det för skillnader och likheter mellan folkbibliotekarierna och 
porträtteringarna av bibliotekarier? 

 

1.3 Förförståelse  
 
Då ämnet för detta arbete bjuder in för åsikter och många olika tolkningar, och det 
speciellt i anknytning till frågeställningarna, vill vi här redogöra för våra egna 
förförståelser. Eftersom arbetet kom att involvera intervjuer med bibliotekarier, som 
även de har egna åsikter, är det viktigt att på ett tidigt stadium klargöra vad som är egna 
förutfattade meningar så att de inte inkräktar på oönskade platser i arbetet. Denna typ av 
förförståelse är också någonting som vi delvis har utgått från vad gäller tolkningarna.  
 
Vår uppfattning av den allmänna synen på bibliotekarier, både bland användare och 
icke-användare, är att man ser dem som ganska tråkiga, tystlåtna, diskreta och att de 
klär sig heltäckande samt har glasögon (gärna med ”senilsnören”). Vi tror också att en 
vanlig uppfattning är att en bibliotekaries arbetsuppgifter består av att dagen lång stå i 
en lånedisk och att ställa upp böcker i hyllor och att de har läst alla böcker som finns i 
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biblioteket. De är mycket insatta i sitt arbete och känner stor sympati för alla de böcker 
som måste lånas ut. Hand i hand med att bibliotekarier troligen betraktas som tråkiga 
antas de även vara mycket intelligenta och kan dessutom utan fördröjning hänvisa till 
berörda böcker när användarna beskriver en bok eller en karaktär i en bok. 
Bibliotekarier kan uppfattas som lite arroganta och att de tror sig vara överlägsna 
gemene man, men de tolkas nog också som väldigt trevliga, hjälpsamma och 
omtänksamma. Deras politiska åskådningar uppfattas nog vara åt vänster och de anses 
nog också ofta som torra och utan vidare humor. För övrigt är de välbevandrade i 
kulturvärlden och uppskattar utställningar, teaterpjäser, museer och andra kulturellt 
förknippade tillställningar. Vi tror att många människor har den uppfattningen att 
bibliotekarien vanligtvis är en medelålders till äldre kvinna och att unga bibliotekarier 
inte finns. Hon har grått eller grånande hår uppsatt i en knut i nacken och är inte 
påfallande medveten om sitt utseende. Vi tror att denna typ av uppfattning inte sällan 
härrör från mediernas bilder.  
 
Vi tror att de bibliotekarier vi önskar intervjua har en mer nyanserad bild av sig själva 
och andra i samma yrkeskår än de vanligaste porträtteringarna av dem. Däremot kan de 
nog ändå ha vissa fördomar om andra bibliotekarier liknande den allmänna och 
stereotypa uppfattningen som länge funnits. De kanske rentav har samma bild av en 
bibliotekarie (utom om sig själva och de bibliotekarier som finns i deras kontaktnät) 
som medierna förmedlar. I denna studie tror vi att ett resultat kommer att vara att 
bibliotekarier är ganska vanliga och till exempel inte alls blygare, tråkigare eller 
petigare än någon annan människa. Vi har själva inte tidigare arbetat på bibliotek men 
vi är däremot välbekanta med biblioteksmiljön både privat, från grundskola och från 
studierna vid institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i 
Borås. Våra erfarenheter av biblioteksbesök från barndomen är varierade och det gör att 
vi kan ha något olika syn på verksamheten, vilket eventuellt kan speglas i uppsatsen. 
Detta behöver inte nödvändigtvis påverka arbetet negativt utan kan snarare ge 
spännande och intressanta vinklar.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till folkbibliotekarier och bibliotekarier utan prefix. Således 
har vi enbart för avsikt att presentera material om och intervjua sådana. Detta för att vi 
tror att det oftast är folkbibliotekarier som syftas till när det talas allmänt om 
bibliotekarier och stereotyper av dessa. Följaktligen ska vi inte heller arbeta med 
material om biblioteket som institution eller byggnad. 
     
Vi har valt att begränsa oss till nordiskt och engelskspråkigt material. Vi har i första 
hand samlat in materia l från 1995 och framåt för att få så aktuella skildringar som 
möjligt, men då viss äldre litteratur har visat sig vara relevant för vår studie har även 
denna inkluderats och konsulterats till arbetet med uppsatsen. Tidsramen är därför 
denna: 1985 till 2005. Vi tror vidare att porträtteringen av bibliotekarier har vissa 
grunddrag som går att återfinna i både nytt och äldre material och som ständigt är 
aktuellt. Dock bör vi ta hänsyn till att teknikutvecklingen och den växande mängd av 
information som bibliotekarier förväntas kunna bemästra kan ha haft en viss inverkan 
på uppfattningar om bibliotekarier eftersom informationssökning i databaser och 
liknande företeelser blivit mer vanligt förekommande än tidigare, då kanske underhåll 
av bokbeståndet ansågs viktigare.    
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Vad gäller tidigare forskning och andra studier om bibliotekariers image vill vi dra ett 
rimligt axplock ur högen av material och inte täcka upp allt som finns. Vi har i 
huvudsak valt att behandla material om hur bibliotekarier framställts i olika medier, 
framför sådant om hur bibliotekarier ser på sig själva och sin profession. Dock har vi 
uppfattat att det finns mer material om professionen i sin helhet snarare än om enbart 
porträtteringar.  
 

1.5 Begreppsdefinitioner  
 
Porträttering: Detta begrepp använder vi där en uppfattning har framförts av någon via 
till exempel bild eller text.  
 
Bild: Vi definierar begreppet bild i den här uppsatsen som en variant av uppfattning.  
 
Image: Detta kan handla om den uppfattning allmänheten har av en profession eller 
organisation. Ofta är imagen väldigt begränsad. Ju mer erfarenhet av direktkontakt, i det 
här fallet med bibliotekarier, en individ har desto mer varierad och komplett bild får 
individen av bibliotekarien. En image förenklar och reducerar verkligheten, vilket gör 
att den är väldigt enkel att ta till sig. (Prins & de Gier 1995, s. 17) 
 
Medier: Med medier menar vi den massmedia samhället dagligen tar del av, så som 
bland annat dagspress, radio, tv, film och serier. Med serier menar vi medier som 
serietidningar och seriealbum.  
 
Status: Med detta begrepp menar vi i uppsatsen den sociala ställningen en individ har i 
samhället i jämförelse med andra individer.  
 
Stereotyp: En stereotyp är en karaktäriserad ”åsikt av allmänheten av någonting eller 
någon … Denna karaktärisering sker på basis av generaliseringar av observationer som 
inte nödvändigtvis behöver vara sanna. En stereotyp talar för det mesta om vad som kan 
förväntas av vissa typer av människor i olika sociala och yrkesmässiga kontexter. [vår 
översättning]” (Bruijns 1992, s. 2) 
 
Låntagare/användare: Vi använder dessa två begrepp synonymt i uppsatsen. 
 
Allmänhet: Med denna term syftar vi till både användare och icke-användare av 
bibliotek, alltså alla människor i ett samhälle. 
 

1.6 Informationssökningsprocessen 
 
Sökandet efter relevant litteratur startade på ett mycket tidigt stadium i arbetsprocessen. 
Vi började med att söka i uppsatsdatabasen för Högskolan i Borås för att få en översikt 
över om andra studenter behandlat likartade ämnen som vårt. Vi fann i databasen några 
uppsatser som verkade relevanta för vårt ämne. Förutom att dessa arbeten använts i vår 
studie har även deras referenslistor utnyttjats för vidare informationssökningar enligt 
metoden för den så kallade snöbollssökningen. Högskolan i Borås bibliotekskatalog 
Voyager har varit användbar i informationssökningsprocessen då den presenterat en stor 
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del dokument som behandlar vårt ämne, vilket både ledde till uppsökande av 
vederbörande fynd och browsing bland hyllorna. Förutom bibliotekskatalogen har vi 
använt oss av databasen LISA, vilken genererade ett flertal intressanta träffar på olika 
artiklar som förskaffats från tidskrifter i högskolebiblioteket och använts i arbetet. De 
privata samlingarna av kurslitteratur från tidigare studier vid institutionen Biblioteks- 
och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har också framgångsrikt konsulterats. 
Några av de sökord vi använt oss av vid informationssökningarna är bibliotekarie, 
image, porträttering, yrkesroll, bibliotekariebilder, stereotyp och identitet i olika 
kombinationer samt föregående i engelsk översättning. 
 

1.7 Disposition 
 
I följande kapitel presenterar vi litteratur och tidigare forskning om hur bibliotekarier 
har porträtterats i olika medier, så som dagspress, serier, skönlitteratur, film och tv. Vi 
kommer även att behandla hur de uppfattats av allmänheten i olika länder. Kapitlet 
startar med en presentation av personer och material som används och vidare följer en 
historisk överblick över hur bibliotekarier har uppfattats. Avsikten med kapitlet är att 
besvara vår andra frågeställning och att ha något att ställa våra egna empiriska data 
emot. Vi väljer att besvara den andra frågeställningen innan den första på grund av att 
det ger en bättre följd i arbetet. Den första frågeställningen ska dock ändå betraktas som 
den viktigaste. 
 
I kapitel tre presenteras de teoretiska aspekterna av arbetet, vilka Pierre Bourdieu har 
fått stå för, både för enskilda kapitel och för ett allomfattande bakgrundstänkande. Vi 
har i arbetet använt oss av Bourdieus kända begrepp så som sociala rum, sociala fält, 
habitus och kapital. Alla dessa är i princip till för att ge en förklaring till hur en individ 
kan formas efter sin omgivning. I detta avsnitt redogör vi för begreppen, och hur de kan 
tolkas samt hur vi ämnar använda dem i tolkningen av det empiriska materialet. Vi 
kommer inte att tillämpa begreppen för kapitlet som berör tidigare forskning, då vi 
anser att det empiriska materialet har ett större behov av detta, samt att tidigare material 
redan blivit tolkat av andra författare. 
 
Då Bourdieus teorier inte omfattar en tillhörande explicit metod presenteras denna 
enskilt i kapitel fyra. I detta avsnitt går vi igenom de mest betydande metodiska 
spörsmål som rört uppsatsen; bland annat berättar vi om allmänna specifikationer vad 
gäller kvalitativa metoder och redogör för hur vi tänker lägga upp analysen. Därtill går 
vi noggrant igenom metoderna kring urval och utförande av intervjuer då dessa varit ett 
mycket viktigt och betydande inslag i arbetet. Eftersom Bourdieu inte heller omfattar en 
mall för analys och tolkning har det varit upp till oss att konstruera en metod för detta, 
vilken presenteras i kapitel fyra, och som innefattat flera olika arbetsprocesser för att 
kunna göra ett så rättvist redovisande som möjligt. Naturligtvis inkluderar vi även ett 
avsnitt om de viktigaste frågorna vad gäller etik och problem som uppstått under arbetes 
gång. 
 
I kapitel fem presenterar vi det empiriska materialet, det som framkommit under 
intervjuerna med våra sju respondenter. Vi har för avsikt att här löst ”sortera” innehållet 
efter Bourdieus teorier i olika teman, som till exempel utbildning, intressen och 
arbetsuppgifter. Detta har vi tillämpat för att det ska gå att följa ett visst ämne snarare än 
varje individ för sig, och materialet kan därför kännas knapphändigt vid vissa tillfällen 
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utan att det nödvändigtvis är det i verkligheten. En individindelning anser vi alltså vara 
lämpligare i en annan typ av undersökning. Tematiseringen av materialet är den 
huvudsakliga delen i vår egna konstruktion för en analys av materialet.  
 
I kapitel sex tolkar vi det empiriska materialet som presenterats i kapitlet dessförinnan 
med liknande underrubriker för att det ska vara enkelt att följa. Tolkningen är 
genomförd med utgångspunkt i Bourdieus teoretiska begrepp som finns presenterade i 
kapitel tre. Kapitel sex är en del av besvarandet av den första frågeställningen och där 
förs resonemang kring bland annat varför och hur respondenterna beskriver sig som de 
gör och varför de väljer vissa saker framför andra och om det har någon tydlig 
anknytning till deras yrke som bibliotekarier. 
 
I kapitlet därefter följer slutsatser och diskussioner kring dem och även andra tankar vi 
haft under arbetet med uppsatsen. Slutsatserna presenteras i samband med 
frågeställningarna för att besvarandet ska vara tydligt. Vi resonerar även i detta kapitel 
om hur de använda teorierna och metoderna, för intervjuer och analys såväl som för 
tolkning, har fungerat i arbetet samt presenterar förslag på vidare forskning i ämnen som 
ligger nära det för vår uppsats. 
 
I kapitel åtta följer en sammanfattning av arbetet där vi redogör för arbetet och dess 
olika delar i korta drag. Avsikten med sammanfattningen är att ge en överblick över 
arbetet för att den intresserade enkelt ska kunna se vad det handlar om. 
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2 Litteratur och tidigare forskning  
 
Detta kapitel tjänar två syften i vår studie. Först av allt vill vi visa hur bibliotekarier 
framställs enligt tidigare forskning, men materialet som presenteras här berör även en av 
våra frågeställningar. Då tidigare forskning är en del av studiens resultat har vi valt att 
disponera arbetet på detta sätt.  
 
Den litteratur vi har valt att skildra här var valts ut på grund av att den speglar bilderna 
av bibliotekarien ur en mängd perspektiv och de medier vi berör i kapitlet inkluderar till 
exempel film, skönlitteratur och serier. Här presenterar vi också några porträtteringar 
som speglas av andra människor i samhället. Porträtteringarna i de olika medierna tror 
vi speglar en relativt allmän uppfattning av bibliotekarier, även om de ofta består av 
förenklingar och redan vedertagna stereotyper. Vissa av dem som står bakom materialet 
om bibliotekarier i medierna kan även de ses som biblioteksanvändare och materialet de 
förmedlar sprider troligen en bild av bibliotekarier som fångas upp av andra användare. 
Med tanke på att vi i denna uppsats vill fokusera på analys och tolkning av vårt eget 
empiriska intervjumaterial presenterar vi enbart andra forskares och studenters 
undersökningar och tolkningar av mediers porträtteringar av bibliotekarier, vilket 
dessutom är en del av besvarandet av den andra frågeställningen.  
 
Mycket av det material vi kommer att behandla under denna rubrik är hämtat från andra 
länder än Sverige, bland annat USA och länder i övriga Europa, då vi funnit mest 
material därifrån. Vi anser att materialet är relevant eftersom de medier som vi i Sverige 
tar del av, framförallt vad gäller filmer, ofta är producerade i Amerika och därmed 
förmedlar en bild av bibliotekarier som även blir gällande här. Vi har även funnit 
svenskt material, vilket framförallt består av magisteruppsatser som har valts ut då de 
behandlat de ämnen vi söker.    
 

2.1 Presentation av material 
 
Nedan följer en kort presentation av material (och dess författare) som har varit 
intressant för vår studie och som använts i denna. Materialet kommer i de följande 
kapitlen delas in i och användas under olika teman. 
 
Richard Rubin har en doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap och var 
prefekt vid School of Library and Information Science, Kent State University i Ohio. 
Han har ett trettiotal publikationer bakom sig, främst inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och vi har i vår uppsats använt oss av Rubins Foundations of 
Library and Information Science (1998), som bland annat ger en överblick över historia 
om bibliotek och ”bibliotekarier”. 
 
Deborah J. Grimes har doktorsexamen i biblioteksadministration och var “director of 
Library services” på Shelton State Community College i Tuscaloosa, Alabama. Hennes 
artikel Marian the librarian: The truth behind the image (1994) är en överblick av 
studier om bibliotekarier under 1900-talet. Den behandlar studier som är gjorda bland 
biblioteksstudenter och bibliotekspersonal samt porträtteringar av dessa. Hon kommer 
bland annat fram till att bibliotekariers personligheter har ändrats över tid och att de nu 
skiljer sig mot hur de var tidigare under 1900-talet.   
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I magisteruppsatsen Bilder av bibliotekarier i dagspressen (2003) behandlar Carin 
Silvermyr porträtteringar av bibliotekarier i svensk dagspress och tar upp vilka 
uppfattningar som finns och diskuterar dessa och eventuella konsekvenser av dem. 55 
artiklar har analyserats med hjälp av diskursanalys som teori och metod. Uppsatsen är 
skriven vid institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i 
Borås. 
 
Marika Lundqvists magisteruppsats Bilden av bibliotekarien: Framställningar i 
Aftonbladet och Svenska Dagbladet i relation till aktuell forskning (2000) handlar om 
hur bibliotekarier framställts i Aftonbladet och Svenska Dagbladet under 1999. Hon har 
gjort textanalys som i första hand är kvalitativ, men det förekommer även vissa 
kvantitativa drag. Undersökningen visar bland annat att skilda bilder av bibliotekarier 
uttrycks i pressen och uppsatsen är skriven inom biblioteks- och informationsvetenskap 
på Sociologiska institutionen på Umeå Universitet.    
 
Doug Highsmith var samordnare på Department of Instruction and Research Services på 
California State University och hans The long strange trip of Barbara Gordon: Images 
of librarians in comic books (2002) är intressant för vår studie då han har undersökt hur 
bibliotekariestereotypen ser ut i serier. Serierna som tas upp i studien är ett antal 
mainstreamproduktioner från USA och bibliotekarieporträtteringen skiftar kraftigt och 
det framkommer både porträtteringar som stämmer överens med de klassiska och som i 
jämförelse är annorlunda eller mer nyanserade.  
 
Anette Widenbergs kandidatuppsats Snipig tant eller lärdomsgigant?: En 
genusteoretisk studie av kvinnliga och manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld 
(2000) handlar om hur bibliotekarier framställs i skönlitteratur/romaner och serier. Hon 
har ur ett genusperspektiv analyserat 28 romaner och ca 50 ”seriestrippar” med hjälp av 
kvalitativ kulturanalys. Widenberg kommer bland annat fram till att det finns vissa 
likheter mellan framställningar av kvinnliga och manliga bibliotekarier. Uppsatsen är 
skriven inom biblioteks- och informationsvetenskap på Uppsala Universitet. 
 
I magisteruppsatsen Bilden av bibliotekarien inom film och skönlitteratur (2002), som 
är skriven vid Umeå Universitet, presenterar och analyserar Elin Rungstad 
porträtteringar av bibliotekarier i filmer och skönlitteratur. Hon har analyserat nio 
skönlitterära verk och tio filmer samt jämför vilken av dessa två medier som förmedlar 
den mest nyanserade bilden av bibliotekarien. Hennes slutsats är att fördomarna i 
skönlitteraturen är mest typiska.  
 
Gary P. Radford var docent inom kommunikationsstudier vid Fairleigh Dickinson 
University i New Jersey och Marie L. Radford var docent vid School of Library and 
Information Science i New York. I deras artikel Libraries, librarians, and the discourse 
of fear (2001) presenteras hur bibliotekarier har porträtterats i några populärkulturella 
filmer, tv-program och romaner. Radford och Radford applicerar Michel Foucaults 
teorier om diskurser på porträtteringarna och menar att biblioteket som institution 
befinner sig i en diskurs av rädsla. Diskursen av rädsla bestämmer bland annat hur man 
talar om bibliotek och bibliotekarier och därmed också hur de porträtteras.   
 
Thad E. Dickinson var ”public services librarian” på biblioteket i Cornell University i 
Ithaca, New York och har tidigare publikationer bakom sig. Hans studie Looking at the 
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Male Librarian Stereotype (2002) handlar om den manliga bibliotekarien i film och tv 
och dess paralleller med hur den manliga bibliotekarien sett ut genom historien. Han 
anser i sin studie att porträtteringen av män som bibliotekarier är sällsynt. 
 
R.A.C. Bruijns har varit medlem i IFLA i flera olika kommittéer och studiecirklar och 
har även arbetat med undersökningar för den nederländska biblioteksvärlden, för vilken 
han har skrivit mer än 60 artiklar och ca 25 böcker och rapporter. I vår uppsats använder 
vi oss av hans Status and image of the librarian: report of a sample carried out in 
twelve countries (1992), som handlar om hur människor från tolv olika länder, 
huvudsakligen Europa men också från andra delar av världen, uppfattar bland annat 
bibliotekariers status, arbetsuppgifter och personligheter. Det görs kvantitativa 
jämförelser om hur pass attraktiva olika yrken är. Även relationerna mellan status, nivå 
på utbildning och inkomst är av vikt här, dock inte fullt lika relevant för vår del.  
 

2.2 Historisk överblick 
 
Bilden av bibliotekarien och av vad denne gör och hur denne är har varit allt annat än 
statisk om man ser till ett historiskt perspektiv, vilket vi vill visa här innan vi går vidare 
i uppsatsen. Vi tror att samhället är ganska välbekant med stereotyperna och bilderna vi 
omtalar i kapitlet om vår förförståelse, men bibliotekarien, eller åtminstone någon form 
av omhändertagare av nedskrivna dokument, har funnits i mer än två tusen år. Man 
behöver dock inte gå så långt tillbaka för att hitta de bilder och föreställningar som 
liknar dagens. Det räcker i princip med att kasta en blick över axeln mot den senare 
delen av 1800-talet, men innan vi tar en titt på det senaste århundradet ska vi, med hjälp 
av Rubins Foundations of Library and Information Science kika lite på hur det såg ut 
vid startlinjen för många sekler sedan.  
 
Principen med samlandet och organiserandet av skrivna dokument började tidigt i 
historien, redan för 5000 år sedan i Mesopotamien. Ihop med samlandet av dessa 
dokument, som bestod av små lertavlor med kilskrift, framträdde också en typ av 
yrkesmänniska som tog hand om dessa. De dokument man funnit från den här tiden är 
bland annat grammatiska och matematiska övningar, hymner och böner, skattelistor, 
vigselbevis, texter om medicin och inventarielistor. Enligt Rubin vet man inte hur den 
ansvarige för samlandet av dessa lertavlor betraktades. Med tiden ersattes lertavlorna 
med papyrusrullar och lite mindre än 2500 år senare byggdes en av antikens mest kända 
byggnader i Egypten: Biblioteket i Alexandria. Samtida med uppförandet av detta 
bibliotek var Kallimachos, bibliografins fader, en av de tidigaste huvudpersonerna i 
biblioteksvärlden och känd för sin katalog Pinakes. Omkring denna epok var 
bibliotekarien någon som sågs upp till med respekt, då denna var en vis man, och 
uteslutande just en man, som ägnade sig åt filosofi och vetenskap. (Rubin 1998, s. 
207ff)  
 
Antiken passerade, Romarriket föll och de arabiska muslimerna tog på sig rollen som de 
främsta dokumentsamlarna. Vid det här laget började idén med att samla och förvara 
dokument spridas i övriga Europa. Under medeltiden dämpades yrkets anseende och för 
en lång period föll bilden av bibliotekarien som den respekterade filosofen och 
vetenskapsmannen i glömska. Dokument och böcker var näst intill undangömda, i 
princip bortglömda, för allmänheten. De återfanns dock i kloster, kyrkor och i enstaka 
tidiga universitet och de som axlade rollen som bibliotekarier var mestadels munkar och 
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präster. Bilden av bibliotekarien på medeltiden var av en väktare eller vårdare, en 
bokens tjänare. (Rubin 1998, s. 215ff) I och med att dokumentförvaringen länge skedde 
i kloster och kyrkor var böcker och skrifter i princip enbart en tillgång för kyrkans 
tjänare, kungligheter och andra som var både förmögna och läskunniga. Rubin berättar 
att med boktryckarkonstens intåg i historien skedde nya förändringar i 
biblioteksvärlden. Allt som kunde tryckas trycktes utan hämningar och när 1600-talet 
tog sin början blev den allmänna användaren en allt mer betydande del av den 
expanderande serviceverksamheten. (Rubin 1998, s. 219f) Bilden av bibliotekarien 
skiftade och i en innehållsrik tid av resor och upptäckande, nyskapande vetenskap och 
uppfinningar och förnuftigt tänkande fick yrket ett rejält uppsving och bibliotekarien 
blev åter någon att se upp till. Denne skulle, i mitten av 1700-talet, veta allt om allting 
och bara skötsel av biblioteket och dess verksamhet blev otillräckligt. Kunskap om hela 
samlingen och innehållet av de enskilda böckerna blev en viktig egenskap. Likaså var 
språkkunskaper, känsla för noggrannhet och renlighet och förmågan att vara 
serviceinriktad av stor vikt. (Buzas 1966, enligt Torstensson 1991, s. 93-94) Än så länge 
oförändrat var bibliotekarien fortfarande en man, men ändringar rörande detta var på 
väg. 
 
Under de kommande århundradena förändrades bilden igen, och denna gång radikalt. I 
samband med amerikanen Melvil Dewey och hans biblioteksskola fick kvinnorna i 
slutet av 1800-talet för första gången tillträde till bibliotekarieprofessionen. 
(Torstensson 1991, s. 94f) På 1870-talet började det därefter anses passande för ungmör 
(som var de enda kvinnor som tilläts att inneha ett yrke) att arbeta som bibliotekarier. 
Uppfattningen om kvinnan som aldrig gifter sig ligger troligen till grund för det övriga 
samhällets bild av den kvinnliga, ogifta bibliotekarien. (Grimes 1994, s. 4) Tack vare 
Deweys biblioteksskola för kvinnor kunde biblioteken nu få ”hög kompetens till låg 
lön”. Kvinnor, vars främsta mål i livet var att bli gifta hade nu någonting att tillfälligt 
syssla med innan de gifte sig. (Torstensson 1991, s. 95f)  
 
När 1900-talet gjorde sitt antåg och fler kvinnor rörde sig i bibliotekarieprofessionen 
tilldelades bilden av bibliotekarien så småningom allt fler olika slags attribut. Dessutom 
kom bibliotekarien även hädanefter nästan uteslutande att uppfattas som en kvinna. På 
1930-talet utfördes, i USA, en av de första existerande studierna som finns kring 
bibliotekariers personligheter. I studien hamnade bibliotekarier i samma kategori som 
författare och konstnärer och de vanligast förekommande intressena bland kvinnliga 
(manliga bibliotekariers intressen gjordes inga studier kring) bibliotekarier fastställdes 
vara friluftsliv, att skriva, musik och naturvetenskap. Lägst intresse fanns det för 
undervisning, religiösa aktiviteter och samhällsservice. (Grimes 1994, s. 4) I studier, 
också de genomförda i USA bland biblioteksstudenter, under 1947 och 1948, framkom 
att studenterna var ordningsamma, plikttrogna, konservativa och fogliga, inåtvända och 
opersonliga, klena och saknade både ambition och fantasi. Utöver alla dessa egenskaper 
visade studien också att de hade dåligt självförtroende och var dåliga ledare. (Grimes 
1994, s. 4f) Bilden av bib liotekarien hade nu skiftat kraftigt från någon som är vis och 
bildad till en vekling. 
 
En annan undersökning genomfördes på 60-talet i Tasmanien med ett fåtal 
professionella bibliotekarier i folk-, universitets- och specialbibliotek. Undersökningen 
är uppdelad i kvinnliga och manliga bibliotekarier. Egenskaper som de kvinnliga 
bibliotekarierna tilldelades var att de var känsliga, idealistiska, tillbakadragna och kände 
sig otillräckliga. Männen i studien var, tvärtemot kvinnorna, sociala, men i övrigt 
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försedda med liknande egenskaper som kvinnorna. De var känsliga, hade förmåga att bli 
oroliga, osäkra och lite överkontrollerade. (Grimes 1994, s. 5f) Många andra studier 
under samma tidsperiod har visat på liknande resultat. 1967 gjordes dock en 
undersökning som kan sägas uppvisa en aning annorlunda resultat, även om de inte är 
väldigt utmärkande, än de tidigare redovisade. Undersökningen är genomförd i USA 
och involverade 410 kvinnliga bibliotekarier. Intressen som var vanligt förekommande 
bland dessa var skrivande, deltagande i offentliga debatter, musik och politik. Minst 
förekommande intressen var sport och sjukvård. (Grimes 1994, s. 6) Det intresse som vi 
främst anser vara lite utmärkande är deltagande i offentliga debatter, vilket kan sägas 
strida mot studier som visade att bibliotekarier var tillbakadragna. 
 
I studier gjorda under 70-talet visades bibliotekarier vara emot förändringar och 
förnyelse, men de uppskattade att vara serviceinriktade och att hjälpa andra. I början på 
80-talet genomfördes en studie bland olika typer av bibliotekarie r och 
biblioteksstudenter där det framkom att dessa hade bra självförtroende, var öppna, 
kände inre lugn och var kloka. De tyckte däremot inte att det var viktigt med säkerhet, 
bekvämlighet och att ha ett spännande liv. Dessa bibliotekarier och studenter gillade 
generellt mer att arbeta med människor och idéer än att arbeta med saker. (Grimes 1994, 
s. 8) Enligt Grimes förändrades mönstren för bibliotekariers intressen och personlighet 
att i början av 90-talet. Hon menar att de blivit mer och mer intresserade av att arbeta 
med människor än tidigare och att deras egenskaper har förändrats då de numera 
inbegriper fantasi, beslutsamhet, självtillit och ledaregenskaper. Dessutom anses 
bibliotekarier inte längre teknikfientliga och kan kreativt använda sig av 
informationsteknologisk utrustning. (Grimes 1994, s. 9)        
 

2.3 Bibliotekarier i dagspress 
 
Enligt Silvermyr förekommer ett antal vanliga beteckningar i dagspressen vad gäller 
text som handlar om bibliotekarier. Dessa rör bland annat bibliotekarien i relation till 
böcker, information och som ”jourhavande medmänniska”. Relationen till böcker verkar 
vara frekvent förekommande och en fokusering på bibliotekarien som ”en läsande 
människa” är vanlig både i skrift om deras arbete och om dem som privatpersoner 
(Silvermyr 2003, s. 23f & 43). Det skrivs dock sällan om vilken typ av bok 
(skönlitteratur, facklitteratur eller annat) som förknippas med bibliotekarien, utan det 
enda som är av betydelse är att det är en bok. (Silvermyr 2003, s. 31) Silvermyr 
kommer också fram till att associationerna till böcker trots allt håller på att skjutas 
undan till förmån för informationsförmedling. Vissa artiklar som handlar om 
bibliotekarier tar enbart upp dem i relation till begreppet information och inte direkt till 
böckerna. Bibliotekarier framställs även som oumbärliga i vissa sammanhang. 
(Silvermyr 2003, s. 44) 
 
Bibliotekarier porträtteras på många olika vis och det är därför svårt att ge en 
sammanfattad bild över vad som skrivits, enligt Silvermyr. Bibliotekarierna framställs 
ibland som blyga och ibland som farliga och i vissa fall anses de vara högutbildade och 
informationskompetenta och ibland inte. Silvermyr säger dock att bibliotekarier ofta 
framträder som ”bokälskande, jätteduktiga, allvarliga” och ”underbetalda”. (2003, s. 49) 
Hon säger också att de framställs som lugna, inte ”sexiga” och ”de sägs vara främmande 
för allt vad ´hård och tuff´ rockmusik innebär”. Utöver detta porträtteras de även i 
samband med diskreta färger och som lite rädda för omvärlden. (Silvermyr 2003, s. 46) 



 15 

Vad gäller bibliotekariers utseenden kommer Silvermyr fram till att de ofta presenteras 
med att ha håret klippt i frisyr, att de har glasögon, tunna läppar och är välklädda. (2003, 
s. 29) Bibliotekarier används ofta som en slags referens i dagspressen när något negativt 
ska beskrivas, som för att få en dålig eller tråkig bild av ett fenomen. (Silvermyr 2003, 
s. 52) Arbetsuppgifter som en bibliotekarie förknippas med i vissa av de artiklar 
Silvermyr analyserat är sortering av böcker, att peka ut och hitta bland hyllorna, att 
kopiera material och att allmänt hålla ordning på arbetsplatsen. Dessutom anses 
bibliotekarieyrket vara ett passande yrke ”om man inte vill jobba på riktigt”. (Silvermyr 
2003, s. 51) Silvermyr noterar även att yrket anses vara ett ”låglöneyrke”, ”kvinnoyrke”, 
att det är stressigt, kräver lång utbildning och att genomsnittsåldern i yrket är hög. 
(2003, s. 33f)  
 
I de artiklar som Lundqvist tagit del av i sin studie har hon funnit att bibliotekarier har 
en naturlig roll inom IT-området. Hon har i en artikel funnit att det IT-arbete som ligger 
till grund för sortering och klassificering av material som finns att tillgå i sökmotorer 
kan liknas vid en bibliotekaries. I denna artikel är det dock inte, vad vi kan förstå, en 
utbildad bibliotekarie som gör det arbetet. Vad gäller IT finns också en bild av att 
bibliotekarier kan vara lite oroliga när de rör sig bland informationsteknisk utrustning. 
(Lundqvist 2000, s. 49f) Enligt Lundqvist kommer bibliotekarier nästan alltid på tal i 
dagspressen när det talas om låga löner och inkomster, vilket alltid tycks vara befogat. 
Professionen uppmärksammas också ofta när det skrivs om kvinnoyrken och dess fällor 
när det gäller lön, pension och det relativt nya studiestödssystemet som gör att 
bibliotekarier är en av de grupper som kommer att förlora på de nya 
återbetalningsreglerna. (Lundqvist 2000, s. 50) 
 
I dagspressen framkommer en framställning av bibliotekarier som arbetar aktivt för att 
lyfta fram så kallad god litteratur och kvalitetslitteratur, där bibliotekarierna kan ses som 
några som inte vill anpassa bokbestånden efter låntagarnas önskemål. Det finns dock 
också den uppfattningen om att bibliotekarier/biblioteket ska tillhandahålla sådant som 
kanske inte vid första anblick klassas som kvalitetslitteratur. (Lundqvist 2000, s. 51) I 
artiklar publicerade 1999 i Aftonbladet och Svenska Dagbladet är porträtteringarna av 
bibliotekarien nyanserad. Artiklarna belyser bibliotekarien dels som ”bokälskande”, 
”välutbildad”, ”duktig” och dels som ”sträng” och ”nervös”. Många av artiklarna ger en 
bra bild av bibliotekarien och framhäver denne som kompetent, men olika uppfattningar 
om arbetsuppgifterna framkommer. En del skriver om den ”bokälskande” bibliotekarien 
och andra om den mer informationstekniskt kompetenta yrkesmänniskan. (Lundqvist 
2000, s. 54) För att bibliotekariers status och lön ska höjas har, enligt Lundqvist, vikten 
av marknadsföring av bibliotekariers kompetens lyfts fram mer under senare år 
(Lundqvist 2000, s. 15). 
 

2.4 Bibliotekarier i serier 
 
Highsmith skildrar två olika typer av porträtteringar av bibliotekarier, en övervägande 
traditionell samt en mer annorlunda eller nyanserad sådan.  
 
I ett futuristiskt scenario spelar biblioteken en viktig roll i samhället och den ansvarande 
chefbibliotekarien är en äldre kvinna med sitt hår uppsatt i en knut. (Highsmith 2002, s. 
67) I Spider-Man porträtteras en bibliotekarie som oattraktiv, arrogant och oförskämd. 
Hon verkar även besitta superkrafter då hon lätt kommer ihåg sidnummer i en 
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telefonkatalog när en sådan behöver konsulteras. Vidare kallas biblioteket i detta 
äventyr för ”bårhuset”. (Highsmith 2002, s. 68) I en serie vid namn Dr. Strange 
konsulterar huvudkaraktären i en scen en referensbibliotekarie, som enligt schema är 
kvinna, har grått hår, knut i nacken och glasögon med senilsnören. (Highsmith 2002, s. 
69f) I en serie med tecknade figurer som inte liknar människor är bibliotekarien kvinna, 
gammal, ser allmänt elak ut, hyssjar och vid förfrågan efter serietidningar påpekar 
denne att biblioteket bara har kvalitetslitteratur på hyllorna och att serier är barnsligt 
(Highsmith 2002, s. 72). I serien Batman hittas en mördad person i ett bibliotek. Batman 
drar slutsatsen, med hjälp av en ledtråd, att mördaren är en bibliotekarie, varpå 
närvarande bibliotekarie utbrister att detta är omöjligt då det strider mot deras natur för 
att bibliotekarier är vänliga själar som älskar böcker. (Highsmith 2002, s. 65) I en serie 
där biblioteket är förlagt i ett kloster är en av bibliotekariernas främsta arbetsuppgifter 
är att hålla böckerna borta från omvärlden (Highsmith 2002, s. 70).  
 
Den kvinnliga bibliotekarien i en serie är artig, hjälpsam och vänlig och innehar de 
flesta typiska attribut som omtalas i kap 1.3: vår förförståelse. En annan kvinna, 
huvudkaraktären, inser att hon förälskat sig i bibliotekarien och bibliotekarien i fråga får 
en kyss. Highsmith menar att detta är en sällsynt händelse och kommenterar: ”Now how 
often are lesbian librarians represented anywhere?” (2002, s. 68) I X-men förekommer 
en referensbibliotekarie med avancerad mental kapacitet från hundra tusen år in i 
framtiden. Man, superhjälte och, när inga brott begås, bibliotekarie är för det här 
avsnittet en ny vänding på stereotypen och Highsmith påpekar att yrket i denna situation 
har en ädel prägel. Dock noterar Highsmith att det fortfarande finns spår av det 
traditionella, kvar är principen att bibliotekarien är den som sitter inne på alla svar utan 
att behöva slå upp någonting. (2002, s. 74) I fantasyförfattaren Neil Gaimans serie 
Sandman återfinns bibliotekarien Lucius, som mer eller mindre porträtteras som ”den 
ultimata bibliotekarien [vår översättning]”. Han har hand om ”drömbiblioteket” i vilket 
inte bara världens mest framstående böcker som någonsin skrivits finns i samlingen 
utan också ”världens mest framstående böcker som aldrig skrivits [vår översättning]” 
(Highsmith 2002 s. 75). Highsmith noterar här att trots att bilden är relativt positiv och 
arbetsuppgiften ädel uppträder Lucius ändå beskyddande mot bokbeståndet och saknar 
utbildning (2002, s. 77). 
 
En uppmärksammad karaktär i Highsmiths artikel är en av Batmans medhjälpare, 
Batgirl. När hon inte bekämpar brott är hon chefsbibliotekarie med tillhörande 
doktorstitel i biblioteksvetenskap i bakgrunden, vilket är i stor kontrast mot annat 
material. Trots att Batgirls alias fysiskt porträtteras enligt traditionella mönster med 
uppsatt hår, glasögon och diskret klädsel beskriver Highsmith en för honom relativt 
logisk förklaring till detta: Batgirl är utomordentligt noggrann med att inte röja sin 
identitet och kontrasten mellan hjälte och bibliotekarie är tillräckligt stor för att hjälten 
inte ska misstänkas ha ett alias. (Highsmith 2002, s. 77ff) När Batgirl åter 
introducerades i serievärlden efter ett långvarigt bortfall kom hon tillbaka pånyttfödd 
som Oracle, och Oracle är, som Highsmith utrycker det, ”utan tvekan den första sanna 
superhjältebibliotekarien [vår översättning]”, då hon inte bara är bibliotekarie i sitt 
privatliv utan också är det samtidigt som hon är superhjälte. (Highsmith 2002, s. 80) 
Här porträtteras en karaktär som explicit får användning av sin doktorstitel i 
biblioteksvetenskap och som tillämpar informationssökning och vetenskapliga analyser 
för att skipa rättvisa i världen.  
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En likartad nyanserad bild innehas av Stålmannens biologiska mamma, Lara. I en, av 
förlagsförfattarna, omarbetad version av karaktären var Lara bibliotekarie i en 
kryptonisk kultur där kunskap och vishet stod mycket högt i anseende och där 
bibliotekarien var en högt ansedd yrkesmänniska. Arbetet innebar för just karaktären att 
underhålla och ansvara över de centrala databaserna för planeten Kryptons historia och 
vetenskap. (Highsmith 2002, s. 81f)  
 
Slutsatser som Highsmith framhåller är att även om det finns många klichéer som gärna 
och ofta dyker upp finns det även mer positiva porträtteringar. Highsmith drar den 
slutsatsen att underhållningsvärdet är en viktig faktor för hur bibliotekarier porträtteras 
och han menar med detta att serier går en snabb väg för att komma fram till poängen 
och ”så länge som stereotypiska bilder existerar i samhället i stort kommer de att 
fortsätta att då och då användas i populära underhållningsmedium så som serier [vår 
översättning]”. (2002, s. 82)  
 
I en serie som Widenberg analyserat förekommer en bibliotekarie vid en 
informationsdisk som det står ”You talk, you die” på. Att porträttera bibliotekarien som 
någon som ska upprätthålla tystnad och ordning samt bibliotekarier som hyssjar är 
vanligt och detta för att det uppfattas att biblioteksmiljön ska vara tyst då någon måste 
se till så att detta beaktas. Andra företeelser som har med ordning att göra som 
bibliotekarier förknippas med är bestraffning när någon tappat bort sitt bibliotekskort 
eller lämnar tillbaka sina böcker för sent, eftersom det mer eller mindre ses som 
katastrofala händelser. Enligt Widenberg sammankopplas läsning med passivitet i 
serier, men bibliotekarierna ser på det hela tvärtom då de förväntas anse att verkligheten 
är passiv och att aktivitet ”utspelar sig i böckernas värld”. (2000, s. 14-17) De flesta 
bibliotekarier som Widenberg stött på i sitt seriematerial porträtteras främst som 
kvinnor. Manliga bibliotekarier däremot är mer sällsynta och Widenberg presenterar 
därför inte egenskaper kopplade till dessa. (2000, s. 28). Kvinnorna skildras ofta med 
håret uppsatt i knut och med glasögon på näsan, vilket enligt Widenberg skulle kunna 
bero på att bibliotekarien anses ha ”läst för mycket”. Endast ett fåtal skildras utan 
glasögon. (Widenberg 2000, s.19f). Kvinnan sitter ofta bakom lånedisken vänd från 
besökaren och uppfattas som upptagen och hon väljer själv om hon vill bemöta 
låntagaren, vilket enligt Widenbergs studie tyder på en viss makt (2000, s. 23).  
 

2.5 Bibliotekarier i skönlitteratur 
 
Rungstad kommer fram till att bibliotekarien oftast framstår som ”en bokintresserad 
kuf” i skönlitteraturen, men som även kan vara intelligent och omtänksam. I böcker som 
handlar om en kvinnlig bibliotekarie spelar sexualiteten en viktig roll då läsaren ofta får 
följa hennes sexuella utveckling, som tar sin början med en man som är något av en 
hjälte. Bibliotekarien framstår många gånger som blyg, oskuldsfull och som en väktare. 
Enligt Rungstad har de manliga bibliotekarierna i litteraturen ”mer tur” vad gäller 
sexualiteten eftersom de själva är aktiva i sina val till skillnad från kvinnan. 
Bibliotekarierna framställs i skönlitteraturen som fula och med blek hy eller med 
diskreta kläder. (Rungstad 2002, s. 27f) I två av böckerna som Rungstad har analyserat 
framstår bibliotekarien som ung, attraktiv och uppskattad, men med den typiska 
kärleken till bibliotekariearbetet. Dessa porträtteringar anser hon vara positiva och 
annorlunda i jämförelse med de vanligast förekommande bilderna. I fyra andra böcker 
framstår bibliotekarien som någon som förmedlar litteratur på blodigaste allvar och inte 
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bryr sig om sådant som händer utanför den egna världen. Även traditionella bilder som 
att yrket är lugnt och stilla framkommer i ytterligare två böcker som Rungstad 
analyserat. (2002, s. 26f) 
 
Enligt Radford och Radford porträtteras bibliotekarien ibland som en skräckinjagande 
figur som kan ta till i princip vad som helst för att bestraffa människor som inte följer 
bibliotekets regler. Bland annat kan bestraffningen bestå i att förödmjuka någon inför 
andra i biblioteket. I Umberto Ecos roman The name of the rose beskrivs en 
bibliotekaries ögon som att de är så intensiva att de vid ett ögonkast skulle kunna tränga 
igenom hjärtat på den som bibliotekarien pratar med. Bibliotekarien med dessa 
intensiva ögon beskrivs som någon som ingen vill stöta på. Radford och Radford menar 
att diskursen av rädsla som omgärdar biblioteket gör att detta är en vanlig framställning 
av biblio tekarier och att rädslan bottnar i vad som kan hända om man åker fast och blir 
förnedrad av bibliotekarien. (Radford & Radford 2001, s. 313) Bibliotekarien i The 
name of the rose säger vid ett tillfälle att en bibliotekarie kan lita på sitt minne och att 
denne vet var varje bok finns, det gäller bara att kunna dem utantill och att veta när de 
kom dit. Bibliotekarien framstår som någon som har kontroll över allt, både böcker och 
biblioteksbesökare, från sin lånedisk, vilken är strategiskt placerad centralt i biblioteket. 
(Radford & Radford 2001, s. 312) Enligt Radford och Radford känner sig användarna 
underlägsna i biblioteket för att de måste lära sig hur de ska förstå rollerna som ska 
spelas på biblioteket. Bibliotekarien har en typ av roll och användarna en annan, vilka 
bestäms av diskursen. Användarna tror att de måste bete sig på ett visst sätt i 
referenssamtal med bibliotekarien och att de måste förstå klassifikationssystemet för att 
inte bli bortgjorda. (Radford & Radford 2001, s. 304)  
 
Exempel på fler diskurser av rädsla finner vi i Stephen Kings roman The library 
policeman, i vilken karaktären Sam känner sig tillrättavisad av den kvinnliga 
bibliotekarien som har extrem kontroll över boksamlingen. Hon vill hålla den i ordning 
och önskar att ordningen för alltid hålls, och på grund av detta får Sam själv inte gå och 
hämta de böcker han vill ha. Det gör bibliotekarien åt honom. (Radford & Radford 
2001, s. 314) I romanen beskrivs bibliotekarien som en äldre kvinna med blått hår, 
glasögon som ser ut som kattögon och med en mun som knappt har några läppar. Hon 
sätter upp ett långt, blekt finger framför munnen och hyssjar utan att tveka om någon av 
bibliotekets besökare glömmer bort sig och pratar för högt. (Radford & Radford 2001, s. 
318) Sam lånar ett par böcker och bibliotekarien påpekar att de måste lämnas tillbaka på 
ett visst datum för annars kommer ”the library policeman” och förföljer honom. Trots 
det så glömmer Sam bort att lämna tillbaka böckerna i tid, vilket leder till hemska 
mardrömmar där bibliotekarien hotar att ”the library policeman” ska komma efter Sam. 
(Radford & Radford 2001, s. 321)  
 
I boken Sophie´s choice känner sig Sophie försvarslös, vilket också är en typ av rädsla, i 
närheten av bibliotekarien och dennes auktoritet. Romanen utspelar sig strax efter andra 
världskriget och bibliotekarien relateras till nazisterna för att denne förnedrar Sophie 
och tycker hon är ignorant när hon frågar om en bok men inte vet exakt vad författaren 
heter. (Radford & Radford 2001, s. 317) I romanen Forward the foundation skriven av 
Isaac Asimov beskrivs biblioteket som enormt, praktfullt och liknande en kyrka. När 
bibliotekarien presenteras i sådana sammanhang brukar denne vara som en del av 
byggnaden snarare än som en människa, vilket i sin tur kan verka skrämmande för 
användarna. (Radford & Radford 2001, s. 312)  
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Enligt Widenberg framställs biblioteksarbetet i skönlitteratur som ”ett kall” eller en 
livsstil och bibliotekariernas fritidsintresse är framförallt läsning. Att bibliotekarier 
ägnar sin fritid åt arbetsrelaterade sysslor ses som en självklarhet och arbetet framstår 
mestadels som en ideell syssla istället för ett yrke. Andra intressen, vilka skulle kunna 
stå i motsättning till läsning på så vis att det inte är stillasittande, som exempelvis sport 
förekommer inte i Widenbergs analyserade material. (2000, s. 16) Bibliotekarierna 
framställs som nervösa, inåtvända, att de lever ”i böckernas värld” och att de föredrar att 
kunna gömma sig undan från omvärlden på biblioteket. Att leva på detta vis uppfattas, 
enligt Widenberg, oftast inte som ett ”normalt” levnadssätt. (2000, s. 15) Det tydligaste 
draget hos kvinnliga bibliotekarier är att de är ilskna och helst undviker att tala med 
biblioteksanvändarna, men när de väl gör det är det i tvär ton. Detta ställs ibland i 
jämförelse med en snäll och hjälpsam bibliotekarie, vilket annars är ett relativt ovanligt 
sätt att porträttera bibliotekarien. (Widenberg 2000, s. 20 & 26f) Den kvinnliga 
bibliotekarien framställs ibland som ”informationens väktare” samt sitter på information 
som kan leda till svar som besökare är ute efter och således har hon också en viss makt. 
(Widenberg 2000, s. 23) Den manliga bibliotekarien porträtteras ofta som ”omanlig, 
feminin och homosexuell”. Han skildras också som gammalmodig och med omatchande 
kläder. Han är inte särskilt eftertraktad på arbetsmarknaden och har därför blivit 
bibliotekarie. (Widenberg 2000, s. 28f) De manliga bibliotekarierna framställs inte som 
arga och ilskna lika frekvent som kvinnorna, utan det närmaste ilska de manliga 
bibliotekarierna kommer är att porträtteras som ”vresiga, känslokalla, förgrämda eller 
ohjälpsamma”. Enligt Widenberg framställs både kvinnor och män vanligen som 
ungmör respektive ungkarlar, men för kvinnorna är detta ofrivilligt medan männen 
själva har valt detta levnadssätt. (2000, s. 30) 
 

2.6 Bibliotekarier i film och tv 
 
Enligt Rungstad porträtteras bibliotekarier oftast negativt i dramafilmer. Hon tror dock 
att en utveckling håller på att ske, men att den går fortare i actionfilmerna där 
bibliotekarien kan vara en kvinna som är smart, oberoende, attraktiv och till och med 
framstå som en hjältinna. I dramafilmer är bibliotekarien vanligtvis en övervakare av 
böckerna som inte bryr sig särskilt mycket om sina användare. I många av filmerna, 
drama som andra genrer, har bibliotekarien nästan obefintligt med arbete att utföra och i 
vissa filmer innehas yrket av en kvinna som arbetar på bibliotek för att få vara ifred och 
kunna gömma sig undan resten av världen. (Rungstad 2002, s. 41ff) Utseendemässigt 
har bibliotekarierna för det mesta glasögon, diskreta kläder och lockigt, kort eller 
uppsatt hår. Rungstad menar att filmskaparna väljer att porträttera bibliotekarier just för 
att det är en enkel genväg eftersom ”alla förstår vad det ska föreställa och innebära”. 
(Rungstad 2002, s. 44)        
 
Radford och Radford påpekar att i filmen Sophie´s choice visas biblioteket som en stor 
och tyst katedral med blankt golv. Bakom en hotfull, upphöjd, predikstolsliknande 
lånedisk står en manlig bibliotekarie och tittar ner på alla som kommer dit. Han är klädd 
i en stärkt vit krage och ”bokhållarklädsel [vår översättning]”. (Radford & Radford 
2001, s. 312) I filmen Party girl, som handlar om den nyblivna biblioteksassistenten 
Mary, porträtteras hon mekaniskt stämplande av böcker vid en referensdisk med högar 
av böcker. I en scen ser hon en ung man som själv ställer tillbaka en bok i hyllan och 
hon blir då förfärad, eftersom Mary är livrädd att böckerna ska hamna på fel plats. Om 
någonting sådant skulle hända ser hon det som ett personligt angrepp och ett hot mot 
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ordningen. Hon ställer till med en scen där hon riktar sarkastiska frågor till den unge 
mannen och förnedrar honom så att andra i biblioteket hör. Denna strategi är den 
stereotypa bibliotekariens mest plågsamma vapen för att bestraffa oönskat beteende. 
(Radford & Radford 2001, s.315)  
 
I en sketch som kallas Conan the librarian i filmen UHF porträtteras bibliotekarien 
Conan som en enorm man med ett svärd. I sketchen kommer en liten man till biblioteket 
och frågar efter böcker om astronomi. I detta skede lyfter Conan upp den lille mannen 
från golvet och håller honom framför sitt ansikte och frågar uppfordrande med mörk 
röst: ”Don´t you know the Dewey Decimal System?” I en annan scen kommer två 
pojkar till biblioteket och lämnar tillbaka en bok och påpekar att lånet har gått ut, 
varefter Conan lyfter sitt svärd och styckar pojkarna. Bibliotekarien Conan bevakar sitt 
bibliotek, håller ordning och bestraffar dem som inte lyder bibliotekets regler. (Radford 
& Radford 2001, s. 316) 
 
Det är generellt vedertaget att bibliotekarieyrket är kvinnodominerat och att män i denna 
värld är relativt sällsynt förkommande annat än i ledningar och chefpositioner. Vi tycker 
att det kan vara intressant att visa på hur porträtteringen av manliga bibliotekarier kan se 
ut då den annars domineras av porträtteringen av kvinnliga bibliotekarier. Dickinson 
drar en parallell mellan hur den manliga bibliotekarien porträtteras i film idag och hur 
bibliotekarien såg ut ur ett historiskt perspektiv och menar i stort att dagens bild bygger 
starkt på den historiska bibliotekarien. En klassisk porträttering av slutet av 1800-talets 
manliga bibliotekarier beskriver Dickinson som karaktärer som inte visar något vidare 
intresse för låntagarna eller tolererar avvikande från regler och misshandlande av böcker 
och material. Det som betydde någonting var bevarandet av bokbeståndet och inte sällan 
beskrevs bibliotekarierna som grymma, sura, hotfulla och excentriska. (Dickinson 2002, 
s. 102) Under 1940- och 1950-talen var den manliga bibliotekarien, enligt Dickinson, 
allmänt ansedd som ”svag, beroende, konservativ och ointellektuell” och även om det 
var ett ökande antal män i professionen runt 1950-talet så porträtterades de fortfarande 
som ”svaga och icke-maskulina”[våra översättningar] (Dickinson 2002, s. 105f).   
 
Dickinson påpekar att dagens manliga bibliotekarier i fim och tv inte porträtteras lika 
”icke-maskulina” som tidigare då hans studier visar att män vill definiera sig själva mer 
inom yrket och inte vill tillhöra den kvinnliga stereotypen. Ändå menar Dickinson att 
bilden av den manliga bibliotekarien i medium som film och tv är mycket sällsynt. För 
övrigt noterar Dickinson att de manliga bibliotekarierna i film och på tv till stor del 
porträtteras som misslyckade människor som inte kunnat prestera bättre, som 
dagdrömmare eller hotfulla och sura auktoriteter bakom informationsdisken. Även 
bilderna av den fysiskt svaga, den informationsteknologiskt inkompetenta och som visar 
oförmåga att hjälpa låntagare är också del av den moderna manliga bibliotekarien. 
(Dickinson 2002, s. 106f) Dickinson drar slutsatserna att den manliga stereotypen inte 
tar någon större plats bland populärkulturens porträtteringar. Porträtteringen har ofta 
inga moderna drag utan tenderar att hämta, främst fysiska, attribut från 1800-talet. 
Dickinson säger att den manliga stereotypen främst är associerad med plats och 
arbetsuppgifter och menar att ”om arbetsplatsen är tråkig, så är karaktären också det 
[vår översättning]”. Han påpekar även att det behövs fler porträtteringar av bland annat 
akademiska manliga bibliotekarier i film och tv för att variera bilden av bibliotekarier 
och bibliotekarieyrket. Dickinson säger att även om stereotyper inte lär försvinna från 
samhället så kommer de eventuellt förändras i och med att professionen ständigt är i 
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förändring. (Dickinson 2002, s. 108) Till detta anser vi att även kvinnliga akademiker är 
minst lika välkomna att porträtteras i tv och film. 
 

2.7  Bibliotekarier enligt allmänheten  
 
Lundqvist kommer i sin studie fram till att bibliotekarien och den genomsnittlige 
låntagaren har olika bilder av vad en bibliotekarie har till uppgift i sitt yrke. 
Bibliotekarien ser sig som en informationsförmedlare som är viktig för att det 
demokratiska samhället ska fungera, medan låntagaren ser denne som någon som 
stämplar böcker. (Lundqvist 2000, s. 15) Detta är två skilda åsikter som ska samsas i 
samma kontext men som ofta kan skapa förutsättningar för konflikter mellan olika 
uppfattningar. 
 
Det framkommer i Brujins studie att bibliotekariers status, oavsett om det gäller 
lönemässigt eller nivå på utbildning, frekvent hamnar i mitten av resultattabellerna, 
tillsammans med andra yrken som sjuksköterska, socialarbetare och officer (Bruijns 
1992, s. 45). Olika typer av bibliotekarieyrken rankas dock olika. Dokumentalisten är 
frekvent långt ner i tabellerna och universitetsbibliotekarier är alltjämt högt placerad, 
även om det fortfarande är många yrken som rankar högre än en 
universitetsbibliotekarie. Exempel på dessa är domare, arkitekt, biolog, företagsekonom 
och familjeläkare. (Bruijns 1992, s. 13f)  
 
Knappast någon i Bruijns studie anser att bibliotekarieyrket är förbehållet enbart män. 
Genomsnittligt av de tolv ländernas svar tycker 86 % av informanterna att det är 
könsneutralt och 13,5 % att det är ett kvinnoyrke. Även om man ser till de enskilda 
länderna visar resultaten i stora drag på att bibliotekarieyrket anses vara ett könsneutralt 
yrke. Det förekommer dock vissa variationer och skillnader i svarsresultaten. Ju äldre 
informanterna var, i desto större utsträckning tyckte de att yrket var ett kvinnoyrke och 
detta ansåg även informanter med låg utbildning som inte använde sig av bibliotek 
särskilt ofta. (Bruijns 1992, s. 43f) 
  
I studien förekommer fem utmärkande ord som informanterna från de tolv länderna 
oberoende men unisont anser vara de bäst beskrivande för en bibliotekarie. 73,9 % av 
alla informanter tycker att bibliotekarien är ”hjälpsam”, 71,4 % tycker ”ordningsam” 
och 54,6 % anser att bibliotekarien är ”vänlig”. Lite mer än hälften av alla informanter 
anser även att ”lugn” är ett bra beskrivande ord och så anses även ”intelligent”, varav 
42,8 % av informanterna ansåg det. Flera informanter tycker även att bibliotekarien är 
både ”social” och ”konservativ”, även om det inte hamnar högt upp i rankningen. 
Relativt lågt ner i rankningen vad gäller bra beskrivningar av en bibliotekarie finner vi 
adjektiv som ”humoristisk”, ”modern”, ”kreativ”. Att bibliotekarien anses vara ”tråkig” 
är det få som anser i studien. Även ”kinkig”, ”påträngande”, ”asocial” och ”blyg” är 
karaktäriseringar som mycket få informanter anser rättvist beskriva bibliotekarien. 
Nästan ingen anser att bibliotekarien förväntas tycka om sport. [våra översättningar] 
(Bruijns 1992, s. 36ff)   
 
Bruijns noterar i sin studie att kön, nivå på utbildning och huruvida respondenterna 
använder sig av bibliotek eller inte verkar ha liten betydelse för svarsresultaten. Det som 
haft mest inverkan på svarsresultaten är åldern. Exempelvis: Personer som är äldre än 
55 år är mer benägna att beskriva bibliotekarien som ”ordningsam, hjälpsam, vänlig” 
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eller ”intelligent” än yngre personer. Likaså är informanter som är yngre än 35 år mer 
benägna att beskriva bibliotekarier som tråkiga än personer äldre än 35 år. [våra 
översättningar] (Bruijns 1992, s. 48)  
 

2.8 Kritiska förhållningssätt 
 
En av våra ursprungsidéer har varit att hitta övervägande svensk tidigare forskning och 
detta har visat sig vara problematiskt, då det av olika anledningar inte har funnits 
mycket sådant tillgängligt, förutom ett antal magister- och kandidatuppsatser som vi 
funnit och som behandlar ämnen vi önskat undersöka. Bristen på relevant svenskt 
forskningsmaterial har därför lett till att vi redogjort för mer material från andra länder 
än Sverige och det vi har haft i beaktning i detta sammanhang är att det kan råda olika 
förhållanden i olika länder vad gäller stereotyper och porträtteringar.     
 
I många texter vi läst uppfattar vi att ordet ”negativ” är ett ord som används ofta om hur 
bibliotekarier uppfattas och porträtteras och vi har vissa lägen fått förlita oss på detta 
trots avsaknaden av en definition vad detta innebär. Vi har medvetet försökt tona ned 
vad som anses negativt och positivt om porträtteringar av bibliotekarier i kapitel 2: 
Litteratur och annan forskning och vi återkommer till detta senare i diskussionskapitlet.  
 
Någonting som vi har ett kritiskt förhållningssätt till vad gäller Bruijns studie är att 
enkäten är genomgående kvantitativt utformad och i och med det har informanterna 
enbart fått välja bland befintliga förslag på egenskaper hos bibliotekarier, vilket kan ha 
påverkat slutresultatet. Dessutom är undersökningen utskickad till bibliotekshögskolor 
som har fått distribuera den vidare till allmänheten. Att bibliotekshögskolorna har varit 
inblandade kan även det ha influerat resultaten då studenter som själva ska bli 
bibliotekarier och kanske har en nyanserad bild av dem, eventuellt deltagit i studien.      
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3 Teori 
 
Till den teoretiska ramen för arbetet har vi använt oss huvudsakligen av sociologen 
Pierre Bourdieus verk Distinkjsonen: En sosiologisk kritikk av dømmekraften (1995), 
vilken är en norsk översättning av det franska originalet La Distinction: Critique sociale 
du jugement (1979). Huvudämnena i Distinksjonen är sambanden mellan smak1, 
samhällsklass2 och makt3. Den tar också upp frågor om förhållandet mellan den 
enskildes handlingar i olika sociala situationer och hur dessa är påverkade av varandra. 
(Bourdieu 1995, s. 5-11).  
  
Vi har också använt oss av Lars Seldéns Kapital och Karriär (2004) och Jofrid Karner 
Smidts Mellom elite og publikum: Litterær smak og litteraturformidling blant 
bibliotekarer i norske folkebibliotek (2002), en studie om smak bland bibliotekarier. 
Smidts verk liknar vår uppsats till viss del, då även hon använt sig av bland annat 
Bourdieus begrepp för att förklara bibliotekariers förhållningssätt. Britt-Marie Sohlberg 
och Peter Sohlbergs bok Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod 
(2001) har även den använts. Dessa verk har enbart använts som komplement till 
Bourdieu då vi önskat referera så mycket som möjligt till en ”originalkälla”. 
 
Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk samhällsforskare som i sin ungdom 
studerade vid några av Frankrikes mest framstående skolor och universitet. Hans 
utbildning hade en humanistisk inriktning och han skulle efter studierna ha fortsatt med 
en lärartjänst, skrivit en avhandling och sedan avslutat med en professur vid 
Sorbonneuniversitetet om inte värnplikten kommit emellan. Under tiden han var 
stationerad i Algeriet började han utföra samhällsvetenskapliga undersökningar, vilka vi 
förstår blev grunden för de otaliga verk och nyskapande begrepp som så starkt 
förknippas med Bourdieu. Bourdieu övergav inte sin samhällsvetenskapliga inriktning 
men tog sig även an drag av filosofi och antropologi. (Seldén 2004, s. 84ff) Bourdieu 
har kritiserats för att hans teorier är alltför diffusa, då de inte begripliggör praktiken, 
vilket är meningen att teorier ska göra (van den Berg 1992, s. 37). Då vi anser att många 
teorier är diffusa och har brister är inte Bourdieu utmärkande i detta.     
 
Vår teori grundar sig på Bourdieus begrepp så som sociala rum, sociala fält, habitus och 
kapital. Alla dessa är till för att ge en förklaring av, om än en väldigt vid sådan, hur en 
individ formas efter sin omgivning; att uppväxten och föräldrarna exempelvis har haft 
inverkan på hur smak, yrkesval och klasstillhörighet utvecklat sig. Vi kommer att 
förklara dessa olika begrepp då de alla är viktiga på sitt sätt, även om många av dem går 
in i varandra och ibland gör det svårt att urskilja var och en av dem. Vår teori i detta 
arbete är att bibliotekarier, och specifikt våra respondenter, är som de är på grund av 
habitus och de typer av kapital de har att röra sig med samt tvärtom. Vi har för avsikt att 
resonera kring vårt intervjumaterial med hjälp av Bourdieus rums-, fält-, habitus- och 
kapitalkategorier utefter hur vi har tolkat dem. Dock vill vi inte placera in enskilda 
individer under separata begrepp, då respondenterna och deras åsikter och utsagor med 
lätthet kan förknippas med flera olika kategorier samtidigt.  
 

                                                 
1 Se kap. 3.5 
2 Samhällsklass = ”Samhällsgrupp vars medlemmar har likartad social eller ekonomisk ställning” 
(Bonniers svenska ordbok  2002, s. 500). 
3 Makt = ”kraft, förmåga; det att kunna bestämma  och styra” (Bonniers svenska ordbok 2002, s. 350). 
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Bourdieu använder begreppen agent och aktör när han talar om människor som rör sig 
inom det sociala rummet och dess delfält. I vår uppsats kommer vi enbart att använda 
ordet aktör för företeelsen, då vi associerar agent med någon slags detektiv, vilket vi 
anser inte passar i sammanhanget. Enligt Seldén anser dock Bourdieu att en aktör 
associeras med att en individ spelar en roll och följer ett manuskript, vilket han anser att 
människor inte gör, utan istället intar, tilldelas och skaffar de sig särskilda positioner 
(Seldén 2004, s. 90). 
 

3.1 Det sociala rummet 
 
Det sociala rummet föreställer en osynlig och, framförallt, teoretisk ram som möjliggör 
ett konstruerande av teoretiska klasser som består av aktörer med samma slags 
egenskaper eller kapital. (Bourdieu 1995, s. 39) Rummet är uppbyggt av skillnader och 
dessa delar upp människor i olika konstruerade kategorier och klasser. Även om det 
sociala rummet är teoretiskt skulle samma klasser kunna existera i verkligheten. 
(Bourdieu 1995, s. 42)  
 
De olika former av kapital som finns påverkar vilken position aktören intar i det sociala 
rummet, i denna teoretiska ram som också innehåller förutsättningarna för fält och 
kapital, samt påverkar hur aktören själv uppfattar sin omvärld, hur denne agerar inom 
den, vilka åsikter denne har och huruvida aktören vill förändra eller bevara sin position. 
Rummet är alltså aldrig tomt, utan fullt med förväntningar, åsikter och föreställningar 
som alla spelar en roll och har olika påverkan på aktören. Positionen i den sociala 
omvärlden är dock inte enbart individuell, utan även kollektiv då positioner kan 
konstrueras och fastställas genom samarbete och konflikter mellan grupper av andra 
aktörer. (Bourdieu 1995, s. 42) Enligt Sohlberg och Sohlberg kan man se på det sociala 
rummet som en samhällsstruktur i stort, om man tar hänsyn till sådant som fördelningen 
mellan ekonomiskt och kulturellt kapital och den personliga mängden av och typen av 
kapital (Sohlberg & Sohlberg 2001, s. 185). Som ett konkret exempel tänker vi oss att 
våra respondenter befinner sig i och agerar i det sociala rummet, om vi tänker på det 
sociala rummet som den samhällsstruktur de har anpassat sina liv efter.  
 

3.2 Sociala fält 
 
Ett fält är mindre än det sociala rummet och kan innehålla delfält, som i sin tur även de 
innehåller olika förutsättningar för habitus och de olika kapitalen. Sohlberg och 
Sohlberg skriver att ett socialt fält kan beskrivas som en mer eller mindre begränsad 
social institution, där grupper och enskilda aktörer kämpar om resurser och tillgångar 
och formas av denna enligt vissa beteendemönster. I det sociala fältet finns olika 
positioner och en del av dessa värderas högre än andra då vissa positioner innebär makt, 
och därmed skapas en sorts hierarki inom fältet. Positionerna i fråga bestäms av 
kvantiteten av och vilken typ av kapital de olika individerna och kollektiv av aktörer bär 
på. En del kapital är alltså värda mer än andra och avgör hur högt eller lågt en aktör står 
i hierarkin. (Sohlberg & Sohlberg 2001, s. 185) De enskilda aktörerna har alltså aldrig 
samma förutsättningar i de olika fälten för att nå och bestämma sina sociala positioner. 
Seldén (2004, s. 92) skriver att det sociala fältet, inom vissa ramar, dessutom ständigt är 
i förändring på grund av aktörernas strävan efter bättre positioner.  
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Att individer formas och beter sig efter ett visst mönster som skulle ha uppkommit på 
grund av habitus och sociala fält kan ifrågasättas, då beteenden som är icke-normativa 
och avvikande inte tas hänsyn till av Bourdieu (van den Berg 1992, s. 25). Vissa 
enskilda beteendemönster som någon inom ett socialt fält följer och som kan anses som 
icke-normativt i detta fält, om man följer Bourdieus uppsättning av kategoriseringar, 
skulle därför kunna passa bättre i ett annat fält. Vissa beteenden är alltså alltför 
fastslagna var de hör hemma någonstans. Van den Berg skriver att Bourdieu kritiserar 
dem som  ”…använder sådana begrepp för vad som verkar vara motsägelsefulla 
försyndelser: att framställa agenter som enbart automater som följer omedvetna regler: 
att framställa dem som alltför medvetna: och att negligera ett antagligen helt medvetet 
materiellt egenintresse dolt under en kappa av ’normer’.” Bourdieus kritik av 
regelföljande beteenden anser van den Berg gör teorierna förvirrande. (van den Berg 
1992, s. 32) 
 
Det sociala fältet består enligt Bourdieu av tre olika byggstenar: Den totala volymen av 
ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital, strukturen eller sammansättningen av dessa 
samt hur de ändras över tid. (Bourdieu 1995, s. 81) Bourdieu nämner att den första 
byggstenen är den viktigaste vad gäller konstruktionen av positionerna i fältet (Bourdieu 
1995, s. 34). Denna bestämmer huvudsakligen aktörernas klassindelningar och den 
andra och tredje byggstenen bestämmer hur undergrupperingarna i en klass ser ut 
(Bourdieu 1995, s. 81). Våra respondenter rör sig alltså inom flera olika fält inom ett 
större rum. Några exempel på sådana fält kan vara arbetskontexten på biblioteket, det 
egna hemmet och familjen, bekantskapskretsen och platser för utövande av 
fritidsintressen. 
 
Bourdieu talar också om motsättningar och motsatser när han talar om fält. Han 
exemplifierar detta genom att bland annat nämna motsättningar som att ”spela piano 
eller dragspel”, ”att dricka rödvin eller champagne” eller ”att spela golf eller 
fotboll”[våra översättningar]. Bourdieu menar att enskilda aktörer har en egen 
uppfattning om vad de gillar och inte gillar och att detta då är tecken på skillnader, en 
specifik distinktion. Förhållandet mellan skillnaderna är knutna till förhållandet mellan 
olika positioner och beroende på vilket fältperspektiv en aktör utgår från kan denne 
skilja på det som tillhör dennes position från andra aktörers positioner. (Bourdieu 1995, 
s. 38) De motsättningar som Bourdieu nämner i Distinksjonen anser vi inte stämmer 
överens med samhället som det ser ut idag då förhållandena förändrats avsevärt över tid. 
Dessutom finns det alltid skillnader mellan olika samhällen och länder som också spelar 
in. Människor har exempelvis i regel tillgång till mer resurser nu än tidigare så att en 
överklassymbol i 1970-talets Frankrike kan ha blivit vardagliga ting för medelsvensken 
på 2000-talet.   
 

3.3 Habitus 
 
Smak bygger företrädesvis på habitus, vilken i sin tur är uppbyggd av olika sociala 
förhållningssätt, till exempel det sätt man lever på. De olika aspekter som bygger upp 
ett habitus skapar i sin tur egenskaper som ingår i en systematisk helhet av intressen, 
åsikter och olika förhållningssätt. Bourdieu säger att en av habitus funktioner är att 
redogöra för den enhet som binder samman en enskild aktörs eller ett kollektiv av 
aktörers egenskaper och handlingar med varandra, och likt positionerna i ett fält både 
pekar habitus ut skillnader och skapar skillnader mellan aktörer och hela kollektiv. 
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(Bourdieu 1995, s. 36) Sohlberg och Sohlberg menar att Bourdieu genom detta 
habitusbegrepp är ute efter att beskriva ett balanserat förhållande mellan individ och 
samhällsstruktur och att man bör se till en större helhet, exempelvis ett samhälle, för att 
förstå en aktör på individnivå (Sohlberg & Sohlberg 2001, s. 184).  
 
Habitus är ett samlingsbegrepp för alla erfarenheter, kunskaper och upplevelser en aktör 
eller en grupp aktörer besitter. Allt nytt som individen eller gruppen tar till sig formar 
och formas av de erfarenheter de redan bär på. Habitus är inte enbart en medveten 
process, utan inkluderar även omedvetna företeelser som exempelvis vissa handlingar, 
tänkesätt, värderingar och smak. Alla dessa företeelser uppstår i möten mellan olika 
individers och gruppers habitus i olika sociala sammanhang, som till exempel våra 
respondenters familjeförhållanden, arbetssituation eller utbildning och studier. 
Företeelserna appliceras sedan på olika individer och grupper på olika sätt. Drivkraften 
hos habitus är att producera och reproducera sociala förhållanden. I och med att habitus 
är en konstruktion av handlingar, värderingar, kunskaper och erfarenheter innebär det 
att habitus inte är något fastställbart. Habitus är ständigt i förändring på samma sätt som 
en individ eller grupp aldrig för alltid är densamma. (Seldén 2004, s. 95f) Smidt skriver 
att habitus kan påverka val som en aktör gör, små som stora, till exempel val av 
skönlitteratur men också val av yrke (2002, s. 44).  
 
Bourdieu säger att för varje klassmässig position i det sociala fältet finns där en typ av 
habitus som är skapad av och svarar för den klassens sociala uppbyggnad. Genom de 
olika variationerna av habitus och dess förmåga att producera egenskaper binds klassen 
samman i en större, systematisk helhet. (Bourdieu 1995, s. 36) Bourdieu gör ett exempel 
och påpekar att ”vad arbetaren äter och särskilt sättet han äter på, vilken idrott han 
utövar och sättet han utövar den på, vilka politiska åsikter han har och sätten han 
uttrycker dem på - allt skiljer sig systematiskt från motsvarande bruk och aktiviteter vi 
finner hos en industriledare [vår översättning]” (Bourdieu 1995, s. 37).    
 
Enligt Bourdieu kan de olika formerna av habitus jämföras med principer för 
klassificeringar, indelningar som för aktörer skapar skillnader ”mellan det som är bra 
och det som är dåligt, mellan det goda och det onda, mellan det förnäma och det vulgära 
o.s.v. [vår översättning]”. Bourdieu menar här att inga värderingar är de andra lika. 
(Bourdieu 1995, s. 37).  
 
Van den Berg ifrågasätter habitusbegreppet bland annat eftersom Bourdieu aldrig 
förklarar hur habitus påverkar en individs handlingar. Van den berg resonerar kring om 
handlande sprunget ur habitus är inprogrammerat och blint följs av aktörer, om det väljs 
fritt av aktörerna eller om de har en begränsad mängd handlingar att välja mellan. Om 
handlingarna är ofrivilliga och inprogrammerade finns därmed inte mycket utrymme 
kvar för egna initiativ och egen vilja. (van den Berg 1992, s. 35) Många olika frågor 
väcks av dessa otydligheter i hur habitus fungerar. Van den Berg anser dessutom 
förklaringarna av begreppet ”varken vara särskilt originell eller speciellt 
sammanhängande”. Han menar att många teoretiker tidigare har beskrivit den typen av 
företeelser på liknande sätt men med andra begrepp. (van den Berg 1992, s. 37)   

3.4 Kapital 
 
Symboliskt kapital är det som av en social grupp erkänns, igenkänns och ges ett värde. 
Symboliskt kapital är de typer av kapital och mängd av kapital som förknippas med en 
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grupp aktörer eller en enskild aktör tillhörande en viss klass eller socialt fält. De lägre 
klasserna i samhället har mindre kapital av alla typer än vad de högre klasserna har. 
(Seldén 2004, s. 92f) I olika fält har en och samma typ av kapital olika stor betydelse, 
exempelvis kan ett stort ekonomiskt kapital värderas högt i ett socialt fält och i princip 
betydelselöst i ett annat fält där andra typer av kapital eller värderingar väger tyngre. 
(Bourdieu 1993, s. 269f) Symboliskt kapital är det övergripande kapitalbegreppet vars 
indelningar bland annat är kulturellt, akademiskt, socialt och ekonomiskt kapital. Vi 
tänker oss att det som är personligt och professionellt betydelsefullt för våra 
respondenter är en typ av symboliskt kapital eftersom kapitalet är viktigt för 
samhörighet i en grupp eller bildande av klass.  
 
För att kunna tillgodogöra sig symboliskt kapital krävs instrument i form av språk, som 
är en typ av kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet bygger på utbildning som i sin 
tur bygger på att skrift är en viktig del av samhället. Ett stort kulturellt kapital finns hos 
den akademiska eliten (Seldén 2004, s. 92f) och en aktör som är bildad kan sägas ha ett 
stort kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet påverkas även av hur ofta en aktör ägnar 
sig åt typiska kulturella aktiviteter som teater, musik, läsning och konstutställningar 
samt vilken typ av dessa som tillägnas. (Bourdieu 1993, s. 276f) Våra respondenter kan 
som bibliotekarier tänkas ha nytta av ett omfattande kulturellt kapital då det ofta ingår i 
bibliotekariers arbete att både främja kulturliv och att arbeta med kulturrelaterade 
arbetsuppgifter. Dock är vi medvetna om att kultur kan vara mer än teater eller 
konstutställningar, då kultur i ett än större sammanhang kan representera olika folkslags 
och samhällens levnadssätt och traditioner.  
 
Akademiskt kapital är en specifik del av det kulturella kapitalet som aktörer och 
grupper inom den akademiska världen anskaffar sig. Tanken här är att ju högre utbildad 
en aktör är och hur van denne är med den akademiska världen och dess tankesätt, desto 
större akademiskt kapital besitter aktören. (Seldén 2004, s. 94) För våra respondenter 
kan det akademiska kapitalet vara av stor vikt för deras professionella kontext.  
 
Socialt kapital är de kontakter en individ har med andra individer och den 
umgängeskrets denne ingår i. Kontakterna kan användas för att få hjälp med en viss 
karriär och för att ”vinna och behålla det respektabla samhällets förtroende”.(Bourdieu 
1993, s. 279f) Här vinner våra respondenter förmodligen på att ha ett stort socialt 
kapital, speciellt med hänsyn till deras arbete där de möjligtvis dagligen träffar många 
olika människor. De knyter troligen inte bara sociala band med sina arbetskollegor och 
överordnade utan skapar även en viss relation till de användare de möter. 
 
Det ekonomiska kapitalet handlar om, som framgår av namnet, kapital i form av 
pengar. I Bourdieus sammanhang är det ekonomiska kapitalet det viktigaste kapitalet att 
inneha inom den härskande klassen. (Seldén 2004, s. 92)  
 
Att samla på sig makt och rikedom anser Bourdieu är underordnat samlandet av olika 
typer av kapital och god smak, vilket han räknar som samhällets sanning och därmed 
”övergeneraliserar” han begreppen, enligt van den Berg. Bourdieu antar att behovet av 
att samla kapital i olika former är ett universellt beteende, vilket kan kritiseras då van 
den Berg anser att det är ”antropologisk naivitet”. Van den Berg menar att man inte kan 
räkna med att samlandet av kapital är det viktigaste för aktörer. (van den Berg 1992, s. 
32) 
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3.5 Olika typer av smak 
 
Det som klassificerar individer och grupper är vilken smak de har och genom skillnader 
i smak kan aktörer skilja ut sig från andra. Skillnader mellan olika aktörer talar även om 
vilken position de har i det sociala rummet. Bourdieu har delat in smak i tre olika 
kategorier, den rena smaken (lyx), folklig/nödvändighetens smak, som står i absolut 
motsättning till den första, och mellan dem finns medelklassens smak/den goda viljan. 
(Bourdieu 1995, s. 52) 
 
Den rena smaken karaktäriseras av att urskilja sig och ta avstånd från en allmän smak 
(Bourdieu 1995, s. 69) och är bunden till framväxten av självständighet inom 
konstnärlig produktion. Den rena smaken innebär att kunna triumfera genom sina egna 
normer och val i framförallt konsumtion, men också i produktion av konstnärliga verk. 
(Bourdieu 1995, s. 47). På de härskande klassernas och kulturproducenternas fält är 
smak bland det viktigaste att ta hänsyn till (Bourdieu 1995, s. 54). Den folkliga/nöd-
vändighetens smak innebär att det inte finns möjlighet att välja, vilket kan bero på ett 
begränsat ekonomiskt kapital. I nödvändighetens smak är funktion viktigast och formen 
är underordnad. När det till exempel handlar om konst beundras inte konsten för 
konstens egen del utan för att den ska ha betydelse och göra livet trevligare. (Bourdieu 
1995, s. 15) I vår undersökning kommer bland annat smak av litteratur att behandlas, 
men samma princip som kan kopplas till konsten kan också kopplas till litteraturen. 
Medelklassens smak kallas av Bourdieu även den goda viljan och är bland annat 
präglad av en vilja att tillhöra finkulturen, alltså den rena smaken. De som tar del av 
medelklassens smak tar avstånd från den folkliga smaken och sätter sig själva i 
motsättning till det som uppfattas som vulgärt. (Bourdieu 1995, s. 140) Det är lätt att ta 
fel på medelklassens smak och den rena smaken, eftersom medelklassmakens ambition 
är att likna den rena smaken (Bourdieu 1995, s. 134). 
 
Inom den härskande klassen finns en absolut motsättning mellan olika gruppers smak. I 
ett exempel som Bourdieu ger handlar det om lärare i motsats till arbetsgivare. Han 
menar att det framförallt är för de lägre stående inom de härskande klasserna som 
motsättningarna finns. Det handlar om att den ena gruppen ägnar sig åt läsning av dikter 
och böcker om politik samt konstnärliga tidsskrifter. De ägnar sig också åt framförallt 
klassisk- och avantgardeteater, museer, klassisk musik, loppmarknader, camping och 
vandring. Den andra gruppen, arbetsgivarna, ägnar sig åt jakt och när de läser är det 
historiska böcker och tidsskrifter om bland annat bilar som står i fokus. Denna grupp 
ägnar sig också åt affärsresor, representationsmiddagar, boulevardteater, tv-
underhållningsprogram, produktmässor, auktioner, fina affärer, dyra bilar, båtar, fem-
stjärniga hotell och spa. (Bourdieu 1995, s. 103f) De här klassificeringarna är gjorda 
efter franska förhållanden på 1970-talet, vilket vi har beaktat genom arbetets gång.  
 
Småborgare likställer kunskap och kultur och tror att en bildad individ är en individ som 
har mycket kunskaper (Bourdieu 1995, s. 148). De är osäkra i sina val av kultur och 
mycket energi läggs ner på att vara disciplinerad och att låta sig styras av principer och 
(oskrivna) regler. Nödvändigheten, såsom asketism och legalism ligger till grund för de 
småborgerligas habitus. (Bourdieu 1995, s. 154f) Småborgarna är ofta uppväxta i 
arbetarmiljö och har en stark vilja att ta sig uppåt i samhällsskiktet. De tror att de har 
större chans att ta sig uppåt än vad de egentligen har. Det enda de har att förlita sig på är 
sin moral, eftersom de ofta har litet ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. 
Småborgarna får betala med uppoffringar, välvillighet och tacksamhet. ”Småborgaren är 
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en proletär som gör sig liten för att bli borgare [vår översättning].” (Bourdieu 1995, s. 
156f & 159)  
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4 Metod 
 
Vår studie är genomförd med kvalitativ ansats, vilket innebär att söka och beskriva 
egenskaper och väsentliga uttryck hos ett visst fenomen och att några få miljöer eller 
personer ”studeras som en helhet med alla deras konkreta nyanser”. För vår del har det 
inneburit att ta reda på och tolka, genom kvalitativa intervjuer, hur några bibliotekarier 
ser på sig själva och porträtteringar av sin profession. Ett tydligt karaktärsdrag för 
metoden är att man kan analysera vad personerna säger och att man kan ställa spontana 
följdfrågor för att förstå vad en person verkligen menar. (Repstad 1999, s. 8-11)  
 
Enligt Sohlberg och Sohlberg anser Bourdieu att en samhällsforskare bör inta en 
professionell distans till det som studeras trots att denne själv är en del i det samhälle 
hon/han studerar. Det är viktigt att inte låta fördomar från forskarens vardagsliv 
återskapas i studien. Dessutom bör undersökaren ha egna konstruktioner kring en 
företeelse, även om de inte stämmer överens med det sunda förnuftet. (Sohlberg & 
Sohlberg 2001, s. 216f) För vår del har detta inneburit att vi inte låtit våra förförståelser 
exponeras och därmed låtit respondenten och dennes uttalanden få all uppmärksamhet. 
 
I själva intervjusituationen kan man inte utgå från att det som personen som intervjuas 
säger enbart är svar på intervjuarens frågor då utsvävningar och svar på frågor som inte 
ställts är oundvikliga. Det är många förhållanden som spelar in och intervjuaren är en 
del i dessa och bör därför ses som medskapare till intervjuns resultat. (Svensson & 
Starrin 1996, s. 58) För oss har detta betytt att vi har haft i åtanke att vi själva är en del 
av studiemiljön och att vi kan ha påverkat intervjuernas resultat genom olika element, 
som till exempel vårt sätt att tala och ställa frågor och vår attityd. Vi har haft makten i 
intervjusituationerna, hade någon annan intervjuat skulle troligen intervjun ha styrts 
annorlunda. 
 

4.1 Urval 
 
Inledningsvis började urvalsprocessen med rekognosering över vilka platser vi kunde 
tänka oss att åka till för att utföra intervjuer. Vi tog i beaktande sådant som, 
tidsaspekter, storlek på stad och således också folkbibliotekets storlek. Vi ville få en 
spridning på vårt urval och valde att kontakta ett antal olika bibliotek. Efter att vi sett ut 
ett antal potentiella folkbibliotek att besöka följde också ett urval bland personalen vad 
gällde förfrågningar om att medverka i studien.  
 
Förfrågningar om att delta i intervjuer skickades ut på ett tidigt stadium. Dessa riktades 
direkt via e-post till bibliotekarier på arbetsplatsen för att nå våra tänkta respondenter så 
snabbt och smidigt som möjligt. Förfrågningarna skickades även ut i omgångar till 
bibliotekarier på olika bibliotek för att undvika ett läge där vi får för många positiva 
svar och då tvingas tacka nej till ett flertal och därmed möjligen skapa missnöje hos 
dem som gärna hade velat ställa upp, och dessutom eventuellt förstöra för framtida 
forskning. E-postförfrågan skickades ut till sammanlagt cirka 30 personer och svar 
erhölls av ungefär arton personer, varav tio var positiva till att deltaga. Dock var tre av 
dessa biblioteksassistenter, två av dessa intervjuades innan vi bestämt att vi enbart 
skulle behandla bibliotekarier i vår uppsats och den tredje avböjdes. De två assistenter 
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som intervjuades har i detta arbete använts som provintervjuer. Förfrågningsbrevet 
återfinnes i Bilaga 1. 
 
En ursprunglig idé var att undersöka både biblioteksassistenters och bibliotekariers 
synpunkter om sig själva och sin profession. Vi höll inte kvar vid denna idé någon 
längre tid då vi insåg att studien inte bara skulle förlora delar av fokus med både 
assistenter och bibliotekarier, utan också hade orsakat besvär vad gäller antalet 
respondenter då minst lika många biblioteksassistenter som bibliotekarier hade krävts 
för att få en rättvis bild av de både grupperna. De slutgiltiga intervjuerna blev sju till 
antale t och utfördes i Sverige med två bibliotekarier på stadsdelsbibliotek i medelstora 
städer, tre bibliotekarier på stadsbibliotek i mindre städer och två intervjuer på 
stadsbibliotek i medelstora städer.  
 

4.2 Intervjuer 
 
Innan intervjuer genomförs bör man tänka på att skaffa sig förkunskaper, men de 
förkunskaper som förvärvats innan intervjun får inte hindra att man öppet tar till sig nya 
kunskaper under intervjun. Svensson och Starrin varnar för ”att gå in i en 
intervjusituation med förutbestämda uppfattningar eller perspektiv på det område som 
skall undersökas”. (1996, s. 60) Detta har vi haft i åtanke under intervjuerna då vi 
bemött respondenterna på ett så förutsättningslöst vis som möjligt. 
 
Vi har till våra intervjuer haft med oss en intervjuguide, vilken har fungerat som en mall 
för att hålla intervjun till vårt ämne utan att intervjusamtalet skulle bli för uppstyltat. 
Guiden följdes inte till punkt och pricka utan lämnade öppet för frågor som kändes 
passande att ta upp beroende på situationen, vilket var en stor fördel för oss i arbetet. 
Inspiration till intervjuguiden fann vi i tidigare magisteruppsatser som handlar om bland 
annat bibliotekariens image. Med våra frågeställningar i betänkande hade vi en idé om 
att dela upp guiden i två delar: en del om hur våra intervjupersoner anser sig vara och en 
del som behandlar vad de tror att användarna har för fördomar och hur media 
porträtterar bibliotekarier. I den första delen av intervjun handlar det om hur 
bibliotekarierna anser sig vara var vårt syfte att få med så mycket som möjligt som 
kunde appliceras på Bourdieus teorier, vilket formulerades till frågor om bland annat 
smak, uppväxt och utbildning. Här tillkom även frågor om vilka arbetsuppgifter 
respondenten har. I den andra delen som behandlar stereotypbilden av en bibliotekarie 
handlar frågorna till mestadels om att respondenterna får uttrycka sina egna tankar om 
stereotypbilden men även andra framställningar av bibliotekarier. Som ett par av de 
avslutande frågorna har vi under intervjuerna också frågat om bibliotekariers status och 
skillnader mellan bibliotekariers och användares smak, detta framförallt vad gäller 
litteraturen. Intervjuguiden återfinnes i Bilaga 2. 
 
Ingen av oss hade tidigare erfarenheter av intervjuer, vilket ledde till att vi valde att 
utföra alla våra intervjuer tillsammans. Detta gjorde att vi hade möjlighet att 
komplettera varandra om så skulle behövas. Vad som dock fick hållas i åtanke var att 
respondenten eventuellt kunde känna sig underlägsen i en situation med två personer 
som intervjuar. Vi resonerade till detta att en intervju på egen hand kunde medföra 
större risk för att missa information och eventuellt gå miste om vissa frågor. Under 
flertalet av intervjuerna upplevde vi dock att respondenterna inte kände sig underlägsna, 
kanske snarare tvärtom i vissa intervjuer. 
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Intervjuerna har spelats in via diktafon istället för att enbart antecknas, för att 
koncentrationen skulle ha kunnat riktas in på vad våra intervjupersoner talat om och 
således när tillfällena erbjudits kunnat ställa följdfrågor. Inspelningarna har i stort sett 
fungerat bra, men att ställa följdfrågor har visat sig inte alltid vara så enkelt som en del 
metodböcker låtit påskina. Direkt efter varje utförd intervju skrevs våra reflektioner och 
tankar som uppkommit under intervjun ner, för att vi sedan skulle komma ihåg vad vi 
tänkt och känt under intervjuerna när analys- och tolkningsprocesserna av dessa 
inleddes.  
 

4.3 Analys och tolkning 
 
Efter att ha genomfört alla intervjuer med våra respondenter och skrivit ner vå ra intryck 
av dem påbörjades det tidsödande arbetet med utskrifterna av kassettbanden. Då 
talspråk skiljer sig markant från skriftspråk och då det ibland funnits störningsmoment 
som även de spelats in på banden har det varit viktigt för oss att påbörja 
transkriberingen av inspelningarna så snart som möjligt efter varje intervju. Färska 
minnen och intryck har i sådana situationer kunnat underlätta transkriberingsprocessen 
och gjort det möjligt att komma ihåg vad som sagts och hur det sagts när 
ljudupptagningen inte alltid varit den bästa. När transkriberingarna av intervjuerna var 
genomförda inleddes den huvudsakliga analysen av intervjumaterialet, varpå 
intervjuerna skrevs ut i pappersform för att vi lättare skulle kunna få en överblick över 
samtalet och för att kunna distansera oss till respondenternas utsagor. Dock anser vi att 
det är en omöjlighet att vara helt och hållet objektiva eftersom urvalet av vad som ska 
presenteras bygger på egna åsikter om vad som är viktigt att ta upp i förhållande till 
uppsatsens ämne. Det som ansågs vara relevant underlag för studien skiljdes från trivial 
information i sammanfattningar av varje intervju för sig. Dessa skickades även ut till 
våra respondenter för att de skulle få chans att kommentera eventuella felaktigheter och 
för att vi således skulle kunna korrigera dessa. När vi slutligen tagit emot deras 
kommentarer sammanfogade vi sammanfattningarna och delade in respondenternas 
utsagor, betecknade under fingerade namn, gemensamt under olika teman. Allt detta 
utfördes utan att väva in egna reflektioner då dessa skulle ges mer utrymme i 
tolkningskapitlet. Då intervjuguiden presenterade en bra mall över vad vi önskade ta 
reda på baserade vi den tematiska indelningen av intervjumaterialet på denna. 
Tematisering av materialet i olika frågor på detta sätt medför att vi enklare kan se alla 
respondenter i en stor helhet och inte varje respondent för sig, vilket är en viktig aspekt 
av tolkningsprocessen. 
 
Tolkning innebär en hel del reflekterande, vilket leder till att ställa intervjuer mot teori, 
förförståelse, metateori, diskurser och annat som kan tänkas fungera att reflekteras över 
(Thomsson 2002, s. 147), vilket var vad vi hade att vänta oss härnäst. Då vi analyserat 
respondenternas utsagor i teman, följde vi samma mall för tolkningskapitlet som i 
analysen. Tolkat har vi gjort på så vis att vi uppmärksammat vissa frågor, utsagor och 
helhetsintryck från analysen och applicerat våra teoretiska perspektiv på dessa. Då 
teorin utgår från Bourdieus rum-, fält-, habitus och kapitalbegrepp är det att räkna med 
att tolkningen varken kommer att vara fastställd eller korrekt, utan snarare spekulativ 
och antagande. Detta sker främst ur våra egna perspektiv då en teori av detta slag bjuder 
in för olika tolkningar beroende på vem eller vilka som tolkar. Det går heller inte vid 
tolkning att skilja respondenterna från sin egen kontext, eftersom gränserna däremellan 
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är flytande (Backman 1998, s. 55). Vidare har även våra intryck och funderingar från de 
enskilda intervjuerna sammanförts med materialet i analysavsnittet för att kunna visa 
nyanser av våra tankar i tolkningskapitlet. Vi är medvetna om att intervjusituationen kan 
ha påverkat respondenternas svar och utsagor, och lika medvetna är vi om att den 
tolkning vi gör också har påverkats av våra egna förutsättningar, förförståelser, ramar 
och normer. Enligt Thomsson bör allting ifrågasättas och ingenting kan ses som 
självklart i en studie, vilket även innebär att de egna tolkningarna måste ifrågasättas 
(2002, s. 37). De tolkningar vi har gjort är ibland relativt generellt genomförda över 
våra intervjupersoner, eftersom vi anser att det tolkade materialet på det viset kan bli 
smidigare att diskutera även senare i arbetet.  
 

4.4 Etik och problem 
 
På ett av biblioteken där intervjuer skulle genomföras fanns ett flertal bibliotekarier som 
framhållit ett positivt svar till att medverka i studien. Ett problem som skulle ha kunnat 
uppstå är att många respondenter som deltar kunde ”prata ihop sig” redan innan 
intervjun och därmed, medvetet eller omedvetet, ”synkronisera” sina svar och utsagor 
med varandra. Detta hade kunnat resultera, ifall denna situation inte hade 
uppmärksammats, i att materialet varken blivit varierat eller gynnsamt att arbeta med. 
Vi utförde därför inte intervjuer med alla som visat sig intresserade och det är möjligt 
att detta kan ha resulterat i osämja bibliotekarierna emellan, dock upplevde vi inga 
sådana tendenser. Ett annat problem med många deltagande från en och samma plats är 
även att det blir lättare för respondenterna att känna igen både sig själv och sina 
arbetskamrater och därmed röjs eventuellt den utlovade konfidentialiteten, vilken vi 
behandlat med stor aktsamhet. Vi tyckte dock att det var förhållandevis praktiskt att 
många ur personalen på biblioteket i förväg kände till att vi skulle komma på besök, då 
dessa snabbt och enkelt kunde hänvisa oss till rätt respondent.  
 
När vi har arbetat med intervjumaterialet har vi genomgående fört resonemang kring 
vad som kan användas i vår uppsats utan att det röjer konfidentialiteten. I vissa lägen 
har det inte varit lätt att bestämma vad som är passande, nödvändigt och intressant att 
presentera för att studien skulle bli komplett. Vi har därför förkastat delar av 
intervjuerna som vi förmodat skulle kunna orsaka att någon respondent går att 
identifiera och sådant som inte behandlar vårt ämne.      
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5 Presentation och analys av empiriskt material  
 
I kommande avsnitt kommer vi att presentera de uppdelade sammanfattningarna vi har 
konstruerat av intervjumaterialet från våra respondenter. Namnen på respondenterna är 
fingerade för att inte röja konfidentialiteten, och de tematiska indelningar vi har använt 
oss av och som har inspirerats av och baserats på intervjuguiden är: Presentation av 
respondenter och deras bakgrund, Utbildning och tidigare arbete, Egenskaper och 
värderingar, Intressen, Smak, Åsikter om porträtteringar av bibliotekarier, Så är en bra 
bibliotekarie, Arbetsuppgifter och tankar om användare samt Status och 
statusförbättring. Indelningen i teman har vi gjort för att det ska gå att följa ett ämne 
och inte varje individ för sig. Detta har vi tillämpat då vi anser att en fylligare 
koncentration på individen och tolkning av denna skulle ha varit lämpligare i en annan 
typ av studie. En del av våra respondenter har dessutom uttryckt sig utförligare än andra 
av olika skäl, exempelvis har en del pratat om allt mellan himmel och jord medan andra 
inte hittat de rätta orden för att med rättvisa beskriva det vi efterfrågar, och detta har lett 
till att vissa stycken blivit längre än andra. Likaså har en del respondenter även nämnt 
ting och företeelser som inte uppskattas av dem. Detta är också intressant för analysen 
då det speglar vad de tar avstånd från och visar på nyanser.  
 

5.1 Presentation av respondenter och deras bakgrund 
  
Annika är en kvinna i 30-årsåldern på väg mot 40 och hon är barnbibliotekarie på ett 
stadsbibliotek i en liten stad. Annika växte upp tillsammans med sina syskon i en 
mindre ort utanför en medelstor stad och hennes föräldrar ägde och arbetade i en 
livsmedelsbutik. Hennes man är doktorand och tillsammans har de tre små barn.  
 
Beata är i 50-årsåldern och arbetar på ett stadsbibliotek i en medelstor stad. Hon är 
uppvuxen på landsbygden i närheten av en medelstor stad. Hennes pappa var egen 
företagare och jobbade med metall och hennes mamma var hemmafru och skötte barn 
och hushåll. Beata lever ensam men har två vuxna barn som har flyttat hemifrån. 
 
Carin är i 50-årsåldern och är folkbibliotekarie på ett stadsdelsbibliotek i en medelstor 
stad. Carins uppväxt utspelades i förorten till den medelstora stad där hon även numera 
arbetar och bor. Hennes pappa var plåtslagare och hennes mamma var sömmerska till en 
början, men blev sedan hemmafru. Carin bor tillsammans med sin man, som arbetar 
som lärare. De har tillsammans utflugna barn, vilka själva har barn.  
 
Diana är kring 40 år gammal och är barnbibliotekarie på ett folkbibliotek i en liten stad. 
Hon är uppvuxen i samma stad som hon fortfarande bor och arbetar i. Hennes föräldrar 
är immigranter som kom till Sverige i samband med andra världskriget. Diana påpekar 
tydligt att hon inte har någon akademisk bakgrund i sin släkt, då hon anser att de tillhör 
arbetarklassen. Hennes mamma arbetade som sömmerska och hennes pappa var 
butiksbiträde. Idag har Diana man och tre barn och säger att hennes man är en ”vanlig 
arbetare”.  
 
Egon är drygt 60 år gammal och är barnbibliotekarie på ett stadsbibliotek i en medelstor 
stad. Egon är född och uppväxt tillsammans med fem syskon, på landsbygden mellan 
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två tätorter där hans pappa var lantbrukare. Egon har en fru som är lärare och de har 
tillsammans två vuxna barn.  
 
Filip är i 60-årsåldern och arbetar på ett stadsdelsbibliotek i en medelstor stad. Filip är 
uppvuxen i en dåvarande arbetarstadsdel i en storstad och flyttade efter uppväxten runt 
mycket i Sverige. Båda hans föräldrar jobbade enligt honom med spårväg. Han är gift, 
men han vill inte tala om vad hans fru arbetar med. De har tillsammans utflugna barn. 
 
Gertrud är i 60-årsåldern och bibliotekarie på ett stadsbibliotek i en småstad. Hon är 
uppvuxen i ett villasamhälle i en förort till en stor stad där hennes mamma var 
hemmafru och hennes pappa arbetade på fabrik. När hon var barn tyckte hon att det var 
som en högtidsstund att gå till biblioteket och hennes föräldrar läste mycket för henne, 
vilket hon tror var utgångspunkten för hennes nuvarande intresse för litteratur. Nu har 
Gertrud tre vuxna barn som har flyttat hemifrån och hon bor ensam.   
 

5.2 Utbildning och tidigare arbete 
 
Annika har tidigare arbetat på ett antal småbib liotek samt på annan arbetsplats med 
administrations- och informationsuppgifter. I gymnasiet läste hon på humanistisk linje 
samt teaterskola, efter vilket hon läste etnologi och arkeologi och hade siktet inställt på 
någon form av museiarbete. Då det visade sig finnas ont om arbete inom denna sektor 
vände sig Annika istället till bibliotekshögskola i början av 90-talet. Hon menar att 
tanken på att arbeta på ett bibliotek funnits med sedan gymnasietiden. 
 
Beata har tidigare sommarjobbat på bibliotek när hon var yngre. Hon hade då som 
uppgift att sätta upp böcker på hyllorna samt att hjälpa till med uppgifter som att sortera 
i kortkatalogen och städa. Beata menar att hon tidigt visste att hon ville jobba med 
människor. När hon skulle välja högskole-/universitetsutbildning sökte hon först en 
socionomutbildning men ångrade sig och läste litteraturhistoria istället, och efter det 
läste hon på bibliotekshögskola under den senare delen av sjuttiotalet. Hon nämner att 
hon hade praktik samtidigt och att det varit till stor nytta för henne. Senare har hon även 
arbetat på ett fängelsebibliotek. Beata säger att i arbetet på häktet var låntagarna mycket 
positiva till att ha en bibliotekarie i närheten, inte bara för att låna böcker utan också för 
att ha någon att prata med.  
 
Carin läste på bibliotekshögskola i början på åttiotalet och dessförinnan hade hon bland 
annat läst litteraturvetenskap och en kurs om ”invandrare och minoriteter”. På senare år 
har hon även läst sociologi, arbetslivspedagogik och ”vanlig pedagogik”. Innan hon 
började studera till bibliotekarie jobbade hon inom olika industrier och inom vården, 
vilket hon inte ansåg passade henne. Vi frågade om Carin har skrivit något om bibliotek 
under sin tid som bibliotekarie och det har hon inte gjort. Hon säger att hon ”inte är 
intresserad av bibliotek på det sättet”, utan lämnar jobbet när hon är ledig. 
 
Diana är den första i sin släkt som har en akademisk utbildning. Hon har alltid haft 
intresse för böcker och studerade därför biblioteks- och informationsvetenskap, vilket 
hon gjorde runt 1995. 
 
Egon studerade på bibliotekshögskola i mitten av 70-talet och innan dess läste han på 
handelsgymnasiet. Han har även läst annat på högskolenivå, så som idé- och 
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lärdomshistoria, svenska och historia. Egon sökte sig till bibliotekarieyrket då han ansåg 
att bibliotek behövs i samhället, även om han vid ett tillfälle påpekar att bibliotekarie är 
ett ”onyttigt yrke”. 
 
Filip har tidigare haft andra yrken än kulturellt förknippade sådana och körde i många år 
lastbil innan han bytte till bokbuss. Senare var han även intresserad av museiinriktade 
befattningar. Filip har läst kulturarbetarlinjen på universitetet och efter det, i början av 
1980-talet läste han på bibliotekshögskola. Han säger att han mer ”halkade in på ett 
bananskal” i bibliotekarieyrket än att han valde det medvetet. 
 
Gertrud läste på bibliotekshögskola ungefär runt 1975. Innan det avlade hon 
magisterexamina i andra ämnen, så som statskunskap, historia och nationalekonomi. 
Hon säger att hon valde att läsa till bibliotekarie på grund av intresset för litteratur och 
för att hon var tvungen att välja ett yrke. 
 

5.3 Egenskaper och värderingar 
 
Annika beskriver sig själv som en lugn, blyg och stillsam människa. Hennes politiska 
åsikter lutar åt vänster och vad gäller religion och andlighet säger Annika att hon inte är 
det minsta religiös på något sätt. Hon tycker att det är svårt att diskutera sådant som 
kvalitetslitteratur eller god litteratur, varken vad gäller vuxen- eller barnlitteratur och 
menar att man åtminstone på vuxenavdelningen bör köpa in det som förfrågas eller gå 
någon slags medelväg mellan efterfrågningar och de restriktioner som finns för inköp av 
litteratur. Annika menar också att hon inte vill passa in i någon gammal nidbild i 
egenskap av bibliotekarie och tycker att det känns fel att exempelvis behöva be 
användarna att vara tysta eller liknande när de besöker biblioteket.  
 
Beata säger sig själv vara envis om det gäller någonting hon verkligen tror på och hon 
säger att hon gärna går till botten med saker och ting. Beata påpekar att hennes 
ståndpunkt i fråga om andlighet och religion är att ”rätt ska vara rätt” och menar att hon 
inte följer någon speciell inriktning utan respekterar att religionerna har sina olika 
värderingar. Enligt henne ingår allting i en slags helhet och att alla religioner bär på en 
liten del av ”sanningen”. Beata säger att hon inte är speciellt politiskt aktiv och menar 
att hon har ungefär samma åsikter om politiken som i hennes synsätt på religiositet. Hon 
tycker därtill att de flesta politiker rör till det för både sig själva och allmänheten.   
 
Carin framhåller att hon är ”samvetsgrann” och noggrann med att saker och ting ska bli 
gjorda när man bestämt att det ska göras, däremot är hon mindre noggrann med att saker 
och ting görs helt perfekt. Hon är även öppen och har lätt för att komma i kontakt med 
folk, men kan också vara ”tjurig” och ”hetsig” och bli jättearg utan att vara långsint. 
Politiskt sett håller Carin sig till vänster och säger om sig själv: ”avgrundsvänster tror 
jag dom kallar det”. Hon tillägger att hon inte är religiös på något sätt. Kvalitetslitteratur 
diskuteras ofta på Carins bibliotek och då i bemärkelsen om hur mycket av den som ska 
köpas in. Carin ställer kvalitetslitteratur mot ”den lite bredare litteraturen” och säger att 
kvalitetslitteratur är den litteratur som skrivs om på kultursidorna i dagstidningarna. 
Detta sägs dock med ett skratt. Hon tror att det finns en slags överensstämmelse om 
begreppets betydelse i biblioteksvärlden.  
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Diana säger att hon är lugn, metodisk, långsint och när hon blir arg så blir hon 
”fruktansvärt sur”. Hon beskriver också sig själv som envis, snäll, tankspridd och ”som 
folk är mest”. Diana anser att hennes åsikter inte passar in i något parti och ser sig 
därför som ”soffliggare” när det gäller partipolitik. Hon tycker att det är ointressant, 
men anser egentligen att det är hennes skyldighet att gå och rösta när det är val. Diana 
anser sig inte vara religiös, men kan tycka om att gå till kyrkan ibland för att det är en 
lugn och avkopplande stämning där. Hennes kyrkobesök är dock väldigt sporadiska. Vi 
pratar om huruvida Diana använder begreppet kvalitetslitteratur och liknande och det 
säger hon att hon inte gör. Hon säger att om någon tycker att en bok är bra så är det bra 
litteratur för den personen och att det är olika för olika personer. Däremot säger hon att 
hon vid inköp av litteratur kan ha vissa åsikter, men att hon i mötet med användare 
försöker att tona ner dessa.  
 
Egon säger att han är en ganska tolerant person i sitt arbete och mot användarna, men 
påpekar att han inte är lika tolerant som han varit förut. Han noterar att han blir mer 
stressad av att arbeta på ett större bibliotek jämfört med ett mindre och känner ibland att 
han har bristfälliga kunskaper i den datoriserade delen av arbetet. Däremot säger Egon 
att han har en bra associativ förmåga och kommer lätt ihåg innehållet i böcker. Han 
medger när vi frågar efter hans politiska värderingar att han inte är speciellt politiskt 
engagerad. Han anser att det finns framförallt en politiker som är en ”pajas” samt att han 
inte har något större förtroende för denne. När vi börjar prata lite grand om begrepp som 
kvalitetslitteratur och god litteratur tycker Egon att det kan vara svårt att dra gränser, 
åtminstone på barnavdelningen där han arbetar. Han anser inte riktigt att barn ska få läsa 
vad de vill så länge de läser även om han tycker att det ligger någonting i det. Han 
menar här att det finns värre saker än halvdålig barnlitteratur, exempelvis att det finns 
mycket dålig tv. Egon pratar vid ett tillfälle om sin son som anser att utbildning är 
onödigt, vilket Egon håller med om i situationer som rör det ekonomiska. Han anser till 
exempel att kurser som litteraturhistoria och liknande inte fyllde någon ekonomisk 
funktion när han började läsa och läste dem därför som i en protest, men att han som 
bibliotekarie ändå har nytta av kunskaperna därifrån. 
 
Filip beskriver sig själv som ”lättsinnigt dyster” och trots att han ofta och gärna ser 
tillvaron i mörka färger kan han ändå ta väldigt lätt på saker och ting. Han erkänner att 
han kan bli lite fientligt inställd till det mesta som kretsar runt religion men medger att 
han är medveten om det och försöker dämpa ner sina åsikter. Den politiska ådran drar åt 
vänster men Filip är sällan aktiv och är i valtider en ”soffpotatis” som på sin höjd röstar 
när det väl är dags. Han är dock medlem i den socialistiska föreningen Bibliotek i 
Samhälle (BIS). När vi talar om vad som är kvalitetslitteratur och inte nämner Filip att 
han tidigare haft vissa restriktioner kring detta, men att han börjat släppa på dessa samt 
drar sig för att titulera sig som folkbildare och liknande då det för honom låter allt för 
pretentiöst. Filip vill dock att man inte ska förväxla biblioteket med en kiosk eller ett 
varuhus och menar att det ska finnas vissa skillnader. Filip liknar det med ett uppdrag 
att tillhandahålla det som ligger utanför det vanliga, dagliga utbudet så att biblioteket 
blir fullt av nya ”fynd” och ”aha-upplevelser”. Filip anser att det ekonomiska tillståndet 
man har som bibliotekarie ofta står i vägen för saker man skulle vilja göra, exempelvis 
resa iväg någonstans.  
 
Gertrud säger att hon är en ganska lugn person som trivs i sitt arbete. Vad gäller 
politiska värderingar påpekar hon att hon ”alltid varit åt vänster, men inte i yttersta 
kanten”. Gertrud säger också att hon är lite av en sökare när vi pratar om religiositet, 
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men hon går inte i kyrkan då hon inte känner sig hemma där. Vid ett tillfälle i intervjun 
kommer vi in på att det kommer en hel del flyktingar till biblioteket och att de sällan får 
stanna i Sverige, vilket Gertrud tycker är tragiskt. Hon säger att biblioteket är det första 
flyktingarna kommer till när de kommer till Sverige och menar att biblioteket spelar en 
viktig roll i kontakten med dessa personer.  

5.4 Intressen 
 
Annika säger att hennes främsta intressen är familjen och barnen. Hon tycker också om 
att läsa och se på film och har tidigare också varit intresserad av att spela teater. När 
Annika har semester åker hon gärna iväg med familjen för att hälsa på hos släkt och 
vänner samt att slappa och koppla av.  
 
När vi pratar med Beata om intressen påpekar hon att hon inte är det minsta 
sportintresserad. Däremot tycker hon om att läsa och är allmänt intresserad av kultur, så 
som konst, film och musik. Hon menar att hon inte gör några ”djupdykningar” utan 
föredrar att vara bred i sina intressen, vill ”hänga med” och veta vad som händer. Hon är 
även fascinerad av människor och människors olika kulturer och vill med kunskap om 
dessa kunna se på olika händelser ur flera perspektiv. Beata tycker också om att laga 
mat och baka och på semestern brukar Beata och hennes före detta sambo åka på 
bilsemester med veteranbil.   
 
Carin säger att hennes intressen är barnbarnen, trädgårdsodlingen, läsning och att ”gå på 
levande musik” (konserter). Hon besöker också konstutställningar ibland, men hon 
säger att hon inte går och ser på varenda utställning. Carin tycker även om att resa och 
har rest till både Paris och Skottland under de senaste åren. 
 
Diana gillar också att vara ute och resa och säger att hon läser jättemycket. Hon och 
hennes man brukar dansa folkdans och har gjort det ”i många år”, hon säger att det blir 
som en livsstil. Hon gillar även att skriva kalligrafi, brodera, promenera, simma och åka 
skidor, men poängterar dock att hon inte är särskilt sportig. Hon och hennes familj hade 
en husvagn tidigare som de brukade åka runt med, mest inom Sveriges gränser. 
 
Litteratur och läsning ligger varmt om hjärtat för Egon. I tidig barndom läste han många 
vuxenböcker och hinner idag läsa många böcker om året, både för sin egen del och för 
arbetets skull. Han säger själv att han har väldigt breda intressen, vilka inkluderar sådant 
som att läsa om teknik och att utföra allmän motion i form av bland annat promenader. 
Ett mer specifikt fritidsintresse är att samla på sig tidningsurklipp om författare och 
böcker samt att arbeta på ett personligt bibliografiskt projekt. 
 
Filip visar intresse för det mesta som handlar om bilar och tycker om fjällvandring. Han 
säger att han tränar två gånger i veckan för att han känner att han måste, samt att han 
skulle vilja åka iväg på resor oftare, framförallt på semestern.  
 
Gertrud gillar att ta del av kulturevenemang som bland annat bio och teater och läser 
ganska mycket, annars gillar hon även att promenera.   
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5.5 Smak 
 
Annika tycker om att läsa, gärna om kulturhistoria, ibland deckare och även lite 
”humoristisk litteratur”. Hon säger också att hon läser en hel del barnlitteratur, både för 
de egna barnen och i arbetssyfte. Hon är inte så förtjust i ”experimentell litteratur”, men 
anser inte att hon läser den allra populäraste litteraturen heller. När vi pratar om musik 
säger Annika att hon inte är speciellt musikintresserad och att hon sällan lyssnar aktivt 
på någonting. Hon nämner dock att hon gillar rock och pop och att hon tycker att U2 är 
bra. Hon lyssnar också på radio och föredrar P1 och P4 och vad gäller tv gillar Annika 
att se på nyhetsprogram och dramaserier, exempelvis Six feet under och 24, men det blir 
också en del Bolibompa tillsammans med barnen. Annika gillar att äta ”vanlig 
husmanskost” och säger även att det blir mycket pasta och ris. Hon föredrar inget 
speciellt att dricka utan nämner att hon använder sig av ”hela spektrat” så som vin, 
vatten, kaffe, te och öl.  
 
Beata gillar att läsa facklitteratur och gärna sådant som handlar om människor, 
exempelvis psykologi, medicin, filosofi och språk. Hon vill att litteraturen ska kunna 
förmedla någonting. När vi talar om musiksmak med Beata nämner hon att hon tycker 
om att lyssna på visor och säger att hon tycker om rytmen i dem. När Beata lyssnar på 
radio föredrar hon program som handlar om samhället och kulturen, exempelvis 
program på P1. Hon är inte förtjust i action och thrillers på tv och menar att hon ska 
kunna gripas av det hon ser på, att det ska finnas någonting att kunna fundera över. Vad 
gäller mat nämner Beata att hon tycker om starkt kryddad mat.  
   
Carin föredrar att läsa deckare, memoarer, biografier och böcker om ”väldigt gammal 
historia” samt böcker om trädgård, men hon påpekar också att hon är en ”allätare”. 
Carin säger att hon har ”fastnat på 70-talet” när det gäller musik och kläder. Hon gillar 
att lyssna på Rolling Stones, Bob Dylan, annan ”gammal proggmusik” och även en del 
klassisk musik. Carin äter mycket husmanskost, men säger att hennes man har blivit 
intresserad av att testa nya recept, vilket har lett till att kosten blivit mer varierad än 
tidigare. När vi pratar om drycker så säger hon att hon dricker te, kaffe, vatten, vin, och 
öl ibland, men att hon inte har någon favoritdryck.   
 
Diana läser mycket barnlitteratur i arbetssyfte, men när hon läser för egen del så gillar 
hon historiska romaner, men säger också att hon läser allt möjligt. Diana lyssnar mycket 
på folkmusik, eftersom hon på sin lediga tid dansar folkdans. Hon nämner Orsa 
spelmän, Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester samt Bruce Springsteen som 
sådant hon brukar lyssna på och säger att hon lyssnar på det hon tycker låter bra, 
oberoende av vilken artist som spelar musiken. När hon lyssnar på radio är det främst 
lokalradiostationen hon väljer och ibland en av de kommersiella kanalerna. På tv ser 
Diana helst nyheter, lekprogram och långfilmer. Hennes favoritfilmer är gamla 
amerikanska musikaler, om vilka hon tycker: ”ju töntigare, desto bättre”. Hon gillar 
dock inte deckare. När det gäller mat för Diana så blir det mycket ”vanlig 
husmanskost”. Dryckerna hon föredrar är ”allt det här vanliga” som kaffe, te, mjölk, 
vatten, vin och juice. Diana påpekar att hon dricker sparsamt med alkohol, men att hon 
inte är någon helnykterist. 
 
Egon föredrar att läsa händelserika böcker som gärna får vara lite sorgliga. Afrikansk 
litteratur intresserar honom, både sådant som handlar om Afrika och litteratur som är 
skriven av ”svarta författare”. Egon har tidigare ansett att deckare inte är bra litteratur 
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men säger att han accepterar genren mer nu och har därför läst deckare lite då och då. 
”Modern litteratur” anser han kan vara ganska tråkig och nämner då speciellt litteratur 
av Carina Rydberg. Egon gillar heller inte Da Vinci-koden av Dan Brown, då han anser 
att mycket i den ”inte är sant”. Egon påpekar att han har ”inskränkt musiksmak” och 
föredrar musik från 60- och 70-talet, så som Bob Dylan och Paul Simon. Även en del av 
de gamla hårdrockarna och vissa svenska sångerskor uppskattas. De moderna 
musikstilarna från 80-talet och framåt uppskattas inte särskilt mycket av Egon då han 
tycker att den musiken är tråkig. När Egon tittar på tv föredrar han att titta på 
nyhetsprogram, vissa dokumentärer, samhällsprogram och en del sport. Han påpekar att 
han aldrig varit särskilt intresserad av sport men tycker ändå om att titta på friidrott och 
långa skid-, cykel- och biltävlingar. Han gillar inte dokusåpor eller ”spänningsfilmer” 
och liknande program, men säger ändå att ”det måste va spänning”. Med radio är 
smaken i stort den samma: nyheter och samhälle är att föredra, men P3 och P4 anser han 
inte är bra. Egon menar att han har ett väldigt praktiskt förhållande till mat och äter mest 
för att han måste, men säger att han tycker om vegetariska rätter. Han dricker mycket 
vatten, men nästan ingen alkohol. 
  
Filip framhåller att han är en allätare i fråga om litteratur, men säger att han bland annat 
gillar att läsa deckare, böcker om människor, ”spännande länder och kulturer” samt 
byggböcker. Filip säger också att han har en ”förkärlek för avdelningarna Prab 
[motorfordon, vår anmärkning] och Qca [mat och dryck, vår anmärkning]”, men vill 
inte framstå som en ”sån där facknörd”. Filip säger att han inte är särskilt musikalisk, 
men sjunger gärna i bilen på väg till arbetet och tycker att det är intressant med 
”worldmusic” och musik från mellanöstern. Han medger att han inte har någon större 
koll på musikfronten. Klädmässigt blir det ofta praktiska, enkla kläder så som ett par 
jeans och en tröja. Filip säger att han gärna äter bland annat svensk husmanskost och 
asiatisk mat och att han, liksom många andra, tycker om att äta och dricka gott. Han 
nämner att han bland annat gillar att dricka vin, öl, whisky och brännvin.  
 
Gertrud anser att hon läser ganska brett, men föredrar romaner och självbiografier av 
kvinnliga författare. För att hänga med i arbetet säger hon att hon måste läsa det mesta 
och kan alltså inte alltid läsa det hon helst vill. Den musik Gertrud gillar bäst är främst 
sådant som hon vuxit upp med och hon nämner Beatles som en grupp hon lyssnar på. 
Hon har även på senare tid börjat lyssna på en del lättare klassisk musik. 
 

5.6 Åsikter om porträtteringar av bibliotekarier 
 
Annika uppfattar framställningen av bibliotekarier som den gamla nidbilden: en sträng, 
hyssjande kvinna med knut i nacken. Hon är dock osäker på om den gamla bilden 
verkligen stämmer överens med hur det är i verkligheten, med tanke på datoriseringen 
av arbetet. En annan uppfattning som Annika har stött på är att bibliotekarier inte läser 
någonting annat än smal litteratur, vilket hon inte håller med om. Hon tycker att de 
rådande uppfattningarna är ganska negativa om man ser till de äldre bilderna men anser 
inte att bilden är negativ i extrema ordalag. Annika upplever att framställningen av 
bibliotekarier har börjat innehålla fler moderna element, exempelvis digital 
informationssökning och liknande.  
 
Beata tror att en del människor kan tycka att bibliotekarieyrket är lite udda. Hon menar 
att alla har en egen och annorlunda uppfattning av yrket än vad exempelvis media har 
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och jämför med ett exempel om att bibliotekarieyrket på en klassåterträff kan te sig som 
ett av de mer ovanliga yrkena. Beata menar också att media numera gärna framställer 
bibliotekarien som udda i samma anda som Sally4. Av de mer traditionella bilderna 
tycker Beata att bibliotekarien framställs som petig, gnällig och att det inte behövs 
någon utbildning för att bli bibliotekarie. Beata tycker inte att de vanliga bilderna av 
bibliotekarien är speciellt positiva och gillar inte tanken på att biblioteket blir förknippat 
med en mängd förbud, även om hon medger att det blir oroligt i biblioteket ibland och 
att det då kan vara befogat att hyssja folk. Beata säger att hon i sociala sammanhang, 
både i och utanför biblioteket, ibland känner att hon förknippas med försenade böcker 
och dåligt samvete. Detta upplever hon som påfrestande.   
 
Carin berättar om en amerikansk film, i vilken en söt, kvinnlig bibliotekarie skildrades. 
Bibliotekarien smög omkring mellan hyllorna och hade håret uppsatt i knut och 
glasögon, men så kom en hjälte och löste upp knuten och tog av henne glasögonen ”och 
då blev hon jättesexig”. Denna skildring menar Carin är ”typiskt USA” och 
”superstereotypi”. Hon berättar också om hur man skämtade om imagen hos de som 
läste till bibliotekarier på 70-talet, som kom ”med sin ryggsäck och sin purjolök som 
sticker upp där ur ryggsäcken” och hade på sig ”lappkängor” och palestinasjalar. Carin 
påpekar att det inte finns liknande stereotyper av lärare som det finns av bibliotekarier 
och att de ses som individer, vilket bibliotekarier också borde ses som.   
 
Diana tycker att bibliotekarien ofta framställs med knut i nacken, glasögon på näsan och 
en grå kofta. Hon nämner filmen Ghostbusters där bibliotekarien är en gammal grå tant 
med glasögon på näsan och som har läst väldigt mycket. Bibliotekarien är även sträng 
och tråkig. Diana nämner också att bibliotekarien brukar gestaltas som sträng, myndig 
och fostrande i äldre romaner. Hon säger att hon tror att det ofta är kvinnor som är 
bibliotekarier, men att hon stött på porträtteringar av manliga bibliotekarier också. Hon 
tror också att bilden av den gamla grå bibliotekarien håller på att förändras med tanke 
på datorernas intågande och utbredning, vilket hon tror leder till ett nytt tänkande och 
sätt att använda biblioteket. Hon säger att ”hela verksamheten är öppnare på ett helt 
annat sätt”. Diana säger också att bibliotekarien förr var en som stämplade böcker, men 
numera tror hon att ”samspelet mellan låntagare och bibliotekarie” har blivit större och 
därmed att bilden av bibliotekarien förändras. Vi frågade Diana om hon kunde se sig 
själv som en stereotyp bibliotekarie och det ansåg hon inte. Hon påpekade dock att i 
viss mån kanske hon är det eftersom hon inte är sportig och för att hon läser mycket, 
men inte i övrigt. 
 
Egon tycker att en vanlig bild av bibliotekarien är den snipiga tanten med glasögon och 
knut i nacken och som är mycket ”ordningspetig”, exempelvis att det ska vara tyst i 
biblioteket och att folk inte ska komma och störa. Han framhåller att bilden, vad gäller 
det ordningsamma, stämde bra överens med honom när han var yngre. Egon tror att 
andra anser att bokprat är enkelt att utföra och att om man har gått på 
bibliotekshögskola så kan man alla böcker utan och innan. 
 
Filip tycker att bibliotekarier vanligen framställs som opraktiska och ”introverta nördar” 
som i princip inte bryr sig om någonting annat än kulturella ting och läser litteratur på 
”Nobel-nivå”. Han tycker att den klassiska bilden med knut i nacken och det snipiga 
                                                 
4 Sally är en karaktär från en tv-serie med samma namn, i vilken hon är bibliotekarie, och porträtteras som 
mycket färgstark, men ändå stereotyp. Sally går alltid sin egen väg, trots att hon ofta betraktas som 
underlig och udda av sina kollegor och människor runt omkring henne.  
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beteendet dyker upp främst i serier och filmer. Filip tycker att bilden är rätt hyfsad ändå, 
med tanke på att de riktigt klyschiga bilderna förhoppningsvis bara stämmer in på 
undantag. Ett tag kände Filip att han i alla lägen inte ville berätta att han är bibliotekarie 
för att han tyckte att det kändes lite ”fjantigt”. Han kan vidare bli irriterad på 
arbetsförmedlare och syokonsulenter som verkar anse att om någon inte kommer på vad 
denne ska utbilda sig till kan hon eller han satsa på att bli bibliotekarie. Han menar att 
”biblioteket inte självklart är den skyddade verkstad som en del tycks tro”.   
 
Gertrud tycker att bibliotekarier ofta framställs som tråkiga och gråa med palestinasjal 
och att de ser lite udda ut. Hon menar att det oftast är en kvinna, är det en man så är han 
speciell på något vis. Gertrud säger att de kan vara lite äldre och avvisande. I samband 
med det berättar hon att vid besök på biblioteket under sin studietid vågade hon aldrig 
fråga om hjälp i lånedisken för att bibliotekarierna verkade så upptagna och avvisande. 
Gertrud anser att en typisk bibliotekarie enligt framställningar har manchesterkavaj och 
glasögon. 
 

5.7 Så är en bra bibliotekarie  
 
Annika tycker att en bra bibliotekarie är lyhörd och trevlig och inte har några 
besserwisserattityder. Hon tycker också att det är viktigt att denne ska vara någorlunda 
insatt i litteraturvärlden och ska kunna känna av vad användarna är ute efter och matcha 
dem med rätt slags information. 
 
Beata tycker att en bra bibliotekarie ska kunna känna av användarens behov och 
önskemål och kunna matcha dem med rätt typ av dokument. Det är också viktigt, tycker 
Beata, att vara noggrann i sitt arbete och att kunna sovra bland all information. Att 
kunna intervjuteknik tycker hon kan vara en fördel. 
 
Carin menar att hur en bibliotekarie ska vara beror på vilken typ av bibliotek hon/han 
arbetar. Hon säger att på ett folkbibliotek måste man tycka om att träffa ”alla sorters 
människor” och på framförallt små bibliotek måste man vara flexibel, eftersom man får 
göra lite av allt där.  
 
Diana anser att en bra bibliotekarie huvudsakligen ska vara serviceinriktad och 
verkligen försöka hjälpa användaren att hitta det denne söker. 
 
Egon tycker att en bra bibliotekarie är både trevlig och vänlig och kan ta sitt arbete 
”med en klackspark”. Det är viktigt också, framhåller Egon, att man inte visar 
nonchalans, varken mot sitt yrke, biblioteket i sig eller användarna, eller är petig och 
grinig, även om man skulle råka ha en dålig dag. Att vara allmänbildad och bred i sina 
kunskaper är också en bra egenskap tycker Egon och säger att det är ”besvärande att 
arbeta när man inte vet nåt om någonting”.   
 
Filip anser att en bra bibliotekarie är både nyfiken, intresserad och prestigelös. En 
bibliotekarie ska även kunna bry sig om och lyssna på folk och kunna matcha dem med 
rätt nivå av information. Kompetens är viktigt tycker Filip och menar både 
utbildningskompetens, livserfarenheter och vanlig allmänbildning. Filip tycker vidare 
att man som bibliotekarie ska vara lite påhittig och kunna sträcka sig en aning bortom 
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de formella gränserna, då han anser att rollen som bibliotekarie ibland innebär ett antal 
förutbestämda ramar för hur man ska vara och hur man ska agera.  
 
Gertrud anser att en bra bibliotekarie ska ha kunskap om böcker och bör ”läsa ganska 
brett”, alltså läsa böcker ur många genrer. Bibliotekarien ska också vara lyhörd, 
servicemedveten, glad och vänlig mot låntagaren. Det är även av vikt att bibliotekarien 
är diskret med vad låntagare frågar efter och lånar och inte avslöja det för andra, en 
slags tystnadsplikt.     
 

5.8 Arbetsuppgifter och tankar om användare 
 
Annikas arbete inkluderar att ansvara för barnavdelningen och dess inköp av böcker och 
att arbeta med skolbibliotekscentralen, som hå ller igång samarbetet mellan små och 
stora bibliotek i orten där hon arbetar. Annika bokpratar i biblioteket hon arbetar på och 
ute på skolor, och liksom andra bibliotekarier står hon även i informationsdisken. I yrket 
känner sig Annika varken som folkbildare eller akademiker, men hon upplever ibland 
att användarna har den uppfattningen att bibliotekariers främsta huvudsyssla i livet är att 
läsa och att de sitter på en oändlig mängd kunskap. Hon tillägger att hon tror att 
användarna tror att hon som bibliotekarie vet vad alla böcker som står på hyllorna 
handlar om. Hon säger också att hon vill visa på att biblioteket består av mer än bara 
böcker, vilket hon tror är en allmän uppfattning. När vi pratar om skillnader mellan 
hennes smak och användarnas smak anser Annika att de i princip inte är så stora. 
 
Beata är inköpsansvarig på biblioteket och har bland annat till uppgift att kontrollera 
aktualiteten i beståndet. Hon ser även till att nyinköpt material får en bibliografisk post i 
bibliotekskatalogen. Beata tror att användarna tror att hon som bibliotekarie har läst 
många fler böcker än vad hon egentligen har. Detta tycker Beata är underligt och jämför 
det med att en anställd i en matbutik skulle ha provsmakat av hela butikens sortiment. 
Dessutom tror Beata att människor gärna bagatelliserar bibliotekariens arbetsuppgifter 
och menar att exempelvis katalogisering och klassificering följer strikta regler och är 
ganska krävande uppgifter. Hon tror att det finns skillnader mellan hennes och 
användarnas litteratursmak eftersom hon tror att hon som bibliotekarie lägger fler 
aspekter på böckerna och läsandet än vad den genomsnittlige låntagaren gör. 
 
Carins arbetsuppgifter består av att ta emot frågor och göra utlån i utlåningsdisken ett 
par gånger i veckan och att ta emot skolklasser. Hon påpekar också att eftersom 
biblioteket är litet så får de anställda där göra en del andra saker också, som inte är 
direkt biblioteksrelaterade. Carin hoppas att biblioteksanvändarna har en annan bild av 
bibliotekarier än den som hon menar förmedlas i bland annat filmer. Hon hoppas att de 
ser att bibliotekarierna ”är precis som alla andra”. Användarna på biblioteket där hon 
arbetar tror hon inte har förutfattade meningar om henne och de andra bibliotekarierna 
där, eftersom de blir mer eller mindre bekanta med varandra. Ibland kan hon dock känna 
att en del är rädda för att ställa frågor och att de försöker tala mer vårdat när de pratar 
med henne som bibliotekarie. I större bibliotek tror Carin att användarna har en annan 
bild av bibliotekarierna och att de kan känna sig lite vilsna i de stora lokalerna. Hon tror 
också att de genomsnittliga användarna och hon har ganska lika smak i litteratur och 
säger också att hon ”kommer väldigt nära de här låntagarna som kommer ofta”, att 
bekantskap ofta uppstår. Carin säger även att hennes uppdrag är att hitta ”rätt litteratur 
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till rätt människa”, och därför försöker hon att inte förmedla en viss typ av litteratur 
enbart för att hon gillar den. 
 
Dianas huvudansvar är barnavdelningen och barnlitteraturen, men hon diskuterar 
områdena med de andra på biblioteket. Hon har arbete i informationsdisken och är en av 
de inköpsansvariga, men hon säger att alla gör lite av allting eftersom hon arbetar på ett 
litet folkbibliotek. Hon är också med i en grupp som har hand om barnkultur i 
kommunen. Diana tror att biblioteksanvändarna har en annan bild av bibliotekarier än 
den som visas exempelvis i filmer eller böcker. Hon menar att de som besöker 
biblioteket där hon jobbar blir bekanta med bibliotekarierna och därför ser besökarna 
dem som ”vanliga människor”. När Diana blir tillfrågad om ”en bra bok” av sina 
låntagare brukar hon vara noggrann med att framhålla att hon bara kan säga vad hon 
själv tycker och alltså inte kan säga något som stämmer för alla. Hon menar att 
användarna inte är en homogen grupp där alla tycker lika. Hon säger dock att hon på ett 
ungefär kan se vad som lånas ut och då tycker hon att hennes egen smak och 
användarnas stämmer ganska bra överens, i alla fall så till vida att det som lånas ut är 
”läsvärt”.      
 
Egon är barnbibliotekarie och ansvarig för lyriksamlingen och hans arbetsuppgifter 
består bland annat av att guida människor som är på studiebesök och att ha bokprat. 
Även om han har mycket att stå i ägnar han också tid till bokuppsättning. Egon trivs 
med sitt arbete med ”barnsidan” av biblioteket, då arbetet alltid är omväxlande och 
intressant. Han säger dock att han ibland kan tröttna på en del ungdomar som ”tjatar” 
och låter mycket, men att han ändå kan ha en viss förståelse eftersom han minns hur det 
var när han själv var ung. Han tycker också att det verkar som om en del användare har 
svårt att ta kontakt med bibliotekarier, vilket han tror beror på att användarna uppfattar 
att bibliotekarierna har så mycket att göra när de är vid diskarna. Egon kan ibland känna 
en viss irritation över sina användares bokval och menar att många av dem läser samma 
sak samtidigt. Han framför en önskan att folk ska variera sig lite mer och hävdar att han 
i jämförelse har en mer exklusiv smak vad gäller litteratur. 
  
Filip är verksamhetsansvarig för kulturen i sin del av staden, vilket innebär mycket 
pärm- och pappersarbete som fått honom att fundera över om han har hamnat fel, med 
tanke på att han är bibliotekarie men att han ibland känner sig som en slags 
”halvbyråkrat” istället. På biblioteket arbetar han med bibliotekariesysslor som att stå i 
informationsdisken och att vara skolbibliotekarie, men han gör även sysslor som inte 
direkt är biblioteksrelaterade eftersom biblioteket är ganska litet. Filip tycker att han 
saknar vissa specialkunskaper vad gäller den datoriserade delen av arbetet och kan 
ibland bli avundsjuk på dem som studerar biblioteks- och informationsvetenskap idag 
då de får med sig sådana slags kunskaper. Filip känner en viss stolthet när användare 
jämför biblioteket han arbetar på med större bibliotek och de kommer fram till 
slutsatsen att ”för att vara bibliotekarier så är de rätt vettiga”. Han nämner också att han 
har stött på folk som tror att han läst varenda bok i biblioteket och säger att det tål att 
diskuteras. Filip tycker dock inte att det är särskilt stor skillnad på litteratursmak mellan 
honom som bibliotekarie och användarna, men menar att en del människor lånar böcker 
som han själv aldrig skulle orka läsa. Han nämner barn och unga som lånar Harry 
Potter som exempel.    
  
Folkbiblioteket där Gertrud arbetar är ganska litet och på grund av detta arbetar alla lite 
med allting. Hon berättar att hon arbetar vid informationsdisken och att det i hennes 
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tjänst ingår att ansvara för litteratur och tidningar på andra språk än svenska samt att 
arbeta utåtriktat mot äldre och funktionshindrade bland annat med att skicka ut böcker 
och att göra hembesök hos dem. Hon anser dock att hon inte längre hinner arbeta lika 
mycket utåtriktat som hon har kunnat tidigare. Hon ser sig som en folkbildare om man 
ser till arbetsuppgifterna och hon tycker att bibliotekarieyrket är under ständig 
förändring, bland annat med tanke på datorernas numera stora utbredning. Hon 
uppfattar att biblioteksbesökarna ibland tror att deras frågor är för små och enkla för att 
gå till lånedisken och fråga bibliotekarien, som hon tror ibland uppfattas som väldigt 
kunnig och överlägsen. Bland annat berättar hon om en del besökare som hon förstått 
velat fråga någonting men som inte riktigt vågat. Dock säger Gertrud också att på det 
folkbibliotek där hon arbetar får personalen och låntagarna en slags relation till 
varandra, vilket hon tror gör att användarna får en bra bild av bibliotekarien. Enligt 
henne finns det användare som har samma smak som hon, men hon säger också att det 
finns en risk att man inte köper in sådant som faller utanför den egna smaken. Där 
menar hon att man måste vara observant och även försöka köpa in sådant som varken 
hon eller övrig personal på biblioteket är så kunniga om.  
 

5.9 Status och statusförbättring 
 
Annika tycker att den nuvarande statusen är låg om man ser till det lönemässiga. Hon 
tror att det har lite grand att göra med att folk inte tror att man måste studera och ha en 
utbildning för att arbeta på ett bib liotek. Hon föreslår som förbättring av detta att 
biblioteken bör satsa mer på marknadsföring, både gentemot politikerna, som håller i 
pengarna, och media så att man når ut till fler människor och fler potentiella användare. 
 
Beata tycker att bibliotekarie rs status är låg, och det speciellt inom 
folkbibliotekssektorn. När vi frågar hur den skulle kunna förbättras funderar Beata ett 
tag men säger sedan att det är en svår fråga, svår i den bemärkelse att det är lätt hänt att 
idéer som verkar bra inte går att genomföra i praktiken.  
 
Carin tycker att bibliotekarier har låg status när det gäller löner, men bra status 
intellektuellt. Hon menar att människor åtminstone inte ser ner på någon för att den är 
bibliotekarie. 
 
Vad gäller lönen tycker Diana inte att en bibliotekaries status är särskilt hög. När hon 
möter människor kan hon däremot känna att den är högre, att en del ”stramar upp sig 
lite”, talar om hur mycket böcker de har hemma och liknande när de får höra att hon är 
bibliotekarie. Den lönemässiga delen tror Diana kan vara svår att höja, eftersom det inte 
går att mäta vad en bibliotekarie gör. Hon tror att om det till exempel skulle kunna 
redovisas siffror över hur många personer som använder biblioteket och hur mycket 
som gjorts under en dag skulle lönen kunna höjas. Hon menar att som det är nu går det 
inte att mäta en bibliotekaries arbete på något vis och därmed inte heller visa vad som 
faktiskt görs.     
 
Egon lever med åsikten att bibliotekarieyrket är ”hemskt lågavlönat” i jämförelse med 
andra yrken. Han anser att statusen alltid varit låg och att just lönen är en bra indikator 
på det.  
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Filip tycker inte att statusen som bibliotekarier har är speciellt hög men menar att det 
beror på vem man frågar. Han uttrycker att statusen är låg för att bibliotekarier har så 
låg lön, han tycker att de har ”skamligt dåligt betalt” med tanke på arbetet de utför och i 
jämförelse med andra yrkesgrupper. Han säger också att den låga lönen kan bero på att 
bibliotekarier ofta framställs som ideellt arbetande. Vi talar lite om vad som skulle 
kunna göras för att förbättra statusen och Filip uttrycker klart och tydligt att mera 
pengar är en av lösningarna.  
 
En bibliotekaries status är låg, tycker Gertrud, speciellt med tanke på lönen. Hon säger 
att hon tror att statusen är så låg för att bibliotekarieyrket är ett kvinnodominerat yrke. 
För att förbättra statusen tror Gertrud att fackligt arbete kan hjälpa och att biblioteken 
ska marknadsföra sina tjänster och visa på allt som biblioteket kan stå till tjänst med, att 
det inte bara handlar om böcker. Hon tror att det är viktigt att poängtera bibliotekets 
resurser, att de har tillgång till databaser och att de är en stor kulturinstitution. Gertrud 
menar att om de skulle ha haft mer tid så hade de kunnat visa upp sig mer och på så vis 
höja sin status. Politikerna ser på bibliotekarierna som enbart utlånare av böcker, enligt 
Gertrud, och därför är lönen och statusen så låg. 
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6 Tolkning av empiriskt material 
 
I vissa situationer har vi generaliserat en aning runt våra respondenter, detta för att göra 
det möjligt att inom alla ämnen kunna tolka och föra resonemang. Det sätt vi har 
presenterat och tematiserat vårt intervjumaterial med hoppas vi ger en mångsidig bild av 
våra respondenter. 
 
Vi tänker oss att våra respondenter befinner sig i det sociala rummet, som i princip är 
den samhällsstruktur de befinner sig och agerar i. Vidare ser vi bland annat bibliotekets 
arbetskontext och familjen som olika sociala fält. Därefter tolkar vi att respondenternas 
habitus är starkt präglat av sådant som uppväxt, nuvarande familjeförhållanden och 
olika erfarenheter och kunskaper som respondenterna har förskaffat sig genom 
utbildning och socialt agerande. Sådant som värderingar och åsikter som respondenterna 
bär med sig är också en del av deras habitus. Med respondenternas symboliska kapital 
menar vi det som är viktigt för respondenterna i egenskap av bibliotekarier, då det 
symboliska kapitalet är starkt förknippat med samhörigheten i en grupp eller bildande 
av klass. 
 

6.1 Respondenterna och deras bakgrund 
 
Alla respondenter kommer från familjer med yrken som, vi tror, generellt förknippas 
med lågt kulturellt kapital, då de flesta är uppväxta i arbetarfamiljer. Detta gör att de 
tillsammans med sina föräldrar och syskon placerade sig ganska långt ner i hierarkin i 
det sociala rummet. Respondenterna kan dock med tiden ha anskaffat sig en högre 
placering i hierarkin med hjälp av kulturellt kapital av det akademiska slaget och även 
genom att tillägna sig annan kultur. Att respondenternas föräldrars yrkestillhörighet 
följer en viss bana, exempelvis, betyder inte automatiskt att de själva kan placeras i 
samma fält och innehar samma typ av kapital nu som de eventuellt hade när de var 
yngre. När respondenterna var yngre var deras habitus antagligen till stor del uppbyggt 
av föräldrarnas. När respondenterna växte upp och blev äldre och kunde skaffa sig egna 
kunskaper och erfarenheter bildades så småningom mer individuella habitus. Detta 
fenomen är inget som står still, utan utvecklas över tid. Enligt Bourdieu (1995, s. 81) 
finns det tre olika byggstenar som utgör habitus varav en av dem är förändringen över 
tid. Denna förändring är alltså del av respondenternas habitus.  
 
Vi tycker att det är en intressant aspekt att många av våra respondenter kommer från så 
kallade arbetarfamiljer. Skulle det kunna vara så att bibliotekarierna valt 
bibliotekarieyrket för att de vill förändra och förbättra sin position i hierarkin i det 
sociala rummet och att de kan jämföras med småborgare (se kapitel 3.5 Olika typer av 
smak)? Respondenterna kanske undermedvetet väljer yrket för att det är ett rimligt sätt 
att förbättra sin position, då yrket ger högre status, men ändå inte så pass hög att de kan 
”se ner” på andra. Bibliotekarieyrket kanske rentav är ett typiskt yrke som passar 
personer som har ett habitus präglat av arbetarklassen, vilken vi dock inte kan säga vara 
homogen. 
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6.2 Utbildning och val av yrke 
 
Anledningen till att vi har frågat respondenterna om deras utbildning och hur de kommit 
i kontakt med biblioteksverksamheten är att vi anser att detta speglar delar av deras 
personligheter och kan kopplas till deras habitus och akademiska kapital. Vi noterar 
också att Wilson (1982, s. 73ff) i det här sammanhanget föreslår att personligheten - 
attityder, kunskaper, vad de tycker om och inte tycker om - har en stor inverkan på 
yrkesvalet.  
 
Av våra sju respondenter ser vi att de flesta inte i första hand sökt sig till 
bibliotekarieyrket, utan varit mer inriktade på någonting annat först och därefter ”varit 
tvungen” att välja yrke eller bara ”råkat” hamna inom biblioteksverksamheten. En av 
dem har explicit uttryckt att hon alltid älskat att läsa och därför valt att bli bibliotekarie, 
men en sådan företeelse måste inte automatiskt innebära att hon velat bli bibliotekarie 
sedan barnsben. Av ovanstående kan eventuellt utläsas att bibliotekarieyrket inte är 
något man drömmer om som liten, men att det kan uppfattas som attraktivt när man 
börjar närma sig vuxen ålder. Detta kan bero på att man som ung möjligen inte uppfattar 
bibliotekarier helt och hållet som en yrkesgrupp. Kanske tror många barn och unga 
(men även vuxna) att bibliotekarier jobbar ideellt och att det inte är ett riktigt yrke, som 
bland annat kräver lång utbildning.  
 
Något som betyder mycket för en aktörs sociala existens i dagens samhälle är de 
ekonomiska och akademiska kapital som en aktör rör sig med och hur pass omfattande 
kapitalen är. Bibliotekarieyrket har, vad vi förstår, sällan varit förknippat med status 
eller varit särskilt attraktivt när det har med det ekonomiska kapitalet att göra då yrket 
ofta anses lågavlönat; en nyutexaminerads lön behöver exempelvis inte skilja sig 
mycket från den bibliotekarie som arbetat i 20 år. Vad vi noterar här är att även om 
respondenterna anser att deras yrkesstatus är relativt låg lönemässigt, så har många av 
dem ett desto högre akademiskt kapital.  
 
Alla respondenter har, efter att de slutligen kommit underfund med vad de vill arbeta 
med, studerat på bibliotekshögskola och de flesta har dessutom även andra typer av 
studier med sig i sin samling av kapital. Studierna utöver bibliotekshögskola varierar 
men är ändå inte helt olika varandra. För det mesta handlar det om sådant som olika 
typer av litteraturstudier, språk, samhällsvetenskapliga ämnen och pedagogik. Vad vi 
förstår har det varit uppskattat bland våra respondenter att studera humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnen. Vi uppfattar också att några av bibliotekarierna först har 
studerat mycket, byggt på sitt akademiska kapital, och sedan insett att det de studerat 
inte lett till något yrke varpå de beslutat att studera på bibliotekshögskola. Vi anser att 
de flesta av våra respondenter, framförallt de äldre, har ett högre akademiskt kapital än 
vad äldre människor i Sverige i genomsnitt har. Enligt Statistiska Centralbyrån (2005) 
hade, år 2004, 11% av Sveriges befolkning i åldrarna 55-64 år eftergymnasial 
utbildning kortare än tre år och 15% hade eftergymnasial utbildning längre än tre år.   
 

6.3 Egenskaper och värderingar 
 
Bortsett från det relativt uppenbara syftet med att fråga efter respondenternas egna 
upplevda egenskaper anser vi att det går att få reda på mycket om en person om man 
känner till några av hans eller hennes ståndpunkter i livet. Sådant som inte framförts 
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explicit finns då mycket sannolikt invävt i deras värderingar och åsikter. Under 
intervjuerna har många värderingar framförts och några ämnen inom detta har varit 
aktuella i varje intervju, exempelvis politiska åskådningar. Även tal om religiositet och 
frågan om respondenterna använder sig av begrepp som kvalitetslitteratur har redogjorts 
i de flesta intervjuer. Vi vill här anmärka på några av de flest förekommande och 
utmärkande värderingar vi stött på. 
 
Våra intryck av mötena med våra respondenter är att trots att de verkar ha ett relativt 
omfattande kulturellt och akademiskt kapital så drar de sig för att framhålla det som en 
utmärkande del av sig själva. Vi får den uppfattningen att de lever med ett högt 
kulturellt kapital men att de inte agerar som om de hade det, vilket vi tolkar skulle 
kunna vara sprunget ur deras uppväxter och således en del av deras habitus. Det kan å 
andra sidan också vara så att deras ovilja att stoltsera med sina kapital är en del av 
exempelvis det kulturella kapitalet. 
 
När vi pratat med respondenterna om deras egenskaper har många funderat en del innan 
de bringat ett svar då de anser att det är svårt att beskriva sig själva. Efter viss eftertanke 
har bland annat uttryckts karaktärsdrag som ”lugn”, ”långsint”, ”hetsig”, ”tolerant”, 
”dyster” och ”envis”. Vissa av dessa egenskaper kanske förväntas finnas hos en 
bibliotekarie inom det sociala fältet som biblioteket utgör och uttrycks kanske därför. 
Det kan också vara en akt av motstånd att respondenterna uttrycker egenskaper som de 
inte tror förväntas av en bibliotekarie för att visa en motpol till den traditionella 
porträtteringen. Vi har uppfattat alla våra respondenter som mycket vänliga, 
tillmötesgående och en del som lite ironiska, ungefär som man kan förvänta sig att 
människor i allmänhet beter sig. Dock är en intervjusituation speciell och det kan hända 
att egenskaper som visas för personer i respondenternas bekantskapskrets inte visats för 
oss och olika egenskaper kan visas privat respektive i yrkesrollen.     
 
I alla intervjuer när vi har tagit upp politiska värderingar har vi fått respons som 
hänvisar till partipolitiken och partival. Vi anser dock att värderingar och åsikter även 
kan vara annat än partipolitik, exempelvis att vara vegetarian eller vilja arbeta för 
mänskliga rättigheter. De som uttryckt någon partipolitisk tillhörighet håller sig till 
vänsterkanten och ingen har uttryckligen sagt sig tillhöra något parti som håller åt 
höger. Att välja att bli folkbibliotekarie bygger möjligtvis på sympatier för 
vänsterpolitik då folkbiblioteken är en del av den offentliga sektorn, vilken försvaras av 
politiken på vänsterkanten. De respondenter som uttryckt sådana sympatier kanske har 
åsikterna med sig från sina föräldrar, som en del av habitus, då arbetarklass ofta 
förknippas med vänsterpolitik. 
 
Att vara religiös och att gå i kyrkan regelbundet tycks inte vara uppskattat bland 
respondenterna. De flesta verkar ha en avslappnad inställning till kyrkan, en sådan 
inställning som vi tror att de flesta i Sverige har. Om en av dem har vi dock 
uppfattningen att denne är fientligt inställd till religion, vilket vi har funderar kring om 
det är en privat åsikt eller om den är gemensam inom professionen. Även om en sådan 
ståndpunkt uttrycks privat kan en person som professionellt yrkesutövande visa sin 
eventuella önskan om ett religionsfritt samhälle, detta trots att bibliotekarier bör framstå 
som neutrala inom många ämnen. Vi tror att respondenternas inställningar i religiösa 
frågor är sprunget ur deras uppväxt och habitus, som en påverkan av föräldrarnas egna 
åsikter.  
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De flesta av våra respondenter visar att de tar avstånd från begreppet kvalitetslitteratur 
och verkar anse att begreppet är svårt att förhålla sig till. En av dem, Carin, verkar dock 
ha en ganska klar definition av begreppet. Många av våra respondenter verkar ha 
restriktioner kring vilken typ av litteratur som ska finnas på ett bibliotek, vilket gör att 
det kan uppfattas som lite motsägelsefullt att värja för begreppet kvalitetslitteratur då 
det verkar finnas med implicit. Vi förstår dock problematiken kring begreppet, då bland 
annat frågan ”Vem bestämmer vad som är kvalitetslitteratur?” är vanlig. Vi tror att 
avståndstagandet från begreppet bottnar i att vilja visa att man som bibliotekarie inte är 
överlägsen andra människor, inte har makt att bestämma vad som är bra och dåligt och 
att visa att man är som människor är i allmänhet. Resonemangen skulle kunna kopplas 
till att vilja visa att man står nära den folkliga smaken. Problematiseringen av begreppet 
kvalitetslitteratur skulle även kunna vara ett resultat av de kritiska förhållningssätt som 
respondenterna fått med i sitt habitus från den akademiska världen.  
 

6.4 Intressen och smak 
 
Syftet med att fråga om respondenternas intressen och smak är att visa på människans 
mångfald. Inte sällan när man stöter på de olika porträtteringar som finns av 
bibliotekarien finns där vissa egenskaper som tycks fastslagna och frekvent 
förekommande, antagligen är våra respondenter mer mångfacetterade. Våra 
respondenters smak och intressen kan delvis vara formade efter vad som förväntas av en 
bibliotekarie och tvärtom kan smaken och intressena vara anledningen till valet av yrke. 
 
Vad gäller respondenternas intressen är läsning överlag framstående, då majoriteten av 
dem nämner detta.  Det kan anses vara lite av en förutsättning för att kunna arbeta på ett 
folkbibliotek, åtminstone om man ser till de populära porträtteringarna, även om det i 
verkligheten kan vara viktigare med informationshantering i övrigt. Läsning, tycker vi, 
kan sägas gagna det kulturella kapitalet. Några av respondenterna säger att de läser det 
mesta och favoriserar inte en eller några speciella genrer. Beatas inställning om att 
litteraturen ska ”förmedla någonting” menar vi kan kopplas till folklig smak, så som den 
är presenterad i kapitel 3.5 (Olika typer av smak), att litteraturen fyller en funktion när 
den läses snarare än att den läses för sin egen del. Vi anser att de flesta av 
respondenterna har en ganska allmän litteratursmak, att de läser både populärlitteratur5 
och mer specifik litteratur. Smidt (2002, s. 311) kommer i sin undersökning med norska 
bibliotekarier fram till att bibliotekarierna huvudsakligen har en litterär smak som ligger 
mellan det höga och det låga och att de dessutom i denna intervall har en stor bredd i sin 
smak. Vi tycker att detta är en slutsats som verkar stämma bra överens med vår studie 
och vi undrar också om svenska och utländska bibliotekarier har mer gemensamt än vad 
som kan tänkas påskina vid första anblick.  
 
Släkt och familj engagerar alla respondenter, men andra intressen som framkommit är 
bland annat motion i enklare former och att ta del av kulturevenemang, men det verkar 
inte vara de mest framträdande intressena. Många av respondenternas intressen anser vi 
är ganska vanliga och förutom vår folkdansare och trädgårdsodlare så är det i princip 
ingen som verkar gå på djupet med någon speciell syssla. Vi ställer oss lite tankfulla till 
faktumet att vilja vara allomfattande i kunskaper och intressen. Vi begrundar om det kan 
vara så att bibliotekarier ”släpper taget” om mer specifika intressen för att istället vara 

                                                 
5 Den litteratur som bland annat finns på bokhandlarnas topplista.  



 51 

så ”bred” och allmänbildad som möjligt för att kunna ge användarna så bra service som 
möjligt. Detta är naturligtvis en lekfull teori och intressena måste inte nödvändigtvis 
hänga samman med yrket. Det kan vara en ren slump att många av våra respondenter 
har övergripande intressen och lika gärna kan vi ha uppfattat deras utsagor som mer 
allmänna än vad de egentligen är.  
 
Tre av respondenterna framhåller tydligt vid olika tillfällen att de inte är intresserade av 
sport, även om två av dem faktiskt nämner intressen som har med sport att göra. Det 
verkar viktigt att framföra ståndpunkten och vi har reflekterat kring varför det skulle 
kunna vara så och vi föreslår detta: Utövandet eller stödjandet av en typ av sport kan 
vara bundet till habitus, en del av respondenternas uppväxt och omgivning. Det kanske 
varken funnits plats eller tid för uppskattandet eller utövandet av sport under uppväxten 
och därmed har det inte blivit en aspekt av respondentens tillvaro trots att det är en 
mycket vanlig företeelse i samhället idag. Det kan givetvis också vara så att 
respondenterna uttryckt sina relationer till sport och sportande med ett ironiskt tonfall 
som för att på skämt passa in i det de anser vara en typisk porträttering av bibliotekarier, 
vilken ofta förespråkar att det är något av tabu att som bibliotekarie gilla sport.  
 
Vi kan se att framförallt en av våra respondenter tar avstånd från många företeelser, som 
vissa typer av musik eller tv-program, vilket kan kopplas till den goda viljan eller 
medelklassen. Detta skulle kunna ses som, enligt vår teori, en ambition att urskilja sig 
från det allmänna och således komma nära den rena smaken och en härskande klass 
inom det sociala rummet. Kan folkbibliotekarier tillhöra den härskande klassen? De kan 
sägas ha ett stort kulturellt och akademiskt kapital, dock sällan ett stort ekonomiskt 
kapital (åtminstone inte ett ekonomiskt kapital som är uppbyggt av den egna lönen), 
vilket enligt Bourdieu är en viktig förutsättning för att tillhöra en härskande klass 
(Seldén 2004, s. 92), alltså bör de inte kunna tillhöra den härskande klassen så länge de 
inte har stort ekonomiskt kapital på grund av arv eller annan inkomst. 
 
I två av våra intervjuer pratar vi om klädsstil, i den ena framkom det att Carin ansåg sig 
vara fast i 70-talet och i den andra berättade Filip att han föredrog praktiska kläder. Vi 
observerade att många av våra respondenter klädde sig i svarta, beiga och enkla kläder, 
gärna med något inslag av en eller två starkare färger. De flesta hade också sandaler 
eller tofflor på sig. Fyra av våra sju respondenter har glasögon. Många av kvinnorna 
hade någon slags enkel pagefrisyr i brunt, blont eller på väg att bli grått och båda 
männen hade kort grått hår. I stort tycker vi att våra respondenter såg ut som ”vem som 
helst” och vi tror inte att deras utseende är utmärkande för just bibliotekarier då 
alldagliga och praktiska kläder bärs av många inom olika professioner. Allt detta tolkar 
vi som tillhörande den folkliga smaken. Vi anser dock att det är orättvist att i detta 
sammanhang ta en respondents tillfälliga klädval för givet då klädsel och stil kan skifta 
från dag till dag. Respondenterna har inte varit särskilt utförliga under intervjun på just 
denna punkt, men detta är ändå inget som bör förbises.   
 
Ingen av våra respondenter har heller visat någon utmärkande smak vad gäller mat och 
dryck. De visar inget speciellt intresse för sådant som skulle kunna uppfattas som lyx 
och kanske är det på grund av vilken typ av kapital och volym av kapital de bär med sig. 
Exempelvis kan deras ekonomiska kapital bidra till att de inte vanligtvis väljer mat och 
dryck som tillhör den rena smaken.  
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6.5 Åsikter om porträtteringar av bibliotekarier 
 
Att vi har ställt frågor om porträtteringar av bibliotekarier och åsikter om dessa till våra 
respondenter beror på att vi har undrat om yrkesverksamma bibliotekarier har filosoferat 
över de rådande porträtteringarna. De ingår trots allt i en yrkesgrupp som det finns 
många olika åsikter om i samhället. Vi tror dock att våra respondenter har en mer 
nyanserad bild av bibliotekarien än vad de mest frekvent förekommande 
porträtteringarna visar och vi tycker att detta är en fråga där respondenternas 
medhållande eller förkastande av bilderna kan bidra till att förstå personen bakom 
uttalandet. 
 
Våra respondenter nämner att bibliotekarier ofta framställs som stränga, grå och tråkiga 
och med knut i nacken samt glasögon. Respondenterna tycker allihop att denna typ av 
porträttering är negativ. Carin kommer in på en tankebana om att det inte finns 
stereotyper om andra yrken på samma sätt som om bibliotekarier. Kanske vet människor 
generellt för lite om bibliotekariers yrke och därför tar de till sig enkla, stereotypa bilder 
om dem, medan det troligen finns mer kunskaper om, exempelvis, vad en lärares arbete 
går ut på och därmed finns det inte en lika tydlig stereotyp om dem.  
  
Några respondenter anser att den allmänna uppfattningen av bibliotekarien håller på att 
förändras tack vare bland annat datorer och annan teknik. Frågan är om även de 
vanligaste porträtteringarna kommer att ändras så småningom. Vi har på känn att den 
genomsnittlige användaren redan vet att riktiga bibliotekarier inte nödvändigtvis är som 
de brukar porträtteras, exempelvis i film. Detta är dock inget vi vet med säkerhet och vi 
anser att det skulle vara ett intressant område att undersöka.  
 
En intressant synpunkt att ta upp här härrör från Filip, som i samband med 
porträtteringar och stereotyper, nämner att han kan bli irriterad på arbetsförmedlare och 
syokonsulenter. Han menar att de verkar anse att om man inte kommer på någonting att 
utbilda sig till så kan man satsa på att bli bibliotekarie. Vi tolkar detta som att 
bibliotekarieyrket även av arbetsförmedlare, som bör ha god insikt i olika yrken, 
uppfattar det som ett enkelt ”tillsvidarearbete”. Den synen, anser vi, måste förändras då 
vi tror att den bidrar till att bibliotekariers lön generellt är låg. Kanske är det 
uppfattningen om vad ett yrke går ut på och dess arbetsuppgifter som är viktigast i fråga 
om lönen och hur yrket porträtteras. Om bibliotekarier skulle framställas med uppgifter 
som kan anses vara kvalificerade kanske det på sikt skulle kunna hjälpa upp yrkets 
anseende i samhället.   
 

6.6 Så är en bra bibliotekarie 
 

Vi har frågat respondenterna om detta då vi anser att det hänger ihop med frågorna om 
personliga egenskaper och vanliga porträtteringar. Vi funderar kring de egenskaper våra 
respondenter anser att en bibliotekarie bör ha och vill framhålla ett förslag inspirerat av 
Wilsons utsagor om att hur en person är till sinnelaget kan ha inverkan på en individs 
yrkesval (1982, s. 73ff). Vi vill göra ytterligare ett inlägg i detta och reflektera över om 
respondenternas förslag möjligtvis kan bottna i deras egna personliga egenskaper. När 
vi ställt frågan explicit om hur respondenterna är egenskapsmässigt har få respondenter 
kunnat ge ett tydligt eller utförligt svar. Vi har en idé om att deras förslag på hur en 
bibliotekarie bör vara undermedvetet ger ett tydligare svar i egenskapsfrågan. Detta är 
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återigen en önskan att visa på den mänskliga mångfalden som undkommit den klassiska 
porträtteringen.  
 
Åsikterna om hur en bra bibliotekarie ska vara är troligen väldigt präglade av vilken 
uppfattning som finns inom professionen, det sociala fältet. Vi tycker oss kunna se att 
våra respondenter anser att en bibliotekarie ska vara serviceinriktad, lyhörd och kunna 
prata med olika typer av människor och känna av vad de är ute efter i biblioteket. I detta 
fall kanske ett stort socialt kapital, utspritt bland många olika människor kan underlätta. 
Vi kan enbart anta hur respondenternas sociala kapital ser ut i detalj, men 
biblioteksbesökarna kan mycket väl tänkas ingå i detta. Allmänbildning och kompetens 
har också kommit på tal att en bibliotekarie bör inneha. Detta kan innebära att de bör ha 
ett stort kulturellt och akademiskt kapital, innehållande både ”skolkunskaper” och 
livserfarenhet. De viktigaste symboliska kapitalen för en bibliotekarie att besitta kan 
nog, enligt ovan, anses vara det akademiska och kulturella. 
 

6.7 Arbetsuppgifter och tankar om användare 
 
Vi har frågat respondenterna om deras arbetsuppgifter för att vidga den populära bilden 
av att bibliotekarier inte gör någonting annat än ställer tillbaka böcker upp på hyllorna, 
är nedlåtande mot användare i referenssamtalet och hyssjar folk när de pratar för högt. 
Likaså har vi spekulerat kring vad våra respondenter tycker och tänker om sina 
användare för att nyansera deras medvetenhet om att användarna inte alltid fördomsfria 
går till biblioteket.  
 
Bibliotekets kontext kan ses som ett socialt fält där respondenterna verkar med andra 
regler och förhållningssätt än vad de exempelvis gör under fritiden där de beter sig efter 
andra typer av normer som passar i just det fältet. Då respondenternas arbetsuppgifter 
bland annat involverar kontakt med människor och förmedling av information kan detta 
tolkas som att deras sociala och kulturella kapital påverkas och påverkar. När de träffar 
människor kan detta bidra till att det sociala kapitalet utökas och i förmedlingsarbetet 
kan det sägas att de delar med sig av sitt kulturella kapital. 
 
De av våra respondenter som arbetar på små bibliotek har talat om att deras låntagare 
förmodligen har en ganska nyanserad bild av dem som bibliotekarier eftersom de kan få 
en slags relation till varandra. Dock resonerar vi här ändå kring att deras låntagare kan 
ha en traditionell uppfattning av bibliotekarier i allmänhet, då de kan se sina 
bibliotekarier som undantag från den uppfattningen. På större bibliotek blir antagligen 
de flesta biblioteksanvändare och bibliotekarier mer anonyma för varandra, men det 
behöver inte nödvändigtvis betyda att användarna har en stereotyp uppfattning av 
bibliotekarierna. 
 
Några av våra respondenter säger att de tror att en del användare tror att bibliotekarier 
känner till alla böcker och kan lokalisera dem utan att behöva söka. Vi spekulerar här 
kring huruvida vissa användare verkligen tror det eller om det bara är en uppfattning 
som bibliotekarierna har om användarna. Låntagare som eventuellt tror att bibliotekarier 
kan hela beståndet kan nog anses ha en ganska romantiserad bild av vad en människa i 
egenskap av bibliotekarie kan utföra. Vad som troligtvis bättre stämmer överens med 
hur det egentligen är, är att bibliotekarierna snarare är mycket kunniga i att söka i 
databaser och kataloger för att på så vis finna material som önskas. 
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En del av respondenterna säger att de tror att de har ungefär samma smak i litteratur 
som en genomsnittlig låntagare. Antagligen så gillar de samma typ av litteratur, men det 
kan också tolkas som att de inte vill visa sig överlägsna andra människor, vilket kanske 
är sprunget ur deras respektive habitus. Några av dem säger dock att de eventuellt har en 
exklusivare smak eller läser på ett annat sätt än gemene man och det är förmodligen inte 
helt och hållet orimligt då många valt yrket utifrån sitt intresse för litteraturen.   
 

6.8 Status och statusförbättring 
 
Vi anser att det allmänt är vedertaget att bibliotekarie r har låg status, men detta beror på 
ur vilket perspektiv det ses. Om vi ser till det ekonomiska kapitalet har bibliotekarier 
relativt låg kvantitet, men om vi ser på, exempelvis, kulturellt eller akademiskt kapital 
har de desto mer. Det är intressant för uppsatsen att höra vad respondenterna har att säga 
om sin status oavsett vad de tycker om den. Kanske har de också några förslag på hur 
statusen kan förbättras om de anser den vara låg eller dålig? Inte alla respondenter har 
kunnat uppbåda ett svar i fråga om status och förbättring av denna. Vi är själva 
medvetna om att det är en komplex och omfattande fråga som kräver längre betänketid 
än vad vi har kunnat erbjuda under intervjuerna.  
 
Det är nödvändigt att ha i åtanke att det finns olika typer av bibliotekarier och att olika 
bibliotekarier har olika status och således befinner de sig på olika platser i det sociala 
rummet. Folkbibliotekarier kan nog sägas ligga längre ner i hierarkin i förhållande till 
exempelvis universitets-, högskole- och vissa företagsbibliotekarier. Kulturellt och 
akademiskt sett bär en bibliotekarie med sig mycket kapital. Dock räcker inte det för att 
bringa en bra status för bibliotekarier. Samtliga respondenter har uttryckt att 
bibliotekarieyrket inte är vidare förknippat med hög status ur ekonomiska aspekter. 
Exempel på hur respondenterna uttryckt sig om det är: ”hemskt lågavlönat” och 
”skamligt lågt betalt”. Andra respondenter påpekar att vissa aspekter av deras arbete 
inte går att mäta och därför syns de inte i statistiken, vilket i princip är den som råder 
över lönesättningen.  
 
En del respondenter ser dock inte bara till bristen på pengar utan många reflekterar över 
att statusen är både hög och låg beroende på hur man ser på den. Exempelvis anses den 
intellektuella och den akademiska statusen vara relativt hög medan statusen är låg på 
andra vis. Vi tycker att dessa resonemang låter ganska rimliga med tanke på att det 
krävs tämligen mycket akademiskt kapital för att bli bibliotekarie, men att det inte ger 
någon utdelning i det ekonomiska kapitalet. De förslag som framkommit av våra 
respondenter, om bland annat att högre lön och marknadsföring skulle kunna förbättra 
anseendet i samhället, är sannolikt tänkbara. Om biblioteket visar vilka resurser som 
finns visar det också indirekt vilka kunskaper som bibliotekarier har och därmed också 
vilka arbetsuppgifter de är kapabla att utföra. När det gäller lönen så anser vi att det är 
en vedertagen norm att yrken med hög lön också får hög status i gemene mans 
perspektiv. Detta behöver inte alltid betyda att enbart högavlönade yrken är viktiga, då 
en del lågavlönade arbeten som utförs är av stor betydelse för samhället trots att det 
sällan bekräftas.  
 
Trots att många av våra respondenter anser att bibliotekarieyrket inte har någon vidare 
hög status vad gäller lönerna så uppfattar vi ändå att de alla trivs i sina arbeten, vilket vi 
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anser är viktigast av allt i val av yrke. Dock anser vi att de som beslutar över vilka löner 
som sätts inte bör anse att bibliotekarier och andra yrkesmänniskor är försumbara på 
grund av detta. Vi anser att chefer inte bör ha möjligheten att kunna anställa människor 
som bibliotekarier till låg lön enbart för att de uppskattar sitt arbete. 
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7 Diskussion och slutsatser  
 
Människan är en komplex varelse som sällan eller aldrig tillåter någon ensidig 
beskrivning av sig själv. Trots detta förkommer många oförtjänta förenklingar vad 
gäller porträtteringar av oss. Detta märks inte minst när vi ser till samhällets olika 
medier och dess framställningar av både individer och företeelser. I detta kapitel 
presenterar vi först vad vårt syfte med uppsatsen har varit, därefter resonerar vi kring 
hur den använda teorin och metoderna har fungerat samt kring vad som eventuellt 
kunde ha förbättrats, följt av besvarandet av frågeställningarna. Därefter fortsätter vi 
diskussionen med ämnen och funderingar som inte passat in i frågeställningarna, men 
som ändå varit intressanta och relevanta för studiens innehåll. Vi avslutar kapitlet med 
förslag på vidare forskning.  
 
Vi har i denna uppsats haft i syfte att problematisera bibliotekarieporträtteringar så som 
de förekommer i medier och i samhället i stort, och för att kunna göra detta har vi 
intervjuat några verksamma folkbibliotekarier om hur de ser på sig själva och sitt yrke. 
Vår förförståelse som har legat i bakgrunden i detta arbete är att bibliotekarier inte alls 
är blygare, tråkigare eller petigare än någon annan människa, trots att en del 
porträtteringar envist håller fast vissa attribut som följt bibliotekarieyrket i många år.  
 
Dessa frågeställningar har vi sökt svar på:  
 

- Hur beskriver folkbibliotekarierna sig själva och hur kan dessa beskrivningar 
tolkas utifrån Bourdieus teorier? 

- Vilka porträtteringar av bibliotekarier är vanligt förekommande, så som tidigare 
forskning presenterar dem? 

- Vad är det för skillnader och likheter mellan folkbibliotekarierna och 
porträtteringarna av bibliotekarier? 

 
Med hjälp av Bourdieus teorier har vi belyst frågeställningarna och dessa teorier har 
varit användbara då de givit ingångar till frågor och ämnen att behandla under 
intervjuerna för att vi sedan skulle kunna analysera och tolka intervjumaterialet. Detta 
har fungerat bra då vi med Bourdieus begrepp fått en god insikt i bibliotekariernas 
tankar om sig själva och sitt yrke och kunnat problematisera de vanligaste bilderna av 
bibliotekarien. Teorierna har i första hand använts i kapitlet om tolkning, där vi kopplat 
företeelser hos våra respondenter till dem. I många avseenden, främst i kapitel 5: Analys 
av empiriskt material, finns teorin också med implicit, där vi förväntat oss att läsaren av 
uppsatsen kan gå tillbaka till teorikapitlet och bli införstådd med att karaktärsdrag kan 
anknytas till något där ur. Vi lämnar således öppet för vissa egna tolkningar av texten.  
 
Våra metoder har övergripande varit att med hjälp av teorierna tolka innehållet i våra sju 
kvalitativa intervjuer. Överlag tycker vi att intervjuerna med bibliotekarier har fungerat 
tillfredsställande då vi blivit trevligt bemötta och fått relevanta svar på våra frågor. 
Dock förmodar vi att det funnits situationer där vi har påverkat respondenterna så till 
vida att de, medvetet eller undermedvetet, tänker på hur de uttrycker sig och vad de 
uttrycker sig om. Dessutom har troligen också vi blivit påverkade i intervjusituationerna 
och således inte tagit alltför hårt på formella tips från exempelvis metodböcker. Även 
analys- och tolkningsarbetet har fungerat bra då vi med hjälp av teorin, som varit 
passande och innehållsmässigt överensstämmande med våra syften i studien, relativt 
oproblematiskt tolkat intervjumaterialet. Tolkningen av empirin hade eventuellt kunnat 
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göras mer ingående, bland annat genom att presentera och tolka materialet person för 
person istället för att dela in det tematiskt, men med respekt för våra respondenter ville 
vi inte göra detta samt dra alltför långtgående resonemang. De resultat vi presenterar 
kan ej anses vara fastställda sådana eftersom de är genomförda med utgångspunkt i våra 
specifika förförståelser. Någon annan med andra förförståelser hade alltså kunnat 
frambringa en annan typ av resultat.  
 
Vissa av våra tillvägagångssätt hade kunnat utföras annorlunda. Vi hade eventuellt 
kunnat förbereda respondenterna bättre genom att i förfrågningsbrevet ge mer exempel 
på vad intervjun skulle handla om då flera av respondenterna inte verkade vara 
tillräckligt införstådda med att en stor del av intervjun skulle handla om dem som 
personer. Ytterligare information hade i så fall givit dem mer tid att fundera på vad de 
anser om sig själva och sitt yrke. Dock hade detta kunnat medföra att respondenterna 
talat med arbetskollegor om den kommande intervjun i förväg och därmed fått en färgad 
tanke om sina egna åsikter, vilket troligen hade givit ett påverkat resultat. Vi hade också 
helt och hållet kunnat göra en annan typ av undersökning med enkäter och på så vis fått 
resultat som speglar fler yrkesverksamma inom professionen. En enkätundersökning 
hade på så vis kunnat ge oss möjligheter att generalisera över yrkeskåren i sin helhet 
och att finna strukturer istället för, som vi har gått tillväga, en djupare undersökning 
med ett färre antal respondenter.  
 

7.1 Hur beskriver folkbibliotekarierna sig själva och hur kan dessa 
beskrivningar tolkas utifrån Bourdieus teorier?  
  
Ingen intervju har behandlat frågor som enbart lett till att respondenterna radat upp 
specifika, enskilda ord för att beskriva sig själva, sina liv och sitt arbete, då kvalitativa 
intervjuer är menade att fungera som ett vanligt samtal. Därför har allt framkommet 
material i de sju intervjuerna tolkats som en beskrivning. Det är viktigt att inte bara ta 
vara på det som framkommer explicit utan också det implicita, exempelvis när tankar 
inte kunnat uttryckas i tydligt uttal, då de möjligen gömt sig i svaret på en annan fråga 
istället.  
 
I en explicit fråga angående de personliga egenskaperna beskrev några respondenter sig 
bland annat med ord som lugn, snäll, blyg, stillsam och omtänksam. Dessa egenskaper 
och liknande är sådana som vi tror människor i allmänhet anser att bibliotekarier 
besitter, men det är för den sakens skull ingen ovanlighet att anse att man själv är lugn 
eller snäll. Dock är specifika egenskaper och företeelser inte förbehållna till en viss 
yrkestillhörighet. Av vad vi själva har upplevt är det sällan vi har hört talas om att 
exempelvis kirurger är typiskt excentriska och gillar att dissekera njurar även på 
fritiden, eller att lapplisor alltid förväntas vara gnälligt aggressiva och som utanför 
arbetet har till hobby att leta efter bilar att sätta böter på. För att visa på den 
mångfacetterade människan åskådliggör vi framkomna egenskaper som vi anser är 
något av motsatser till de ovan nämnda, exempelvis tjurig, hetsig, långsint och stressad. 
Vi anser att även bibliotekarier kan ha mycket att göra och kan drabbas av sådant som 
stress och utbrändhet. En bibliotekarie har inte heller alltid ett gladlynt humör utan kan 
ha en dålig dag och vara lite extra tjurig som vilken annan människa som helst. Andra 
begrepp som förekommit är envis, noggrann, metodisk, tolerant och att ha god 
associationsförmåga. Sådana egenskaper anser vi kan vara till nytta både i arbetet och i 
privata sammanhang och behöver sällan explicit förknippas med dåliga särdrag. Det har 
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också framkommit karaktärsdrag som allmänbildad, social och samhällsmedveten. 
Dessa, anser vi, kan kopplas till bibliotekariernas intelligens och akademiska kapital och 
är dessutom viktiga för att bibliotekarier ska förstå sin och bibliotekets roll i ett 
demokratiskt samhälle där alla ska ha rätt till information och kultur. Ytterligare 
egenskaper som kommit fram är bekymmersfri, samvetsgrann, tankspridd och 
undersökande.  
 
Det är inte enbart alla dessa karaktärsdrag som vi presenterat som rättfärdigar en 
fullständig beskrivning av våra respondenter, då specifika egenskaper bara är en liten 
del av vad det innebär att vara en individ. Även om en persons uttalade egenskaper 
säger en del om denne så är andra förekommande företeelser minst lika viktiga. 
Respondenternas intressen och smak, åsikter och värderingar och vilken typ av 
utbildning de genomgått, är alla grundläggande byggstenar för en beskrivning av 
respondenterna, deras habitus och det sociala rum de befinner sig i. Kanske är det 
sociala fältet och arbetsuppgifterna också med och utformar respondenterna som 
individer, alltså deras habitus. 
 
Vad gäller andra drag som är viktiga för individens uppbyggnad kan vi presentera 
resultat som dessa: Alla respondenter har eller har haft man, hustru eller sambo och 
många av respondenterna har barn, både hemmaboende och utflugna. En del av dem har 
även barnbarn. Flertalet av dem är äldre än 50 år och alla bär på ett relativt stort 
akademiskt kapital, huvudsakligen inom humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnen. Därtill har merparten av respondenterna även haft arbeten inom andra sociala 
fält, förutom biblioteket. Vad gäller värderingar tar de flesta avstånd från begreppet 
kvalitetslitteratur då de anser att detta är alltför komplext för att bringa en klar 
uppfattning om vad det innebär och hur det ska tillämpas i biblioteket. Enligt vår 
tolkning är viljan att ta avstånd från begreppet kvalitetslitteratur ett tecken på att 
bibliotekarierna inte vill visa sig överlägsna användarna, då användarna har rätt att 
avgöra vad de själva tycker är bra litteratur. 
 
De av respondenterna som uttrycker någon partipolitisk åsikt influeras av vänsterpolitik, 
dock inte alltid den som uppträder på yttersta kanten. Är det så att det kan vara 
obligatoriskt att som folkbibliotekarie sympatisera med karaktäristiska delar av 
socialistisk politik? Det är lätt att snudda vid tanken då folkbiblioteken tillhör den 
offentliga sektorn, men eftersom biblioteket ska verka för demokrati så bör många olika 
åsikter finnas representerade bland bibliotekarier, alltså även den typ av åsikter som inte 
försvarar den offentliga sektorn. Folkbibliotekarierna bör dock ha som ambition att 
uppfattas som neutrala inför användarna för att inte propagera för en viss ståndpunkt.   
 
I Sverige, anser vi, att människor uttrycker en avslappnad eller avståndstagande attityd 
till religion och troende, och detta speciellt mot kristendomen. Det finns inte bara en 
slags tro i Sverige längre och religioner och trossystem blandas och omformas så att de 
lättare ska kunna anpassas till de liv människor lever idag. Det är det allmänna 
avståndstagandet vi tror respondenterna hänvisat till när vi noterat att de flesta av dem 
uttryckt ett visst avstånd till religion. Likaså kan detta faktum ha haft en inverkan på en 
del respondenters proklamering om tillståndet att vara sökande eller rentav fientligt 
inställd till religiöst troende. Dock vill vi påpeka att tro inte alltid förknippas med en 
kristen tillhörighet.     
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Intressen som yttrats berör att umgås med familj, släkt och vänner samt att läsa, se på 
film och ta del av kulturevenemang i allmänhet. Även resor ligger varmt om deras 
hjärtan och de båda männen vi har talat med uttrycker visst intresse för motor och 
teknik. Många av respondenterna har tydligt markerat avstånd till sport, men nämner 
ändå att de gillar vissa sportassocierade aktiviteter som exempelvis skidåkning. I övrigt 
kan respondenternas intressen betecknas som stillsamma och inte särskilt fysiskt 
krävande.  
 
Våra respondenter har en mängd arbetsuppgifter att sköta på biblioteket. Bland dessa 
ingår exempelvis att ansvara för kulturfrämjande verksamheter, att bokprata, ansvara för 
utåtriktade verksamheter, ansvara för inköp av medier, att skapa och lägga in 
bibliografiska poster i databaser, att söka information och givetvis att bemöta många 
användare. Av vad vi själva vet är det inte många som verkar ha till kännedom att 
verksamma bibliotekarier har ett stort ansvar vad gä ller arbetsuppgifterna på 
arbetsplatsen, vilka alla är mycket viktiga då de syftar till att på olika vis hjälpa 
människor att nå fram till information och förströelser. Bibliotekariens roll 
arbetsmässigt är alltså att verka för demokratin då den till stor del ämnar tillgängliggöra 
information så att alla människor kan ta del av den. Vi anser således att bibliotekarien 
som yrkesmänniska gör ett viktigt servicearbete i samhället. 
 
Våra respondenters smak uppfattar vi överlag är ganska vanlig och allmän med vissa 
intressanta undantag. Vi anser att de bibliotekarier vi intervjuat i vissa delar kan anses 
tillhöra medelklassens smak, den goda viljan, men även folklig smak. De har ett stort 
kulturellt och akademiskt kapital samt antagligen ett litet ekonomiskt kapital av lönen 
att döma. Vi har lite kännedom om respondenternas sociala kapital i detalj, men detta 
kan grundläggande antas innebära sådant som familj, de närmaste arbetskamraterna och 
kontakterna inom yrkeskåren samt andra vänner. De flesta av dem står i gränslandet 
mellan medelklassens smak samt folklig smak och väldigt få uttalanden kan passa in i 
den rena smaken. Detta tycker vi tyder på att bibliotekarierna inte är överlägsna andra 
utan att de är som människor är i allmänhet, de är ”som folk är mest”. Detta är ett 
användbart begrepp att formulera kring våra respondenters liv och leverne. Dock anser 
vi att det är en aning tvetydigt eftersom vi tycker att det i samhället inte finns någon 
speciell grupp eller speciell typ av människor som är annorlunda och som därför 
behöver jämföras med den övriga populationen för att definiera vad som är ”normalt” 
eller inte. 
   

7.2 Vilka porträtteringar av bibliotekarier är vanligt förekommande, 
så som tidigare forskning presenterar dem? 
 
Av vår presentation av tidigare forskning att döma så råder en övervikt av klassiska eller 
traditionella bilder, där bibliotekarien porträtteras med vad vi anser som typiska attribut. 
De är ofta äldre människor, har en mycket diskret framtoning och framstår ofta med stor 
kärlek till böcker samt innehar karaktärsdrag som blyga, rädda och töntiga. De arbetar 
på bibliotek för att, i den skyddande sfär som deras arbetsplats utgör, kunna gömma sig 
från världen utanför och detta medför att de ofta porträtteras som asociala och 
oförmögna att kunna agera i större grupper av människor. Detta anser vi tillhör en 
relativt sorglig nidbild då vanliga porträtteringar enligt mönster som dessa visar på en 
mycket ensidig bild av en människa. Att gömma sig för omvärlden är därtill en 
komplicerad företeelse som idag i princip är omöjlig att ta sig till. Interaktion med 
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människor på många olika plan och servicemedvetenhet är än viktigare idag än vad det 
varit förut. 
Bibliotekarier framställs också för det mesta som ofrivilliga singlar, utan vare sig släkt 
eller vänner. Släkt och vänner kan naturligtvis finnas med i bilderna implicit eftersom 
bibliotekarien oftast porträtteras i ”sitt rätta element” där människa och yrke sätts i en 
kontext. Samhället idag har förvisso blivit allt öppnare för singellivsstilen, mycket på 
grund av tv-program och annan media, då den inte längre enbart kännetecknar en 
människa i ett sorgligt tillstånd av ensamhet och innehållslös fritid. Dock verkar det 
som om detta endast angår människor som innehar en viss typ av arbete eftersom 
singellivet numera förväntas kantas av både stort socialt kapital och ekonomiskt kapital. 
Vi reflekterar huruvida singellivets positiva mening kan appliceras på yrkesverksamma 
bibliotekarier eller inte då, å ena sidan, professionen ännu är ett sådant som mestadels 
består av en äldre generation som redan haft eller fortfarande har familj. Å andra sidan 
förekommer det allt fler yngre människor inom yrket som kan tänkas redan har 
anammat singellivsstilen som ett alternativ till de traditionella relationerna.    
 
Vidare porträtteras bibliotekariernas arbetssituation ofta som en lugn sådan vilken sällan 
kräver någon vidare utbildning. Dock finns motsatsen till detta också, där bibliotekarien 
är extremt allmänbildad och i princip kan allt. Bibliotekarien porträtteras för det mesta 
som en kvinna, med håret uppsatt i en knut i nacken och med glasögon på näsan och på 
biblioteket förmedlar hon fin litteratur utan att ta hänsyn till vad låntagare egentligen 
vill läsa. Det förekommer även framställningar där bibliotekarien i egenskap av kvinna 
är smart och attraktiv, är det en man så är han ofta smart, men kanske inte alltid 
attraktiv. Motsatsen till den blyga och rädda bibliotekarien finns också och denna är 
istället kontrollerande, aggressiv, bestraffande och hyssjande. Den här typen av 
bibliotekarie har inga hämningar när det gäller att förödmjuka människor som inte 
lämnat tillbaka böcker i tid eller låter för mycket i biblioteket. Inte heller tvekar 
bibliotekarien att bete sig ohyfsat när låntagare kommer med ”för enkla” frågor för att få 
besvarade. Vi har även stött på extrema porträtteringar där bibliotekarierna framstår som 
mördare, då en av dem klyver två barn itu. Detta är, anser vi, en sällsynt porträttering av 
bibliotekarier som snarare framstår som iögonfallande eller komisk än frekvent 
återkommande. En annan förekommande, men också den sällsynt, framställning är 
bibliotekarien som hjälte eller hjältinna, där denna löser mysterier och brott. Det är en 
porträttering som, enligt oss, är övervägande positiv, men som dock är nästan 
uteslutande förbehållen seriernas värld.  
 
I porträtteringarna presenteras bibliotekarieyrket flitigt som en livsstil, att det inte finns 
mycket utanför arbetets ramar förutom att äta och att sova. Det antas gärna att 
bibliotekarier tar med sig yrket hem och att läsning ingår i arbetet, vilket i sin tur 
begränsar det sociala umgänget avsevärt. Bibliotekarien blir således skygg och asocial i 
porträtteringarna. Många av våra respondenter framhävde vikten av deras sociala roll i 
arbetet, vilket går stick i stäv med vanliga föreställningar. Rollen som den sociala 
bibliotekarien måste fungera i alla situationer oavsett om bibliotekarien i fråga har folk-, 
företags- eller fängelsebiblioteket som arbetsfält. Vi menar också att bibliotekarieyrket 
inte är mer av en livsstil än andra yrken samt att bilden som förmedlar yrket som en 
livsstil verkligen behöver ifrågasättas. Vi tycker att Rungstad säger någonting tänkvärt 
när hon i sin uppsats menar att filmskapare väljer att porträttera bibliotekarier just för att 
det är en enkel genväg eftersom ”alla förstår vad det ska föreställa och innebära”. 
(Rungstad 2002, s. 44) Vi anser att denna typ av fenomen inte är strikt bundna till just 
filmvärlden utan förekommer i andra medier också.  
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På samma sätt som vi har sett att fält, habitus och kapital har påverkat hur våra 
respondenter är så kan de vanligaste porträtteringarna vara ett resultat av historiens 
vingslag. Vad som började med unga, ogifta kvinnor som för en låg lön gjorde enklare 
arbeten i biblioteket för att spara tid och möda för männen, spann sedan vidare och 
utvecklades snart till olika vedertagna stereotyper om bibliotekarier idag.   
 
I samband med de porträtteringar som presenterats har vi kommit till insikt om att våra 
förförståelser, som uttryckts tidigare i arbetet, har modifierats något under arbetets gång. 
Under bearbetningen av kapitel 2 (Litteratur och tidigare forskning) har det bland annat 
framkommit fler olika varianter på porträtteringar än vad vi från starten utgått ifrån och 
därmed har våra egna förförståelser påverkats en del då våra tankar både har bekräftats 
och blivit ifrågasatta. Uppsatsen kan även den ha påverkats av detta eftersom vi under 
olika faser i arbetet haft varierade tankar om vad porträtteringarna har betytt för oss. 
Detta behöver inte nödvändigtvis betyda någonting negativt utan kan ha bringat fler 
perspektiv i tolkningsfrågan.  
 

7.3 Vad är det för skillnader och likheter mellan folkbibliotekarierna 
och porträtteringarna av bibliotekarier? 
 
Våra respondenter visar på en klart rimligare och mer mångfacetterad uppsättning 
egenskaper än vad som tycks vara fastslaget och frekvent förekommande i 
porträtteringarna i de olika medierna. Framställningarna av diskreta bibliotekarier kan 
till viss del sägas stämma överens med våra respondenter, åtminstone vad gäller 
utseende, då de bland annat har haft kläder som inte utmärkt sig på något speciellt sätt. 
Även åldern har varit en likhet då många av respondenterna är över 50 år. Däremot 
uppfattar vi att deras personligheter inte är så diskreta som i porträtteringarna. När det 
gäller kärleken till böcker kan våra bibliotekarier anses tycka om att läsa, men de har 
förmodligen inte kärleken till boken som sådan, vilken är vanlig i porträtteringar, där 
det inte tycks spela någon roll vad en bok handlar om så länge det är en bok. Dock finns 
också bilden av bibliotekarien som bara läser och förmedlar fin litteratur. De 
bibliotekarier vi talat med framstår inte som blyga och asociala utan snarare tvärtom, 
vilket strider mot porträtteringarna. Respondenternas arbete är ett sådant där ett stort 
socialt kapital kan vara nyttigt då de träffar mycket folk. Rädsla för att tala med 
människor och en vilja att gömma sig från resten av världen skulle anses opassande. 
Något som framkommer ytterst sällan i medias porträtteringar av bibliotekarier är att de 
har familj, än mer sällan släkt eller vänner vilket inte alls stämmer överens med våra 
respondenter. 
 
En vanlig föreställning är också att arbetet som bibliotekarie är ett lugnt sådant, några 
böcker stämplas och lånas ut och sedan händer inte så mycket mer under en dag. Detta 
är en bild som verkar ligga långt borta från verkligheten då bibliotekarieyrket innebär 
mer än att stämpla och låna ut böcker. Bland våra respondenters arbetsuppgifter ingår 
exempelvis att ansvara för kulturfrämjande verksamheter, ansvara för utåtriktade 
verksamheter, ansvara för inköp av medier, att skapa och lägga in bibliografiska poster i 
databaser och givetvis att dagligen bemöta användare, vilka är, som vi ovan har nämnt, 
viktigt för den demokratiska rollen i samhället. Vi uppfattar tvärtemot porträtteringarna 
att arbetet kan vara allt annat än lugnt och stillsamt, och med tanke på porträtteringarnas 
arbetsuppgifter kunde de inte vara längre bort från verkligheten. En annan vanlig 



 62 

föreställning är att bibliotekarien är extremt bildad och i princip har kunskaper om allt. 
Vi tycker att det är en god tanke men i likhet med många av de andra bilderna är även 
denna en felaktig sådan. Ytterst få människor är kapabla till sådana beteenden eller 
förhållningssätt. Den mest förekommande bilden vad gäller bildning är dock att 
bibliotekarieyrket inte kräver någon utbildning alls, enbart kärleken till boken tycks 
räcka långt. I verkligheten förhåller det sig annorlunda då det behövs en lång utbildning, 
samt ett intresse för allmänbildning och samhällsmedvetenhet, för att kunna bli 
bibliotekarie. De flesta bibliotekarier vi har intervjuat har inte enbart utbildat sig på 
bibliotekshögskola utan även vid ett flertal andra typer av utbildningar, vilket vi anser 
pekar på ett stort akademiskt kapital.  
 
Ett populärt ting är att porträttera den kvinnliga bibliotekarien med håret uppsatt i en 
knut i nacken. Ingen av våra respondenter hade dock denna frisyr, vanligen var 
frisyrerna kortklippta eller, om de hade längre hår, helt enkelt utsläppt. Med tanke på 
hårknuten som förkommer så frekvent funderar vi på om porträtteringarna går efter en 
speciell dress code som inte riktigt finns i verkligheten. Detta skulle även kunna gälla 
de vanligaste bilderna av bibliotekariers klädsel, vilken också ofta porträtteras lika 
stereotypt. Våra respondenters klädsel kan inte direkt klassas som gräll och 
iögonfallande, men stämde inte heller överens med det som de mest populära 
föreställningarna låter påskina. När det gäller gla sögonen, som är vanliga bland 
framställningar, är dessa även vanligt förekommande i verkligheten, då fyra av de sju 
respondenterna bar sådana. Vi tror att detta inte är speciellt för bibliotekarier då synfel 
är en vanlig åkomma även bland andra människor.  
 
En tydlig skillnad mellan de föreställda bibliotekarierna och våra respondenter är 
åsikterna om den fina litteraturen. I porträtteringarna förmedlas denna ofta med blodigt 
allvar, men för våra respondenter är det vanligt att ta avstånd från begreppet och 
resonemang förekommer kring att det viktigaste är vad låntagarna själva vill läsa. 
Respondenterna skiljer sig också från den typen av bibliotekarie som är aggressiv och 
bestraffande eftersom de helst tar avstånd från sådana företeelser. Vi tror inte heller att 
de skulle kunna mörda någon för att de beter sig felaktigt i biblioteket. En annan 
likartad skillnad är att folkbibliotekarierna inte leker hjältar eller hjältinnor, men vi 
tycker däremot att mycket av det de gör i sin yrkeskår och för samhället kan ses som ett 
beundransvärt arbete.      
 

7.4 Fortsatt diskussion 
 
I många texter vi läst, samt när vi talat med våra respondenter, så verkar ordet negativ 
vara ett ord som frekvent används om hur bibliotekarier uppfattas och porträtteras, dock 
utan en berättigande definition, vilket gör att användningen av ordet ibland uppfattas 
som förvirrande. Bland författarna som presenteras i kapitel 2: Litteratur och tidigare 
forskning verkar många ta för givet att vissa egenskaper bör ses som negativa utan att 
egentligen ha resonerat om egenskapen i fråga alltid är en negativ sådan. Som exempel 
kan vi nämna begreppet kontrollerande. Är det alltid negativt, eller är det för att det är 
en del av den stereotypa bilden av bibliotekarien som gör det negativt? När vi pratat 
med respondenterna har de flesta utan vidare eftertanke påpekat att porträtteringarna av 
bibliotekarien är negativ. Måste bilden av en ogift kvinna med glasögon och passion för 
det skrivna ordet vara negativ? Kanske bör uppfattningen av vad som är negativt ändras 
istället?  
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När vi varit ute och genomfört intervjuerna har vi funderat kring våra respondenters 
åldrar då de flesta varit äldre än 50 år. Vi har sett att det är vanligt i porträtteringar att 
bibliotekarien, förutom att det oftast är en kvinna, också är en äldre sådan. Vi spekulerar 
kring om det är en slump att våra respondenter faller så perfekt i den klichén eller om 
det är så vanligt med äldre människor inom professionen som det ofta påpekas. Vi är 
medvetna om att det är ett generationsbyte på gång inom en relativt snar framtid och 
detta troligen på grund av att många bibliotekarier börjar närma sig pensionsålder.  
 
En av våra respondenter resonerade kring att det inte finns stereotypa bilder om andra 
yrken på samma sätt som det finns om bibliotekarier. Denna tanke tycker vi är värd att 
uppmärksamma och diskutera kring varför det skulle kunna vara så. Vi tror att 
människor i allmänhet har liten eller ingen kunskap alls om vad det innebär att vara 
bibliotekarie och att de synliga arbetsuppgifter som den offentliga bibliotekspersonalen 
(inkl. assistenter) utför kan uppfattas som triviala och skapar felaktiga uppfattningar om 
bibliotekariers sysslor. De arbetsuppgifter som är synliga utåt blir alltså de 
arbetsuppgifter som bibliotekarier förknippas med. I och för sig tror vi att det finns 
okunskap kring andra yrken också, men en skillnad skulle kunna vara att bland annat 
bibliotekarieyrket har bagatelliserats lite extra jämfört med exempelvis civilingenjörer, 
snickare, journalister och lärare. Vissa yrken finns det eventuellt större kunskap om och 
det innebär antagligen att de därför inte ligger till grund för stereotyper i lika stor 
utsträckning. 
 
Att bibliotekarieyrket blir föremål för många olika stereotyper och porträtteringar kan 
även bero på att det anses vara ett typiskt kvinnoyrke, åtminstone under det senaste 
århundradet. Vi funderar kring varför yrket inte blivit ett könsneutralt yrke istället och 
därför också kanske undkommit en del av allmänhetens stereotyper av professionen. 
Enligt Harris använder medierna typiska kvinnliga professioner och karikatyrer av dessa 
enbart som en strategi för att kunna producera en handling som involverar en eller flera 
kvinnor och specifika bilder av dessa. Vidare funderar Harris om kvinnor porträtteras 
olika mycket ”kvinnliga” beroende på vilket yrke de föreställs tillhöra. En tuff 
arbetsmiljö med många svåra utmaningar medför exempelvis en bild av kvinnan som 
mindre feminin medan hon i ett typiskt kvinnoyrke med ”lättare arbetsuppgifter” kan få 
utlopp för sina mjukare egenskaper. (Harris 1992, s. 83) Det kan alltid diskuteras vilka 
egenskaper som är kvinnliga respektive manliga och om det verkligen finns en tydlig 
skillnad. Trots att genusperspektivet inte är huvudfokus i arbetet tycker vi ändå att 
Harris resonemang är både intressanta och tänkvärda, då dessa kan återkopplas till 
många av de typiska attribut som en kvinnlig bibliotekarie porträtteras med.  
 
Något annat som är värt att notera är hur manliga respektive kvinnliga bibliotekarier 
porträtteras. Vi har upplevt att när bibliotekarier framställs som män är de ofta 
intelligenta, har mycket kunskaper och klär sig propert medan kvinnliga bibliotekarier i 
större utsträckning saknar akademisk bakgrund samt står för det oprofessionella, tråkiga 
och gråa. Man kan undra om allt detta har att göra med att det inte finns tillräckligt med 
moderna manliga bibliotekarier, vilket leder till att den allmänna opinionen drivs att gå 
tillbaka i tiden för att hämta inspiration från en tid då bibliotekarier alltid var män som 
hade hög status. När det gäller att leva som ungmö/ungkarl förväntas den manliga 
bibliotekarien ha gjort detta val själv medan den kvinnliga är ensam för att hon inte har 
lyckats träffa någon. Detta anser vi tyder på en bild av kvinnan som passiv eller rentav 
offer för omständigheterna, medan bilden av mannen är någon som har kontroll över sitt 
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eget liv. Det förekommer dock både manliga och kvinnliga hjälteaktiga bibliotekarier 
som en slags kontrast till könsrollerna samt det tråkiga, och detta främst i serie r. Dessa 
ger hopp om att uppfattningarna av bibliotekarier är på väg att ges fler olika 
framställningar och bli mer nyanserade.   
 
Om man ser till de traditionella porträtteringarna så anses de generellt vara negativa. De 
är även starkt kopplade till yrkesmänniskans image, vilken enligt Harris är viktig då hon 
påpekar att vi lever i en samtid där ålder och utseende spelar en stor roll för hur våra liv 
ter sig. Hon menar att någon med dålig image kan drabbas av en dålig behandling. 
(Harris 1992, s. 81) Med tanke på hur framställningarna vanligen ser ut av bibliotekarier 
tror vi att de många gånger faller in under denna företeelse. Yrket är en viktig del i 
individers sociala liv då yrkestillhörigheten ofta är det första som det talas om när 
människor möts för första gången. Skulle någon yrkeskår bli förknippad med en dålig 
image kan det få betydande konsekvenser för hur individer från denna känner sig i 
sådana möten, vilket i sin tur kan leda till fortsatt oförändrad yrkesbild om ingen gör 
någonting åt det. Om en yrkeskår lever med en ofördelaktig image kan detta resultera i 
att ingen i framtiden vill söka sig till den. (Prins & de Gier 1995,  s. 9) Wilson föreslår 
att viljan att bli bibliotekarie bottnar i vilken slags bild man själv har av dem (Wilson 
1982, s. 73) och detta bör alltså betyda att personen med viljan i fråga bör ha en mer 
nyanserad bild än gemene man. Denna nyansering tror vi sällan cirkulerar bland 
samhällets andra bilder. Vi tycker att ingen ska behöva skämmas för att tala om vilket 
yrke denne utövar, då vi tror att det är vanligt att en del bibliotekarier drar sig för att i 
olika sociala sammanhang nämna var de arbetar någonstans. Kanske har bävan för att 
berätta om yrkestillhörigheten och därmed oron att bli hånad för denna inverkan på den 
dåliga bilden, vilken ofta innehåller bibliotekarier som har sviktande självförtroende.   
 
Bibliotekariers image kan enligt Bowden bottna i att allmänheten inte har någon vidare 
förståelse om vad det är bibliotekarier gör eller vilka slags plikter och åtaganden de har. 
Han menar också att den klandervärda imagen har med yrkesbeteckningen att göra då 
den associeras med byggnaden, bibliotek, som bibliotekarierna arbetar i. Istället anser 
Bowden att yrkestiteln borde syfta mer på uppgifterna som utförs. (Bowden 1992, s. 30) 
Vi tycker att han har en poäng här och liknar detta med att människor som exempelvis 
arbetar på sjukhus inte kallas för sjukhusare. Kanske är ett namnbyte ett sätt att ställa 
imagen i bättre dager? I en artikel av Hutchins ges exempel på nya beteckningar för 
bibliotek och bibliotekarieyrket. Hans förslag på dessa är att bibliotekarie bör bytas ut 
mot ” informationsspecialist” och bibliotek mot ”informationscenter” [våra 
översättningar] (Hutchins 2000, s. 57). Dessa förslag tycker vi är någonting att 
överväga, speciellt när vi lever i en samtid där information i alla dess former och 
sammanhang är högt värderade och alltjämt eftertraktade. 
 
I medierna talas det mycket om att bibliotekarieyrket har låg status i samhället. Detta 
går att ifrågasätta eftersom det inte alltid är fastställt exakt vad låg status innebär, då det 
genom kontakt med respondenterna har visat sig att vår grupp av bibliotekarier inom 
vissa områden faktiskt kan anses ha relativt högt anseende. Enligt Prins och de Gier kan 
ett yrkes status bygga på utvärderingar av dess olika egenskaper och kring dessa är 
bland annat utbildning för att kunna utöva yrket och inkomst av yrkesutövandet viktiga 
faktorer. Vad som är orsak och verkan vad gäller bibliotekariers ställning i samhället 
kan vara svårt att veta; Exempelvis kan man undra om den låga lönen är en effekt av låg 
status eller om den låga lönen orsakar densamma. (Prins & de Gier 1995, s. 18-21) 
Dock anser vi att det ligger mer i statusfrågan än exempelvis lön och hur pass stort 
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ekonomiskt kapital någon har. Vi har tidigare nämnt att våra respondenters intellektuella 
status är påtaglig genom allmänbildning. Det kulturella kapitalet är även det en stor del 
av respondenternas tillvaro och likaså bär de med sig ett stort akademiskt kapital, och 
allt detta anser vi är delar av vad det innebär att bygga upp en sorts social ställning. En 
av våra respondenter har uttryckt att just folkbibliotekariers anseende är lågt. Kring 
detta resonerar vi om det skulle kunna vara så att bibliotekarier på folkbibliotek anses 
förmedla enbart nöjen (skönlitteratur) och att de inte gör någon viktig nytta jämfört med 
exempelvis bibliotekarier på forsknings- eller företagsbibliotek. Detta stämmer inte till 
fullo överens då det finns så mycket mer än skönlitteratur på dagens folkbibliotek och vi 
tycker att alla typer av bibliotek och bibliotekarier fyller viktiga funktioner och bör 
således inte rangordnas med olika status. 
 
Den romantiserade bilden av bibliotekarien som kan hitta allt utantill i ett bib liotek och 
förmedla detta utan fördröjning skulle kunna vara en typ av uppfattning som i princip är 
sprungen ur porträtteringar i medier. Vi tycker att denna bild i princip borde ge 
bibliotekarier högre status och således också högre lön då den, till skillnad från många 
andra framställningar som vi stött på, visar på en yrkesmänniska som arbetar effektivt 
och professionellt. Dock kan man ifrågasätta om en person är kapabel till att bokstavligt 
leva upp till porträtteringen genom ett helt arbetsliv då ingen i slutändan är mer än 
människa. 
 
Enligt Bruijns är det viktigt att definiera bibliotekariens image i samhället, 
huvudsakligen för att kunna se i vilken utsträckning bilden mäter sig med verkligheten 
men även för att yrket eventuellt ska kunna få en utgångspunkt att ändras ifrån (Bruijns 
1992, s. 36). Vi har ytterligare en lekfull teori om att ifall yrket skulle porträtteras 
mindre stereotypt och mer realistiskt än vad det gör idag, skulle exempelvis små 
förvrängningar av egenskaper i porträtteringarna troligen vara svårare att upptäcka och 
därmed svårare att ta avstånd ifrån. Detta skulle också kunna medföra att vissa 
människors stereotypa bild av bibliotekarien blir svårare att ändra. Om porträtteringen 
ter sig realistisk så tar individer antagligen till sig bilden mindre kritiskt än om den 
förvrängs. I detta fall vill vi reflektera över om det inte rentav är nödvändigt att en eller 
flera stereotypa bilder existerar, så att det finns bilder bland allmänheten så att dessa ska 
kunna uppmärksammas och ifrågasättas.  
 

7.5 Förslag på vidare forskning 
 
Arbetet som sådant har ämnesmässigt varit varierat och bland annat bjudit på många 
intressanta diskussioner. Det har även givit upphov till idéer om liknande ämnen som 
mycket väl skulle kunna vara fokus i vidare forskning. Här presenteras några av dem.  
 
I det här arbetet har bilder och porträtteringar av bibliotekarier problematiserats. Dock 
har vi enbart arbetat med denna profession och därmed lämnat övriga yrkestillhörigheter 
utanför vårt fokus. Någonting som då skulle kunna vidga den här typen av studie är att 
göra jämförelser med andra professioner och se hurdana stereotyper och bilder som 
manifesterar sig i dessa. Då vi bland annat tror att okunskap om yrket är en av orsakerna 
till att människor tar till sig vissa stereotypa bilder av bibliotekarien, är det med stor 
säkerhet att samma antagande kan appliceras på många fler professioner än enbart 
denna. Det finns många yrken att utöva i samhället och ingen har kännedom om alla. 
Likaså är ingen människa till fullo fri från förförståelser eller bilder av andra människor.  
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Vi har i detta arbete använt oss av sju respondenter, ett axplock i bibliotekarie-
professionen, vilka har varit delaktiga i en kvalitativ undersökning. Vad som skulle vara 
en intressant variation av denna uppsats eller en uppföljare är att involvera fler 
informanter och respondenter i arbetet. I ett än mer omfattande projekt kunde man 
intervjua fler yrkesverksamma bibliotekarier, ett tjogtal exempelvis, samt med hjälp av 
enkäter vända sig till allmänheten och fråga vad deras bild är av bibliotekarien, istället 
för att se till mediernas bilder. Medierna idag speglar inte alltid vad var och en tycker, 
utan är ofta ett hopkok av förenklingar och redan vedertagna porträtteringar som 
återanvänds om och om igen. En enkätundersökning tillsammans med intervjuer skulle 
således medföra ett större perspektiv i frågan då allmänheten antagligen har fler 
nyanserade bilder av professionen. Allmänhetens uppfattningar skulle kunna jämföras 
med bibliotekariers uppfattningar om sig själva för att tydliggöra och förändra 
eventuella problematiska förhållningssätt som finns till bibliotekarier och bibliotek.   
 
Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att djupare undersöka 
bibliotekarieprofessionen ur ett genusperspektiv och dess koppling till stereotypen, 
viket vi hittills bara lätt snuddat vid i detta arbete. Bibliotekarien framställs oftare som 
en kvinna än en man, trots att mannen är den som burit titeln som bibliotekarie genom 
århundraden. Porträtteringen av mannen som bibliotekarie är alltså paradoxalt nog både 
sällsynt och sällan varierad. Till detta arbete vore det fascinerande att bland annat ta 
reda på förhållandet mellan bibliotekariens och kvinnans roll i samhället, bilden av 
kvinnan som bibliotekarie och förändringen av dessas gestaltningar över tid. Det vore 
också intressant att se efter hur mannens roll i biblioteksverksamheten förändrats i 
samband med kvinnans intågande i yrket och hur detta påverkat hur vi ser på manliga 
och kvinnliga bibliotekarier idag.   
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8 Sammanfattning     
 
Det florerar många förutfattade meningar om bibliotekarier i samhället och 
porträtteringarna av dem är inte bara många utan också varierade. Med en 
tidningsartikel som publicerades i december 2004 såddes det första fröet till denna 
uppsats. I artikeln redogjordes för en chefsbibliotekarie som stulit böcker från Kungliga 
Biblioteket och en intervjuad kollega ansåg att denna klädde sig för fint för att vara 
bibliotekarie. Vårt syfte i denna uppsats har varit att problematisera bilden och 
porträtteringarna av bibliotekarien som ibland kan anses vara negativ, då den bland 
annat kan ha effekten att folk inte besöker biblioteket på grund av detta. Vi har 
intervjuat några yrkesverksamma folkbibliotekarier för att ställa bibliotekarien i ny 
dager och de frågeställningar vi har arbetat efter är följande:  
 

- Hur beskriver folkbibliotekarierna sig själva och hur kan dessa beskrivningar 
tolkas utifrån Bourdieus teorier? 

- Vilka porträtteringar av bibliotekarier är vanligt förekommande, så som tidigare 
forskning presenterar den?  

- Vad är det för skillnader och likheter mellan folkbibliotekarierna och 
porträtteringarna av bibliotekarier? 

 
Vi har samlat in, för denna studie, relevant litteratur och tidigare forskning som redogör 
för de klassiska porträtteringar som finns om bibliotekarier för att vi ska kunna ställa 
vårt intervjumaterial mot detta. I litteraturen har det bland annat framkommit att 
bibliotekarier framställs som äldre människor, vilka har en diskret framtoning och ofta 
framstår med stor kärlek till böcker. De porträtteras också gärna som blyga, rädda och 
töntiga. De har vanligen inte någon utbildning och arbetar på bibliotek främst för att, 
från den skyddade sfär som deras arbetsplats utgör, gömma sig från världen utanför. Det 
är vanligt att bibliotekarieyrket presenteras som en livsstil och att det inte finns mycket 
utanför arbetets ramar förutom att äta och att sova. Det antas dessutom gärna att 
bibliotekarier tar med sig yrket hem och att läsning av skönlitteratur ingår i arbetet. 
Bibliotekarien är för det mesta en kvinna med håret uppsatt i en knut i nacken och med 
glasögon på näsan och på biblioteket förmedlar hon fin litteratur utan att ta hänsyn till 
vad låntagare egentligen vill läsa. En motsats till bibliotekarien som saknar utbildning är 
porträtteringen av bibliotekarien som omänskligt intelligent och allmänbildad, samt att 
denne känner sitt bibliotek utan och innan. Det finns även mer annorlunda 
porträtteringar, i vilka bibliotekarien bland annat framställs som extremt kontrollerande, 
bestraffande och aggressiv.  
 
Våra teoretiska ansatser tar utgångspunkt i Pierre Bourdieus begreppsteorier med 
sociala rum, sociala fält, habitus samt de olika typerna av kapital. Även begreppen smak 
och klass har varit aktuella då de använts för att placera ut våra respondenters uttalanden 
i en realistisk kontext och jämföra detta med de porträtterade stereotyperna. Bourdieus 
begreppsteorier syftar till att det finns ett eller flera samband mellan smak, social 
tillhörighet och makt och begreppen är till för att ge en förklaring av hur en individ 
formas av sin omgivning. Vår teori i detta arbete har varit att bibliotekarier, och 
specifikt våra respondenter, är som de är på grund av habitus och de typer av kapital de 
har att röra sig med.  
 
För att kunna besvara våra frågeställningar har vi utfört sju kvalitativa intervjuer med 
folkbibliotekarier och dessa kontaktades med en inledande förfrågan via e-post. Alla sju 
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intervjuer spelades in via diktafon, vilka transkriberades så snart varje intervju var 
genomförd. Därefter inleddes analysarbetet. Inledningsvis sammanfattades intervjuerna 
var för sig för att materialet sedan skulle kunna delas in i teman som baserades på hur 
intervjuguiden tidigare utformats. Vidare tolkade vi och reflekterade över 
analysmaterialet med hjälp av Bourdieus begreppsteorier. 
 
I vårt material framkommer det att våra respondenter anser sig inneha egenskaper 
såsom: stillsam, stressad, tolerant, envis, samvetsgrann och social. Vi har också kunnat 
uttolka karaktärsdrag som bekymmerfri, undersökande och allmänbildad. Då specifika 
egenskaper inte enbart bygger upp hur en individ är har vi tolkat allt material som 
framkommit i intervjuerna som en typ av beskrivning. Till detta tillhör bland annat att 
respondenterna har eller har haft man/hustru eller sambo. Många av dem har även barn, 
både hemmaboende och utflugna och en del har till och med barnbarn. Flertalet av 
respondenterna är äldre än 50 år och bär på ett stort akademiskt kapital. Intressen som 
yttrats berör att umgås med familj, släkt och vänner samt att läsa, se på film och ta del 
av kulturevenemang i allmänhet.  
 
Vad gäller partipolitiska åsikter influeras respondenterna av vänsterpolitik. Flertalet av 
respondenterna uttrycker dessutom avstånd till den kristna tron, alternativt uttrycker sig 
vara sökande. Till skillnad från de vanliga porträtteringarna är kvalitetslitteratur 
någonting som de flesta av respondenterna tar avstånd från, då de anser att detta är 
alltför komplext för att problemfritt kunna tillämpas i biblioteket. Enligt vår tolkning är 
viljan att ta avstånd från detta ett tecken på att inte vilja vara överlägsna användarna, då 
dessa har rätt att avgöra vad de själva tycker är bra litteratur. I fråga om respondenternas 
arbetsuppgifter har det framkommit att de exempelvis har hand om kulturfrämjande, 
utåtriktade verksamheter, inköp av medier, bokprat och bemötande av användare. Vi 
anser att deras arbete samhällsmässigt är viktigt eftersom de verkar för att alla 
människor ska ha rätt till information och därmed förespråkar de även för demokratin.      
 
Vi kommer fram till att det finns både likheter och skillnader mellan den porträtterade 
bibliotekarien och våra respondenter. Om man ser till respondenternas liv jämte 
porträtteringarna så visar respondenterna på en mer realistisk bild av hur bibliotekarien 
som människa är och ter sig. De är inget annat än vanliga människor vars profession 
blivit utsatt för många förutfattade meningar. Något annat som vi drar en slutsats om är 
att imagen har en betydande roll för uppfattningar av yrket som sådant och vi resonerar 
kring om det är nödvändigt att vissa extrema stereotyper existerar bland bibliotekarier 
för att allmänheten ska kunna uppmärksamma och ta avstånd från dem.  
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Bilaga 1 
 
Förfrågningsbrev 
 
Hej! 
 
Louise och Therese he ter vi och vi är studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som för 
närvarande är i startgroparna med vår magisteruppsats som ska skrivas under 
vårterminen. Vårt arbete ska belysa förekomsten av stereotyper och klichéer vad gäller 
porträtteringen av bibliotekarier i media. Detta vill vi jämföra med vad yrkesverksamma 
bibliotekarier tycker och tänker om sig själva och sitt yrke, som för att utmana de 
vanligast förekommande uppfattningarna. Vi ska snart, liksom ni själva kanske gör 
dagligen, möta alla dessa fördomar och åsikter i arbetslivet och vi är väldigt nyfikna på 
hur detta ter sig ute på fältet.  
 
Till detta arbete har vi bland annat tänkt genomföra ett antal intervjuer. Om du är 
intresserad av att deltaga i studien, svara via e-post senast den 9:e februari till:  
Louise - s032007@utb.hb.se eller 
Therese - s032127@utb.hb.se  
 
Även om du inte önskar ställa upp skulle vi ändå vilja ha svar om detta så att inga 
missöden uppstår.  
 
Om du har uttryckt ditt medgivande till deltagande i studien kontaktar vi dig via telefon 
(uppge telefonnummer där vi kan nå dig dagtid och kvällstid i e-posten) så snart vi sett 
ditt e-post, för att bestämma tid och plats för intervjun. Denna bör ske personligen och 
gärna på det bibliotek där du jobbar, på en ostörd plats. Vi räknar med att intervjun 
kommer att ta drygt en timme.  
 
För vår del bör intervjun ske senast den 22:a februari. 
 
Övriga frågor angående intervjuerna besvaras med glädje. 
 
Tack på förhand! 
Vänliga hälsningar 
 
Therese och Louise 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Din egen uppfattning om dig själv. 
Ålder 
Egenskaper  
Uppväxt 
Familj (dess yrken) 
Intressen  
Smak (musik, mat, drycker, kläder, litteratur, tv, radio) 
Om du läser mycket - varför läser du det du läser? 
Religiositet 
Värderingar (politiska, filosofiska etc.) 
Klassresa? 
Vad brukar du göra på semestern? 
 
Utbildning 
Ser du dig som akademiker/folkbildare? 
Har du skrivit något inom B&I, artikel, krönika, uppsats el. dyl.? 
 
Hur är din uppfattning av en bra bibliotekarie?  
Vad har du för arbetsuppgifter?  
Tycker du att dina arbetsuppgifter är tydliga att urskilja för en användare? 
Upplever du att användaren misstar dig för att vara bibliotekarie/assistent? 
 
Hur tycker du att bibliotekarier vanligtvis framställs?  
Typisk bibliotekarie?  
Medias bild vs. Användares bild?  
Finns en stereotypisk bild?   
 
Ålder 
Kön 
Egenskaper 
Intressen 
Utseende 
Beteende 
Värderingar  
Religiositet 
Arbetsuppgifter 
Lön 
Utbildning 
 
Ser du på dig själv som en stereotypisk bibliotekarie? 
Anser du bilden av en stereotypisk bibliotekarie vara positiv/negativ? 
Har du tagit del av en, som du anser, orättvis beskrivning av bibliotekarier? 
 
Mötet mellan dig (bibliotekarie) och användaren, känner du ibland av att användare har 
förutfattade meningar om dig? Möts du av några speciella attityder? 
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Hur tror du att din smak förhåller sig till dina besökares smak? 
Använder du uttrycken ”god litteratur” eller ”kvalitetslitteratur”? Vad innebär det? 
Vill du förmedla någon speciell litteratur? 
 
Hur anser du att en bibliotekaries status är? 
Om du tycker den är dålig, hur tror du att man kan förbättra bibliotekariers status, 
kompetens, image, arbetsuppgifter? 
 
 


