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The librarian profession is dominated by women. The aim with this essay is to fmd out how 
men and women in this field get on together, and how they experience their psycho-social 
work situation bearing this in mind. Are there any advantages or disadvantages being a woman 
or a man in this profession? What do the librarians think about the future? Men and women 
working at five different public libraries, where the domination of women is greatest, have 
been interviewed. The essay is based on their opinions and experiences. 

The female and male librarian get on well with each other and have a good cooperation. There 
are not many advantages or disadvantages depending on the sex in the profession, but the 
image, status and salary would probably be better, if there were more men in the profession. 
The library must accept the ongoing information technology development - its future is 
depending on this. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Go ran: 

Anledningen till att jag kom att fastna fOr genuskommunikation i biblioteksvarlden som 
ett amne till en magisteruppsats har manga orsaker. En ar att under kursmomentet 
skonlitterara genrer, togs det upp manga fOrfattare somjag inte har last nagonting av. 
Jag boijade undra lite over varfor det forholl sig sa och upptackte, att jag utan att egent
ligen tanka pa det, automatiskt hoppar over bocker skrivna av kvinnliga forfattare. Jag 
funderade vidare och tankte pa hur min sambo forholl sig tilllasning. Hon laser i stort 
sett allt som jag koper eller rekommenderar, med undantag for science fiction. Jag dar
emot laser sallan mlgon bok som hon har skaffat. Det har forhallandet skulle ju innebara 
ett handikapp for mig, om jag skulle jobba i en upplysningsdisk pa ett bibliotek. Jag 
borjade ocksa fundera pa om det finns andra situationer, dar konet har betydelse for yr
kesutovningen pa ett bibliotek. 

En annan orsak ar att min omgivning reagerade med forvaning pa mitt utbildningsval. 
Forvfmansvart nog var jag inte beredd pa detta. I alia fall inte att reaktionema skulle 
vara sa stora. Jag boijade alltsa fundera pa varfor folk reagerade pa ett sadant satt och 
jag tyckte det skulle vara spannande att soka en del svar. Min egen bakgrund a.r sadan 
attjag inte vet namnvart mycket om konsroller pa arbetsplatser som domineras av kvin
nor. Jag har tidigare i livet enbart arbetat pa kraftigt mansdominerade arbetsplatser och 
inte agnat det har med konsroller en enda tanke. Den insikten forvanade mig mycket 
forst, men nar vi boijade gora litteratursokningar i amnet forstodjag attjag var i gott 

I . 
sallskap med de flesta man. Gor man en sokning i databasen Libris pa kvinnofragor sa \. 

1,, 

:far man betydligt mycket mera "traffar" an om man gor en sokning pa mansfragor. Den 
12 december 1995 tick vi 7624 poster pa kvinnofragor, men bara 317 pa mansfragor. 
Manga bocker om man ar dessutom skrivna av kvinnor for kvinnor. Det ar mitt intryck 
att det ar forst pa senare tid som det kornmit bocker skrivna av man for man. Nar man 
borjar lasa om konsroller inser man snabbt att det ar ett intressant arnne ochjag ser 
fram emot att Ia. lara mig mer om detta. Jag tror attjag kan ha nytta av mer kunskaper 
om detta, bade inom ett kommande yrkesliv och pa "hemmaplan". 

En av anledningama till att jag inte valt detta yrke tidigare i livet ar den langa studieti
den med tillhorande studieskuld och att man, om man :far nagot arbete efter fullgjorda 
studier, inte lyfter nagon lon som star i proportion till den utbildningsinsats som man 
har gjort. Nu nar man har natt "mitten av livet" och skapat en plattform att sta pa, sa har 
den ekonomiska sidan av livets vardag avtagit i betydelse och man kan boija tillgodose 
andra intressen. Jag har all tid trivts bra pa bibliotek och upplevt atmosfaren dar som na
gonting positivt, sa varfor inte forsoka ra ett arbete pa en plats eller omgivning dar man 
vet att man trivs eller ar det bara som lantagare man upplever det sa? Det skall bh 
spannande att Ia. en inblick i hur det kan vara att jobba som bibliotekarie. 
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Annhild: 

Bakgrunden till magisteruppsatsen ar fran borjan en ide fran Goran. Dessa tankar, vad 
galler litteratur och kon och att det sk:ulle ha betydelse for yrket, som Goran namner, bar 
aldrig fallit mig in. Det kanske beror pa att jag ar ganska flexibel i min lasning och 
egentligen inte bryr mig sa mycket om vern som skrivit en bok. Jag gor inte den ur
skiljning, som Goran. Jag valjer gama bocker efter utseende, men framst efter vad som 
star pa baksidan av boken. Precis som Goran kan jag dock tanka mig att det ligger en 
bel deli hans funderingar kring detta. Vidare tankar som sedan utkristalliserats ur detta 
ar intressant och spannande att undersoka och det ska bli roligt och givande att 
tillsammans med Goran skriva denna uppsats. 

Min bamdoms bibliotekarie var just sadan som mytema berattar. En aldre kvinna med 
gratt bar, vilket faktiskt var uppsatt i en knut. Hon hade glasogon med tjocka glas och 
var valdigt respektingivande. Detar min allra forsta bild av en bibliotekarie och den ar 
inte alls overensstiimmande med dagens. Att det ar ett kvinnoyrke visste jag, men 
egentligen ar det inget somjag reflekterat sa mycket over. Varfor vet jag inte. Troligen 
darfor att det inte varit sa aktuellt for mig da, som nu. Manliga bibliotekarier ar nagot 
som jag forst stott pa i vuxen alder. Niir jag boijade utbildningen viintade jag mig att det 
mest skulle vara tjejer, vilket stamde. De killar som fanns med, vad var det som gjorde \ 
att de hade sokt utbildningen? Var det av samma anledning som tjejerna? Kan man dra \ 
nagra paralleller? Jag har ratt veta en del, eftersom jag last tva magisteruppsatser som ' 
kommit i amnet Darfor ska det nu bli spannande att fokusera manliga och kvinnliga 
bibliotekarier ute i arbetslivet och ta reda pa bur de ser pa sin yrkesrolL Har det nagon . 
betydelse, just fOr yrket som sadant, om man iir av det ena eller andra konet? Vart amJ 
nesval, konsrollemas inverkan pa yrkesutovningen, tycker jag ar intressant just for att ; 
det ar kvinnodominans in om yrket Darfor blir det extra spiinnande att ra veta vad den 
manliga sidan tycker. Hur trivs mannen pa denna kvinnodominerade arbetsplats? Re- \ 
flekterar han overhuvudtaget pa det? Vern ar han? Vad ar han for slags person som val~ 
jer detta yrke? l 

Precis som Goran fickjag reaktioner pa mitt yrkesval. Det var det klassiska~ behover du 
sa lang utbildning for att lana ut backer? En och annan visade positiv reaktion, men hos 
vissa kande man att man var "trakig". Om detta, trakig eller ej, Hirval Goran ochjag ra 
svar pa vid vara intervjuer. 

Vi tror att vi kan ha nytta av att vi ar en kille och en tjej som arbetar ihop, da vi ser 
problemstallningen fran olika hall. Ett tag tankte vi forsoka redovisa mer specifikt vilka 
avsnitt som var och en hade skrivit, men det visade sig bli alltfor svart da texterna vav
des mer och mer in i varandra. Det enda kapitel dar nagon form av sarredovisning fore
kommer ar i kapite16, Intervjuema. 

1.2 Syfte 

Att undersoka bur man och kvinnor inom bibliotekarieyrket upplever sin psykosociala \ 
arbetssituation med tanke pa den stora kvinnodominansen i yrket. 
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1.3 Problemomrade 

Bibliotekarieyrket ar ett starlet kvinnodominerat yrke med hlg status i relation till de 
kva1ifikationer som kriivs av en hibliotekarie. P_IocentfOrhcUlandena mellan kvinnor och 
mani yrket iir 80,5 % for kvinnorna och 19,5 %for mannen, enligt Thomas Blomkvist 
(SCBl, muntlig uppgift). Vi iir intresserade av att undersoka hur konsrollerna inverkar 
pa yrkesutovningen inom bibliotekarieyrket. 

• Hur upplevs den psykosociala situationen av man och kvinnor pa arbetsplatser som 
domineras av kvinnor? 

• Upplever man som bibliotekarie av det ena eller andra konet att man har nagra for
eller nackdelar beroende av sitt kon? Ax fordelar for en kvinna detsamma som 
nackdelar for en man och tviirtom? 

• Vilka svarigheter finns det egentligen? 
• Vill man ha det annorlunda? I sa fall varfor? 
• Framtiden, hur ser man pa den? 

1.4 A vgransningar 

Uppsatsen handlar om manliga och kvinnliga bibliotekarier pa folkbibliotek och vi vill 
fokusera hur man som man eller kvinna trivs och verkar inom detta kvinnodominerade 
omrade. Var studie striicker sig inte over en liingre tidsperiod, utan respondenternas 
asikter beskriver tankar och upplevelser man har vid intervjutillHillet. 

Vi har valt att begriinsa var undersokning till fern storre folkbibliotek i Sverige. Med 
storre menar vi huvudbibliotek i orter med mer an 40.000 inv{mare. Darfor kan den inte 
ses som representativ for folkbibliotek i allmiinhet. Pa vatje bibliotek har vi sedan in
tervjuat en manlig och en kvinnlig bibliotekarie. Respondenternas asikter kan inte heller 
representera hela Sveriges bibliotekariekar, eftersom vi har avgriinsat oss till att inter
vjua 10 stye ken. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition bar i mycket kommit att folja den process sorn vi har gatt ige
nom under tillblivelsen. Kapitel 2, 3 och 4 kan i mycket sagas utgora den litteraturorien
tering som har varit en forutsattning for oss for att kunna gora uppsatsen. Vad vi har 
tagit upp dar, ar en Iiten del av det som vi har last och det som vi har last, ar en liten del 
av det som finns. 

• Kapite1 2 har vi agnat at att redogora for den metod och det material vi anviint oss 
av och varfor, samt vilken teoretisk utgangspunkt vi har. 

1 Statistiska Centralbyran. 
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• Kapitel 3 tar upp jamstalldhet,arbetsmarknad och belyser konsro1lema ur ett 
idehistoriskt perspektiv samt tar upp olikheter mellan man och kvinnor liksom 
biologisk och kulturell paverkan. 

• Kapitel 4 handlar om yrket som sadant och tar upp myten om bibliotekarien, hur 
utbildningen bar sett ut och forandrats samt hur yrkesrollen kan se ut idag. 

• Kapitel 5 tar upp sadant som ror den psykosociala sidan pa arbetsplatser, sarskilt da 
med tanke pa relationer mellan man och kvinnor. Tidigare forskning hamnar som en 
underrubrik i detta kapitel och dar tar vi upp sadant som vi tycker bar nara anknyt
ning till vart eget arbete. 

• Kapitel 6 ar vart huvudkapitel dar vi redogor for vara forberedelser infor intervju
erna, deras genomfOrande, redovisning av respondenternas asikter ocb ger vara 
kommentarer till de svar som vi fick. 

• Kapitel 7 ger utrymme till en diskussion utifran de resultat som bar framkommit. 

• Kapitel 8 utgors av en kort sammanfattning. 

4 



• :;; 

2 Metod och teori 

Inledningsvis Histe vi in oss pa en del av de tryckta kallor som finns. Vi borjade med att 
lasa in oss pa konsroller~ manligt ocb kvinnligt. Darefter tittade vi pa sadant som ar 
skrivet om yrkesrollen ocb det tredje momentet blev att gora kopplingen konsroll
yrkesro11 ocb Hisa in oss mer specifikt Mycket av den litteratur vi har last ar i bokform. 
Nar det galler kvinnofragor firms mycket skrivet och dar bar det storsta problemet varit 
att sovra i materialet. Vi bar generellt sett forsokt att arbeta med sa aktuellt material 
som mojligt. Nar det galler tidskrifter, som vi gatt igenom bela argangar av, (BBL2, 

BiS3, DIK4-forum, Kvinnovetenskaplig tidskrift) bar vi endast tittat pa argangar utgivna 
pa 1990-talet. Databaser, som tillhandaballs pa skolan, bar ocksa anvants, bade fOr 
litteratur- och artikelsokning. Har har vi oftast inte begransat oss till en bart 90-talet, 
forutom i de fall dar sokorden givit alltfor mycket material. 

Nar vi hade inforskaffat den kunskap som vi tyckte var nodvandig for att kunna genom
fora undersokningen, tog vi kontakt med cbefema for nagra storre folkbibliotek. Med 
storre bibliotek menar vi att de skall ha minst tio anstallda. Tanken med detta ar att de 
intervjuade skall arbeta i en omgivning dar kvinnodominansen inom yrket ar uppenbar. 
Valet av fo1kbibliotek framfor andra typer av bibliotek beror pa att bar ar kvinnodomi
nansen storre an pat ex forskningsbibliotek. Man utsatts ocksa for allmanhetens var
deringar pa ett satt som inte sker pa andra typer av bibliotek. Vi ville darfor heist inter
vjua bibliotekarier som buvudsakligen arbetar i yttre tjanst. Cbefema pa respektive ar
betsplats hjalpte oss att plocka ut Himpliga personer att intervjua ocb att satta de yttre 
ramama for intervjuema, t ex att tillhandahalla lokaler pa respektive arbetsplats ocb att 
intervjun fick ske under arbetstid. Vi intervjuade tva personer pa varje arbetsplats; en 
manlig och en kvinnlig bibliotekarie. Intervjuema som skedde pa samma arbetsplats 
ville vi gora pa samma dag, dels med tanke pa reskostnad for egen del, men aven med 
tanke pa att den forst intervjuade skulle beredas sa lite tillfalle som mojligt att dela med 
sig av sina erfarenheter fran intervjun till sin kollega som skulle intervjuas senare. Ge
nom att intervjua en kvinnlig och en manlig bibliotekarie pa varje arbetsplats hoppades 
vi kunna fa en bi1d av bur intervjupersonerna ser pa ·sin arbetssituation utifran ett 
kvinnligt ocb ett manligt perspektiv. Genom att gora samma typ av intervjuer pa flera 
arbetsplatser skapade vi forutsattningar for att kunna urski1ja sadant som kan utgora en 
generel1 tendens. Det faktiska genomforandet tas upp mer i detalj i kapitel 6, Intervju
ema s 39. 

Under arbetets gang kom vi mer och mer till insikt om att var undersokning skulle base
ras pa en kvalitativ metod. Detta ar en metod for att "utrona, upptacka, forst a, list a ut 
beskaffenheten eller egenskapen hos nagonting" (Svensson 1996, s 53). Da vi samman
stallde en intervjuguide upplevde vi vara fragor svara att formulera pa ett sadant satt, att 
vi skulle fa var fragestallning besvarad. Vi trodde aven att fragoma kunde upplevas be
svarliga dade bar med varderingar och attityder att gora. For att !a svar, som var rele
vanta for var undersokning var vi tvungna att vara flexibla nog att kunna anpassa fragor
na efter respondenten. Detta gav oss aven tillfalle att fordjupa oss nar det kom upp 

2 Biblioteksbladet. 
3 Biblioteket i samhallet. 
4 Dokumentation, information och kultur. 
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nagot intressant och mojlighet att fraga om tills vi fick ett uttommande svar. Den inter
vjuplan vi anvant bar darfor haft fasta ramar, som vi sedan bar gjort utvikningar fran, 
eftersom det vid kvalitativa intervjuer utvecklas fragor och svar del vis som en foljd av 
tidigare fragor och svar (ibid, s 56). Frageguiden ar utformad pa ett sadant satt, att de 
vida fragoma kommer forst ocb de snavare sedan. Detta gjorde vi for att ge responden
ten mojligbet att fritt utveckla sina synpunkter utan styrning fran oss (Ekholm 1992, s 
74 ). Enligt Svensson ar det viktigt att samtidigt som man skall vara en god intervjuare 
skall man vara en lika god lyssnare. Han sager att lyssnandet sker pa olika nivaer. 

Den forsta nivan: 

Den andra nivEm: 

Den tredje nivan: 

Den yttre rosten. Det som respondenten faktiskt sager. 

Den inre rosten. Det som inte blir klart uttalat. Det som uttrycker 
nagot annat an vad den intervjuade faktiskt sager. 

Att samtidigt som man lyssnar vara observant over tid ocb rum, 
att ge akt pa den tid som passerat, den tid som aterstar, att vara 
uppmarksam pa inneha.llet i intervjun, bar problemomradet tackts 
mosv. 

For att underlatta denna viktiga del, lyssnandet, ar bandspelare och aven anteckningar 
fordelaktigt att anvanda sig av under intervjuer (Svensson 1996, s 68). Dessa bjalpme
del anvande vi oss darfor av vid samtliga intervjuer. Vi tyckte att fOrdelama med detta 
uppvagde de nackdelar som vi tror kan finnas med detta forfarande. Den intervjuade 
kan kanna olust over att spelas in pa band och ha.lla inne med information som banlhon 
annars hade givit ifran sig. Bandinspelningen ger den fordelen att fnlgor ocb svar kan 
boras om och om igen. 

Vi gjorde en ordagrann utskrift av varje intervju fOr att kunna bearbeta informationen 
pa ett grundligt satt. Efter det valdes lampliga ternan som svaren kunde hanforas till. 
Ternan bestamdes utifran det som vi tycker ar viktiga aspekter att ta fram och som 
belyser just det vi vill ha fram i var undersokning. Utifran temaindelningen utkristallise
rades de fragor som fick en overordnad stallning och som forde undersokningen i ratt 
riktning. Darefter tog sjalva bearbetningen av intervjuema vi d. Detta arbetsmoment Hit 
vita den tid det bebovde. Detta moment, sjalva bearbetningen, pagar aven under den tid 
man inte laser utskriftema. Tankar och reflektioner bar man med sig vad man an gor 
(Larsson 1986, s 37). Sedan bar vi last respondentemas svar om och om igen, fOr att 
vara noggranna och ia en klar ocb rattvis uppfattning av materialet. 

2.1 Genussystemet 

Den teoretiska utgangspunkten for vart arbete bygger pa Yvonne Hirdmans genussys
tem. Birdman ar professor i kvinnohistoria och ger med sina tankar kring begreppet ge
nussystem en forklaring till kvinnans sociala underordning. I SOU (Statens offentliga 
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utredningar) 1990:445 och i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3 star att lasa om detta 
och utifran dessa texter har vi gjort denna sammanstallning. 

Hirdman sager att den stora fragan framfor alla andra, just vad galler kvinnoforskare ly
der: 

"Hur kan det komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt har ett 
!tigre socialt varde an man?" (Birdman 1988, s 49) 

K vinnans stallning och hennes roll i samhallet ar ett forskningsornrade som fortfarande 
har mer att utrona. I Sverige har vissa forbattringar skett dar vi nu har drygt 40 % av 
kvinnorna representerade inom det politiska ornradet (Birdman 1990, s 73), ~ortfarande 
n'ider det en viss statiskhet inom manga omraden. K vinnoma utesluts aven i maktutred
ningens direktiv, darfor att det faktum att hon innehar en socialt lagre roll inte har nagot 
att gora med problem vad galler demokrati eller styrning. I dessa anvisningar rader i 
stallet ett resurstankande. Kvinnans socialt lagre stallning ar beroende av brister i vissa 
resurser som t ex ekonomi, kunskap och sjalvfortroende. Detta skall vara en forklaring 
till hennes sarnre stallning pa arbetsmarknaden och aven vad galler lonepolitik och ut
veck:lingsmojligheter. Bakom detta pastaende finns ingen teori eller forklaring till att 
detta skulle stamma. Hirdman menar att med detta omvandlas maktfragan, som finns 
mellan konen, till att istallet bli ett socialt problem. Till detta hor ett konsrollstankande 
dar kvinnorna inordnas under den kvinnliga konsrollen och mannen under den manliga. 
Dessa forklaringar, resurs- och konsrollstankandet, verkar pa sa vis att mannen halls pa 
sin kant for sig sjalv och att kvinnans resurssvaghet ar beroende av det egna konets 
svaghet. 

Under senare delen av 1980-talet framfordes genusteorier inom kvinnoforskningen for 
att overbrygga konsrollstankandet. Med begreppet genus (eng. gender) vill mange en 
snavare och mer tydlig bild av det radande maktforha.llandet mellan man och kvinnor 
och reproduktion av kvinnors underordning. Flera definitioner inbegrips i begreppet. 
Genus kan ses som en sarnmansmaltning mellan manniskan och hennes omgivning. 
Hennes handlande ar beroende av det kulturella arvet och de social a problemen. Genus 
ar ocksa en process i vilk:en miinniskan formas till maskulinum och femininum, vilket i 

I 

sedan ocksa f'ar institutionella konsekvenser. Detta ar en process som varken ar unik 
eller en handelse. I vart samhiillsliv ar denna process en befintlighet, som skapar ord
ning och mening och gor det mojligt att dessa genusformationer tar ett berattigande. 

Genusskapandet skapar hierarkier och olikheter. Genom dessa olikheter, som formas, 
uppstar kvinnlig underordning och mannens Iedande roll. Det kvinnliga genus ar det 
annorlunda och star i motsats till det manliga. Detta tankande, att dela upp manniskor i 
sorter, skapar orsakskedjor. Eftersom man ar en viss sort bor man vara pa en viss plats, 
gora vissa sysslor och inneha vissa egenskaper. Foljden av detta ar att situationer/platser 
konsmarks. Dessa sorter, mannen och kvinnan, struktureras i en viss ordning, ett genus
system. Detta ar det sociala monster som varje samha11e utgors av. Systemet baseras pa 
tva "lagar": 

5 En kommitte tillsatt 1985 pa anmodan av regeringen for att genomfora en utredning 
om maktfordelning och demokrati i Sverige. Yvonne Hirdman var en av ledamotema. 
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-.. 1. Konens isarhallande: Manligt och kvinnligt bor inte blandas. Sarskilda omraden., I 
skilda fran varandra, tillskrivs konen. Till grund for denna syn ligger den biologiska I 
skillnaden; kvinnanlbamafodande och mannen/icke bamafodande. I arbetsdelningen / 
konen emellan, framgar denna skillnad klart. 

2. Den manliga normens dominerande stiillning: Mannen ar manniskan. Han utgor J 

normen for det nonnala och allmangiltiga. / 

Hirdman sager vi dare att mellan man och kvinnor ftnns "osynliga regler" for hur konen 
skall uppfora sig mot varandra, ett genuskontrakt. Dessa genuskontrakt gar sedan i arv j 
fran den ena generationen till den andra. Kontrakten menar Hirdman, ar de omsesidiga ! 
forestallningama och genussystemet ar den process som via kontrakten skapar ny segreJ 
gering och ny hierarkisering. Enligt Hirdman tar mannens sarstallning i vad hon kallar \ 
"komplicerade samhallen", ett sadant varde att den fungerar som en "jarnhard genus- \ 
lag". Hon exemplifterar sitt pastaende med det faktum att da kvinnor antrar tidigare \ 
mansdominerade arbetsomraden sjunker Jon och status, medan da man tar sig in pa tidi- ' 
gare kvinnodominerade omraden istallet dA ger en motsatt effekt (Hirdman 1990, s 79). 
Detta genussystem som Hirdman talar om, reproduceras standigt. Systemet ar seglivat 
och reproduktionen forsvaras med: "det ar som det ar for att det var som det var." 

De genussystem och kontrakt som bildas ser olika ut under olika tider. Hela tiden har 
det varit ett kvinnligt problem som genomsyrar dem. En kort summering av hur kon
trakten sett ut i o1ika tider: 

Hemmafrukontraktet 1930- 1940 -talet: Kvinnorna lockades att fOda fler bam, vilket 
de fick bidrag for. Detta skulle leda till att de stannade i hemmen och inte gav sig ut pa 
arbetsmarknaden, som var mannens sHir. 

Overgangsfas 1950-1960 -talet: Demokratiska tankar. Yrkesarbetande hemmafruar 
okade. K vinnoma ftck en "valfrihet". Ville de yrkesarbeta ftck de sjalva ordna bamtill
syn. Senare ftck man en husmors-avbytare till sin hjalp. Kvinnan var en varelse i tva 
delar. A ena sidan en slags man som borde utveckla och utbilda sig samt yrkesarbeta. 
Hon var aven en kvinna som skulle foda och varda bam. En klyfta skapades mellan 
husmodrar och de "forvarvsarbetande husmodrarna". K vinnorna behandlades som gaster 
pa arbetsmarknaden. Det var en tillfallighet att de var dar och inget bestandigt. Samti
digt behovdes den kvinnliga arbetskraften inom den expanderande offentliga sektom. 
En konflikt som blev svar att dolja. Kvinnans roll som mor ftck en starkt status. Barn
bidrag gavs till modern och utomaktenskapliga bam stod under modems vardnad. For 
mannens del innebar denna period en starkt staUning. Han var i majoritet pa arbets
marknaden och var den som kunde atnjuta ATP6. 

Jamlikhetskontraktet 1965- 1975/80: Kvinnor skulle ha ratt tilllonearbete, darfor 
botjade daghem byggas i stor skala. Det gjordes forsok att bryta den uppdelade arbets
marknaden genom att uppmuntra kvinnor art ta mansyrken. "Pa lika villkor", var det 
gallande mellan konen. Varden av barnen var bada foraldramas angelagenhet. Hemma
frukontrakten overgick till enjamlik framtid for konen. Ordet "kvinna" anvandes neu-

6 Allman tillaggspension. 
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tralt. Det var ett uttjatat begrepp som ocksa i sig sjalvt signalerade sa Jagt varde att man 
undvek att anvanda det. Hon var maka eller foralder eller fanns i ordet "familj". Det ta
lades om "lika roller", men handlade egentligen om kvinnans roll. Forslag som skulle 
begransa mannens arbetstid eller tvinga in honom i hemmet, att varda barnen, forkasta
des. K vinnoma omplacerades fran hemmet till den offentliga sektom. K vinnorna loste 
sina egna problem, bestamda av manliga normer och under manlig kontroll. 

JamstaJldhetskontraktet 1975/80: Lika rattigheter, skyldigheter och mojligheter. 

Den nutida konskonflikten: En kraftigare och synligare konflikt under det sena 1970-
och 1980-talet, pa grund av kvinnans storre roll i samhallet, sarskilt inom arbetsmark
naden, men aven inom politik, utbildning, kulturliv etc. Ju mer kvinnor integreras, desto 
mer problem skapas det inom arbetsmarknaden, politiken osv och aven da for manni
skors privatliv. En mojlighet fmns, menar Birdman, att den stora kvinnomassan i kraft 
av sin mangfald kan forandra den manliga norm en. Den manliga norm vi idag kan se 
maste bela tiden forsvaras och argumenteras for, vilket bidrar till en stegrad konflikt 
mellan konen. K vinnoma ar fortfarande problemet. 

Generellt har kvinnlig arbetstid pa marknaden okat. En liten minskning av mannens ar
betstid kan noteras. Denna forandring, bade vad galler kvinnor och man, har inte med
fort att kvinnornas hemarbete har forandrats eller att mannen tar mer del i arbetet i 
hemmet. Kvinnor arbetar mer an man. Mannen ar vinnare i utveck:Jingen, medan kvin
nornas borda har okat. 

En forandring av systemet kan endast komma till stand nar man bryter mot "lagarna". 
Att k'Vinnor kan gora det man gor osv, att ju mindre isarhallandet verkar, desto svagare 
och illegitimare blir den manliga normen, sager Birdman. "Nar sker detta ?" fragar hon 
sig vi dare. En hypotes hon framfor bygger pa att den manliga normen "flyttar till okant 
omrade". Detta gransoverskridande kan nastan ses som en historiens "drivkraft", sa att 
dar kvinnor kommer in pa tidigare manliga platser, gor manliga sysslor och excellerar i 
manliga egenskaper, forsvinner mannen ut mot nya omraden. Kvinnoma befinner sig 
bela tiden tre steg efter, medan mannen standigt driver civilisationsutveck:Jingen framch. 

I Sverige under 1900-talet kan platsen, sysslorna och egenskapema vara bada konens. 
Darmed inte sagt att det ar sa. Utifn1n det for Birdman fram en andra hypotes vad galler 
genussystemets foranderlighet: 

"Ju mer den intellektuella komponenten dominerar over den biologiska, ju 
st6rre forutsattningar finnsforforandring. "(Birdman 1988, s 59) 

Nar man borjar se bon och han, som ett, att det olika forsvagas och det lika betonas och 
forstarks, ar vi pa vag in i det jamlika samhallet, enligt Birdman. Hon talar om en mork 
och en ljus bild vad galler genussystemet och dess kontrakt. 

Den morka bilden innebar, art trots att det finns krafter fran bada konen, som verkat for 
kvinnans roll och trots att kvinnan ges utlymme pa manga platser i samhallet, har det 
inte skett nagon grundlaggande forbattring gallande kvinnan och hennes villkor. 
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"Genussystemet har gatt in i sin 'postmoderna 'fas och de nya platserna och den 
nya rorelsefriheten har erhallits till ett hogt pris - nar kvinnorna nattfor dem 
oktinda social a platser upptacker de att de tir tomma pa makt, men fyllda av 
ansvar. " (Birdman 1990, s 114) 

Den ljusa bilden talar om en segregering som iindrar kvalitet. De viisentliga genussitua
tionernas betydelse kan upphiivas. En avdramatisering sker. Fortfarande bar vi en man
lig ocb en kvinnlig viirld, men den ligger i samma universum. Segregeringen kommer 
troligen inte att drabba kvinnorna sa hart, eftersom vi idag bar ett samballe dar grund
forutsattningarna ar liknande for bada konen. Den mest "odesdigra" genussituationen 
for kvinnoma bar varit ocb iir den barnafodande ocb fostrande roll en. Den situation som 
dagens kvinnor befinner sig i, gor att fler kvinnor bryter mot genussystemets ordningar 
ocb fler bar forutsattningar att krava ett rattvist ocb del at ansvar for barn och uppfost
ran. 
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Konsrollen 

"En eftermiddag i veckan fore Tacksagelsehelgen hade Tucker gatt dit for att 
skriva en dikt (det gallde hemarbete i engelska). De hade fatt i uppgift att skriva 
pa temat > tackfor nagonting utover-det-vanliga <. 

Tuckers dikt handlade om biblioteket. Darfor skulle han aldrig bli klar 
med den eller visa den for nagon. Han var medveten om att en manlig 
kattalskare sam dessutom alskade bibliotek borde belu'illa detta for sig sjalv. En 
annan sak som han beholl for sig sjiilv var sin starka onskan att bl i 
bibliotekarie. Han ti:inkte sig att han skulle tillkannage det i skolan nagon gang 
da han just hade gjort en avgorande toppinsats i en fotbollsmatch eller erovrat 
hogsta betygfor en uppsats inom nagon tuff specialitet, typ yttre rymdens 
kartli:iggning." (Kerr 1974, s 10-11) 

Denna text ham tad ur en skonlitterar bok for ungdomar, ger en bild av bur Tucker for
soker varna om sin manlighet. Omgivningens syn ar viktig. Han brottas med de krav och 
forvantningar, som firms i samhallet, pa hur man som flicka!kvinna eller pojke/man 
skall vara och bete sig. 

3.1 Jamstalldhet 

Det overgripande malet for jamstalldhetsarbete i Sverige innebar att kvinnor och man 
ska ha samma ri:ittigheter, skyldigheter och mojligheter att: 

• ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 
• varda hem och bam 
• delta i politiska, fackliga och samhalleliga aktiviteter 

Detta arden officiella definitionen av jamstalldhet (SCB 1993). 

Trots att det idag ar ungefar lika manga kvinnor som man ute i forvarvslivet, saar ar
betslivet langt ifranjamstallt. Man kan saga att vi bar en arbetsmarknad for kvinnor och 
en for man. Pa dessa arbetsmarknader ar det olika villkor vad galler loner, arbetsvillkor, 
makt och inflytande. Sverige har en av varldens mest konssegregerade arbetsmarknader 
(Ohlsson 1994, s 16-17) Endast ca 6-7% av alla som forvarvsarbetar gor det i ett yrke 
med jamn konsfordelning ( 40-60 % ). Ovriga yrken ar antingen kvinnodominerade eller 
mansdominerade. Exempel pa yrken medjamn konsfordelning ar larare i teoretiska 
amnen, forsakringstjansteman och personaltjansteman. Badpersonal ar det mest jam
stallda yrket i Sverige (SCB 1991, s 13). Aven positionen inom arbetslivet skiljer sig at 
for kvinnor och man. I den offentliga sektom innehas chefstjansterna endast till 30 % av 
kvinnor. I den privata sektorn ar den annu mindre, 10 %. Dessutom ga11er att ju hogre 
upp i hierarkin man kommer desto mindre kvinnor (SCB 1992, s 5-7). Da skall man 
anda ha i tankama att Sverige och bela Skandinavien framstar som progressiva vid en 
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intemationell jamforelse. Det har lange varit en allman uppfattning att man och kvinnor 
i alit vasentligt ar lika. Jamstalldhetspolitik och lagstiftning har byggt pa detta och mal
sattningen har darfor blivit att skapa fullstandig jamstalldhet i arbetslivet. 

Den forsta jamstalldhetslagen tradde i kraft den 1 juli 1980. Fran den 1 januari 1992 bar 
vi nu en ny jamstalldhetslag, som precis som den tidigare lagen avser forhallandena i 
arbetslivet. Lagens syfte ar att framja kvinnors och mans lika ratt i fraga om arbete, an
stallnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmojligheter i arbetet. Detar detta 
man menar ar jamstalldhet i arbetslivet. Det som ar nytt i den senaste lagen ar att det ar 
framst kvinnomas villkor i arbetslivet som lagen siktar pa att fOrbattra (Lauren 1992, s 
19). 

Kvinnoma ar idag sjalvklara pa arbetsmarknaden, men villkoren dar for man och kvin
nor ar olika. K vinnor innehar sallan chefsstallning, hon bar oftast monotona och rutin
massiga arbetsuppgifter och arbetar inom lagloneyrken. Hon arbetar oftast deltid da bon 
samtidigt som hon forvarvsarbetar forvantas ha huvudansvar for hem och bam. Ur jam
stalldhetssynpunkt ar det grundlaggande problemet att kvinnor och man dominerar 
skilda delar av arbetsmarknaden. Under 1980-talet gjordes insatser i fonn av projekt 
och kampanjer, fOr att flickor och kvinnor skulle satsa pa utbildning och arbete inom 
det mansdominerade omradet. Beroende pa rekryteringspolitiken pa enskilda foretag 
eller forvaltningars arbetsorganisationer bestar den konssegregerade arbetsmarknaden. 
Den som anstaller har ofta en viss forestallning om vad som passar det ena eller andra 
konet. Att bedoma en person med "fel" kon utifran sina individuella forutsattningar gors 
inte. Arbetsgivare anstaller kvinnor pa den kvinnliga delarbetsmarknaden och man pa 
den manliga. De ganger kvinnor anstalls paden manliga arbetsmarknaden beror det of
tast pa att antalet man inte racker till. Denna yrkessegregation bland kvinnor och man 
kommer troligen att besta under en lang tid framover, enligt utredningar som gjorts 
inom detta, savida inte drastiska och mer kraftfulla insatser kommer till stand for att 
bryta detta monster (ibid, s 27-60). 

I paragraf 9 i Jamstalldhetslagen anges att en arbetsgivare ar skyldig att verka fOr en 
jarnn konsfordelning, om man inte bar det pa arbetsplatsen. Detta galler endast vid ny
anstallningar. Vid en nyanstallning skall den som ar kvalificerad och av underrepresen
terat kon anstallas. Denna skyldighet galler endast da bada konen ar lika kvalificerade. 
Dock finns det: 

"inte nagon ovillkorlig skyldighet for arbetsgivaren att i det enskilda fa/let valja 
en arbetssokande av det underrepresenterade konet. " (Lauren 1992, s 1 05) 

Arbetsgivarens skyldighet innebar att man skall verka for jamstalldhetsintresset ian
stallningspolitiken och verka for att utvecklingen gfn at ratt hall (ibid, s 105). 

Antalet bibliotekarier i Sverige 1990, totalt sett var 5.982. Harav ar 80,5% kvinnor och 
alltsa 19,5% man. Bland dessa sa finns det 15 stycken overbibliotekarier (10 man och 5 
kvinnor). Det ingar ocksa 47 stycken bibliotekskonsulenter och bandbibliotekarier7 

(SCB, Thomas Blomkvist, muntlig uppgift). 

7 Bandbibliotekarie = bibliotekarie som enbart handhar inspelade ljud och bildband. 
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3.2 Historisk bakgrund 

For att :ra lite perspektiv pa konsrollsfragan och for att lattare forsta bur dagens konsrol
ler och jamstalldhetsdebatt uppkornmit bar vi tittat lite bakat i tiden for att se hur det 
har sett ut under olika idehistoriska perioder. Vi tror att det ar viktigt att forsta hur 
konspolitiska ideer kan uppsta, hur de forandras och vad som behovs for forandringen. 
A vsnittet tydliggor ocksa att konsroller inte ar n!got statiskt, utan att varderingar och 
attityder forandras i en dynamisk process. Om inget annat anges har vi hamtat materia
let till detta avsnitt fran Peter Thielst bok "Konspolitiska ideer". 

Om man gar tillbaka till nar manniskan fOrst betradde jorden sa var arbetsfordelningen { 
latt. Man utgick helt enkelt fran konens speciftka egenskaper; mannens fysik ocb kvin
nans moderskap. Mannen fick bli jagare och kvinnan samlare, darfor att bon pa grund 
av sitt moderskap hade en begransad rorlighet fran hemmet. Det bar arrangemanget var 
rent praktiskt och hade inga rangmassiga karaktaristika. Man levde under sadan press 
for att klara sin overlevnad att man belt enkelt inte hade tid att tanka pa n!got annat. 
Det som med tiden gjorde slut pa den har harmonin var uppkomsten av privat egendom. 
Agandet har all tid varit starkt knuten till makten och den som ager nagot kan latt stalla 
sig over den som inget bar. Mannen fick tillgang till egendomen genom uppkomsten av 
~et patriarkaliska arvssystem~t, som inne~ar att ~an arver pa d~n manliga sidelf. Via . 
aganderatten sattes den matenella utveckhngen tgang. Denna gJorde att mannen kiev m 
i en offentlighetssfar och kvinnan forvisades till hemmets privatsfar. Den materiella ut
vecklingen forde dock med tiden med sig en allman utveckling av kunskap och insikt, 
som logiskt har oppnat ogonen pa kvinnoma och fort med sig ett frigorelsebehov, som 
visat sig ide olika emancipationsstravandena och till slut lett fram till den debatt som 
finns idag. 

3.2.1 Antikens Grekland 

Borgarkvinnomas plats var i hemmet dar de hade slavar att utfora alit arbete. Kvinnan 
hade ingen bestammanderatt, savida bon inte var anka och bon hade ingenting med den 
demokratiska forsamlingen eller tempeltjanst att gora. Det var vid den har tidpunkten 
som uttrycket "att vad en hysterisk kvinna behover, ar en man", myntades. Det hade att 
gora med grekemas tro att kroppen bolls igang av tva vatskor, blod ocb slem. Blodet 
kom fran hjartat och slemmet fran hjarnan. Livmodern uppfattades som ett organ som 
standigt bebovde fuktighet. Denna fuktighet bildades naturligt vid samlag. Vid sexuell 
avhallsamhet maste kvinnans livmoder soka sig upp mot hjaman dar slemmet bildas. 
Nar detta sker dras mer blod till bjarnan an vad som ar nyttigt. Det uppkommer hysteri 
(grekiska ordet hystera = livmoder). 

3.2.2 Kristendomen 

Kyrkan har visat sig forodande med sin dualistiska livssyn, dvs att man skiljer pa kropp 
och sjal . Detta ar ett arv fran Platon och den grekiska traditionen, men till skillnad fran 
den, sa infor man ocksa en tabuering av kroppen. Kampen mot kroppens drifter var fran 
borjan central i kristendomen. Detta har slagit mot kvinnoma da sjal bar associerats 
med det manliga ocb kropp med det kvinnliga. Kvinnan blir en farlig och forforande 
person som bar synden med sig. Detta bar tagit sig uttryck i t ex haxprocessema under 
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medeltiden. De kvinnor som ar goda ar de som avsagt sig kroppen, som t exjungfru 
Maria. 

3.2.3 Upplysningstiden 

Renassansen hade banat vag for upplysningstiden och dess rationalism genom att i sin 
humanistiska tradition, som satter manniskan i centrum, tinat upp attityden till kvinnan. 
Upplysningstiden praglades av en stark tilltro till det rnanskliga fornuftet. Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) var en av tidens tankare och hans pedagogiska verk "Emile" 
(1762) speglar tiden. Uppfostran for pojkar skulle vara sa konstruerad att den invantar 
pojkens egen utveckling och man ska anpassa uppfostran till att stimulera denna pro
cess. Nagon egentlig styrning satts inte in forran barnet natt ca 11 ar. De sma flickorna 
daremot skall styras med fast hand och bela tiden ovas i sin konsroll. Hon skall uppfost
ras till underdanighet och lydnad. Detar bara rnannen som !ar till gang till upplysnings
tidens ideal. Den har uppfostran galler bara overklassen. Den fattige behover knappast 
nagon uppfostran. Forhallandena tvingar honom till sjalvuppfostran. Detar overklassen 
som ar degenererad genom kulturutvecklingen. Den fattige star naturen och det funk
tionsdugliga mer nara. 

3.2.4 Romantiken 

Ses som en reaktion pa upplysningstidens rationalism och kannetecknas av en langt 
gangen idealism dar hogromantikerna upphojer kvinnan till att enbart vara en vacker, 
till intet fOrpliktigande varelse. Alltsa enbart ett objekt for mannen. 

3.2.5 Liberalismen 

Har finns tva tankare som radikalt skiljer sig at, namligen Charles Darwin ( 1809-1882) 
och John Stuart Mill (1806-1873). Darwin sanktionerade genom sina asikter vetenskap
ligt de familjestrukturer som gallde vid tiden for hans levnad. Darwin upphaver skillna
den mellan manniskor och djur och anlagger en biologisk synvinkel. Han bortser fran 
den sociala process som manniskan har satt i gangjamsides med den biologiska. Kvin
nans underordning till mannen ar ett resultat av evolutionen och varje tal om kvinnans 
natur bortom det evolutionsinriktade ar fantasier. 

I stark kontrast till Darwin star John Stuart Mill som fonnodligen ar liberalismens 
storste teoretiker och filosof Mill menar att frihet ar en forutsattning for lycka. Friheten 
kraver i sin tur jamlikhet. Ingen ar fri med mindre an att hanlhon bar samma form ella 
och reella mojligheter till sjalvverksamhet somalia andra. Genom frihet ochjamlikhet 
skulle man och kvinnor utveckla sig optimalt och astadkomma storsta mojliga 
nytta/lycka for storsta mojliga antal personer. Kvinnans underordning till mannen anser 
Mill vara av socialpsykologisk karaktar, forankrad i en mansdefinierad uppfostran och 
djupt integrerad i samhallsstrukturen. Sa lange det rader ideologisk, politisk eller 
ekonomisk ojamlikhet kommer denna alienering fran konens natur att fortsatta att n1da. 
Tills alla forutsattningar ar lika maste alla domar over kvinnorna vanta. Varje kvinna 
skall fritt :fa valja det yrke som bon anser sig mest lampad for, men detta galler bara den 
ogifta kvinnan. Den gifta kvinnan bar redan gjort sitt yrkesval. Hon har valt det husliga 
arbetet. 
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John Stuart Mill var inte ensam om att ha sadana bar tankar vid denhar tiden. I Sverige 
hade vi Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866). Samtidigt med att han borjade arbeta 
som liberal skribent pa Aftonbladet gav han ut boken ''Det gar an" (1839). En roman, 
som vackte va.Idsam uppstandelse. Dar kritiserade Almqvist det borgerliga aktenskapet 
och uttalade sig for kvinnans ratt till myndighet och arbete. Nar boken kom ut blev det 
en sadan storm att Almqvist mer eller mindre tvingades att avga som rektor for Nya 
elementarskolan i Stockholm dar han hade verkat som rektor mellan aren 1829-1841. 
Almqvists tankar om samlevnad kom i debatten att kallas Det-gar-an-systemet. I 
"Europeiska missnojets grunder" presenterar Almqvist Det-gar-an-systemet i dess 
slutgiltiga form. Hans syn pa samlevnad gick ut pa att man stall de barnet i centrum och 
detta forhojde aven kvinnans anseende, eftersom det ar hon som foder barnen. K vinnan 
och barnens forsotjning skulle inte vara beroende av mannen. Att kvinnan blir huvud
ansvarig for familjelivet beror framst pa att hennes identitet som foralder ar sakrare, 
men ocksa pa att hon bar ett naturligare forhiUiande till barnet. Almqvist loser detta ge
nom att en tredjedel av alit arv efter manliga personer skulle ga till ett Bamforsakrings
verk och ge upphov till ett "bambi drag". Detta bambi drag skulle vara sa val tilltaget att 
kvinnan kunde anstalla hemjalp och sjalv ga uti arbete, utbilda sig eller vad bon ville. 
Aktenskapsformen skulle da bli onodig och olika former av samvaro mellan man, kvin
nor och bam skulle kunna vara mojliga, aven om Almqvist trodde att parbildning aven 
fortsattningsvis skuile besta som regel (Balgard 1973, s 169- 206). 

3.2.6 Socialismen 

Industrialism och kapitalism hade ekonomiska och politiska effekter pa samhallet, men 
kom ocksa att paverka familjestrukturen. Man gick fran produktionsenhet till konsum
tionsenhet dar ens existens hangde ihop med lonearbete. Arbetslonema bestamdes till 
ett minimum, for att man skulle kunna leva och fortplanta sig. Familjen krympte till 
minsta mojliga och den ekonomiska pressen medforde att kvinnoma i aUt stOrre antal 
blev tvungna att bege sig uti produktionen. Kvinnans situation forvarrades. Nu hade 
bon tva jobb, ett oavlonat och ett lagt avlonat. Det vaxte fram en socialistisk medveten
het dar krav pa frihet, jamlikhet och broderskap aven gjorde att kvinnans stallning fick 
en forhallandevis central placering i det teoretiska och politiska arbetet. Charles Fourier 
( 1772-183 7), som var en fransk samhallsfilosof, sociolog och ekonom, foretradde en 
utopisk socialism, som bl a ansag att kvinnorna var den mest underkuvade gruppen, 
utan vars befrielse inga verkliga framsteg var mojliga. Enligt Karl Marx (1818-1883) 
och Friedrich Engels (1820-1895) kommer kvinnoma narmare befrielsen genom att ga 
ut i produktionen och det offentliga livet och pa det sattet skaffa sig ekonomiskt obero
ende. Detta skulle ge upphov till ett hogre familjeliv som enbart betingas av manskliga 
omstandigheter och inte av ekonomiska hansyn. 

3.2. 7 Psykoanalysen 

Psykoanalysen ar en positivistiskt baserad teori om manniskans inre och hennes drifts
liv. Enligt Sigmund Freud (1856-1939) resulterar flickanslkvinnans sexualutveckling i 
ett svagt Ovetjag och penisavund. Denna avund gor att bon standigt kanner sig forforde
lad och ar den bakomliggande orsaken till hennes krav pa jamlikhet och frigorelse i 
hemmet. Freuds omdome om John Stuart Mill var att han var en absurd och ansvarsiOs 
teoretiker. Det finns dock psykoanalytiker, som har tyckt annorlunda. Karen Horney 
(1885-1952) ar en sadan. Ron menar att flickoma kan kanna en viss penisavund, men 
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aven att pojkama kan kanna avund gentemot kvinnoma pa grund av deras brost. Detta 
kan sedan i vuxen alder utvecklas till rena brostfetischismen, som i sin tur reklambran
schen tjanar stora pengar pa. Nara relaterat till detta finns sedan mannens avund pa 
kvinnans moderskap, dar mannens insats i forhallande till kvinnans ar mindre. Detta 
forsoker han kompensera genom att skapa kultur och varden som kan konkurrera med 
kvinnans formaga att satta nytt liv till varlden. Slutresultatet blir att mannen kommer till 
korta och for att havda sig och uppratthalla sin sjalvkansla blir han tvungen att gora det 
pa bekostnad av kvinnan som han da trycker ner och nedvarderar. 

3.2.8 Existentialismen 

Existentialismen uppkom och utbredde sig vid tiden for andra varldskriget. Det fanns 
sociala kriser pa manga hall och fascismen var pa frammarsch. Existentialismen be
handlar fundamentala saker som manniskans existens och de existensiella livsvillk.oren. 
Simone de Beauvoir ( 1908-1986) ar den av existentialistema som mest omfattande har 
behandlat konsrollema. Mannen var den, som till foljd av sin fysiska styrka och kvin
nans bundenhet till moderskapet, blev den som tog de forsta stegen in i kulturen. Kultu
ren blir norm darfor att mannen gjorde den till det och till sin hjalp, for att befasta sin 
stallning, tog han myterna om kvinnligheten. Dessa myter skapades av mannen for att 
befasta den mansorienterade ordningen. Mytema forstor redan pa forhand kvinnomas 
mojlighet till en sjalvstandig existens da hon rent automatisk:t identifierar sig i den roll 
hon tilldelas av mytema. For att forandra kvinnans situation racker det alltsa inte enbart 
med att forandra hennes ekonomiska situation, utan man maste aven forandra mytema 
och de ideologiska forestallningarna. 

3.2.9 Dar det funnits andra tankar ? 

Ett matriarkaliskt samh~ille ar ett samha11e dar kvinnoma harskar over mannen. Att tala 
om ett sadant samhalle gjordes redan 1861 av Bachofen, jurist och vetenskapsman. I sitt 
verk "Das Mutterrecht" tar han upp detta. Med hjalp av fomgrekiska dikter och myter 
ville han bevisa att denna samhallsform funnits tidigare. Han menade att matriarkatet 
kom till stand pa grund av de biologiska banden modern hade med sina barn, 
"moderrattens naturliga kraft", enligt Bachofen. Mannen skulle sedan ha gjort uppror 
och byggt ett samhalle pa "den gudomliga fadersprincipen" (Kulick 1987, s 15-16). 

Under samma period arbetades ett schema fram som visade pa samhallsutvecklingen. 
Det var en amerikansk antropolog, L. H. Morgan som var upphov till detta (1877). Han 
menade att ett samhalle dar alla var jamlika och dar man aven levde i gruppaktenskap 
var det forsta samhallsstadiet. Detta overgick sedan att bli matriarkaliskt utan private
gendom eller klasser. Sina teorier om samhallet grundade han pa studier bland iroqes
indianer, men aven pa andra samtida kulturer som han hade material om (ibid, s 16). 

Karl Marx och Friedrich Engels lar ha inspirerats av dessa bada man. Engels tog fasta 
pa Morgans och Bachofens teorier i sitt verk "Familjens, Privategendomens och sta
tens ur~prung". Han pastod dock inte, till skillnad fran Morgan och Bachhofen, att 
kvinnan var overlagsen mannen. Han menade att bon under detta samhallsstadie inte var 
honom underlagsen. 
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Det finns inga bevis pa att dessa matriarkaliska samhlillen bar existerat. Det kan vara 
flera orsaker till det, sager Don Kulick, som ar knuten till socialantropologiska institu
tionen vid Stockholms universitet. Det kan belt enkelt vara sa att matriarkatet aldrig bar 
funnits. Detta bar inte belt accepterats av feminister. De menar att det vi idag vet om 
samha11en ar sadant som man kommit fram till. Darfor menar kritiska feminister att sett 
ur mannens synvinkel tenderar resultatet att overga i en manlig partiskhet. Det ar heller 
ingen omojlighet att matriarkatet belt enkelt bar forbisetts. Historiska forandringspro
cesser, kan vara en orsak, sager Kulick. Oavsett vad man anser om matriarkatets vara 
eller inte vara, saar det inget som existerar nu. Derma diskussion ebbade ut under mit
ten av 1970-talet (ibid, s 16-18). 

3.3 Olikheter 

Mannen och kvinnan skiljer sig at bade biologiskt ocb vad galler det inlarda beteendet. 
Det starka vaxelspel som fmns daremellan kan vi till viss del paverka. Detar alltsa bra 
att inse att vi ar olika ocb bar olika forutsattningar for olika saker. Hur lika eller olika 
man ocb kvinnor ar, bar alltid varit den stora fragan i jamstalldhetsdebatten. Syftet med 
detta ar att man bar velat ha en grund att sta pa da man velat havda att kvinnor ocb man 
bor behandlas lika, eftersom de ar lika i nagot relevant avseende, eller att de bor be
handlas olika (t ex ba olika skyldigbeter och rartigheter, olika arbetsuppgifter) darfor att 
de ar olika. Jamstalldhetsdebatten bandlar inte om bur stora konsskillnadema ar. Det 
bandlar om hur relevant en viss olikbet ar for det man diskuterar. Pa 60-talet menade 
Asa Moberg (journalist, sex- och samlevnadsexpert) att mans och kvinnors biologiska 
olikheter inte var ett relevant skal vad galler olika rattigbeter ocb skyldigheter. Nar det 
galler vard ocb tillsyn av bamen, menade hon, att detta var nagot "manskligt" och inte 
"kvinnligt" (Fredriksson 1987, s 38). 

3.3.1 Biologi 

De olikheter som framst har forts fram ar de som har med utseendet att gora och de som 
hanger samrnan med barnafodandet. 01ikbetema ar enligt Kerstin Uvnas-Moberg (1991 , 
s 18-24) ett uttryck for att vi har skilda reproduktiva strategier. Hanen och honan bar 
tart olika specialiseringar for att kunna foroka sig. Kvinnligt respektive manligt kons
honnon stimulerar tillvaxt av olika delar av bjarnan. Pa grund av dessa ocb andra med
fodda olikbeter i hjaman blir man och kvinnor olika bra pa olika saker. Kvinnor blir t ex 
battre pa att kommunicera med ord, bar battre ordforstaelse och bar lattare att uttrycka 
sig. Man har en battre spatial formaga. Det spatiala, rumsliga tankandet ar nodvandigt 
for att bade djur och manniskor ska hitta hem till boet efter en utflykt. I kulturer, dar 
man fortfarande lever ettjagar- och samlarliv, arden spatiala formagan mycket mer ut
vecklad, an i kulturer dar man inte lever sa. Nara kopplad till den spatiala formagan 
tycks ocksa den matematiska formagan vara. K vinnor har battre finmotorik och fods 
med en starkare kansel. Mannen bar sina muskler. Det finns aven sk:illnader i tempe
ramentet. Man ar mer aggressiva an kvinnor. K vinnornas temperament varierar lite pa 
grund av den livsfas och livssituation de befinner sig i. Skillnaden avtar med kvinnans 
stigande alder. Mannens aggressivitet (Ekman 1995, s 58-60) forklaras ibland med att 
de Ioper storre risk att bli utan avkomrna. Detta skulle aven ha betydelse for driftslivet. 
Polygami ar lonsamt for mannen dA han okar sin reproduktionsformaga genom att ha 

17 



flera partners. Driften till polygami, flnns kvar an idag, men halls i schack genom kul
turpaverkan. Ofta har foresprakare for jamsta11dhet varit relativt ointresserade av bio
logiska konsskillnader. Man har varit radd att detta skulle anvandas som ett argument 
for att legitimera den nuvarande manliga makthegemonin (ledarskap ). Pa senare tid har 
dock biologins betydelse for det manskliga beteendet uppmarksammats mer. Samtidigt 
skall man kanske papeka att dessa argument nastan alltid blir aktuella i kristider (ibid, s 
44) da det kan flnnas en viss stravan att ta bort kvinnoma fran arbetsmarknaden, men 
man f'ar anda inte bortse fn1n att biologin paverkar oss. Det mest rimliga ar val att se en 
samverkan mellan biologi och kultur dar bada faktorema aterverkar pa varandra. 

3.3.2 Kultur 

Bade flickor och pojkar fods in i ett radande system. Uppfostran och socialisation ses 
som centrala begrepp i formandet av konens forhallningssatt. Det finns all anledning att 
tro att sociala och kulturella faktorer spelar en avgorande roll. Hur skall man annars 
forklara kulture11a variationer och olika forhallningssatt under olika historiska epoker? 
Vi tror manga ganger att vi bandskas likadant med bam oavsett om de ar flickor eller 
pojkar. Detar sa, att foraldrar till och med hailer ett nyfott bam pa olika satt, beroende 
pa kon. En stor anledning till att flickor och pojkar beter sig pa ett visst satt beror pa att 
de forvantas bete sig sa. Vmje kultur bar sin konsforvantningsmekanism. Det kan inte 
vara specie lit troligt att pojkar dras till bilar pa grund av en medfodd egenskap. Sa lange 
har val anda inte bilar funnits? Varken klader eller leksaker ar ju konsneutrala utan ater
speglar vuxenvarldens konsrollsmonster (ibid, s 46-47). Samhallets varderingar lyser 
ofta tydligt igenom. Nar bamen sedan vaxer upp ocb tar del av popularkulturen, som bar 
i Sverige ar starkt influerad av amerikanska varderingar (mycket av vardagskulturen 
kommer darifn1n), sa forstarks ocb renodlas konsrollen ytterligare. Leksaker, serier, bio
och videofllmer, kioskbocker och tv-spel upptar idag mycket av ungdomamas tid och 
bar stort inflytande over deras vardag. Har forstarks konsuppdelningen infor kommande 
utbildningar och arbetsliv. Man !ar lara sig att framtiden ar olik beroende pa vilket kon 
man bar och att valet av yrke inte alls ar sa fritt egentligen. Vardagskulturen bekraftar 
de konsskillnader som redan finns i samhallet Ingenting har forandrats over tiden det ar 
bara tekniken som andrats. Killar krigar och tjejer tar hand om de skadade (Hansson 
1993, s 4-17). 

3.4 Manligt och kvinnligt 

Fragor kring sadant som ror manligt och kvinnligt beror oss djupt och har med djupt 
liggande varderingar att gora. Sadana varderingar fOrandras inte enbart genom lagstift
ning och avtalsskrivning. De maste bearbetas pa andra satt. Till att boija med maste 
man erkanna att det finns skillnader mellan man och kvinnor. Dessa skillnader maste 
ges utrymme i arbetslivet och varderas lika (Boethius 1991, s 5-6). Det finns kanske 

. ingen anledning att forsoka utjamna skillnadema, snarare borde man kanske forsoka dra 
fordel av att de flnns. Man tar dock inte glomma att de skillnader som uppstatt pa grund 
av biologi och socialt arv ocksa bar en koppling till individen. En manniska ar valdigt 
komplex. Det gar egentligen inte att generalisera, men man maste anda gora det for att 
kunna fOrtydliga. "Manligt" och "kvinnligt" kan som begrepp betyda olika saker, men i 
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forhallande till varandra utgor de en slags makt- och varderelation. Det "manliga" star 
da alltid for mer makt och hogre varde an det "kvinnliga" (WoldkKarlsen 1989, s 10). 

Enligt Maud L. Eduards, docent i statsvetenskap och forskare om jamstalldhet bar det 
all tid, forr och nu, varit tva olika uppfattningar om mannen och kvinnan som varit n1-
dande. Den ena tar fasta pa likheter, den andra pa olikheter mellan konen. Det senare, 
olikheter, ar det som allmant harskar. Den patriarkala ordning som rader, med mannen i 
en overordnad stallning, ses som naturlig, cia kvinnan, ar svagare, annorlunda och inte 
lika trovardig som mannen. Han ar den manskliga, av de tva. Fornuft och ert medvetet 
handlande karaktariserar mannen. Kvinnan ar mer naturnara och intuitiv. Vidare skriver 
Eduards art kvinnan, da hon inte anses mansklig, objektifieras. Hon ar ett redskap. Hon 
ar nagot man kan ta till, som anvands av och underordnas av de som ar "sant mansk
liga". I och med art kvinnan ses som ert objekt har hon inte mojlighet art sjalv kunna 
forandra sin situation. Eduards namner art Hegel ( tysk fllosof 1770-1831) liknade kvin
nan vid en vaxt, alltsa belt utan formaga art bandla. K vinnorna ansag han vara "passiva 
och undergivna". Mannen sags som "kraftfulla ocb aktiva". Mannen ar normen. Han ar 
allmangiltig. Han behover inte forklaras. K vinnan ses som specifik och ar motsatsen ti11 
mannen (Eduards 1992, s 240-242). 

3.4.1 Den uppdelade arbetsmarknaden 

Varfor lockar vissa arbetsuppgifter och utbildningar nastan enbart man eller kvinnor? • 
Varfor varderas och Ionesarts vissa arbetsuppgifter bogre an andra osv? Arbetsmarkna- ~ 
den i Sverige ar extremt konssegregrerad. Forhallandena ar sadana att ert arbetsomrade 
rar ett lagre varde ju fler kvinnor det inneh3.11er (Wold-Karlsen 1989, s 10). Ert exempel· 
ar den offentliga sektorn, som ar kvinnodominerad och lagprioriterad. !nom biblioteks- 1 

omradet finns en manlig ocb en kvinnlig uppdelning. Folkbiblioteket ar det kvinnliga, 
som star for folkbildning och kultur. Forskningsbiblioteket ar det manliga och star for 
information och vetenskap (ibid, s 11). Arbetsmarknaden i dagens svenska samballe ut
gors i nastan lika stor utstrackning av kvinnor som av man. I relativa arbetskrafttal ar 
fordelningen mellan kvinnor ocb man i aldrarna 16-64 ar pa arbetsmarknaden idag 
(1996): man 79,1% och kvinnor 73,8% (SCB 1996:5, s 35). 

Lag lOn ocb status ar karaktaristiskt for kvinnodominerade yrken, sager Vivian Arias. I 
sitt examensarbete "Piiverkar andelen kvinnor loneutvecklingen" sager hon i sin avslu-
tande kommentar: · 

" ... att det finns indikationer pa att en okning av kvinnoandelen lean ses som 
hammandefor l6neutvecklingen." (Arias 1993, s 33) 

Yrken som kraver en fortsart utbildning efter gymnasium tar den storsta forsamringen 
av loneutvecklingen. Sin s1utsats grundar bon pa ett arbete bon sammanstallt med hjalp 
av data fran offici ell statistik. Sammanstallningen visar hur yrken fordeJar sig bade vad 
ga11er kon ocb utbildningsniva. Utifran analys av de data bon inhamtat gor hon dessa 
pastaenden. Vidare sager hon att mannens yrken klassas i en bogre lonegrad. Konen 
grupperar sig in om yrken som domineras av det egna konet. K vinnor tenderar dock art 
soka sig till tidigare mansdominerade yrken. Att detsamma inte galler for man, att soka 
sig till tidigare kvinnodominerade yrken, beror sakert pa, enligt Vivian Arias, att kvin-
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noyrken betraktas av man som pafrestande ocb inte alls ger den utdelning i fonn av lon 
som mansyrkena ger. 

Att kvinnor antrar domaner som tidigare innebafts av man, bar en negativ effekt pa 10-
neutvecklingen. I yrken dar antalet kvinnor inte okat 1ika mycket ar loneutvecklingen 
storre. Da man forsokt forhindra kvinnor att ta sig in inom deras yrken ar det den nega
tiva loneutvecklingen man grundat sin installning pa. Vivian Arias havdar vi dare att lo
nerna stiger da fler man kommer in i kvinnodominerade arbetsomraden. En forklaring 
till detta, menar bon, kan vara att samhallet vardesatter mans arbete mer an kvinnors. 
Dessutom ar kvinnor rnindre lonekansliga an man (ibid, s 33-36). 

For att beskriva hur arbetsmarknaden fungerar kan genderiseringsbegreppet vara till 
bjalp. Genderisering ar ett begrepp som Gunnel Forsberg, fil dr ocb hogskolelektor vid 
kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, anvander ni:ir hon menar att 
samhallet sorterar olika yrken efter kon. Hennes forklaring av begreppet genderisering 
lyder: 

" ... en konsmiissig miirkning, sortering och vardering av o/ika samhallsfenomen, 
saviil konkreta som abstrakta. ''(Forsberg, se Forsberg 1989b, Aqvist 1990, s 
121) 

Hon sager att trots atgarder som gjorts att ta bade man ocb kvinnor att bryta barriarer, / 
vilket vissa ocksa har gjort, sa sorteras och varderas fortfarande arbetsuppgifter, hand
lingar, rum osv utifn1n en manlig och kvinnlig uppdelning. Detta beror pa att den samt 
ba11sstruktur vi bar ar kulturellt nedarvd och bygger pa konsatskillnad, enligt Forsberg) 
Enligt forskning ar det kvinnoma som drabbas mest negativt av den konssegregerade 
arbetsmarknaden. For mannens del kan det innebara negativa konsekvenser vad galler \ 
rangordningen mellan man ocb den konsroll hansom man bar att leva upp till (Forsberg 
1992, s 120-121). 

For att forklara hur genderisering kan beskrivas, namner Forsberg (s 121-122) en episod 
dar en kvinna vikarierade vid en maskin, som skottes av en man i vanliga fall. Golvet 
under maskinen var slipprigt och halt, varfor hon lade dit en matta for att undvika att 
balka. Da mannen, den ordinarie, var tillbaka tog han genast bort mattan. Typisk ~ej
matta, enligt honom. Mattan hade tatt en konsstampel och varderades lagt, vilket skulle 
drabba honom om han stod pa den. Han halkade hellre da. Mattan hade alltsa blivit 
genderiserad! Sociala rum genderiseras ocksa. Vi kan gora en jamforelse mellan ett 
bolags styrelserum och en barnavardscentral. Denna genderisering ger oss en signal om 
vilket beteende som forvantas i respektive rum. En manlig direktor uppfor sig relativt 
"kvinnligt" pa en barnavardscentral och pa motsvarande satt beter sig en smabarns
mamma "manligt" i ett styrelserum. Bade det verbala spraket och kroppsspraket paver
kas av genderiseringen. 

\ 
Den konsuppdelade arbetsmarknaden har sitt ursprung i industrialismens framvaxt. I 1 

Manchesteromradet i England var kvinnorna den ursprungliga arbetskraften inom tex- ' 
tilindustrin och i ocb med deras intag pa arbetsmarknaden blev de ett hot mot det patri
arkala systemet. Krafter i samhallet verkade for att kvinnan skulle forskansas i hemmen, 
vilket annars skulle innebara familjens forfall (Forsberg, se Walby 1986, s 125). Detta 
kan man saga var en allmant radande konflikt, som upprepades ide industrialiserade 
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landema. Konfliktema kunde naturligtvis te sig olika och fanns aven i manga olika for- ) 
mer, beroende pa olika samhallen, lander osv (Forsberg 1992, s 126). For att kvinnoma ~ 
skulle finnas tillgangliga for arbetsmarknaden och aven vara de som arbetade i bern-
men, infordes deltidsarbetet och de ti11falligajobben (ibid, s 126). I 

Kvinnoma har Ia.tt tilltrade till arbetsmarknaden vid hogkonjunktur och har dA overtagit 
tidigare mansdominerade omraden. Att kvinnorna skulle vara en reservarbetskraft, som 
man tar till dA det saknas manlig arbetskraft, stammer del vis, tycker Forsberg, men 
kvinnorna efterfragas aven nar den manliga arbetslosheten okar (Forsberg, se Lundmark 
1988, s 129). Att det forhaller sig pa detta satt ar beroende av att arbetsmarknadens del~ 
omraden ar uppdelade mellan konen. Inom vissa yrken kravs en manlig styrka, som 
ocksa ger yrket en viss status. Slakteribranschen, namner Forsberg som ett sadant ex
empe1. Harville man inte dela arbetsomn1det med kvinnor. Man var radd att de skulle 
bevisa motsatsen. Darfor blev det en kraftig reaktion fran mannen dA kvinnor erbjods 
arbete inom omradet. Att kvinnoma sedan kunde konstatera att det inte var styrka som 
kravdes i yrket, utan vassa knivar, gjorde inte saken battre. Varden som ar en av kvin
nomas domaner, ar da tyngre, men inte hojer det yrkets status (Forsberg 1992, s 130). 

Forsberg menar vidare att det inte bara ar konjunkturen som bestammer kvinnornas an
stallningsvillkor. Inom vissa omraden ar de en idealisk arbetskraft och inom andra fun
gerar de som en reserv (ibid, s 130). 

Angaende genderiseringen i arbetslivet, sager Forsberg att arbetsuppgifter nastan alltid 
konskodas pa de enskilda arbetsplatsema. For att exemplifiera refererar hon till en in
tervjuundersokning som gjordes 1991 inom offentlig och privat sektor. Syftet var att ta 
reda pa hur denna konskodning som fanns skulle paverkas av de framtida strukturfor
andringarna. Ett exempe1 var fran ett sjukhus med en kvinnodominerad arbetsplats . .Har 
fanns en klar uppdelning av arbetsuppgiftema mellan lakarsekreteraren och lakaren. 
Bland annat hanterades joumalarbetet av lakarsekreteraren, men i och med datortekni
ken kommer arbetet att tas over av lakaren. Manga av lakarsekreterarens arbetsuppgifter 
kan komma att forandras och kanske till och med upphora. 

Vad galler lakarkaren har andelen kvinnor okat, medan man inom sekreteraromradet ly
ser med sin franvaro. Lakarsekreterama uppfattade sig sjalva som staende Iangst ned pa 
trappan. Man satsade inte pa dem. Trots detta var de nojda och kvinnodominansen 
upplevdes inte negativt Att yrket skulle bli mer blandat och Ia. en forbattrad loneut
veckling om fler man kom in i yrket, var inget man onskade. 

lnom annu en arbetsplats, ett storre bageri och forsaljningsavdelningen dar, k:unde 
samma monster ses. Vid undersokningsti1Ifallet radde en konsuppdelning av arbets~ 
uppgiftema med ett liknande "hot" over sig som i foregaende exempel. Manliga forsal
jare hade ett rorligt arbete. De akte ut till butiker, ordnade i hyllor och hade kontakt 
med butiksforestandama. De kvinnliga forsaljama hade ett stillasittande arbete med att 
ta upp bestallningar per telefon. Pa grund av forandringar dar datorer tar over mer av 
hanteringen, forandras rollema for de anstallda. K vinnornas sysslor kan lika val hante
ras av de manliga ambulerande forsaljama. Arbetsuppgiftema och konsfordelningen pa
verkas av de framtida strukturforandringama. En mojlighet ar att en omkodning av ar~ 
betsuppgiftema kommer till stand. Kanske resulterar det i att kvinnor och man bar i 
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stort sett lika arbetsuppgifter eller ocksa overgar yrket fran kvinnligt till manligt (ibid s 
131-135). 

Genderiseringen ar en process, darfor ar konsstrukturen pa arbetsmarknaden inte fast
last. Standiga forandringar sker, saval genderisering dvs forstarkning av konsstrukturer, 
som avgenderisering, dvs att konsmarkningen istallet verkar att upplosas. Enligt Som
mestad (enl Forsberg 1992, s 123) ar genderiseringen av arbetsuppgifter ett socialt fe
nomen som forandras med tiden. DNA 8-molekylen har en genetisk kod, pa sam.ma satt 
har olika arbetsuppgifter en genuskod. Skillnaden dem emellan ar att DNA-rnolekylen 
kodas i den biologiska processen. Arbetsuppgiften kodas i den sociala processen. Alltsa 
forandras genuskodningen med tiden. Det ar de ku1turella varderingarna som haller i sig 
langre. Inom ett yrke kan forandringar ha skett pa sa vis att fler man an kvinnor 
rekryterats tiH det, eller tvartom. Innan det har skett en konsforandring inom yrket i 
manniskors medvetande, maste en omkodning ske. Detta sker successivt fran region till 
region. Vad som t ex betraktas som kvinnligt vid en viss tidpunkt i Stockholm, kanske 
inte ses pa sarnma sattjust da i Bergslagen (Forsberg 1992, s 123). 

Kvinnors sysselsattning ar segregerad, bade horisontellt med en begransning av yrken 
och vertikalt, dar majoriteten av kvinnoma befinner sig ]angst ned pa karriartrappan. 
Inom relativt integrerade yrken, tenderar kvinnor och man att arbeta med olika sysslor. I 
sin enklaste form innebar teorin om den uppdelade arbetsmarknaden, att den kan delas 
in i tva ganska tydliga sektorer (Luck 1991 , s 25-41) : 

• En primar sektor som karaktariseras av en relativt hog loneniva.lgrad, i vilken syss
lorna fordrar en viss skicklighet, dar det finns mojligheter till utbildning och beford
ran, anstallningstrygghet, goda arbetsforhAllanden samt stort fackligt engagemang. 

• En sekundar sektor som saknar dessa huvuddrag och har ett mer instabilt arbets
monster, medgorliga arbetare, en sektor med brist pa solidaritet. Denna sektor ut
marks av mycket deltidsarbeten , vilket gor att ett oproportionerligt stort antal levin
nor aterfinns inom denna sektor. 

For att undersoka de pastaenden som ar knutna till teorin om den uppdelade arbets
marknaden och aven de argument som feminister for fram som relevanta for denna te- . 
ori , gjordes en fallstudie av kvinn1iga anstallda pa ett universitetsbibliotek i England. 
Genom att utfora studien pa ett universitetsbibliotek var det mojligt att undersoka om
fattningen av hur sysslor, som graderas olika inom biblioteket segregeras pa grund av 
kon (sysslor inom univiversitetsbiblioteken graderas efter ett visst system i England) 
och i vilken omfattning en sadan segregation forstarks av den konsatskillnad, som finns) 
vad galler ansvar i hemmet och de karriar- och befordringsmojligheter som finns 
tillgangliga for kvinnor inom biblioteket (ibid, s 25-26). 

Undersokningen visade att biblioteket kunde sagas vara uppdelat i overensstammelse 
med teorin om den uppdelade arbetsmarknaden. 

8 Det amne som bygger upp arvsanlagen. 
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• En primar sektor, vars arbete lag inom det man kallade "professional" och utgjordes 
av bibliotekarieskapet. Denna sektor dominerades av man. 

• En sekundar sektor, som dominerades av deltidsarbetande kvinnor, vars arbete mer ; 
hade karaktaren av kontorssysslor, dvs det vi kallar biblioteksassistenter. / 

Luck sager, att det finns vissa attribut som fOrknippas med arbetsgrupper inom den 
andra sektorn och som brukar framforas i teorin om den uppdelade arbetsmarknaden. 
Det sags att arbetaren inom den andra sektorn skulle visa mindre ansvar, sakna ambitio
ner att stanna kvar och sakna pliktkansla. Detta stamde inte in pa kvinnorna i under
sokningen. Studien visade att hem och farnilj tar kvinnans tid i anspnik. Darfor vill hon 
jobba del tid och mannens arbete (den akta makens) prioriteras. Luck menar, att kvin
nans och mannens plats i biblioteket star i en nara relation till hur man delar upp arbetet · 
i hemmet. De beslut man tar vad galler karriar och mojligheter, grundar sig pa att de 
saknar det huvudsakliga ansvaret for hem och barn. K vinnornas beslut ar beroende av : 
deras engagemang i hem och barn (ibid, s 38-41). 
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4 Y rkesrollen 

4.1 Myten 

"Det fanns bibliotekarier och bibliotekarier. Det fanns de som satt och skrev 
brev och laste nyutkomna tidskrifter bakom informationsdisken och tittade upp 
pa en som om man oinbjuden hade dykt upp i deras vardagsrum. Och det fanns 
de som hall regelratta forhor innan de over huvud taget reste sigfran stolen: 
A"r denfortecknad i kortkatalogen? Har du tittat i ii.mnesregistret? Har du sett 
efter i referensrummet? 

Men Tucker visste att det all tid fanns de som verkligen, verkligen visste 
var alla backer fanns och som hade svar pa alla upptankligafragor, och som 
var sa bra pa att ta reda pa saker och ting att Sokrates, Platon, Solomon och 
Dr. Pangloss skulle ha blivit grana av avund. "(Kerr 1974, s 55) 

'~Jag blir ocksa nervos ibland, sa Tucker. Niir jag blir nervos gar jag till 
biblioteket. Dar ar detfullt med nervosa manniskor. Man kan vara saker pa att 
det alltidfinns nan som ar iinnu nervosare an man sjalv pa ett bibliotek. 
Bibliotekarierna till exempel- dom ar jattenervasa. Detar darfar jag viii bli 
bibliotekarie. Da marks det inte om man ar nervas pa jobbet. Man bara 
stamplar backer och slar upp saker at folk och ibland smiter man ivag och tar 
en rakpaus for att lugna ner sig. Ett bibliotek ar ett bra gomstiille. "(ibid, s 130) 

Under utbildningens gang har synen pa en bibliotekarie ofta ventilerats, bade pa lek
tionstid och under kafferaster. Vanliga forestallningar tycks vara "en skinntorr nucka 
med knut" eller dess manliga motsvarighet "en forlast gubbe med kutrygg, men en lar
domsgigant11: En s?m ~tuderat a~e~ ar Birgitta_Berg~ \1987, ~ 19?-1~2). H~n bar '\ 
under ungefar ett ars ttd samlat pa stg det hon last om btbltotekaneskildnngar 1 bocker !. 

samt det hon sett pa film. De tva huvudteman som finns i myten verkar vara "en lojlig 
halvbildad folkivrare" och "en moralens vaktare". Detta skulle ha historiska orsaker. De 
forsta biblioteken i Sverige byggdes upp vid domkyrkorna och det kravdes av bibliote
kariema att de skulle ha en viss mora1isk standard. Bakom folkbibliotekarien finns 
ocksa en lang tradition av sockenbibliotekarier, folkrorelsebibliotekarier fran arbetar
rorelsen och nykterhetsrorelsen och dessa har ocksa haft betydelse for den nutida bilden \ 
av en bibliotekarie. Forskningsbibliotekarien skildras ibland som forskarens larde jam- i 
like, men ofta ocksa som den som stanger ute de ovardiga fran bibliotekets resurser och . 
alltsa fungerar som censor. Man lagger marke till genusskillnaden. Folkbibliotekarien ; 
skildras oftast som kvinna och forskningsbibliotekarien som man. 
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4.2 Utbildningen 

I korta drag och med tvara kast i historien, vill vi ge en bild av den utveckling som Ieder 
fram till yrket. Vern var bibliotekarie? Hur blev man det? Nar blev det ett yrke som man 
kunde utbilda sig till? 

Biblioteken och bibliotekariema har en lang historia. Det aldsta bibliotek man idag 
kanner till fanns i Ebla i Syrien for ca 4500 ar sedan. Man kan dock inte namnge nagon 
bibliotekarie som verkade dar. Daremot vet man att det bibliotek som senare uppfordes 
i Alexandria i Egypten, grundades och leddes av hogt uppsatta man. Vad man vet, var 
dessa bada bibliotek forskningsbibliotek. Biblioteksutvecklingen som sedan foljer leds 
och fonnas av idel stora man. Leibnitz, vetenskapsman och filosof(l646-1716), Pa
nizzi, jurist (1797- 1879) for att namna ett par (Jarv 1991, s 32-55). Vad galler Sverige 
var det kyrkorna som hade bibliotek. Prastema stod for kunnande och vetande. I och 
med folkskolestadgan 1842, blev det prastemas uppgift att uppratta sockenbibliotek. 
Prasterna och folkskollararna hade sedan bibliotekarierollen som en bisyssla. 

Yrket kom senare att ses som ett kall och intresserade personer tog sig an syssloma. Det 
var ofta overklassens kvinnor som sysslade med detta (Thomas 1991, s 137). Bibliote
karieyrket larde man under en lang tid genom att arbeta pa biblioteket som larling. Det 
var pa slutet av 1800-talet som man borjade diskutera behovet av en utbildning inom 
yrket. Denna skulle dock endast galla for bibliotekariema vid de larda biblioteken. 
Detta gallde bade Europa och USA 

Valfrid Palmgren var i Sverige en varm foresprakare for utbildning och tick till stand 
veckokurser for folk- och laroverksbibliotekarier i borjan av 1900-talet. Den forsta bib
lioteksskolan som verkade under Skoloverstyrelsen startades 1926. Utbildningens langd 
var fyra manader. Alla antagna hade bibliotekspraktik och antingen studentexamen, la
rarutbildning eller fil kand som bakgrund. Av de 35 studerande var 6 man. Krav pa 
akademisk examen var sedan det som gall de under bela 1940-talet, for att vara behorig 
art soka till utbildningen. 

Under 1950-talet kom olika forslag pa utformning och behorighet till utbildningen. Man 
ville bl a slopa kravet pa akademisk examen. Bibliotekskunskap som amne, ville 
SAB:s9 utbildningskommitte !a till stand. Man verkade aven for en sammanhallen 
utbildning av personal inom saval forsknings- som folkbibliotek. Dessa forslag fann 
inget gehor hos Skoloverstyrelsen. 

Biblioteksutredningen 1969, resulterade i Bibliotekshogskolan som startade 1972 i Bo- \ 
ras. Innan dess var utbildningen forlagd till Solna. Man hade en tvaarig utbildning, som 
kravde minst tva ars foregaende studier vid hogskola. En mojlighet fanns aven att antas 
pa fri kvot. Det innebar att man var behorig om man hade lang praktisk erfarenhet fran 
bibliotek (Torstensson 1991, s 94-114). Utbildningen hade tva inriktningar, folk- och 
skolbibliotek samt forsknings- och foretagsbibliotek. Fram till1993 gallde denna form 
och ersattes d! med den nu gallande utbildningen. I och med den nya utbildningsformen 

9 Sveriges allmanna biblioteksforening. 
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upphavdes linjesystemet och utbildningen omvandlades till det akademiska amnet bib
lioteks- och informationsvetenskap. 

ldag kan elever med antingen akademisk eller gymnasiebakgrund soka till skolan. Det 
kravs en trearig gymnasieutbildning eller 60 poang fran hogskola. I utbildningen ingar 
ett uppsatsarbete som motsvarar 20 poang och utmynnar i en magisterexamen. For 
denna examensform kravs 160 poang varav 80 poang i ett amne. Det firms aven en 
mojlighet att istallet valja en kandidatexamen och da gors ett uppsatsarbete motsva
rande 10 poang. Bibhotekarieutbildningen firms aven i Lund och Umea (Enmark 1994, 
s 24-25), sedan dess har aven Uppsala tillkommit. Detta ar ett resultat av hogskolere
fonnen 1992/1993 som ger universitet och hogskolor ratten att starta de utbildningar d~ . 
vill. Enligt propositionen ar det vasentligt for att mota de framtida utmaningama- den· : 
intemationella konkurrensen och Sveriges EU-medlemskap (Regeringens proposition. · 
1992/1993 :1' s 20). 

Fordelningen mellan kvinnor och man pa dagens utbildning vid Bibliotekshogskolan i 
Boras och som avser paboljade studier HT 1993 - VT 1996: 

Distans: 57 (16,3 %) 

Helfart: 127 (23,1 %) 

Kvinnor 

292 (83,7 %) 

422 (76,9 %) 

349 (100 %) 

549 (100 %) 

(LADOK10) 

Enligt en enkatundersokning i USA som fokuserar just pa man inom bibliotek 
(Carmichael 1992, s 411-446) visar den att de fiesta man sokt utbildningen pa grund av 
sitt intresse for bocker. I andra hand uppgav man att tidigare erfarenhet fran bibliotek 
var en orsak. En undersokningen av biblioteksstuderande i Boras HT 1994 (Bengtsson 
1995, s 33) visar att framsta orsakerna att soka :utbildningen, bade vad galler man och 
kvinnor, var ett intresse av biblioteks- och informationsvetenskap, onskan att arbeta 
inom kultursektorn samt att man ansag sig lampad att bli bibliotekarie. Endast 9 % av 
de intervjuade hade arbetat pa bibliotek tidigare, varfor denna orsak fick minst svarsfre
kvens. 

4.3 Yrket 

Harry Jarv (1991, s 28) sager att bibliotekarierollen har varit densamma i flera tusen ar. 
En bibbotekarie skalllagra och tillhandahalla kunskap. Arbetsredskapen och informa
tionsbarama har vaxlat genom aren och det ar sjalvklart att bibliotekariema skall be
harska de verktyg som finns. Detta ar sjalva kaman i yrket. Sedan bar det vuxit fram 
olika funktioner som gett upphov till olika yrkesidentiteter. Ororn (1993, s 228-231) 
namner 6 st sadana. 

10 Datoriserat studiedokurnentationssystern. 
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Kulturformedlaridentiteten: Man skall kunna vardera litteratur, konst, musik, teater 
samt kunna formedla detta till allmanheten. 

Amnesreferensidentiteten: 

Dokumentalistidentiteten: 

Socialarbetaridentiteten: 

Informationsorganisators
identiteten: 

Informationsformedlar
identiteten: 

Det centrala bar ar att man foljer med inom sitt fack for 
att kunna formedla kvalificerad kunskap. 

Man koncentrerar sig pa systematiska fardigheter och 
beharskning av metoder. Klassificering, katalogisering, 
referensarbete och bibliografier ar centralt. 

Man forsoker tillgodose mer sociala och kulturella behov 
inom olika grupper. Aldringar, bam och arbetare blir 
grupper som stalls i fokus. Det primara ar inte medierna 
utan behovsuppfyllelsen. 

Man organiserar information och analyserar for 
verksamheten specifik information. Man organiserar 
formedling av information ocb designar informations
system. 

Det ar informationsteknologin som ar central. Man 
beharskar bade hardvara och mjukvara. Detar viktigt att 
snabbt via elektroniska informationsformedlingssystem 
kunna tillhandahalla information. 

Eva Svegborn ( 1995, s 11) gor en hanvisning till denna artikeln ocb satter in de olika 
identitetema i ett tidsperspektiv alit efter de uppstod. Kulturformedlar- och amnesrefe
rensidentiteten var det som gall de till ocb med 1960-talet. Socialarbetaridentiteten 
horde 70-talet tilL Pa 80-och 90-talet ar det inforrnationsorganisatorsidentiteten och in
forrnationsformedlaridentiteten som bar gallt. 

Bredden pa yrket gor det svart att defmiera vad en bibliotekarie ar. Samtidigt finns inget 
monopol pa verksamheten pa samma satt som t ex jurister, Hikare och revisorer har. Att 
andra kan syssla med verksamheten utan att ha en relevant utbildning bakom sig hojer 
inte statusen pa yrket. Barbro Thomas ( 1991, s 135) papekar att det finns ett sam band 
mellan Ion och status, precis som det fmns ett samband mellan lon och kon. Ett yrke 
med hog Ion bar nastan alltid hog status. Bland akademikerna tillhor inte bibliotekari
erna hogstatusyrkena och detta kan bero pa att bibliotekarieyrket bar betraktats som ett 
kall. De kallade var ofta kvinnor vars arbete traditionsenligt inte belonats lika hogt som 
mannens. Ca 40 % av bibliotekariema arbetar deltid. Detta bidrar heller inte till hog Ion 
eller hog status. Forutom den laga lonen finns det en rad faktorer som forsvagar yrkesi
dentiteten. 

• Svarigheten med att definiera sin verksamhet 

• Abstrakta malformuleringar som ar svara att kontrollera 

• Begransad arbetsmarknad (inte manga som konkurrerar om arbetskraften) 
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• Svart att ge allmanheten en korrekt uppfattning om yrkets innehall 

(Thomas 1991, s 141-144) 

Svenska Folkbibliotekarieforbundet (SFF) och De vetenskapliga Bibliotekens Tjanste
mannaforening (VBT) diskuterade under 1992 och 1993 bibliotekariemas professiona
lism, yrkesroll och yrkesetik. Man kom overens om tre overgripande kriterier for bib
ljotekarieprofessionen som presenteras i "Bibliotekarieprofessionen" (1993, s 8-9). 

• Bibliotekarien ar informationsfonnedlare 

• Bibliotekarien har en pedagogisk roll 

• Bibliotekarien organiserar och systematiserar kunskap och information. 

For art kunna uppfylla dessa professionskriterier stalls sedan vissa krav pa utbildning 
och ovrig kompetens. 



5 Kvinnor och man pa jobbet 

Socialantropologen Gunilla Bjeren liknar den kvinnliga arbetsmarknaden vid ett "rofyllt 
reservat" medan mannens ser ut som ett slagf~ilt (Bjeren 1992, s 7-10). En liknelse som 
mycket drastiskt, men komiskt beskriver kvinnans och mannens agerande i arbetslivet. 

Avsnittet som fOljer har vi sammanstallt med utgangspunkt fran boken "Spelet i pyra
miderna". Dar beskriver forfattarna, Birgitta Ahltorp och Ebba Franke, latt och humo
ristiskt hur kvinnor och man fungerar i arbetslivet. Birgitta Ahltorp ar psykolog och VD 
for ett konsultforetag. Ebba Franke ar VD for Mobelbranschradet. Bada bar en lang er
farenhet av kvinnligt ledarskap i manliga organisationsstrukturer. Sina erfarenheter och 
tankar om man och kvinnor pa job bet har resu1terat i boken. 

Hur man som kvinna eller man agerar och forhaller sig till varandra inom den egna 
gruppen skiljer sig at. Mannen tar for sig och hans stravan ar att klattra uppat i karria
ren. Han liknas vid en pyramidkampe. Han ar inte radd for konkurrens och accepterar 
de forandringar som kommer till stand in om pyramiden. Han accepterar faktum. K vin
nan daremot, ar mer tveksam till att gora karriar. Hon haller sig garna pa samma niva 
som sina medsystrar, dar ingen ar former an nagon annan. Man omhuldar varandra och 
sa lange man ar likvardig ar man en i ganget. En gemenskap som skulle kunna aventy
ras vid en eventuell karriarklattring. Gemenskap och stamning pa arbetsplatsen ar vik
tiga faktorer for kvinnan, sa viktiga att man hellre kan valja detta istallet for en vidare 
karriar. 

Vad galler samarbete, beter sig konen aven darpa olika satt. Det manliga teamworket 
tar snabbt till sig en uppgift. Nagon tar initiativ, man delar upp uppgiften. Regier och en 
tidsplan gors upp. Ansvar fordelas pa de olika partema. I ett kvinnligt teamwork ar 
gangen lite "trogare". Kvinnor behover en langre igangsattningstid. Nagon ledare valjs 
sallan, det sker mer spontant. Nagon tar pa sig roll en mer eller mindre i tysthet. Man ar 
jamlika och alla rycker in dar det behovs. Man handlar hellre an pratar. Kvinnor pratar 
desto mer och hamnar ofta utanfOr amnet. Detta till trots, finns det inget som sager att 
kvinnor inte gor ett lika brajobb som man, nar de val kommit igang. Vad galler kvinnor 
ar det viktigt att kanna sympati for dem manjobbar tillsammans med, vilket inte ar fal
let vad galler man. 

Ett misslyckande med sitt arbete har olika betydelse beroende pa om man ar kvinna el
ler man. For en kvinna ar det ingen katastrof. Hon bar fler roller och darmed fler nodut
gangar, savida bon inte lever ensam. Hon bar alltid nagot att sysselsatta sig tned Hon 
bar hem och barn att falla tillbaka pa. Ofta ar det aven sa att hon har kvar kontakt och 
gemenskap med sina fore detta arbetskamrater. Mannen ar mer knuten till sitt arbete. 
Detar viktigt och kommer i forsta hand. Detar dar han bygger upp sin sja1vkans1a. Vid 
ett misslyckande blir han mer sarbar och bela hans manlighet hotas. Den kontakt kvin
nor har emellan sig, saknas i regel mellan man. En uppsagning kan vara svar att 
bemastra oavsett kon, men just for att kvinnan har fler nodutgangar an vad man bar, sh1r 
en uppsagning hardare mot en man. 
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5.1 Natverk 

Natverk, man emellan och som alltid har funnits, bygger pa tjanster och gentjanster. 
Man st<>ttar varandra och ar positiva till varandras framgangar. Natverket fungerar som 
ett lagspel dar man "peppar" varandra. Tillsammans verkar man for att hoja varandras 
status och tillfor sadant som kan hoja lagets status ocb val gang. 

Kvinnliga natverk, som har sitt ursprung i tanken att kvinnligt samarbete ar nagot som 
ar bra for kvinnan, bar dock inte samma forutsattningar att over leva som de manliga. 
K vinnomas forhallningssatt till varandra gor att natverket inte tar nagot starkt faste fran 
boijan. Ofta ar det en liten aktiv ledningsgrupp som styr natverket. De ovriga ar passiva 
eller forhltller sig sa som de blir tillsagda Det flnns inget givande ocb tagande i det 
kvinnliga natverket som kan ia det att utvecklas. De kvinnliga natverken urbolkas just 
darfor att kvinnor tillsammans inte har formagan att skapa och bygga upp framgangsspi
raler. K vinnor ser mans natverk som viktigare och vil1 darfor hellre inga i ett sadant. 

5.2 Kommunikation 

En man talar gama om sig sjalv. Han ger en grundlig bild av sig sjalv och ar inte radd 
att tala om vad han tycker, tanker och kan. Han breder gama ut texten, tanker medan 
han talar och tanker aven ut vad han skall saga under tiden som andra talar. Ordet jag ar 
ofta forekommande i mannens sprak, vilket kvinnan forsoker undvika. Bon "bjussar" 
inte pa sig sjalv i den utstrackning som mannen gor. Kvinnan ar mer trevande och upp
marksam pa de reaktioner hon iar. Det viktigaste ar inte vad bon sjalv tycker. Hon kan 
vara mer intresserad av vad motparten anser. For benne ar det viktigt att ratt signaler gar 
fram. Bon kan till och med anpassa sig till de signaler bon far. Vilket innebar att hon 
kan ta ti11baka eller motsaga vad hon tidigare har sagt. 

En vasentlig skillnad som man kan se hos mannen och kvinnan vad galler kommunika
tion, ar att kvinnan tar hansyn och ar lybord gentemot andra kvinnor. Detta visar sig re
dan i bamdomen. Flickor bygger upp en relation och samhorighet innan sjalva leken tar 
vid. Pojkar ar mer rakt pa. De ger sig in i leken utan nagra "krussiduller" (Ahltorp 1992, 
s 19-49). 

I artikelserien "Man pa dagis" skriven av Malin Nordgren och som publicerades under 
hosten 1991 i DN, fors foljande synpunkter fram. 

Bamomsorgen ar ett av de omraden inom vardyrkena, som ar typiskt kvinnligt. Inom 
forskolan ar 97 % kvinnor. Man inom bamomsorgen dras till fritidshemmen, 16 % 
manlig arbetskraft firms har. Varfor finns da mannenjust pa fritids? 

Enligt artikelserien svarar en manlig "dagispersonal" att man verkar foredra att arbeta 
med aldre bam. Att det blir en mer vardande roll med mindre bam som verkar ligga mer 
for kvinnoma. Han sager vi dare att det ar litet lagre status att jobba med mindre barn. 
Ettjobb pa fritids ses dessutom som mer manligt. Det rymmer mer sport och fysisk ak
tivitet. Skillnader mellan man och kvinnor i yrket ar att kvinnoma bar den trostande 
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rollen medan mannen bar lekrollen. De traditionellt manliga syssloma blir mannens 
omniden . 

En man inom barnomsorgen kan i vissa lagen kanna sig lite undanskuffad. En attityd 
fran kvinnoma att "det bar klarar vi battre". En del man kan kanna att de inte :tar gehor 
for sina manliga varderingar och asikter. Samtidigt kanner de att de nastan blir "ihjal
alskade". En man i personalen blir enormt uppskattad. Det marks bade hos foraldrar, 
bam och arbetskamrater, tycker mannen i artikeln. Varfor finns det d8. sa ia man inom 
bamomsorgen? 

En orsak, som ar en vanlig uppfattning, ar yrkets laga status, men sager mannen i inter
vjun, aven en installning att dagjsjobb ar omanligt. 

Hur ser d8. kvinnoma pa mannen inom yrkesornradet? En kvinna svarar att det finns 
vissa moment som mannen inte befattar sig med och gor de det sa blir det inte som de, 
kvinnorna, tycker att det skall goras. Hon tycker att det finns ett revirtankande hos 
kvinnoma. Mannen :tar mer uppmarksamhet, vilket kan irritera kvinnoma. Han blir en 
glad och rolig lekfarbror, men faktum ar, menar bon, att man lever ut mer i leken och 
bjussar pa sig sjalva, till skillnad fran kvinnoma. Dar behover vi kvinnor lara och ta ef
ter mer, sager hon. Samtidigt tror bon att mannen kan kanna en press pa sig att de skall 
kunna astadkomma forbattringar av olika slag pa arbetsplatsen. Det kan vara svart att 
leva upp till det, vilket hon aven hort sagas fran manlig personaL 

Vi maste ta battre hand om mannen, sags det i artikeln. De behovs sa val och kan garna 
fa bli lite specialbebandlade, menar man vidare. Mannen kunde arbeta i grupper, i stal
let for att spridas ut bar och dar. De skulle da sakert trivas och fungera battre, tror man. 
Man vill se att jamstalldhetsarbetet halls levande och att speciella insatser gors for den 
manliga personal en. Det ar viktigt att allmanhetens installning till vard och omsorg 
andras. Forst del kommer kanske fler man att soka till yrket. Forskolan ocb skolan 
kommer att fa en okad status i framtiden, mycket beroende pa den radande arbetsloshe
ten och tidsandan som rader. Att varna och ta hand om bamen blir alltmer viktigt. Dessa 
aspekter tillsammans kommer att locka fler man till yrket, tror man. 

Hur ser det ut for en kvinna pa en mansdominerad arbetsplats? Enligt Susanne Petters
sons artikel i Metallarbetaren sager Ullabrith Fridell, jamstalldhetskonsult, att en kvinna 
inom detta omrade far olika roller. Detta pastaende menar bon att det fmns belagg for 
inom forskningen pa omnldet Antingen blir hon en man, morsa eller maskot, darfor att 
kvinnoma kan kanna att det inte ar riktigt tillatet att vara sig sjalv. Omedvetet hamnar 
de i ett rollspel, som accepteras av mannen, sager bon. Riskerna med dessa roller ar att 
manskvinnan fomekar sin kvinnligbet, morsorna befordras inte och maskoten blir osyn
lig nar hon blir aldre. Fridell namner en fjarde roll, som dock inte ar sa vanlig inom 
verkstadsindustrin, bidrottningen. Det ar en kvinna som lyckats arbeta sig upp till en 
position bland mannen och ser andra kvinnor som konkurrenter och vagrar slappa fram 
dem. Da fragar man sig i artikeln, om man som kvinna trivs med dessa roller. Ar det d8. 
fel? Fridell svarar att valjer man detta medvetet ska man ocksa vara medveten om ris
kema och ifragasatta varlor man iklader sig dessa roller. 
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I anslutning till jamstalldhetskonsultens uttalanden ges en presentation av tre kvinnor 
som al1a arbetar inom verkstadsindustrin. De berattar om sina erfarenheter i derma miljo 
dar de har varsin roll, man, morsa och maskot 

Den manhaftiga kvinnan menar att man maste tuffa till sig, lagga sig till med manliga 
drag. Att kunna saga ifn1n ar viktigt for att overhuvudtaget bli sedd och tagen pa allvar. 
Hon trivs utmarkt pa sin arbetsplats, men medger att hon ar tva olika personer. Den mer 
manhaftiga som slanger kaft med karlama pajobbet och den moderliga omhuldande i 
hemmet. Hon medger att kvinnorna latt iklader sig olika roller och det gor benne arg, 
darfor att kvinnorna maste forandra sig for att bli borda och sedda. For att bevisa att 
man ar lika dugliga som mannen sa maste en kvinna kunna sitt jobb till 100 %, medan 
mannen bara be hover kunna samma jobb till 90 %, sager hon. Lonesystemet gynnar 
karlama, som ar mer framat och ser till att :fa utbildning, vilket systemet bygger pa. 

Maskot-kvinnan vill inte tappa sin kvinnlighet for att hon har ett manligt yrke. Hon sa
ger att bon anpassade sig efter karlamas attityd da bon boljade anstallningen. Man hade 
inga forvantningar pa benne. Hon var en dum blondin och hon tick ofta hora kommen
tarer om sitt utseende, som hon bryr sig om. Hon tror att som ung kvinna och dartill den 
enda pa arbetsplatsen, sa blir man en maskot Samma sak tror hon galler inom kvinno
dominerade omraden, nar en man antrar dem. En roll som hon tror man med tiden vaxer 
ur. En viss forandring menar hon att hon genomgatt med aren. Tyvarr, ar det lattare att 
bli tagen pa allvar om man inte ar for kvinnlig. Mannen lyssnar om man ar mer allvar
lig. Spara pa leendet och hum om, sager hon. Hon ar positiv till sin arbetssituation och 
tycker att det satsas pa kvinnoma idag. Pa hennes foretag pagar en personlighetsutveck
ling dar kvinnoma provar pa olika jobb. Hon tycker det ger ett stort sjalvfortroende. 

Kvinnan med morsa-rollen erkanner att hon nog ar lite moderlig av sig. De olika rol
lerna kvinnoma tar pa sig, ser hon som helt naturligt. K vinnan ar tvungen. Hon sager att 
morsa-rollen, for benne sjalv, ar ett satt att overleva. En morsa blir ofarlig, mindre hot
full. Vi blir uppskattade, men sal1an befordrade. Hennes fackliga engagemang har inne
burit en vandpunkt fran blyg osaker till en kvinna som svarar med samma mynt som 
mannen. En kvinna inom mansdominerade arbetsomraden maste vara framfusig, kunna 
vrala och braka och framfor alit kunnajobbet battre an mannen, sager hon. Idag kanner 
hon sig accepterad pa sitt arbete efter att ha avancerat fran mattekniker till matkontrol
lant. Hon ingar i ett kvinnligt natverk, som hon tycker ar viktigt och som verkligen be
hovs. 

Gerd Lindgren, fil dr i sociologi, skrev redan 1988 en artikel om dessa olika roller som 
kvinnan tar till. Hon sager bl a att man som tidigare konkurrerat med varandra, blir en 
gemensam grupp mot kvinnoma. Det uppstar ett tyst motstand bland mannen. En 
kvinna som hailer sig pa sin kant och inte forsoker overtraffa mannen kommer lattare in 
i den manliga arbetsgemenskapen, enligt Lindgren. De olika rollerna, morsa, maskot el
ler man, ar strategier kvinnoma tar till for att komma in i den manliga arbetsgemenska
pen, sager Lindgren (Lindgren 1988, s 4-7). 
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5.3 Varfdr blir man bibliotekarier? 

I Biblioteksbladet (BBL) m 4 1996, fann vi en artikel som fokuserar man i bibliotekari
eyrket. Tva personer, en sjukhusbibliotekarie och en kulturchef, ger sina synpunkter. De 
fnigor som stallts till dem, paminde om de fragor som vi stallt till vara respondenter. 
Fragoma kan utlasas av redovisningen och da.rfor presenteras de inte separat utan endast 
ett referat av mannens asikter ges. 

Att dessa man valde bibliotekarieyrket var av olika anledningar. Ett intressant yrke som 
ar mangsidigt och innehar o1ika mojligheter. Ett intresse for litteratur ocb senare, enligt 
en av mannen, bibliotekens betydande roll bade for demokrati och kunskapsformedling. 
Samhallsutvecklingen under 1900-talet da kvinnoma fick offentlig anstallning, sarskilt 
da inom kommun och landsting och att humaniora kanske lockar fler kvinnor an man, 
tror dessa man kan vara en orsak till att yrket ar kvinnodominerat. Lonepolitiken bar 
framfor alit att gora med det faktum att i borjan av yrkets framvaxt hade dessa kvinnor 
sin forsorjning ordnad pa annat satt, svarar man. 

Sjukhusbibliotekarienjobbar pa en arbetsplats med en i stort settjarnn fordelning vad 
galler man och kvinnor. Tre manliga och fyra kvinnliga bibliotekarier finns det dar. 
Kulturchefen uppger en storre kvinnodominans inom sin arbetsplats, 60 kvinnor och 15 
man. 

K vinnodominansen ger ett mjukare klimat. Det ar mer resonerande och eftertanksamt, 
vilket han (kulturcbefen) ser som en fordel. Sjukhusbibliotekarien ser daremot inga for
delar varken pa kvinno- eller mansdominerade arbetsplatser. Nackdel menar han dar
emot arden laga lonen, som han sager, beror pa att kvinnors arbete alltid varderats 
lagre. 

Att kvinnor och man inte talar samma sprak, att deras forvantningar och resultat skiljer 
sig at, uppger kulturcbefen som en nackdel med kvinnodominansen. Han sager vidare 
att hanteras detta bara pa ratt satt ar det berikande och Ieder fram till de resultat han 
onskar. Han hanvisar bar till Harry Martinsson och den gyllene medelvagen som det ta
las om i hans diktsamling "Passad". Den laga status som bibliotekarieyrket har ar klart 
en foljd av kvinnodominansen. Att servicebegreppet bar overbetonats har gjort att man 
staller stora krav pa sig sjalv inom yrket. Vad galler inkopspolitik kan man nog saga att 
det blir en overbetoning av egna amnesomraden. Om det sedan beror pa konsintresse 
eller bar med kunskaper att gora, ar fragan. Kulturchefen bar inte sett nagra bevis pa att 
just inkopspolitiken skulle bidra till farre manliga besokare pa biblioteken. Enhgt en 
undersokning pa bans arbetsplats, Skelleftea stadsbibliotek, visar den ett resultat i mot
satt riktning. De man som kom, de kom oftare och stannade langre an vad kvinnorna 
gjorde. 

Mannen ar ense om att kanske fler man valjer yrket i och med den pagaende teknikut
vecklingen inom biblioteken. Att yrket skulle ges hogre status i och med detta, vill 
sjukhusbibliotekarien lata vara osagt. Han menar istallet att yrket skulle bli mindre 
konskodat. For att hoja yrkets status borde man ga samman och fackligt och politiskt 
kampa mot lonediskrimineringen av kvinnoyrkena. Att forskningsbiblioteksvarlden ar 
mindre kvinnodorninerad ar beroende av historiska skal, samt att man har "mer tid" och 
ar mer karriarinriktade, svarar mannen. Detta ar dock ingen forde1 for forskningsbiblio-
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teken. De har mycket att lara av folkbiblioteken, sager en av mannen (Man bland 
kvinnor 1996, s 102-103). 

5.4 Tidigare forskning 

Under denna rubrik har vi samlat sadant som vi hittat om arbetssituationen pa arbets
platser som domineras av kvinnor, bibliotekarierollen och annat som vi tycker bar nara 
anslutning till vart arnne och nara beroring med var undersokning. 

5.4.1 Bibliotekariers status och image 

Dr. RAC. Bruijns, som gjort en hel del forskning inom den hollandska biblioteksvarl
den, gjorde under 1980-talet en undersokning betraffande bibliotekets och bibliotekari
emas status i samhallet. Fran hans redogorelse "Status and image of the librarian" har
stammar de pastaenden vi redovisar i detta avsnitt. Vad galler bibliotekariema var all
manheten av den uppfattningen att det inte behovdes nagon speciell utbildning for att 
b1i bibliotekarie. Undersokningen visade ocksa att yngre manniskor ansag biblioteksar
bete vara trakigt, stelt och rutinmassigt. Slutsatsen i denna undersokning blev att den 
professionalism som bibliotekariema sa lange onskat och stravat efter annu inte forank
rats hos den (hollandska) allmanheten pa det satt som den fortjanar. 

Detta resultat foranledde Bruijns att under perioden 1986-1987 gora annu en undersok
ning. Med anledning av de tidigare resultaten stall de han sig foljande fragor: 

• Vad for slags person valjer att studera vid en bibliotekss~ola? 

• De som soker sig till bibliotekarieyrket, ar det yngre personer som faktiskt dras till 
yrkets laga social a profil? 

• Eller ar det manniskor, som pa basis av korrekt information, vet vad som verkligen 
behover goras och som darfor ar mer pahittiga, kreativa och dynamiska? 

Biblioteksstuderande i atta europeiska lander studerades. Studien resulterade i foljande: 

• De som valjer bibliotekarieyrket ar ofta konstinriktade. 

• Arbete med bocker, kontakten med allmanheten och verksamhet inom litteraturens 
forskningsomrade ar de viktigaste motiven for att valja yrket. 

• Varierande intressen, formaga att kommunicera och intresse i kultur och utbildning 
ar enligt studentema viktigt att "bara med sig". 
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• Att vara ihardig och forsta tekniska amnen narnns sallan eller anses mindre rele
vanta for att kunna utova yrket. 

• Den storsta andelen av de framtida bibliotekariema ar av den asikten att biblioteket 
inte kan ses som en dynamisk organisation och/eller en institution dar man arbetar 
effektivt. 

• Ijamforelse med studenter inom andra omraden ar biblioteksstuderande mindre 
tekniskt lagda, mindre kreativa, inte aktiva inom sport i lika hog grad och inte sa 
ambitiosa. 

Till detta tillagger Bruijns att nagon annorlunda personlighetstyp inte ar i sikte under 
den narmaste tiden. 

I en senare undersokning, aven den av Bruijns, ville han ta reda pa hur sarnhallet idag, 
pa 1990-ta]et uppfattar bibliotekarieyrket. Undersokningen hade tva syften. For det 
forsta, att ta reda pa hur samhallet uppskattar/vardesatter bibliotekarieyrket. For det 
andra att 1a veta vad samhallet tycker om biblioteksarbete och vad man tycker om bib
liotekarien som person. Forskningen bedrevs i 12 lander. Bland de nordiska fanns Fin
land, Norge och Danmark med, dock inte Sverige. Med hjalp av studenter pa biblioteks
skolorna i de olika landerna distribuerades en frageenkat bland allmanheten. Enkaten 
inneholl 12 fragor. A v des sa ar det tva fragor som kanns vasentliga att redovisa med 
anledning av var egen undersokning och vi utesluter darfor de andra. Redovisningen 
sker i stora drag och vi gar inte in pa detaljer och bryr oss heller inte om att ange lands
vis vad man tyckte. 

• Hur vill du i allmanhet karaktarisera bibliotekarien som person? 

• Tycker du att bibliotekarieyrket ar for man, kvinnor eller bada konen? 

Enligt denna undersokning ses bibliotekarien i allmanhet som en ordentlig person som 
tycker om att hjalpa andra. Van1ig, lugn och intelligent var andra karaktaristika som 
kom fram. Sakttardig, blyg och beskaftig ( overdrivet tjanstvillig, fjaskig) namnde ett 
mycket litet antal (5-10 %). I stort sett alla Hinder pastod att man inte upplevde bibliote
karien vara humoristisk eller sportalskande. Nagra ta lander ansag bibliotekarien vara 
en social person. Trakig och konservativ ansag vissa. Vad galler kon, sa var det ingen, 
till skillnad fran tidigare undersokningar som sji:j.lvklart sag yrket vara avsett speciellt 
for kvinnor. Endast i genomsnitt 15% ansag det. Knappast nagon tyckte yrket vara am
nat just for man. Huvuddelen sag yrket som nagot neutralt, alltsa ett yrke passande bade 
man och kvinnor. 

Kvinnor kanner sig mer an man dragna till yrket. I detta avseende ar situationen sadan 
att kvinnor kanner mer samhorighet eller dragning till kultur-, undervisning- och vard
sektorn inom arbetsmarknaden, enligt Bruijns. I sin slutsats sager Bruijns att resultaten 
fran denna undersokning inte skiljer sig fran tidigare. Lika lite som forestallningen om 
bibliotekarien har andrats under de senaste 20-25 aren, lika lite har yrkets status andrats, 
menar Bruijns. 
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En liten parentes: Vad allmanheten svarade var beroende av om de var biblioteksbeso
kare eller ej . Det visade sig art biblioteksanvandare, till skillnad fran icke-anvandare, 
oftast var av den uppfattningen art bibliotekarien ar vanlig och intelligent. 

5.4.2 Hur arbete konsmirks 

Under 70- och 80-talet fanns det starka krafter i Sverige for art bryta upp den kons
uppdelade arbetsmarknaden. Manga av de anstrangningar som gjordes var framgangs
rika pa kort sikt, men hade inte mycket effekt pa lang sikt. Forfattarinnan till avhand
lingen "Kvinnor och man marks" (Westberg- Wohlgemut 1996) fragade sig hur det 
kunde komma sig att trots statsmaktens och de fiesta manniskors onskemal om en 
mindre uppdelad arbetsmarknad sa forblev den starkt uppdelad. Syftet med studien har 
varit art ta kunskap om hur yrken och arbetsuppgifter konsmarks och med den kunska
pen som utgangspunkt firma verktyg for att astadkomma jamstalldhet pa arbetsmarkna
den. 

Den empiriska delen av avhandlingen innehaller tre separata undersokningar, varav den 
forsta ar en genomgang av befintlig statistik om kvinnors och mans yrkesval under tre 
decennier. Slutsatsen ar att det fortfarande finns tva sorters konsuppdelning. 

En horisontell: 

En vertikal: 

Dar man avser koncentration av man eller kvinnor i olika yrken. 

Dar man avser koncentration av man eller kvinnor i olika 
arbetsuppgifter. 

Det noteras ocksa att forandringar i var forestallning om vad som ar manliga och 
kvinnliga yrken sker mycket langsamt. I var faktiska sociala och historiska miljo ar det 
"nonnala" att kvinnor och man firms inom olika yrken. 

Den andra undersokningen bestod av att 420 personer fyllde i ett egen
skaps/kvalifikationsformular, dar avsikten var att se om det firms. nagra kollektiva fore
stallningar om relationer mellan egenskaper och kon. Egenskaperna som efterfnigades 
var av tre typer: 

• Sadana som behovs for att utfora ettjobb bra (t ex noggrannhet). 

• Egenskaper som karaktariserar arbetet (t ex monotont). 

• Egenskaper som ar en konsekvens av arbetet (t ex karriar). 

Slutsatsen bar blivit att flera egenskaper/kvalifikationer ar starkt relaterade till kon. 
Forestallningama om konsegenskaperna tycks dock paverkas av personens arbete eller 
den organisation dar han/bon utfor arbetsuppgiften. Som typiskt kvinnliga egenskaper 
kan namnas: skota om, kanslig, lyhord for andras behov, talamod och fingerfardighet. 
Typiskt manliga: makt, hog Jon, status, fysiskt tungt, ta risker och teknisk. Det innebar 
alltsa att fragar man efter en viss egenskap i en platsannons, sa ar den ocksa kopplad till 
ett visst kon. 
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Den tredje undersokningen harror fran medverkan i tvajamstalldhetsprojekt inom 
verkstadsindustrin. Det forsta projektet handlar om en grupp kvinnor i tva verkstadsfo
retag som genomgick verkstadsteknisk utbildning och det andra ett jamstalldhetsprojekt 
for att oka kvinnornas mojligheter att !a behalla sina jobb i ett stalforetag. 60 personer 
djupintervjuades om olikajamstalldhetsfragor med avsikt att identifiera de faktorer som 
ligger bakom forestallningarna om maskulint och feminint i arbetslivet. 

Kvinnorna i utbildnings- och foretagsprojektet menade att vi f'ar vara forestallningar om 
kvinnor och man i arbetslivet genom den fostran vi f'ar som barn och som ar beroende 
av vart kon. I och med det, lar vi oss olika saker och fostras till forestallningar om vad 
som ar feminint och maskulint. Man Jigger langre fram vad galler teknik, darfor att de 
Jar sig detta redan i barndomen i sam band med sina pojklekar. Konsmarkningen tror 
man kan andras genom att kvinnor och man :far tillgang till andra erfarenheter. 

Foretagsrepresentantema i projekten tror, precis som kvinnoma i utbildningen, att 
konsmarkning ar nagot som grundHiggs tidigt. Det bygger pa vart historiska arv. Ser 
man tillbaka i historien var det sa att kvinnorna var hemrna och skotte hushall och barn, 
samt gjorde sysslor i jordbruket. Nar de sa kom ut pa arbetsmarknaden blev det dem 
som fick de enklare syssloma eftersom de saknade utbildning. Detta gav i sin tur lagre 
Ion, vilket medverkade till att ett forhallningssatt skapades. K vinnor skulle ha lagre Ion 
an man. I och med det fick kvinnans arbete en viss vardering. 

Foretagsrepresentanterna sager ocksa att mannen a11tid bar setts som familjens overhu
vud och fOrsorjare, m\got som hor ihop med hans uppfostran. Mannen har darfor ett 
omedvetet motstand mot jamstalldhet. Man ar mer drivande i lonefragor till foljd av sin 
forsorjarroll. Kvinnorna kanner mer omsorg om familjen och ar darfor inte lika dri
vande vad galler fragor i arbetslivet overhuvudtaget. Att man har starkare drivkrafter, 
har man erfarenhet av. En man som antrar ett kvinnodominerat omrade, strider for 
hogre loner, blir ombudsman, facklig foretradare eller chef, trots att det kanske finns 
battre kvalificerade kvinnor pa arbetsplatsen som borde haft foretrade. 

Konsmarkningsprocessen bestar av den socialisationsprocess som forrnar manniskan 
och dar saker som norrner och varderingar i samhallet, fostran i familjen, skolan, ar
betslivet och tidigare erfarenheter gor att arbetsuppgifter kopplas ihop med specifik:a 
kvinnliga och specifika manliga egenskaper och konsrniirks. Denna process kan sagas 
besta av tva delar. Medveten fostran och immanent pedagogik:. Med immanent pedago
gik menas den osynliga paverk:an som manniskan utsatts for fran alla hall, t ex skola, 
familj och media. Att fOrandra attityder om vad som ar manligt och kvinnligt bade i 
hemmet och arbetslivet ar en mycket langsam process. 

5.4.3 Hur paverkar ny tek.nik genusrelationerna? 

\ 
Varen 1996 kom en doktorsavhandling dar forfattaren Lena Pettersson undersokt bur \ 
genusrelationer omforhandlas i industriellt arbete i samband med teknisk och organisa- \ 
torisk forandring. Hon menar att genusrelationer ar de socialt tillsk:apade relationerna \ 
mellan m~ och kvinnor. 

Syftet med studien medforde att vissa krav sti:illdes pa de objekt som skulle studeras. 
Det var viktigt att kunna finna situationer dar arbetsuppgifternas konsk:odning och ge-
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nuskontrakt skulle kunna komma att utmanas och vara disponibla for forandring och 
omforhand1ing. De krav som sku11e kunna ge upphov till dessa situationer var: 

• Introduktion av ny teknik som annu inte fltt nagon specifik konskod. 

• En organisation som verkar for att bryta gangse forha11anden mellan teknik, arbets~ 
uppgifter och kon. 

• Att foretagsledningen ar positiv till att forandra etablerade konsmonster. 

Empiriska undersokningar i form av intervjuer och observationer utfordes inom industri 
dar man antrade kvinnokodat tekniskt arbetsomrade och aven dar kvinnor antrade man
ligt kodat tekniskt arbetsomrade. Detta for att studera fenomenet fran tva hall. 

Slutsatsen blev att dar man i ett mindre antal etablerade sig pa tidigare kvinnodominerat 
omrade, kom de efter en tid att dominera. De fick teknisk utbildning, mer utbildning 
och dessutom hogre Ion an kvinnorna. K vinnoma daremot fick ingen teknisk utbildning 
ails. Da kvinnor, aven de i ett litet antal, antrade manliga domaner, forblev de i minori
tet, fick de minst kvalificerade arbetena, lagre Ion och i stort sett ingen utbildning alls, i 
jamforelse med mannen. Det forekom aven att de helt togs bort fran det tekniska arbe
tet. Detta trots att ledningens intentioner varit att ha en arbetsorganisation med konsin
tegrerade arbetsgrupper. 
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6 Intervjuerna 

6.1 Forberedelser och genomforande 

Da vi beslutat att var undersokning skulle baseras pa kvalitativa intervjuer, foljdes det 
monster vi fran boijan avsett. Fern orter valdes ut, som for var egen del lag bra till geo
grafiskt. Dessforinnan hade vi tittat lite pa orternas biblioteksstruktur. Framfor alit var 
personalstyrkans storlek av intresse, sa att dar i alla fall fanns minst 1 0 anstallda. Den 
bar uppgiften och vissa namn och telefonnummer togs ur Bibliotekskalendem (1995). 

Denna plan, med de orter som vi valt ut, blev i stort sett verklighet. Det sprack endast 
pa en av ortema, da dar inte fanns n!gon manlig bibliotekarie. Vi boijade med att forst 
ringa upp bibliotekscheferna pa de olika orterna. Presenterade vart arbete, vad det gick 
ut pa, samt hur vi viUe genomfora vara intervjuer. Har maste sagas att vi mottes endast 
av positiva reaktioner och amnet intresserade. Det var ingen som tvekade utan vi var 
valkomna. Bibliotekscheferna valde sedan ut personer som de tyckte var lampliga. Var 
onskan, vad g~Ulde de personer vi skulle tala med, var att de skulle arbeta ute bland 
lantagama. Vi har aven onskat att £a intervjua bade den manliga och den kvinnliga res
pondenten pa samma dag, fast vid olika tidpunkter. Detta for att de sinsemellan inte 
skulle kunna diskutera vad vi fn\gat och sa vidare, men aven av praktiska skal som res
tid och reskostnader. 

I en del fall fick vi namn och telefonnummer till de vi skulle intervjua, sa att vi sjalva 
kunde ta kontakt ocb komma overens om ett mote. Vissa gav oss namn och en tid, sa 
dar var vi inte ails i kontakt med personerna innan sjalva intervjun. Vi foredrog att 
sjalva kontakta respondenterna, darfor att den a11ra forsta kontakten kan vara av ganska 
stor vikt. Att da kunna klargora for den det gallde, vad man ville och framfor alit hur vi 
tankte genomfora interyjun kan forhindra missuppfattningar. Det visade sig vid nagot 
tillfa11e, cta vi inte sjalva varit i kontakt rned personema, att de knappt visste vad det 
rorde sig om. Vi bar dock alltid inlett vara intervjuer med att presentera varfor vi ar dar 
sa att det inte skall rada nagra oklarheter. Under tidsperioden 10/1- 19/3 1996, har vi 
genomfort 10 stycken intervjuer, som i regel tagit 2 tim/person. Vi bar anvant bandspe
lare, men aven fort anteckningar. Vi tyckte att vi kunde anvanda oss av bada metoderna 
eftersom vi bar deltagit tillsammans vid alla tillflHlena ocb vi ville ba mojligbet att 
kunna aterge intervjuema sa ratt och riktigt som mojligt. Samtalen ar ordagrant ut
skrivna. 

Under intervjuerna anvande vi oss av en frageguide (bilaga. 1 ). For att Ia. lite stru.ktur pa 
intervjuerna ocb underlatta for oss i analysfasen ar fn\geguiden efter lite inledande fra
gor uppbyggd efter vissa ternan, vagen till yrket, yrket, konsrollen, relationerna och 
framtiden. Efter utformningen av guiden testades den pa en person i var narhet for att 
se bur man uppfattade fragorna. Nar intervjuerna sedan satte igang har smarre korrige
ringar skett efterband som de bar aktualiserats. Fragor har strukits eller lagts till, men 
det har inte varit skillnader av nagon genomgripande art. Tva intervjuer ar ju heller aid
rig identiska utan beroende av de manniskor som man intervjuar. Ibland har det till-
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kommit vissa fragor, om man kommit in pa nAgot som vi bedomt som intressant och 
ibland bar nagon fraga fallit bort. 

Vid samtalstillfallena hade vi inte bestamt hur vi skulle komma att behandla det mate
rial vi skulle komma att ta. Detta upplyste vi respondentema om samt att namn och ort 
skulle vara anonymt. Vidare beslutade vi tillsammans med respondenterna att sanda 
dem ett utkast av intervjuerna. Detta skulle goras nar materialet var nastintill fardigt och 

· i ett sadant skick att de anda skulle kunna ha mojlighet att ha synpunkter och kunna pa
verka det skrivna. Vi bar blivit val mottagna pa de arbetsplatser som vi besokt. Man har 
gett oss den tid vi bebovt, varfor vi inte pa nagot vis kant oss stressade. Tillsammans 
med intervjupersonerna bar vi stangt in oss pa deras kontor. lntervjun bar sedan lopt 
som ett samtal mellan oss ocb respondenterna. 

Ti11 slut bestamde vi oss, i samrad med var handledare att prova en presentationsmetod 
for intervjuema som vi har stott pa i Carin Holmbergs bok, "Det kallas kiirlek" (1993, s 
86-88). Boken bandlar om jamstalldhet bland unga par utan bam ocb dar bar Holmberg 
sammanfort alla kvinnoma i en person ocb alia mannen i en och hanvisar till dem som 
hon och han. Vi tyckte att det var svart att prata om manga personer i singularis ocb 
tyckte att vi i sadana fan skulle bli tvungna till alltfor grova generaliseringar, darfor be
stamde vi oss for att skriva i pluralis ocb pa det sattet kunna nyansera spraket mer ge
nom att prata om en grupp. Ord som man da kan anvanda for att man skall kunna ta en 
forestallning om antal, art ex en del, de flesta, m\gon enstaka och sa vidare. Man kan sa 
att saga vara tydlig pa ett diffust satt och pa det sattet slippa utlamna sina kallor. Vi har 
ocksa bestamt oss for att pa ett mera medvetet satt forsoka dra nytta av att vi ar av olika 
kon, sa Annhild har skrivit om de manliga bibliotekarierna ocb Goran om de kvinnliga. 
Vi tror att man kanske kan se mer neutralt, eller i varje fall med andra ogon pa det 
andra konet. Sedan har vi diskuterat varje frageomrade for sig och forsokt formulera en 
gemensam kommentar till varje omrade eller kategoriindelning. 

Nar vi nu kommer in pa vara intervjuer vill vi saga ett par ord om urvalet. Bibliotekari
eyrket ar ju kvinnodominerat ocb det galler aven folkbiblioteken i hog grad. Pa de orter 
som vi har varit har det oftast inte funnits sa manga man att valja bland. I nagot fall blev 
det kanske den ende som fanns, medan det bland kvinnorna blev den som var mest in
tresserad av att bli intervjuad. Det ar svart att spekulera i hur detta har paverkat var un
dersokning. Samtidigt ar detju en av forutsattningarna. 

6.2 Personlig bakgrund 

6.2.1 Vilka bar vi intervjuat? 

Kvinnorna: Aldern pa de kvinnliga bibliotekarierna som vi har intervjuat varierar fran 
36-49 ar. De flesta ligger i skiktet 45-49 ar, ar gifta och bar bam. Ingen bar nagot sadant 
dar dominerande fritidsintresse utan man ar ofta allmankulturellt intresserad. Teater, 
film, musik, lite motion och lasning ar sadant som namns i sammanhanget. Man lagger 
ocksa mycket tid pa familjen. 
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* * * 

Mannen: De manliga respondentema ar i aldem 36-49 ar. De fiesta ar gifta och har 
barn. Bland fritidsintressen namns musik, litteratur, lasning, politiskt arbete, att skriva, 
odling av blommor och amatorforskning, for att namnge nagra intressen man har. Nagra 
av mannen gillar sport och ar aven sjalva aktiva. 

* * * 

Kommentar: Genomsnittsaldern inom folkbibliotekariekaren ar hog. Enligt DIK-for
bundet arden inom SFF 47,6 ar per den 29 april1996. Noterbart ar att det endast finns 
90 stycken som ar under 30 ar.1 1 

De manliga och kvinnliga bibliotekariema kan kort beskrivas som stadgade man och 
kvinnor i medeHHdem. Pa fragan om fritidsintressen ar det ingen man som "klagar" och 
menar art det ar brist pa tid. Det framfors inga reflektioner ails at det bAllet. Kvinnorna 
gjorde mer gallande art fritidsintressen utovades i man av tid. Mannen och kvinnomas 
intressen kan i stort sett laggas inom samma ram. Intresset for lirteratur, lasning och 
eget forfattande var forvantat och verkar naturligt att ha for derta yrke. Nagra, framst 
man, namner sportintresse och att de sjalva aktivt utovar nagon sport. Derta star lite i 
kontrast till vad som framkom i Bruijns undersokning om bibliotekarier ocb sport. 

6.3 Vagen till yrket 

6.3 .1 Varfor blev man bibliotekarie och bur gick det till? 

Kvinnorna: Oftast bar man inte ails haft nagon tanke pa att bli bibliotekarie, utan det ar 
nagot som man sa art saga har halkat in pa, nastan utan nagon egen medverkan a1ls 
upplever man det som. Pa gymnasieniva laste man nagonting med sprak. Det var ovan
ligt att flickoma laste nagonting annat paden tiden ocb pa den banan fortsatte man nar 
man sedan boijade studera vid universitet. Olika sorters europeiska sprak, konst- och 
litteraturvetenskap ar typiska for vara kvinnliga respondenter. Ibland bar man sneglat 
lite grann at Hirarballet som ert tankbart yrkesval, men annars bar man bara foljt D;led 
Strommen och fortsatt att lasa, tills man nagonstans Utmed vagen har kommit till insikt 
om att man pa nagot satt maste gora nagonting av sitt Iiv. 

"Det var kanske lite jlummigt, flummigare an det ar idag. Man ar nog mer 
bestlimd vad man vill bli, men vi singlade runt lite grann sa har ... " 

11 Totalantalet var 3 561. Pensionarer ocb studenter ar ej medraknade. 
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Man kan inte bara lasa, ha roligt och vara lite sa dar allmant ansvarslos hur lange som 
heist, trots art manga upplevde det som den tidens anda. Det kom en tid da man tyckte 
art man maste forsoka gora nagot mer konstruktivt av sirt liv och da tirtade man pa vad 
man hade gjort ditintills och hur man skulle kunna dra nytta av det. Genom art anvanda 
den har uteslutningsmetoden kom man fram till art bibliotekarie skulle kunna vara ert 
tii.nkbart altemativ. 

Man skickade alltsa in sina ansokningar och hoppades pa det basta. Det var svart art bli 
antagen och man tyckte art man haft tur som kom in. Lonesituationen och art yrket ar 
kvinnodominerat var inget som man reflekterade narmare over och inte heller tii.nkte 
man pa om yrket sk:ulle ga bra art kombinera med andra ataganden. Till exempel hade 
ingen av kvinnorna funderat nagot pa en eventuellt kommande situation med familje
bildning, dar det ar vanligt art kvinnorna tar ert storre ansvar for hemmet och ofta arbe
tar deltid under den period som man har mindre barn. 

Nar man sedan hade kommit in pa utbildningen och mer konkret inriktat sig mot ert 
yrke, var det ingen i bekantskapskretsen som blev forvanad Man hade ju tidigare stude
rat humanistiska amnen och folk visste om ens intresseomracten. I ert par fall hade man 
nagon foralder som var bibliotekarie och da resonerar ju folk ofta som sa art "applet fal
ler inte langt fran tradet". Andra som tar upp sina foraldrars synpunkter sager art de blev 
glada over art de antligen borjat :ffi lite struktur pa tillvaron. 

Manga har provat pa yrket innan man borjade utbildningen, dels genom art en del for
aldrar var bibliotekarier och man da tar en naturlig beroringspunkt till arbetet och en del 
andra har provat pa yrket som vikarier eller genom extrajobb under studietiden. Bara 
m1gon av vara kvinnliga respondenter har nagon annan yrkeserfarenhet art tala om an art 
vara bibliotekarie. Sa alia kvinnorna som vi har intervjuat har en lang, for art inte saga 
mycket lang erfarenhet av yrket och art det blev just folkbibliotek har man inte funderat 
narrnare over. Nar man studerade, val de man den inriktningen utan art reflektera over 
det. Man skulle vara valdigt motiverad for att valja inriktningen mot forsknings- och 
foretagsbibliotek. Det var inte sa manga som valde den inriktningen. Folkbibliotek kan
des pa nagot sart naturligt. Man funderade over huvud taget inte pa det. Man flot med. 
Det lag lite grann i tiden ocksa art man skulle ut och fora ut boken utanfor huset. Man 
skulle ut och prata bocker och pa nagot sart liksom rnissionera. Det var modemt da och 
folkbibliotek sags som ert sjalvklart val, aven om det sedan naturligtvis ar sa art man :ffir 

' ta de jobb som finns. 

K vinnoma arbetar pa valdigt varierande poster inom verksamheten: Katalog, data
ansvar, invandring, barnverksamhet och fjarrlan. !bland kombinerar man de olika ar
betsuppgifterna. Gemensamt for alia ar art man tjanstgor viss tid i upplysningsdisken. 
Ca 10 timmar i veckan verkar vara det vanligaste. Derta galler alia bibliotekarierna pa 
de orter som vi har besokt, ibland aven hogt upp i hierarkin, i man av tid. Det fackliga 
engagemanget ar stort och alla utom en som bara hade varit pa sin nuvarande ar
betsplats ert ar, ar eller hade varit djupt engagerade i det fackliga arbetet. 

* * * 
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Mannen: Mannens verksamma tid inom yrket varierar mellan 11-17 ar. Att bli biblio
tekarie ar ett val som infunnit sig ganska senti mannens liv. lngen svarar att detta yr
kesval var nagot som man hade tankt fran borjan. Efter ett antal ar av studier i enstaka 
amnen och efter att ha provat lite varierande yrken sa bar intresset for bibliotek och ar
betet dar, blivit nagot man kommit till insikt om att man vill syssla med Intresset for 
bocker och bibliotek menar de fiesta art de a11tid bar haft. Biblioteket har ocksa varit ert 
stalle man av olika anledningar vistats pa. Intresset som sadant och att kunna forsorja 
sig pa det man verkligen tyc~5!J' ... om har varit en grund till detta yrkesval. Litteratur
intresset och tankar att kunna kombinera bibliotekarieyrket med sitt intresse i skrivan
dets konst har varit en tanke nagra haft. Folkbildningsarbete och bibliotekets viktiga roll 
i detta ar en annan avgorande faktor. 

Innan man blivit klar pa vad man vill med sirt liv bar man last olika antal poang i am
nen som litteraturvetenskap, sociologi, historia, etnologi, arkeologi och religionshisto
ria. Yrkeserfarenheterna varierar. Man bar provat pa arbete inom vard, utbildning, 
tjanste- och industrisektorn. 

Folkbi~Jiotek ttar varit ert medvetet val. Nagon namnde att fran borjan hade tanken varit 
att-arbeta -P~ ett hogskc>lebibliotek,.men planerna hade andrats under studietiden. Folk
bibliotek anses trevligare och det ar syssloma dar man soker och vari intresset Jigger. 

I 

De reaktioner mannen fltt av omgivningen, med anledning av yrkesval, har varit varie- \ . ' 
rande. Egentligen vet man inte riktigt vad vanner och bekanta tyckte. Forvaning, und-
ringar, ironi eltez~agot som var forvantat, svarar man. 

Varken kvinnodominansen eller lonesituationen bar ifragasatts eller haft nagon bety
delse. Dessa aspekter bar inte pa nagot satt varit viktiga. Nagon menade, att detta var 
m1got man fick kannedom om forst da utbildningen pa Bibliotekshogskolan paborjats. 

Ert visst antal timmar i veckan i informationsdisken hor till syssloma som ar gemen
samt for mannen. Darefter varierar deras ansvarsomraden. Fjarrlan, bestallningar, ADB, 
visst mediainkopsansvar, marknadsforingsfragor, utredningar, uppdrag, utvecklingsar
bete samt filialchef ar olika ansvarsomraden som mannen uppger att de bar. En respon
dent namner att han bar ett pass i veckan pa bamavdelningen, men att han har det pa 
grund av eget intresse. 

Den fackliga aktiviteten ar inte sarskilt stor. Nagon sager art han varit fackligt aktiv, na
gon art han bar facldiga uppdrag inom olika omraden, men inget som ar sarskilt betung
ande. 

* * * 

Kommentar: Tirtar vi pa bur studiema bar bedrivits saar spnikstudier det som utmar
ker kvinnoma i de forberedande studiema. Mannen verkar ha en mer praktisk inriktning 
och intresse for manniskor pa ert mer handfast satt. Arkeologi, etnologi och historia ar 
ju amnen som tas upp. Detta i kombination med ett urtalat litteraturintresse for tankama 
in pa folkbildning och ku1turens betydelse for manniskor i alia samhallsskikt. Mannen 
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som vi bar pratat med tycks ha en starkare kulturell ambition. De har ocksa mer med- ;' 
vetet valt just folkbibliotek, darfor att det ar detta som de vill syssla med. Deras nuva
rande yrkesvalligger ofta senare i tiden och ar mer overtankt an kvinnomas, som mer 
har flutit med strommen. 

Kvinnodominansen och Ionesituationen ar det ingen som bar agnat nagon langre tank:e, I 
utan m~n. bar utgatt fran sina. intressen och forutsattru. ·.n .. gar. Det som ar slaende, vad ~\ 
gruler ttdtgare yrkeserfarenhet, ar att varden och lararyrket ar omraden som manga av I 
mannen bar provat pa. Vad galler yrken verkar tendensen vara att mannen har en drag
ning at det vi kallar kvinnoarbetsplatser. Det kan ju ocksa vara en vilja att arbeta med1 
manniskor som bar varit orsaken. Kanske det ar sa att just for att mannen tidigare arbe-1 
tat inom dessa omraden sa bar de inga tankar pa kvinnodominans eller lOner inom bib- \ 
hoteksvarlden. LOnen upplevs egentligen inte sa viktig. Att trivas och !a syssla med det/ 
man verkligen vill vager tyngre. Daremot blev vi lite forvanade nar vi tog upp fragan 
om man hade valt yrket for att det skulle kunna ga att kombinera med andra ataganden. 
Vad vi hade forestallt oss dA, var att kvinnoma kanske hade haft nagon tanke pa att yr
ket skulle kunna vara latt att kombinera med ett eventue11t moderskap. Yrket ar ju kant 
for att ha mycket deltid, men ingen av kvinnorna hade tankt pa det sattet. Daremot hade 
en del man haft tanken att yrket skulle kunna kombineras med eget skrivande eller pa 
annat satt kunna under latta andra intressen. 

Som vantat var det bara folk i mannens omgivning som reagerat pa nagot satt pa deras \ 
yrkesval. Det fanns bade positiva och negativa reaktioner, men dessa verkar man ha ! 

I 

tagit med en axelryckning. ! 

De sysslor som respondenterna ansvarar for verkar ha fallit inom det egna konets intres- ! 
seomrade. Varfor det blivit sa kan bero pa flera orsaker. Till exempel att man bar varit ' 
sa Hinge inom yrket att man sa smaningom har kunnat styra in sig pa sitt omrade. Det 
kan ocksa hanga samman med konsbundna forvantningar, dels fran ovrig personal och 
dels sadana som man sjalv kanner. 

Det fackliga engagemanget bland mannen ar inte speciellt stort. De som ar aktiva pa 
nagot satt upplever inte att de har speciellt betungande sysslor. Det ar lite forvanande, 
da vi hade hort talas om hur man pa vis sa kvinnodominerade arbetsplatser segregeras 
fran sina arbetskarnrater, genom att de tar fackliga fortroendeuppdrag som ar kravande 
och tar stor del av arbetstiden tin forfogande. 

6.4 Yrket 

6.4.1 Bur blev det? 

Kvinnorna: En del papekar att det var svart att !a fastjobb efter avslutad utbildning. 
Det innebar ofta flytt till annan ort. Ville man vara pa en bestamd ort sa fick man vara 
glad for de timmar man kunde fa, aven om det var pa en filiallangt borta i andra anden 
av kommunen. Vagen till det fasta job bet kunde pa detta satt bli valdigt lang och ga 

, over spring- och semestervikariat. Pa det sattet sa hade man inte sa mycket f()rvant
ningar eller krav pa arbetet. Man var mest glad over att man fick nagot Manga hade ju 
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sedan tidigare erfarenhet av arbetet och da visste man forst!s vad man gav sig in pa och 
med iiren som gart sedan dess har man sokt sig till de sysslor som man trivs allra bast 
med. Darfor tycker man art det blivit ungefar som man tankt sig eller i vissa fall annu 
battre. 

Det viktigaste inom yrket ar art man ar professionell och tar god hand om de manniskor 
som kommer till biblioteket, ar lyhord for vad de vill ha och ger lantagama vad de be
hover. Det kan vara en bok eller informationstjanster av nagot slag. Serviceinstiillningen 
ar oerhort viktig och utan den sa skulle inte verksamheten fungera, sa den ar nog det 
viktigaste. Kontakten med folk maste fungera. 

"Detar ju oerh6rt mycket manniskor idag som kommer till biblioteket, sa man 
blir ganska tr6tt efter sina informationspass idag. Det blir man pa eft helt annat 
satt an niir jag borjade hiir f or 10 ar sedan. Men det har ju okat nat otroligt. Det 
har det faktiskt. " 

Trots art det uppfattas som valdigt pafrestande ar det anda kontakten med allmanheten 
som uppskartas mest av bibliotekariema, da de flesta manniskor kommer till biblioteket 
med en positiv instiillning. Folk forvantar sig nagonting man kan ha gladje av. Andra 
saker som uppfattas som positiva ar att fixa med bocker, jobba med datom, ordna, sys
tematisera och gora samlingama tillgangliga. Negativt ar nar kontakten med lantagaren 
inte fungerar som den ska11 el1er art man inte kan tillgodose det behov som finns. 
Mindre trevligt ar ocksa den laga lonen och att lasa sambindningslistoma12, kan av en 
del upplevas som lite enahanda efter manga ar i tjansten. I alia fall prioriteras den inte 
hogt upp pa listan over vad som skall goras utan det ar nagot som man hoppas att man 
hinner med. 

De storsta problemen i yrket ar Ionerna, fortbildningen och aldersstrukturen pa de an
stiillda. Yrket ar ju ett lagloneyrke och det ar fortfarande sa art det finns mycket del
tidstjanster. Forutom att det ar svart att leva pa en deltids~anst sa skapar det en massa 
annat krangel. Man skall pussla med timmar hit och dit och man lyckas aldrig fa till det 
riktigt bra. De har problemen har funnits i branschen sa lange man har jobbat, trots att 
man ihardigt forsoker utoka tjanstema. Det ar typiskt for att det ar ert kvinnoarbete. Det 
skulle aldrig ha forekommit nagon annanstans. Fortbildningen av de anstallda ar ocksa 
ert eftersatt kapitel och det anses art den dagen man gatt ut Bibliotekshogskolan sa ar 
man fardig. I och for sig forekommer det enoch annan strokurs nagon gang, men ut
bildningsanslaget ar aldrig sarskilt stort och skall racka till mycket. Framtidens sam
halle staller ju storre krav pa bibliotekariema an fOrr och utvecklingen, speciellt inom 
IT13-omn1det, gor ju att man maste hanga med pa ett satt som man inte kunnat ana tidi
gare. Vi ar manga i samma alder och det fanns ingen utbildning i data vid den tiden nar 
vi gick Bibliotekshogskolan, sa det ar ju nagot man saknar. Detar viktigt med vidare
utbildning och det behovs bela tiden. Det skulle inte heller vara dumt art fa in lite folk 
som kan datorer pa ett lite mera tekniskt satt. Folk i var alder, som dessutom har en 
pressad arbetssituation, kanske inte bar sa stort intresse for den nya tekniken. Det skulle 

12 Bestallningshafte for bocker fran Bibliotekstjanst AB. Utkommer med 24 nummer 
per ar. 
13 Informationsteknologi. 
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behovas lite nytt blod, nyutexaminerade yngre manniskor alltsa, som kommer in med 
nya kunskaper och nya ideer. Medelaldern pa karen ar hog. Det ar viktigt for kontinuite
ten att det kommer in lite nya nu, medan de gamla fortfarande fmns kvar att lara av. Det 
:tar inte bli tornt over en natt. 

A v allmanheten uppfattas man, tror man, pa ett sadant satt att man har bade hog och lag 
status. Den hoga statusen ar beroende av art folk ofta har en sadan respekt for bildning 
och man behover inte kanna sig underlagsen nagon. Daremot tycks man inge folk daligt 
sarnvete. En vanlig kommentar nar man traffar folk man inte mort forut och de :Iar klart 
for sig att man ar bibliotekarie ar: 

"Oh, jag laser aldrig nagra bticker. Jag har inte tid med det. '' 

Folk har nagon forestiillning om att man ar strang och satt att overvaka att folk laser or
dentligt. Detta galler skonlirteraturen. Det ar det som man tror att vi ha11er pa med. Se
dan a andra sidan har man lag status. Troligtvis hanger det samman med art folk vet for 
lite vad man gor. En lantagare skiljer inte pa assistenter och bibliotekarier. Vi ar for 
mesiga helt enkelt. Bara for att vi alskar vart arbete, sa kommer ju inte folk art upptiicka 
vilka vi ar. Vi maste bli lite mer framfusiga, vardesatta var egen yrkeskompetens och 
sadant, inte smyga oss undan. Man maste karnpa ganska mycket for att gora sig hord 
och medvetandegora politikema, vilket nog ar svart i de fiesta kommuner. 

*** 

Mannen: Nagon forestallning om vad bibliotek ar, menar man overlag art man haft. En 
man svarar art det blev som han hade tankt sig. Den verklighet han kom uti var over
ensstammande med den forestallning han hade haft. En annan menar att det blev roli
gare. De ovriga drar lite pa svaret, men tror nog att det blev som man tankt sig. 

Den forsta tiden i yrket fungerade man som springvikarie, vilket innebar att man tick 
arbeta dar man behovdes. Det betydde bl a att man "hoppade" runt pa de olika filialema. 
En av mannen berattar nostalgiskt hur han efter en tid tick ansvar for en egen filial. En 
mysig tillvaro, som han hade dromt om. Art :ra den nara och fina kontakt med sina Um
tagare, sorn han tick, var vardefullt och sporrande. 

Viktigast i jobbet ar att ge lantagarna den service de onskar. Art kunna ge dem det de 
viii ha. Detar kaman i yrket, anser man. Sjalva motet med lantagaren ar ocksa en viktig 
del. Det gar hand i hand, svarar man. Art kunna tillfredsstalla en lantagare ger ju aven 
mig som bibliotekarie en personlig tillfredsstallelse. Med entusiasm och inlevelse 
berartar nagra hur roligt just derta arbete ar. Nagra vill dock inte, eller tror inte, art de 
gor nagra varderingar mellan sina sysslor. AUt ar lika viktigt, sager de. 

Det trevligaste i yrket ar kontakten med lantagarna. Den respons man !ar fran exem
pelvis barnen efter ett bokprat. Harligt att se dem kasta sig over bocker man erbjuder 
dem. Att fa lasa sambindningslistor, recensioner och sedan gora urval ar annat som ar 
trevligt och roligt. Att sedan bekanta sig med bockerna innan man staller upp dem i 
hylloma, att bladdra lite ocb kanna pa bockerna ar ocksa en trevlig deli arbetet. Trev-
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ligt ar nar man lyckas ge en Umtagare det han/bon soker. Att kanna att man ar till hjalp. 
Friheten att sjlilv bestamma bur man v:illlagga upp sitt arbete och att de sysslor man 
utfor sallan blir enahanda ar andra positiva faktorer. Mindre trevligt ar att misslyckas 
med att ge en Hintagare det han/bon vi11 ha eller att konfronteras med sura lantagare. 

" ... att det dr stressigt och man hinner inte iigna den tid man vill at dem som 
kommer och fragar. " 

Det finns en bel del problem inom biblioteket och biblioteksvarlden som man anser 
vara viktiga att ta itu med. Bland dessa ser man stoJdproblem. Det kravs effektivare 
stOldskyddssystem och att en storre andel av bockema stoldmarks. Vad galler persona
len inom biblioteket ar medeUtldem hog. Det behovs lite yngre krafter, tycker nagon. 
Konsfordelningen, menar nagon annan, ar val egentligen det varsta problemet. Det be~ 
hovs fler man. Enbart kvinnor ger en viss stamning, precis som en arbetsplats med en~ 
bart man ger en viss stamning. En blandning av man och kvinnor ger mer balans. Lon 
och status ar ocksa nagot som behover atgardas. Nagon annan tycker, just vad galler 
personal en, att det fmns for ia bibliotekarier i forhallande till vad som forvantas av 
dem. Forsvinner m1gon sa anstalls ingen ny. Detar viktigt att bryta barriarer ocb be
kampa den konservatism inom arbetssatt som lange bar varit radande. Den nya genera
tionen arden som vi bela tiden skall na ut till. Darfor maste kulturen goras tillganglig 
om och om igen. Vi behover satsa mycket pa IT nar det galler tekniken. Risken ar an
nars att vi blir ett bokarkiv, som nagon uttrycker sig. 

Att satsa pa marknadsforing och med det menar man att framforallt visa pa bibliotekets 
stallning i samhallet. Att placera biblioteket i ett riktigt sammanhang. Att marknadsfO
ring inte enbart handlar om en annons i tidningen. Det ar mycket mer. Det arbete som 
bibliotekariema gor maste utvecklas och utvarderas. Att ibland stalla sig fragan: 

"Hur behandlar vi vara lcmtagare? Det iir det jiimlika motet vi skall strava 
efter. Umtagarna skall inte betraktas som kunder, darfor att vi sa?;er inget. Vi 
representerar inte heller en myndighet som pa nagot vis vet bdttre. Dessa 
attityder ska/1 vi passa oss for." 

Omgivningen ser pa yrket pa tva satt, tror man. A ena sidan som ett torrt och trakigt ar
bete. Detar lugnt, skyddat och behagligt och inte mycket till jobb egentligen. Biblio
teksarbete kan vern som heist skota. Man tror ocksa att allmanheten inte gor nagon at
skillnad pa assistent e1ler bibliotekarie. Dessa attityder ar vanliga. Samtidigt fmns dA 
den andra bilden. Ett yrke dar man maste vara oerhort kunnig. Det inger en viss respekt. 
Det ar lite fint som nagon sa: 

"Allmanheten inbillar sig att vi bibliotekarier har kunskap som kan vara lite 
farlig. Att vi skall komma med pekpinnar som, varfor laser inte ni? Varfor gar ni 
inte det?" 

Nagon namner att det finns en kansla av att man som man i denna kvinnobransch ses 
som annorlunda. Att sysselsatta sig med bocker ista1let for att vara intresserad av bilar, 
ishockey, sport, idrott osv, ar suspekt och lite annorlunda. 
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"I alia fall iir det inte fullstiindigt normalt att vara bibliotekarie hiir i viirlden. .. i 
Jjiil 0Ch ly"iirta iir Vi infe SQ intreSSGnfa. II (jfr citat S 11) 

* * * 

Kommentar: Det som mest skiljer mellan kvinnor ocb man i det bar avsnittet, det ar 
vad man tycker ar viktigast att ta itu med. K vinnorna tar upp ocb betonar starkt saker 
som, Ion, status ocb kompetensutveck.ling. De bar sakerna namns knappt av mannen ocb 
man kan undra hur detta kommer sig. Ar det en foljd av att kvinnorna generellt i alla ti
der har varit lonediskriminerade och man kanner sig krankt nar lonefragor. tas upp? Har 
mannen inom yrket accepterat en lagre Ion i och med att de tar anstallning i ett kvinno
dominerat och darmed lagre avlonat yrke? Statusen pa yrket hanger till viss del samman 
med lonen och tar val lite anses utgora en del av samma fraga. 

Nar det galler kompetensutveckling daremot sa borde ju behovet vara ungefar Iika stort 
fran bada konen, men den omnamns inte av nagon man som nagot problem. Har det 
med sjalvfortroende att gora? 

Utbildningen tas ofta upp i sam band med IT -utvecklingen, dar man ofta kanner att man 
ar ute pa hal is. Aldersstrukturen pa yrkeskaren gor att man inte har detta med sig fran 
skolan, men det beror ocksa pa att kvinnor oftast inte bar intresse for ny teknik och pa 
en kvinnodominerad arbetsplats tar detta konsekvenser. Utbildningsbehovet inom data 
ar stort, men anslagen ar laga. 

Mannen tar upp saker av mer jordnara natur, som harmer med yrkets utovande att gora, 
och som mer ligger i den utvecklingsfas biblioteket befinner sig i, som t ex marknads
fOring och hur man skall na ut med kulturen och gora den attraktiv fOr en bred all man
bet. En aldersstruktur ·SOtn skapar problem hor ocksa till bilden. 

6.4.2 U pplevelser av yrket 

Kvinnorna: Folkbiblioteksverksamheten kan sagas vara sammansatt av tva delar, kultur 
och information. MeHan dessa gar ingen klar skiljelinje. Man tycker att bagge ar vik
tiga. Maste man absolut gora ett val, sa valjer man informationen, darfor att information 
har blivit sa oerhort viktig i det nutida sarnhallet. For att biblioteket skall ha en chans att 
overleva i den verklighet som for narvarande rader, sa galler det att skapa sig en profil 
inom det har omradet. Tar inte vi hand om det sa gor nagon annan det. Ar vi inte till
rackligt duktiga, kanske man forsoker losa sin informationsinhamtning pa nagot annat 
satt. Man behover ju inte pa samma satt som forr ga till biblioteket for att skaffa sig in
formation. Samtidigt kanner man mycket for kulturen och hoppas att det finns andra 
som kampar for att bevara den. 

Ofta kanner man bristande kompetens inom olika fackamnen, som man inte tycker att 
man beharskar, pa grund av att man inte har den bakgrunden som kravs for att man skaH 
vara duktig pa det. Det kostar pa att forsoka satta sig in i olika fragor, men det ar ocksa 
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• 
nagot av en utmaning att fOrsoka lOsa de uppgiftema. ADB14 ar en annan sektor, dar 
man kmner sig osaker. Eftersom genomsnittsaldem ar sa hog, har man inte !att nagon 
kunskap om detta omrade med sig fran skolan. Samtidigt bander det mycket inom det 
har omradet och man kanner sig i behov av fortlopande vidareutbildning. 

Nar det galler avgiftsfragor pa olika tjanster, tycker man att bas~janstema skall vara 
gratis. Boklanen tar absolut inte kosta nAgonting och pengar skall inte heller !a avgora 
om man skall.ta tag i information eller inte. Grundprincipen ar att informationen skall 
vara fri. Manga har det inte sa bra idag och man kanske inte skulle fraga efter vara 
tjanster om det kostade pengar. Manga av dem som man vill na har ju inte heller nagra 
pengar, skolor och forskolor t ex. Annan verksamhet som ar lite utover det vanliga, t ex 
visningar och bokprat pa kvallstid, tar gama kosta. Snabbleveranser av olika slag ar folk 
ofta beredda att betala lite extra for, sa fOr vissa saker finns det en betalningsbenagen
het. Det behover ju inte bara vara av ondo att det kostar, kanske statusen hojs nagot nar 
man tar betala for det. 

Stress pa arbetsplatsen ar migot som alla upplever och dA ar det informationstjansten det 
handlar om. Det blir ofta koer och folk star och stampar otaligt i vantan pa sin tur. Det 
ar nya saker hela tiden och varje fraga ar viktig for den som fragar. Man maste vara 
uppmarksam och koncentrerad hela tiden och ge samma service till alia. Ringer telefo
nen sedan oavbrutet sa kanns det oerbort pressande ocb man maste vara stresstalig, an
nars orkar man inte. Ofta ar bemanningen i infonnationsdiskama inte vad den borde 
vara, pa grund av semestrar, sjukdom osv. Att det ar sa lite folk kan ocksa gora att arbe
tet i den inre tjansten ibland hogar sig och det kan ocksa kannas stressigt. Heist skulle 
man bebova nagra dagar for att gora rent bord nagon gang. Det ar inte sa Hitt att dele
gera uppgifter. Alit gar inte att delegera och for det mesta tycker man att det ar lika bra 
att man gor det sjalv. Man tycker inte att man ar bra pa att delegera ocb man ar medve
ten om det, men det ar ocksa sa att alia har sa mycket att gora sa det ar svart att komma 
med nagot extra. Trots att den inre tjansten ibland kan vara pafrestande saar det ingen
ting mot informationstjansten. Hade man inte den inre tjansten som ett komplement 
skulle man aldrig orka. Detar lite grann som en vila fran den utatriktade aktiva tjanst
goringen. Ibland nar det varit riktigt stressigt ar man glad nar det tar slut. Man kan inte 
koncentrera sig och vara intresserad bur lange sorn heist, men utan den yttre tjansten 
skulle man inte ba nagon inre. Det hanger ihop ocb det kanns lika viktigt. 

Man tycker att man kan paverka sin egen arbetssituation genom att framlagga olika 
forslag till den chef man bar. Man tar ocksa gehor for sadant som man tar upp, inom 
vissa ramar forstas. Det skulle formodligen vara svart att forandra nagonting i grunden. 

* * * 

Mannen: Biblioteket rymmer begreppet kultur saval som information. Att sarskilja 
dessa och vardera det ena framfor det andra vill man helst inte gora. Det gar inte, sager 
nagon. Sedan kan det vara sa att tyngdpunkten pa det ena eller det andra kan variera, 

14 Automatisk databehandling. 
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men hor da till den utveckling som ligger i tidenjust dA. Kanske att vi just nu maste 
agna oss lite mer at information i och med den nu radande utvecklingen med den nya 
tekniken. Nagon tycker att informationssidan, i alla fall forr, var den bortglomda sidan 
av biblioteket. Att beskriva biblioteket som en informationscentral misslyckades man 
alltid med, tycker vederborande. Nar man ville havda yrket och bibliotekets vikt be
skrevs biblioteket som kommunens informationscentral. Detta Iedde till att allmanheten 
fick fel uppfattning om biblioteket. De trodde att vi informerar om kommunala fragor. 
Att vi svarar pa vad som heist forstod man inte. Dock bo.tjar det idag vaxa fram en tyd
ligare bild av just informationssidan i och med tekniken och databaser. En av mannen 
goren klar distinktion mellan begreppen. For honom ar kultur det han vardesatter hogst. 
Kultur, tycker han, rymmer mer, medan information ar ett ytligt begrepp. Kultur handlar 
om att vaxa som manniska. I kulturen ingar kunskaps- och skapandeprocessen. Infor
mation, innebar for honom, mera faktainhamtande. Information framfor kultur valjer 
nagon, om han maste valja. 

"Jag har ju valt folkbibliotek for att jag tycker att kombinationen iir oslagbar." 

Att man tvekar infor den egna kompetensen ibland, visst hander det. Dagligen, sager 
nagon. En av mannen utvecklar sitt svar och sager sig vara odmjuk infor all den kun
skap som finns i ett bibliotek. Han tror att han aldrig blir fulHird som bibliotekarie. Det 
finns alltid mer att lara, sager han. Nej, sager nagon annan. Det handlar inte om att 
kunna nagonting. Vi maste inte veta en massa utantill. Det handlar om att ha en metod 
for att hitta det som efterfragas. 

"Kopa och viirdera, ordna och gora sokbart. Det iir det vi skal/ kunna." 

Ett visst motstand mot att ta betalt for ~janster inom biblioteket, kanner de fiesta. Det ar 
olustigt och svart och man forsoker hela tiden kringga det. Vissa saker kanner man att 
man borde ta betalt for. Att ta betalt for de sa kallade bastjanstema satter sig aHa emot. 
Detar en sjalvklarhet att det skall vara gratis. Tjanster som ligger utanfor bibliotekets 
kamomrade ar en annan sak. Det kanns helt okey att ta betalt for. 

Stress pa arbetsplatsen ochjust dA i informationsdisken ar overensstammande upplevel
ser hos de flesta. Att aldrig riktigt :ra vara ifred och gora nagot fardigt, ar ett annat mo
ment som upplevs stressande. 

I viss man kan uppgifter delegeras. Man menar att man har ju ingen direkt under sig, 
men att man samarbetar mycket. Framfor alit inom projekt som man ingar i, kan man da 
pa ett annat satt delegera olika arbetsuppgifter. Ibland ar det sa att vissa arbetsuppgifter 
ar sa roliga att man sjalv vill gora dem eller saar de sa trakiga att man darfor inte vill 
overlamna dem till nagon annan. 

Man upplever att yrket ar ganska fritt och att man kan paverka sin arbetssituation. Man 
kanner sig fri att ta egna initiativ, lagga fram forslag och :Ia igenom dem. Inre ~ianst be
hovs saval som yttre. Det ena forutsatter det andra. Den inre tjansten ser man som en 
forberedelse infor den yttre. Bada ar lika viktiga och en kombination dem emellan ar 
valdigt bra. 
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* * * 

Kommentar: Nar vi boijade var undersokning trodde vi att mannen skulle vardera in
fonnationen hogre an kulturen. Vi tankte cia pa att mans, i allmanhet stOrre intresse for 
teknik skulle visa sig bar. Sa blev inte fallet. Manga av mannen sysslar visserligen med 
datafragor pa arbetet, men man Utter inte infonnationsrollen ta overhanden over kultu
ren, som man ofta satter valdigt hogt. Trots att man vamar om kulturen ar nagra valdigt 
IT-inriktade. De menar att det gar inte att forbise detta, eftersom man tror att for biblio
tekens framtid ar det en viktig del. De som ar tveksamma lamnar dock inte heBer riktigt 
IT -aspekten at sidan. De menar att det ar viktigt och att det tar overhand en mer ocb 
mer, men de stravar lite mot strommen. De staller sig mer negativa an positiva til1 det. 
Kvinnorna a sin sida sysslar kanske inte sa mycket med datorerna, men valjer de sa 
valjer de information ocb pekar pa att infonnationen blivit sa viktig i dagens samhalle 
och en nodvandighet for att bibliotek;en skall overleva med nagon betydelse. Det ar 
ocksa inom den bar sektom som utbildning efterfragas al1ra mest. Det kan ligga nagot i 
uttrycket, "att det man inte forstar. det blir man imponerad av". Detar naturligtvis inte 
he] a sanningen, men vi tror att det ar en del av den. En annan bidragande orsak till att 
man bojer upp betydelsen av informationsbiten kan vara att man tror att statusen pa yr
ket skall hojas och lonen skjuta i hojden. Detar lattare att pavisa fo:rt1anstema med da
torer, an att visa hur de kulturella satsningama betalar sig. 

Under tiden som vi bar last om konsroller bar vi funderat lite over de forestallningar 
som i allmanhet fmns. Till exempel sags detju att kvinnor har samre sjalvfortroende an 
man ocb att man tanker i hierarkier. Vi trodde val inte att nagot av detta skulle visa sig i 
var undersokning, men vi tog anda med ett par fragor av den karaktaren. Vi fragade t ex 
om man nagon gang tvekade pa den egna kompetensen. Tm var forvaning, visade det 
sig att vi fick en del nekande svar och dem fick vi fran mannen. K vinnoma var ofta 
osakrare eller atminstone mer blygsamma i sin framtoning om sin kompetens. 

Vi tog upp fragan om delegering, med tanke pa mans formaga att organisera sig i hie
rarkier. Nu visade det sig att fragan kanske inte var sa bra, eftersom biblioteksorganisa
tioner i allmanhet tycks vara ganska platta. Mannen tog fasta pa detta och vi fick ofta 
hora: 

''Nej, Jag har ingen understalld personal sa jag kan inte delegera, mojligtvis om 
jag Sitter med l nagon projekfgrupp eller SCJ. II 

Det har med att man inte har nagon understalld personal ar ingenting som fors fram av 
kvinnorna, utan det ar belt annorhmda orsaker till att man inte kan delegera. Till exem
pel att alia har sa mycket att gora och jag vill heist gora det sjalv, det blir bast da. 

6.5 Konsrollen 

6.5.1 Jamstiilldhet 

Kvinnorna: Jamstalldhet ar nagonting sjalvklart och inte sa mycket att orda om. Man 
tanker pa det i en laglig mening, att man skall behandlas lika oavsett kon. Lika skyldig-
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beter och rattigheter och samma Ion for likadant arbete. Nar det galler lonen finns det ju 
orattvisor, om man jamfor med manliga yrkesgrupper, men inom yrket finns det ingen 
konsdiskriminering. Kvinnoma ar ju i majoritet och man bar aldrig upplevt nagon dis
kriminering pa det sattet Man gor samma saker. Hemma tycker man att man skall del a 
pa saker ocb ting ocb inte hamna i fastlasta roller. Denjamstalldhetsplan som finns pa 
jobbet ar alla medvetna om, aven om det var lange sedan man tittade i den. Man tror att 
den i huvudsak innehruler saker som att man skall efterstrava jamnare konsfordelning 
pa arbetsplatsen, loneforballanden och att anstallningsgraden skall bojas och sadant som 
bar med skillnader mellan konen art gora. Man tycker art det star allmant beskrivet om 
sadant som kanns sjalvklart. 

Alla tycker att det skulle vara positivt med enjamnare konsfordelning. Lika lite som det 
ar bra med en bart man sa ar det inte bra med enbart kvinnor heller. Det skulle kannas 
naturligare med en jamnare konsfordelning. Det finns ju balften av vruje och man tror 
att man job bar pa ett annat sart om det ar en mer blandad sammansattning. Man lagger 
band pa sig och visar inte sina samsta sidor. Detta galler for bada konen. Det ar mycket 
prat pa en kvinnlig arbetsplats och kommer det in en man sa kan han verka som en for
losande faktor. Det blir ert annat klimat Det kanske ocksa blir lite lattare att stall a krav 
och :ffi gehor for det Pa sarnma satt kan det bli lite mjukare pa en manlig arbetsplats om 
det kommer in en kvinna. Sedan kanske lonema hojs lite snabbare ocksa. Detar ju Hit
tare att ge en man en hog Ion, an det ar art ge det till en kvinna. Sedan breddar man sig 
j u genom art man bar olika erfarenheter ocb totalt sett sa hojer man sin kompetens ge
nom att den omfattar fler omraden. 

Trots de fordelar man alltsa ser sig kunna vinna med att ba enjamnare sammansattning 
mellan konen, sa staller man sig valdigt kritisk till konskvotering. Man bar svart for sa
dant tankande och tycker overlag att det ar de personliga meritema och inte konet som 
skall :ffi falla avgorandet. Man tycker art de man som kommer in skall gora det for att de 
bar nagot i sin bakgrund som gor att man tycker att de ar de basta sokande. Det ar beller 
inte sa roligt att eventuell konskvotering drabbar det egna konet Det ftnns omraden dar 
kvotering kanns viktigare, som inom bamomsorg och skola, darfor att det ar sa manga 
barn som vaxer upp utan manliga forebilder. Pa vissa omraden kan det behovas kvote
ring, for annars blir det ingen forandring. 

K vinnomas overlag lagre position i sarnhallshierarkin beror till storsta de len pa att det 
traditionellt sett bar varit kvinnan som stannat bemma och :ffitt ta ansvar for hem ocb 
barn. Kvinnan tavlar inte pa samma satt om de hogre postema, i alla fall inte forran hon 
kommer upp i en viss alder. Mannen tar for sig pa ett annat satt och tror att han kan 
jobba hur lange som helst utan att behova tanka pa nagonting annat. Till detta kommer 
ocksa att kvinnorna ofta bar daligt sjalvfortroende och tror sig inte om att kunna klara 
av det. Det racker dessutom inte med att vara bra, man maste kanna art man ar mycket 
bra. De kvinnor som vi har intervjuat kan som regel tanka sig att arbeta som cbefer un
der vis sa forutsattningar. 

Deras egna erfarenheter av kvinnliga chefer ar blandad. Det beror pa hur man tycker att 
en chef skall vara. En del vill ha en mera direkt styming, som man tror foretrads av de 
manliga chefema som vagar fatta beslut pa eget bevag och som klarar eventuell kritik 
battre. I de fallen som man onskar det tycker man att man job bar i en tungrodd organi
sation, dar mycket av det man gor, skall forankras i alltfor manga led. En del som har 
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erfarenhet av manliga chefer tycker att det ar cialigt d.arfor att det ar alltfor auktoritart 
och man tror att en kvinnlig chef skulle bry sig om sin personal pa ett annat satt och det 
skulle ge ett battre resultat. Sedan finns det de som tycker att man har haft alltfor mjuka 
manliga chefer. Detar alltsa en valdigt blandad kompott bar och manga varianter finns. 

*** 

Mannen: I begreppet jamstalldhet laggs lite o1ika betydelser. Det borde val vara att 
kvinnor och man bebandlas lika. Att man delar pa arbetsuppgifter, framfor alit cia i 
hemmet. Att kvinnor ges samma mojlighet att forvarvsarbeta. Ute i forvarvslivet inne
bar jamstalldhet att man far lika lon for lika arbete. En annan betydelse ar att man tar 
ansvar och gor sitt jobb. Att man overhuvudtaget tar ansvar i de manskliga sammanhang 
dar man ingar. Att upptrada manskligt och anstandigt. Jams~lJdhet ar val egentligen att 
alia har samma rattigheter, oavsett ekonomisk klass, kon eller ras. Det betyder i prakti
ken att kvinnor kan havda sina intressen menar nagon, darfor att det finns manliga ocb 
kvinnliga intressen. For att ga till biblioteksvarlden sa har kvinnlig lasning och aven 
kvinnliga intressen varit fortryckta. 

''Jag menar Moa Martinsson var forbjuden i bibliotek. Alice Lyttkens sag 
mannen ner pa och Hollywoodromaner var fullstiindigt hopplost. Gick inte att 
ha i bibliotek. Om vi da antar att dom var helt okey egentligen, sa var det ett 
mansfortryck pa kvinnosidan, va. 

Detta var ingen jiimstiilldhet. Nu har vi kommit en bit pa vag. Kvinnor 
far gilla kvinnlig liisning, och man skall inte lagga sig i det, for de forstar iinda 
inte vad som iir viktigt for kvinnan." 

Jamstalldhetsplanen sager sig a11a ha tagit del av. Man tror att dar star allmanna saker 
om jamstalldhet och jamlikhet. Vissa specifika mal innehaller den nog ocksa, tror man. 
Ti11 exempel tror en del att vid rekrytering priori teras man. Nagra menade att en jam
nare konsfordelning inom yrket skulle ha en viss betydelse. Formodligen skulle lonema 
hojas, darfor att mannen inte skulle noja sig med den laga lonen. En annan aspekt som 
tas fram ar att kvinnodominansen aven avspeglas i verksarnheten, speciellt cia inom 
facklitteraturen, som finns i biblioteket. Att som kvinna kopa in bocker amnade for 
klart manliga intressen, som bocker om fiske eller bilar, blir inte bra. Hur manga kvin
nor har intressen i detta och utifran det kan valja den basta litteraturen inorn dessa om
raden? Detar samma sak om en manlig bibliotekarie ska kopa in bocker som t ex 
handlar om att sy klader till bam. Man menar att enjarnn konsfordelning med tanke pa 
detta, skulle resultera i ett battre och attraktivare bokbestand. 

"Men genomgaende iir alltsa, varfor pojkar inte hittar nat att liisa. Det iir ju 
diirfor att biblioteken och deras liirare pa olika nivaer har kvinnliga intressen. n 

En jarnnare fordelning mellan man och kvinnor har inte bara betydelse for sjalva arbe
tet. Den tid cia man inte arbetar, t ex vid flkastunder, lunch och fester, ar minst lika vik
tig. Det blir gama ett visst tjatter rned enbart kvinnor. Det rar inte man ut sa mycket av, 
menar nagon. 
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Konskvotering staller man sig tvekande till och tycker egentligen inte om det. Nagon tar 
belt avstand och ser inget varde i det. Man kan tanka sig konskvotering, om inte nagot 
annat skulle kunna fii in fler man i yrket. Bade for Ionen, ryktet, anseendet och verk
sarnheten sa behovs det fler man. 

Vad galler mans och kvinnors plats i hierarkin, tror man att kvinnoma kanske inte kan
ner den pres sen pa sig att klattra uppat i karriaren som en man kan kanna. K vinnans 
varld ar storre, jobbet ar inte det viktigaste. En man identifierar sig genom sitt yrke och 
kan ibland kanna omgivningens press att aspirera till hogre tjanster. Hur kvinnor och 
man forhaller sig till detta bar ocksa att gora med uppfostran. Det kanske finns en for
siktighet hos kvinnan som gor att somliga ar radda for att bli chefer. Man ar lite mer 
kantiga och framfusiga. Det finns en annan drivkraft hos dem. Dear inte radda att tala 
om att de ar bra pa nagot (jfr s 30). 

De som haft kvinnliga chefer upplevde overlag detta som positivt. Vid jamforelse av 
manlig eller kvinnlig chef, menar man att det finns en viss skillnad i utOvningen av 
chefsskapet. Man upplever att det blir mer auktoritiirt med en manlig chef. En kvinnlig 
chef ar mer tillganglig och mer oppen for forslag. Nagra kan tanka sig att soka en 
chefstjanst, men det beror pa vad det ar. For nagon ar anledningen att kunna vara med 
och styra utvecklingen inom biblioteket. Andra menar att de ar tillfreds med sin nuva
rande situation och att dessa tankar mer fanns forr. 

* * * 

Kommentar: Skillnaden mellan jamstalldhet och jamlikbet bestar i att jamstalldhet 
begransar sig till relationen mellan konen. Jamlikhet handlar mer om individers ratt till 
lika varde oavsett ras, religion eller klass (Nationalencyklopedin, band 10, s 275). 
Jamstalldhet ar fOr kvinnorna ett klart begrepp. Mannen vet nog i princip vad det ar, 
men det verkar inte vara sa intressant. Ett uttjatat begrepp. 

I jamstalldhetslagen (SFS15 1991:433, § 9) star det bl a att arbetsgivaren skall verka for 
en jamn fordelning av kvinnor och man pa en arbetsplats. De som vi bar intervjuat bar 
alia vid nagot tillfalle tagit del av den egnajamstalldhetsplanen och alia verkar vara 
nagorlunda fortrogna med vad som bor inga. Att man skall verka for en jamnare 
konsfordelning, tar nastan alia upp och man tycker ocksa att det skulle vara positivt 
med en jamnare konsfordelning pa arbetet. Daremot sa ar det ingen som ar odelat 
positiv till konskvotering som ett medel att na dit. Det forvanade oss lite grann, speciellt 
nar det gallde de kvinnliga respondenterna eftersom detta bar varit ett satt att bryta 
mansdominansen inom andra yrkesomraden. 

Nar det galler kvinnors och mans positioner i hierarkier betonar kvinnoma mer detta 
med hem och bam som en anledning till att de oftare befinner sig Hingre ner i hierarkin. 
Mannen tar visserligen ocksa upp detta, men inte lika starkt uttryckt. De lagger en storre 
vikt vid att vi har olika starka drivkrafter och att mannen identifierar sig mer med sitt 

15 Svensk forfattningssamling. 
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arbete. Mannen ar mer positivt installda till kvinnliga chefer an kvinnoma ar. Man 
tycker att man far mer gehor for sina asikter. Kvinnor, aven som chefer, ar mer lyhorda. 

Chefstjanst verkar attrahera kvinnoma mer an mannen. De manliga respondentema ar 
nojda med sin nuvarande tillvaro och bar ingen stravan att na hogre poster. 

6.5.2 Konets betydelse lor yrket 

Kvinnorna: Konet paverkar precis som det gor i alla andra sammanhang kontaktema 
med andra manniskor, men om man skall ta upp speciella saker som man tanker pa un
der sjalva yrkesutovningen, sa upplever man, att for manga lantagare ar en man mer be
trodd an en kvinna. Man litar mer pa honom. Han bar automatiskt en viss pondus och 
man upplever att Umtagama tror, att han sakert vet battre, for han ar man. Lantagaren 
uppfattar ofta den manlige bibliotekarien som chef och i en valsituation sa kan lantaga
ren vanda sig till mannen, for man tror att dels vet han battre och dels sa uppfattar man 
honom som chef. 

En fordel for kvinnoma ar att man har lattare for att lyssna pa folk och ta in vad de sa
ger, men man menar att en del man ocksa kan det. De flesta man som man traffar pa 
inom yrket tillhor inte de allra mest drivande, utan kanske ar mer den mjuka sorten. I 
allmanhet ser man inga karriarister i kostym och nagon riktig macho-typ bar man aldrig 
sett. Den gamla stammen som fanns forr och som hade en viss tyngd bar forsvunnit. 
Ibland upplever man att mannen undviker att hamna 1 konflikter med sina kvinnliga 
kolleger genom att dra sig undan om det skulle uppsta en oroshard av nagot slag. 

Man tror att konet kan ha viss betydelse for lantagaren, men det ar ingenting som man 
tanker pa eftersom det nastan bara finns kvinnor inom yrket. Man och kvinnor bar ju 
olika intresseinrik:tningar och om det gaiter t ex teknik eller nagonting sadant, finns det 
inte sa manga kvinnor som ar intresserade av det och pa det sattet bar manju mindre 
forutsattningar att hjalpa lantagaren inom det omradet, men man skall vara sa pass 
kunnig att det skall ga bra anda. Man har heller inte markt att nagon har reagerat nega
tivt eller tyckt att det ar konstigt med en manlig bibliotekarie bakom disken. Daremot sa 
tror man att de kan ha en storre press pa sig att soka hogre tjanster nar det blir nagot le
digt. Det hanger ihop med den konsroll som man har med sig och har ingenting just 
med bibliotek och kvinnodominansen inom yrket att gora. Pa samma satt som det inte 
vantas av en kvinna att bon skall vilja bli chef, sa kanner nog en man att han borde soka 
den bar hogre tjansten. Det ingfu mer i mansrollen. Mannen bar mer krav pa sig med 
forsorjning och sadant. Forr sa gick man mycket pa tjansteAr vid chefstillsattningar och 
tittade inte sa mycket pa lamplighet och da var nog trycket pa mannen annu storre. Det 
var nog inte sa latt att saga nej om man stod i tur. 

Kvinnoma tror inte att de manliga bibliotekariema slutar oftare an sina kvinnliga kolle
ger och soker sig till nagot nytt utanfor biblioteksvarlden. Daremot uppfattar man dem 
som mer rorliga. Det hanger ihop med att de inte bar samma ansvar for familjen som 
kvinnan och kan ha en annan ambition pa sitt arbete. Kanske ar de mer rnotiverade och 
malmedvetna an kvinnorna, som oftast bara pratar om saker man skall gora, men nar 
det kommer till kritan sa rinner det ut i sanden. Mannen soker sig till chefstjanster, men 
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ocksa gama till andra tjanster dar man kan utvecklas yrkesmassigt, men som andA ar 
skilt fnln sjalva basverksamheten, t ex projekt och utredningsjobb av olika slag. Oavsett 
vad mannen arbetar med och var i organisationen man befinner sig, sa tror kvinnoma att 
mannen trivs'bra pa sina arbeten. Att de har hittat sin nisch eller ansvarsomrade, som 
kan utvecklas samtidigt som man bar manga andra arbetsuppgifter som ar gemensamma 
med de ovriga pa arbetet. 

* * * 

Mannen: Att bemotas av en kvinnlig el1er manlig bibliotekarie kan ha en viss bety
delse. Det kan vara sa att en Umtagare ibland kanske foredrar att tala med antingen det 
ena eller det andra konet. Sedan kan det vara sa att t ex en kvinnlig ll1ntagare kan fa 
battre lastips just inom skonlitteratur av en kvinnlig bibliotekarie .. Hon kan battre forsta 
vad den kvinnJiga lantagaren vill ha. Detsamma galler da for manliga Umtagare och 
bibliotekarier. 

Trots denna kvinnodominerade bransch ar det ovanligt att allmanheten reagerar for att 
en manlig bibliotekarie uppenbarar sig. Endast en man kunde dra sig till minnes att han 
i ett telefonsamtal en gang tatt en reaktion. Lantagaren, en man, hade tyckt att det var 
skont att ra tala med en man, da det varit sa virrigt gangen innan. 

l allmanhet ar det nog sa att man kanner en stOrre press pa sig att aspirera till hogre 
tjanster, men just inom biblioteksvarlden upplever inte mannen detta. Man menar att de 
chefsjobb som finns inte ar sa attraktiva. Detar inte den sortens arbete man soker, 
skrivbordsjobb, moten osv som dessa chefsjobb oftast innebar. Kanske det var annor
lunda forut, ca 10 ar bakat i tiden, men idag skall det mycket till om en man skall 
hamna pa en chefspost inom biblioteksvarlden. Det fmns drivkrafter underifran som sa
ger att man skall valja kvinnan. Kanske ar det sa idag att kvinnan kanner en storre press 
att klattra i hierarkin, for att havda sig mot gamla strukturer. 

En fordel med att vara man inom yrket ar att kvinnoma ser lite genom fingrarna med 
vad man sager och gor. Man rar "tabba" sig, uttryckte nagon. Lite poppis och lite om
huldad, menar nagra, att man nog ar. Det ar enkelt att fa gehor for det man vill. Kanske 
for att man ar man. 

"For att k:vinnorna, tror jag ibland, som jag iir viildigt fordomsfull mot da, iir 
lite sjiilvfornedrande, ...... men miin iir inte sa forsiktiga. De behover inte fa ett 
bekriiftande pa att de gor riitt, utan de, har de bestiimt sigfor att det iir riitt sa 
gor man det ... " 

Det blir mindre konflikter mellan en man och en kvinna. Det ar valdigt roligt att jobba 
med kvinnor. Typiskt ar att man aker pa traditionellt manliga sysslor just i sin egenskap 
av man, bl a service vad galler olika sorters apparater. Tekniken overlag blir mannens 
omrade. En nackdel kan vara detta med litteraturkannedom. Att man som man kanske 
ar mer hemma pa manlig litteratur och manliga intressen. Nagra upplever detta som en 
.brist. 
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Nagon sager artjarnstalldhetsdebarten handlar ju om art fora fram kvinnoma och halla J..: 

tillbaka mannen. Derta kan ju vara en nackdel for en man i yrket. K vinnorna ar i majori- , 
tet och ar vaksamma pa art inte slappa fram mannen. Det finns ingen egen upplevelse av 
detta, men man kan tanka sig att en omvand diskriminering pa derta vis kan fore-
komma. 

\ 

*** 

Kommentar: De kvinnliga bibliotekarierna upplever art deras manliga kolleger atnjuter 
mer respekt och till it fran Iantagama genom att de automatisk:t tar en viss pondus och 
sakerbet i kraft av sirt kon. Detar inte sakert art de besitter den egenskapen, men de tar 
den tillgodo i alia fall. Kvinnoma tror att det ar nagot som fOljer med konsrollen och 
kan ibland reta sig pa det. 

Nar vi tog upp detta med mannen sa blev de lite forvanade och kanske lite smickrade. 
Det var ingenting som de sjalva hade funderat eller ens tankt pa, men nar vi tog upp det, 
ja, kanske ... .. Hur som heist, det ar ingenting som mannen reflekterat over, kanske ar det 
bara sa (jfr s 8). 

Det harmed att man har storre press pa sig att soka chefstjanster ar nagonting som 
kvinnoma tror mer pa an mannen. Bar man utbildat sig till bibliotekarie sa bar man of
tast gjort det darfor att man vill jobba i den befartningen, ar en vanlig asikt bland man
nen. Man bar ingen storre langtan efter en cbefsbefattning, aven om det naturligtvis kan 
handa att man omprovar sin installning. Pa en kvinnodominerad arbetsplats och med 
den jamstalldhetsdebatt som fors idag, tror mannen att kvinnoma pa bibliotek har ett val 
sa stort tryck pa sig art soka till en chefstjanst som de sjalva bar, formodligen storre. 

Nagonting som mannen uppmarksammar, men inte kvinnoma, ar att man tycker att man 
:ffir vara "dummare" an kvinnoma. Det gor inte sa mycket om man gor bort sig. Det 
stalls inte lika stora krav pa mannen som pa kvinnliga kolleger. 

6.5.3 Laspreferenser, skonlitteratur 

Kvinnorna: Man gor inga medvetna val utifran sin konstillhorighet och har inte tidi
gare tankt ide banoma att man skulle valja en forfattare pa grund av att denne represen
terar ett vi sst kon eller valja bort nagon pa grund av detta. Nar man tanker efter lite 
grann, tror man sig dock om att lasa mer kvinn1iga fOrfattare, darfor att dessa i allman
het skildrar vissa saker battre an man. Detar nagot sarskilt kvinnligt i alla fall, fast man 
inte tanl<.er pa det. Det ar nagot som finns dar omedvetet. 

Man tror ocksa att man laser bredare an vad mannen gor. Dels darfor att man som 
kvinna oftast laser mer over huvud taget och pa det sattet hinner med mera, men ocksa 
darfor att man ar intresserad av det mesta och inte ar radd for att prova nagot nytt. 
K vinnor som kommer till upplysningen fragar ofta om man bar nagot tips. 
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"Man kommer och vill veta om en bokfinns inne och gar den inte det, sa viii 
dom reservera den och sa gar dom. " 

* * * 

Mannen: Manliga forfattare ar det som lases mest Harman last kvinnliga forfattare ar 
det mer for att !a en bredare bokk:annedom. Nagon namner att han laser heist deckare 
skrivna av kvinnor, just darfor att de skriver battre. Att man vid val av litteratur gor en 
viss atskillnad vad galler kvinnliga och manliga forfattare ar nog beroende av en va
sentlig orsak~ kvinnliga forfattare skriver for kvinnor. I deras litteratur ftnns oftast inte 
rnycket som intresserar mannen. Det ar en ren intressefraga. Det handlar om lustbeto
nade signaler man f'ar, beroende pa om man ar man eller kvinna, menade nagon. For att 
ga till barnen saar pojkama intresserade av storst, varst, lagereldar, kamp osv. Tjejema 
ar inte mycket for karnp. For dem ar mat, ta hand om, omvardnad osv av intresse. Ju 
mer tardrypande desto battre. 

*** 

Kommentar: Det var den har fragan som fran bo.Ijan ledde oss in i var uppsats (se s 1) 
och darfor sarredovisas den, aven om den inte tar sa stort utrymme i uppsatsen. 

Det har visade sig vara ganska komplext och vi skall inte forsoka presentera nagot hel
tackande svar, utan mer fragment av en stOrre helhet. Bokurvalet kan baseras pa 
mycket. Att man omedvetet skulle forbiga kvinnliga forfattare ar ju svart att fa nagot 
sakert svar pa, men det verkar ligga lite i det. En forfattare skriver ju med utgangspunkt 
fran sin egen erfarenhet och ar det en manlig forfattare sa skriver han ofta pa ett sadant 
satt att han tilltalar en manlig publik, precis som en kvinnlig forfattare attraherar en 
kvinnlig publik. K vinnor skriver ofta om relationer, medan man oftare tar upp ett mer 
handfast ideinneha.ll i sina bocker. Det maste handla om nagonting. 

Det har sakert ocksa en viss betydelse var i sin bildningsgang man befmner sig. Liksom 
om man laser lite eller mycket. Laser man lite chansar man nog inte sa mycket i sitt 
bokval, utan hailer sig till sadana forfattare som man vet ar bra. Laser man mycket blir 
man ju med nodvandighet tvungen att bredda sig i sitt lasande och vara mer oppen for 
obekant litteratur. Enligt litteraturutredningen laser flickor mer an pojkar (SOU 
1972:20, s 495-505). 

6.6 Relationerna 

6.6.1 Konsro11srelaterade problem 

Kvinnorna: Nagon har svart att se konsrollsrelaterade problem vad galler samarbete 
mellan man och kvinnor over huvud taget och man tycker att det har mer med person att 
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gora huruvida ett samarbete fungerar eller ej, men nagra saker tycker man att man kan 
iaktta pa en del hall. Man tycker att mannen hafsar over det de gor. Man bestammer m1-
gonting ocb sa gor man det utan att tanka pa de konsekvenser det eventuellt innebar och 
det kan ju medfora merarbete for mer an dem sjalva. 

Sedan kanske mannen pa nagot satt inte engagerar sig i de konflikter och strul av olika 
slag som ibland kan blossa upp pa en arbetsplats. De glider liksom undan lite. De kon
flikter som nagon gang bar uppstatt bar aldrig drabbat mannen, av nagon anledning. 
Man far en kansla av att de liksom hailer sig ifran sadana saker. De kanske lever lite vid 
sidan om och man pratar nog lite annorlunda med dem, inte sa mycket privatliv kanske. 
Det ar ingenting negativt. Det kan till och med upplevas som en befrielse ibland. 

A andra sidan nar mannen sager nagonting i andra sammanhang, sa lyssnas det mer 
noga, an om en kvinna skulle ha sagt nagonting. 

De fiesta kvinnoma tycker att mannen ar daliga pa att lamna information. Mannen tycks 
helt enkelt inte inse att vissa saker skulle kunna vara viktiga for nagon annan art ta del 
av och darfor tas de inte upp. Det innebar att man kan missa en del. Kvinnoma a andra 
sidan, kanske informerar for mycket och skulle kunna salla lite. Det basta hade varit 
med nagon sorts balans daremellan. 

* * * 

Mannen: En fin kamratskap rader pa arbetsplatsema. Man menar att det fmns saker pa 
arbetsplatsen som ar mindre bra, men om al1t ar konsrelaterat vet man inte. 

Problem som skall losas satts sallan in i ett storre sammanhang. Man fokuserar mer pa 
smasaker och detaljer i stallet for att se helheter och utvecklingstendenser, tycker na.
gon. Nagra upplever att arbetet inom biblioteket blir lite tungrott. Saker och ting skall 
bestammas i det oandliga. Det skall forsakras om att alia ar med pa noterna. Alit skall 
forankras noga. 

"Man skall verkligenf6rverkliga sig om att alla verkligen tir med, och tir det 
ntigon som inte tir med, sa mtiste det bearbetas ytterligare. " 

Detta tror man ar typiskt kvinnligt. Likasa att kvinnor har svarare att skilja pa sak och 
person. De kan ta at sig personligt av olika saker. De ar mer vaksamma over vern som 
gor vad och kan ta det personligt om de t ex inte fick just den eller den uppgiften. En 
man ser mer till art jobbet skall fungera och bryr sig inte om vern som gor vad. 

Vi sst finns det skillnader mellan konen, men att se dem som ett problem ar inte ratt, an
ser nagon. Man kompletterar varandra. Nagot som man istallet kan se som ett problem 
ar att biblioteksvarlden pa olika nivaer tar en viss slagsida, eftersom det rader en viss 
overrepresentation av det ena konet. 
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* * * 

Kommentar: Man har ofta valdigt svart att avgora om en sak ar konsrollsrelaterad eller 
ind.ividuellt betingad. Man tror ofta att en sak ar konsrollsspecifik, men vagar inte med 
sakerhet saga att det ar sa. 

Kvinnligt och manligt tankande lyser anda igenom i respondentemas svar. Kvinnorna 
upplever att mannen kan hafsa over sina arbetsuppgifter och drar sig undan eventuella 
konflikter. Mannen kanner en viss frustrering over all den tid som gar at innan ett beslut 
fattas. Svaren visar tydligt att kvinnoma ar relationsinriktade och mannen resultatinrik
tade, som ar typiskt kvinnligt och manligt enligt Birgitta Ahltorp och Ebba Frankes bok 
"Spelet i pyramiderna" ( 1992, s 30-38). 
Trots att man har sa Ia. man, ibland bara en, pa sin arbetsplats, marker kvinnoma dessa 
attityder. Ar det egentligen sa konstigt om man som ensam man pa en arbetsplats drar 
sig undan konflikter? Kanske att man da kanner sig lite frammande? 

Man fokuserar mer pa resultat och bryr sig inte sa mycket om vern man arbetar tillsarn~ 
mans med. Det kanske ar en orsak till att de latt srnalter in pa arbetsplatsen. Man vet var 
man har varandra och tycker nog egentligen inte att det ar nagot problem. Olikheterna 
accepteras och skillnader konen emellan, gor andock att man kompletterar varandra. 

6.6.2 Vilken pragel satter kvinnodominansen pa yrket? 

\ Kvinnorna: Manga kvinnor tycker att kvinnodominansen gor att det blir en mjuk och 
orntanksam pragel pa arbetsplatsen. Man tar ansvar och engagerar sig pa ett djupt plan i 
varandras problem och aven genternot lantagaren, dar en del tycker att de som kvinnor 
har en battre kontakt med de enskildas behov och pa ett battre satt kan tillgodose det. 
Detta kan dock ha som konsekvens att man latt hamnar i for mycket detaljer och basar
bete, vilket i sin tur forsamrar ens chanser att ga vidare i sin yrkesutveckling. En del an
ser att det analyseras for mycket. Man vander ut och in pa saker och ting och funderar 
rnycket pa vad som hander om man gor si eller sa. Alla skall vara med och tycka och 
man Ia.r inte trarnpa m1gon pa tama. 

Andra saker som man upplever som besvarligt ar att den bar mer omtanksamma prageln 
satter sina spar i bur man uppfattar yrket. Det kan ga ut over yrkets professionalism om 
det blir for familjart och allmanheten kan uppfatta det som en trevlig syssla i stallet for 
ett riktigt jobb. 

Man ar ocksa for forsiktig i relationen till varandra. Man tar at sig for mycket, om na
gon skulle utdela negativ kritik av nagot slag och har svart att skilja pa sak och person. 
Detta gor det svart att fora en rak diskussion sa som man tror att mannen gor. Man ar 
ocksa for mesig i sin relation till arbetsgivaren och staller upp pa alit mojligt utan att 
krava ersattning eller att det skall finnas resurser i form av tid, pengar och personal for 
det. Man gor det anda. "Visst kan vi jobba over lite" . 

En man som kommer in i den har miljon kanner nog av den framst i att diskussionsam
nena ar lite annorlunda mot vad han formodligen ar van vid i en mer manlig miljo. 
Specie lit i fikarum och sa, ar nog tonen en annan. Vissa man kan nog bli ratt tysta i en 
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sadan miljo, men de man som valjer det har yrket ar nog sadana att de klarar av det. Det 
finns ju samtalsamnen som ar gemensamma for bade kvinnor och man. Mannen har ju 
ocksa barn. Skulle en man uppleva det besvarligt, sa finns det trots alit ofta nagon 
annan man att snacka med. Vaktmastama t ex ar ofta man. 

De fiesta kvinnorna i undersokningen upplever inte att arbetet segregeras pa grund av 
konstillhorighet, utan det styrs mer av vad man ar intresserad och duktig pa. Man kan
ske har en bakgrund eller en personlig egenskap, som gor att man ar lampad for nagot 
speciellt. Har man en teknisk bakgrund ligger det nara till hands att man :Iar arbeta med 
sadant. 

* * * 

;/Mannen: Kvinnodominansen inom yrket ger en viss pragel, menar nagra. Detar lite 
\rorsiktigt. En ovilja att gora spektakulara saker. 

" Vi behover vara lite, eh, djarvare och utmanande i biblioteksbranschen. " 

Man sitter fast i rutiner. Saker maste goras pa ett visst satt for att sa brukar man gora. 
Trots att man kanske haft en omorganisation, sa fortsatter man kora i de gamla hjulspa
ren. For man ar valdigt radd att trampa nagon pa tarna. Saker kompliceras for att man 
hela tiden skall visa hansyn till boger och vanster. Nar saker och ting diskuteras sager 
man inte rakt pa sak vad man menar. Man kringgar det mer. 

Intriger ar mer van1igt mellan kvinnorna, tror man. Man kan ana ibland att det fore
kommer, men man deltar aldrig sjalv. 

Trots att man arbetar inom en kvinnodominerad bransch kanner inte mannen direkt att 
de ar inne pa "frammande omrade". Nagra sager klart nej och motiverar sitt svar med att 
det finns tillrackligt mycket utrymme for att hitta sig sjalv i det bela. Att man har fria 
bander att syssla med det man vill. Man utestangs inte fran nagra av sina intressen. Man 
hittar sa att saga sin nisch. Med viss tvekan kan nagra antyda att man lite anda, kanske 
kanner att det ar ett frammande omnide. Kanske att man kanner av hur stamningen ar, 
innan man verkstaller nagot. Man vill anda framhalla att man inte kant att man liksom 
maste anpassa sig for att passa in. Detar kul att jobba pa bibliotek. Det fungerar bra, 
vill man poangtera. En man pa bibliotek i dagens lage har aldrig haft det sa bra som nu, 
tillagger nagon. Vi har tekniken och de verkliga konsfordomama finns inte. Det accep
teras att en man eller kvinna ar pa det ena eller andra sattet. En driftig kvinna eller en 
"dum" man har tilUttelse att vara sadan. 

En viss uppdelning av arbetsuppgifter kan det bli inom biblioteket. Kanske att det ar 
mer beroende av intressen, an av konet, som gor att man tar pyssla med en viss uppgift. 
Intresse och att man kanske ar duktig just inom det omrade som avses, blir ofta avgo
rande. Nagra namner den tekniska sidan som ett exempel dar de har tatt ta over ansva
ret, men medger att de har den bakgrunden och aven har ett intresse i detta. Ibland ar 
det helt enkelt sa att vi man tar ta det som inte kvinnorna vill gora. Har man nagon gang 
visat framfotterna sa aker man pa en del. Nagon tror att en orsak till att man kanske 

61 



job bar med just vissa fragor kan vara beroende av att man bar ett visst satt att tanka som 
kan vara vardefullt sarskilt for detta omrade och ses da for den skull som en tillg{mg. 
En respondent sager sig inte ails ba nagon upplevelse av nagon viss pragel eller av att 
vara pa "frammande" omrade. 

*** 

Kommentar: Prageln som kvinnodominansen satter pa en arbetsplats ar bade dess 
styrka ocb dess svaghet. De positiva fortecknen ar varme, omtanksambet, ansvar ocb 
engagemang. Det negativa kan vara att man latt bamnar i detaljer. Man skiljer inte pa 
sak och person och ar for forsiktig i det man gor. 

Bade mannen och kvinnoma upplever att det ar ett snallt och forsiktigt klimat pa ar
betsplatsen. Kvinnoma sager att det blir garna lite smatrevligt ocb familjart. Man foku
serar mycket pa relationer. Alia skall trivas, ingen tar bli overkord. Detta inverkar ne
gativt pa arbetet. Det blir ingen professionalism, sager de. Mannen svarar ungefar lik
nande, men namner inte ordet professionalism. De tycker mer att arbetet blir tungrott 
och statiskt. Vilken betydelse Jagger man och kvinnor i ordet professionell? Varfor tve
kar kvinnorna? Har det att gora med det daliga sjalvfortroendet som sags vara typiskt 
for kvinnor? 

Kvinnoma tror att mannen kanner sig lite frammande, eftersom dear i minoritet. De har 
ogonen pa sig ocb pa raster dominerar de kvinnliga samtalsintressena. Mannen kanner 
inte pa det vis som kvinnoma tror. Man ar som man ar och bar inte haft nagra kanslor 
av det slaget. Mannen verkar inte bekommas av kvinnodominansen pa nagot satt. Man 
!ar tillrackligt stort utrymme for att kunna rora sig fritt. Kanske att man som man i en 
kvinnodominerad omgivning baller sig lite pa "sin kant". Att man later kvinnoma styra. 

Nar vi paborjade vara intervjuer trodde vi att bibliotekarier pa ett storre bibliotek sam
arbetade mer tatt tillsammans, gjorde uppgifter ihop. Det bar visat sig efterband som vi 
har genomfort vara intervjuer att man arbetar valdigt sjaivstandigt inom sitt respektive 
ansvarsomrade. Man har sina arbetsuppgifter ocb de skoter man efter eget buvud. Sa 
lange de blir gjorda inom den tidsrymd som man bar till forfogande, ar det ingen som 
bar synpunkter pa bur eller nar de utfors. Detta innebar ju ocksa att mycket av de sva
righeter som kan uppsta vid samarbete undviks. 

6.6.3 A.r mannen privilegierade? 

Kvinnorna: Nej, det bar man inte markt. Lonemassigt ar de i alla fall inte det ocb de 
diskar sin kaffekopp som alla andra, annars ar de illa ute. Nagon uttrycker ocksa den 
synpunkten att marmen ar privilegierade pa det sattet att det ar mycket lattare for dem 
att komma ocb jobba som bibliotekarier pa en kvinnodominerad arbetsplats an det ar 
for en kvinna att ge sig in i en manlig miljo, som t ex nagon typ av verkstadsarbete. Det 
ar en mycket tuffare miljo. 
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"' Nagon uttrycker ocksa den asikten att en man kan vara lite bekvam och dra sig undan 

vissa saker, om han har en sida som kompenserar det. Han kanske ar channig eller ro1ig 
eller nagot annat. En man kan slippa undan med det. Det skulle aldrig en kvinna ha 
gjort. K vinnor staller hogre krav bade pa sig sja1va och andra. 

K vinnoma vil1 gama ha fler och heist yngre man till sin arbetsplats. Inte for att det 
kanns sarskilt besvarligt utan dem, men det skulle vara bra med en battre balans, spe
ciellt pa personalfester med dans, dar bristen kan karmas besvarande. 

* * * 

Mannen: De flesta kan saga sig vara privilegierade till en viss del. I alia fall var jag det 
forr, sager nagon. Man blir lite omhuldad, iar en viss popularitet. Man kanner att man 
blir val bemott av sina kolleger. En man tillats att bre ut sig mer. Han kanske ar den 
ende manlige pa arbetsplatsen och da har man en storre fordragsamhet med detta. 

Nagot negativt i sin arbetsomgivning, sager man sig inte ha upplevt. Det blir inte sa latt 
konflikter mellan en man och en kvinna. Nagon vill klart markera att han inte pa m1got 
vis kanner att han blir privilegierad eller kanner sig extra papassad. En viss trotthet pa 
kvinnosaksjargong kan han kanna. Visst, det finns skillnader mellan konen och man be
handlas olika beroende av kon. 

''Vad ar skillnaderna egentligen. .. hur eliminerar man skillnaderna ... ar det ens 
(5nskvtirt att eliminera skillnaderna. Del handlar om hur man f orhaller sig till 
varandra. Att upptrada ansttindigt manskligt." 

Ingen sager sig sakna manliga arbetskamrater, men visst vore det trevligt om fler man 
kom in i yrket. 

* * * 

Kommentar: Mannen kanner sig i allmanhet lite privilegierade. Kvinnorna tror dar
emot inte att mannen atnjuter nagra fordelar pa grund av sitt kon i denna kvinnodomi
nerade varld. Ar det kvinnomas satt att forhalla sig till sin omgivning, relationsinrikt
ningen, som gor att mannen kanner sa? Forhruler sig kvinnoma omedvetet pa ett sarskilt 
satt gentemot mannen? Mannen kanske upptrader pa ett vi sst satt, omedvetet eller med
vetet, darfor att de ar i minoritet. Det vet:kar som om kvinnoma inte har samma krav pa 
mannen, som de har pa sina kvinnliga kolleger, utom nar det galler vissa kapphastar, 
som att alia skall diska sin kaffekopp och liknande. Det ar bara en kvinna som har pa
pekat att man ibland kan ta sig friheter och komma undan med det. Ar det en slump? 
Man kan fundera lite pa, om det forhallandet att kvinnoma oftast utfor det mesta av ar
betet i hemmet, aven paverkar situationen pa arbetsplatsen. Om kvinnorna ar vana 
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hemifran att utfora en storre del av arbetet, hur forhaller man sig cia pa en arbetsplats 
som ar kvinnodominerad? Ar det troligt att kvinnor staller storre krav pa en man sa fort 
hon har lamnat det egna hemmet? 

Det verkar som kvinnorna mer an mannen saknar manliga arbetskamrater. Alla ar anda 
av den asikten art en balans mellan konen aven ger en balans inom yrkesomnidet. Att 
kvinnorna bar en storre onskan om fler man i yrket ar pa ett vis ganska underligt. Kan 
man inte som kvinna kanna sig "hotad" att manovreras ut av mannen? Sarskilt nu, i och 
med IT-tekniken och dess roll i framtidens bibliotek. 

6. 7 Framtiden 

6.7.1 Vad tror man om framtiden? 

Kvinnorna: Man tror att man maste skarpa till sig. Man ar inte sjalvklar pa samma satt 
idag, som man bar varit forut. Inte ens en bibliotekslag kan avhjalpa detta. En del pape
kar att det ar valdigt manga studerande pa biblioteken idag och man maste ta battre 
hand om dem. Det har funnits en liten tendens att franhanda sig ansvaret for de stude
rande. Alia som studerar idag kommer i kontakt med biblioteket genom att det finns sa 
mycket projektarbeten och liknande idag. Forr var det kanske mest den kategorin som 
tyckte om att lasa som kom hit och det var ju mest flickor. Nu kommer alia hit och ser 
vad man gor. Forhoppningsvis forstar man att det ar ett viktigt yrke och inte bara en 
trevlig syssla, kanske nagonting man sjalv skulle kunna tanka sig art arbeta med i fram
tiden. 

T onvikten inom yrket komrner nog mer och mer att laggas pa information. Inom denna 
sektor kommer ocksa mer teknik och apparatur in i bilden. Man ser en framtid dar da
tautvecklingen oppnar nya vagar mellan biblioteket och andra institutioner som hog
skola, kommun och foretag. 

For att kunna mota den har utvecklingen finns det ett stort behov ay utbildning bland de 
anstallda. Manga ar fortfarande radda for den nya tekniken och det skulle behovas 
mycket utbildning inom det har omradet, men det finns inga pengar till det. Man kanner 
sig lite i strykklass, jamfort med de bibliotek som finns inom universitet och naringsliv. 
Det ar ofta sa att ekonomin sarter kappar i hjulet for den kompetensutveckling som 
skulle behovas. De ekonomiska ramarna ar alltfor snava, men information och apparater 
av olika slag ar ju mer handfast, an att lana ut skonlitteratur, sa det finns hopp om att 
politikema skall se lite annorlunda pa det i framtiden. Nar det galler information och 
databassokning sa ar det lattare att visa vad man faktiskt utrattar och kunna pavisa nyt
tan av det. 

Kan biblioteken fa en storre betydelse i inforrnationssamhallet, sa ar det mojligt att fler 
man kommer att soka sig till yrket, aven om det inte markts nagot av det annu. For
hoppningsvis kommer statusen och lonen inom yrket art paverkas positivt. Forskjut
ningen mot information ser man som en nodvandighet om biblioteken skall kunna 
overleva med nagon betydelse i framtidens samhalle. Man ar overlag positivt installd 
till den utveckling som sker. 
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Mannen: Bibliotekens framtid ar beroende av IT -tekniken, anser de fiesta. Nu har bib
lioteken en chans att ta for sig och visa att man ar specialist inom detta. Anammas inte 
den nidande utvecklingen finns det andra som gor det. Risken ar att biblioteken da kan
ske blir ett nojescentra dit man gar for att lana romaner. Man tror att tekniken kommer 
att tillfora fler man i yrket och darmed kommer status och Ion att hojas. Informations
samhallet kommer utan tvekan att skapa jobb inom informations- och bibliotekssektorn, 
menar nagon. Nya yrkesroller kommer art skapas inom biblioteket. Tekniken kommer 
att bidra till att vissa blir informatorer och resten blir kulturvagledare, tror en respon
dent. Forskningsbibliotekarien, som idag oftast ar en man, kommer iklada sig informa
torsrollen. En viss fordelning av denna roll blir det mellan man och kvinnor. Kulturvag
ledare blir da antagligen det kvinnodominerade omradet. De kommer art syssla med 
skonlitteratur, bokbuss osv. 

Ett par stye ken ar tveksamma till att IT -tekniken egentligen kommer att till fora nagra 
revolutionerande forandringar inom biblioteket. Nymodigheter harman varit med om 
forr. 

" Det vete hundan om det blir ncmting annat iin ..... ungefiir samma grej som 
musikavdelningarna som viixte fram pli 60-talet eller niir det nu var." 

Biblioteket kan tankas fortsarta i samma gamla vanliga spar, tror vederborande eller 
kanske blir det tva inriktningar. Den ena bestar av: 

" ... populistiska jjanterier .. .. som tror jag har felaktiga forestiillningar om vad 
folk viii ha, det innebiir att man har slafsromaner ... " 

Sedan finns den andra inriktningen dar databasema finns som kanske inte inneM1ler 
nagot av varde, fortsarter respondenten. 

Nagon storre forandring inom den narmaste framtiden ar inte i sikte, menar nagon an
nan. Art IT-tekniken skulle kunna leda till nagon forandring av konsfordelningen ar 
svart art sia om. Nar det galler datorer handlar det mer om vad vi anvander dem till och 
syssloma kring dem. Kanske ffu vi tekniska ingenjorer, som kanske fmns pa stora folk
bibliotek och kanske ar de man, for sa har det alltid varit. Vederborande tror dock art 
det ar informations- och kulturuppgiften det handlar om. 

"Kulturuppgiften iir ju ... genomsyrar ju iindli sa att saga biblioteken som 
institution ... en viss miljo fader fram samma pli nagot siitt tror jag." 

Det som ar viktigt i framtiden i vart demokratiska samha11e ar att biblioteket bor finnas 
dar som en viktig del. Att vara allsidig och kunna mota de behov av kultur och infor
mation som finns. Att detta inte endast ar till for de resursstarka. Darfor maste vi bryta 
barriarer och inrikta oss pa motet med manniskor. Art det arbetssatt vi tillampar gor att 
folk vill komma till oss, art man fortsarter art gora det och kanske annu oftare. 
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Kommentar: Man har i stort sett en gemensam syn pa framtiden. Det galler att vara 
med och anamma den nya tekniken, annars ar biblioteken i farozonen. Man tror art det 
ar lattare att komma till tals med politikema om man for fram bibliotekarien i rollen 
som informator. Forhoppningama ar stora att derta aven skall hoja statusen pa yrket 
samt verka drivande for lonen. 

K vinnoma tar igen upp den vidareutbildning som de anser kravs for att kunna mota den 
nya tekniken. Kvinnoma betonar vikten av att hanga med i utvecklingen, men visar en 
osakerhet infor detta, som man inte kan se hos mannen. Kan det vara sa att kvinnoma i 
och med tekniken kanner ett visst underlage bade i sin yrkesroll och gentemot mannen? 
De kanske har en kansla av art har ar det viktigt art gripa det sista halmstn\et och hanga 
med. De tanker pa loner och status i sam band med IT -tekniken. Kanske finns det en 
radsla art trangas ut av mannen. 

Nar det galler folkbibliotek och dess roll for information och kultur framfordes det en 
del synpunkter som ger upphov till en framtidsvision. En mojlig utveckling skulle 
kunna vara att mannen i storre utstrackning tar pa sig roll en som informatorer och 
kvinnoma skulle da bli kulturvagledare. Detta skulle uppsta som en foljd av behovet for 
okad specialisering inom yrket. Informatorema ar de som tar hand om den nya tekniken 
med multimedia, CD-rom, Internet osv. Detta skulle bli ett hogstatusomrade. 
Kulturvagledama, som i viss man kan ses som den vardande sektorn inom biblioteken, 
skulle da ta hand om bl a uppsokeri. Denna sektor skulle bli den med lag status. Vad 
detta skulle innebara for lonebilden ar svart art saga nagot om, men med hog status 
foljer ofta hog Ion. Detar ofta mer lonemassigt fordelaktigt art jobba inom en teknisk 
sektor an inom en vardande. 

Tankar om specialiseringen inom yrket, som da Ieder till informator'och kulturvagle
dare, ar manligt tankande. V arfor ser de just kvinnorna som kulturvagledare, trots sitt 
egna stora intresse for kultur? Det gamla vanliga konsrollstankandet avspeglar sig och 
generaliserar man, kan man vara bojd att halla med. 

Riskerar kvinnorna art bli kvar i ett kvinnodominerat lagstatusyrke medan mannen 
"roffar" at sig tekniken och darmed hogre Ion och anseende? 
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7 Diskussion 

De fragestallningar, som vi stall de upp i borjan av var uppsats och vars svar vi har sokt, 
tar vi upp en efter enoch forsoker besvara. Mycket kanns igen fran intervjuerna och 
kommentarerna dar, men har tar man det lite mer samlat inom det som har varit vart 
egentliga problemomn1de. Vi forsoker ocksa fordjupa svaren lite grann och avslutar 
med en lite mer allman diskussion om sadant som dykt upp i vara tankar under resans 
gang. 

• Hur upplevs den psykosociala situationen av man och kvinnor pa arbetsplatser som 
domineras av kvinnor? 

Bade man och kvinnor tycker att det ar ett snallt och forsiktigt klimat pa arbetsplatsen 
och man ar noga med att informera alia om aUt, for att ingen skall kanna sig forbi
gangen eller trampad pa tama pa nagot satt. Detta ger ofta en tungrodd organisation, dar 
det ar Iatt att fastna i detaljer. Skulle det nagon gang uppsta en konflikt av nagot slag sa 
undviker mannen att ta nagon del i den. Alla tycker att det skulle vara battre med en 
jamnare konsfordelning. Man tror att man !agger mer band pa sig da och visar inte sina 
samsta sidor pa samma satt. Samtidigt skulle man hoja sin kompetens genom att den da 
skulle omfatta fler omraden, eftersom man har olika erfarenheter med sig. 

Man forestaller sig latt att de manliga bibliotekarierna skulle kanna sig lite utanfor i 
gemenskapen pa grund av den stora kvinnliga dominansen, men det ar ingen av de 
manliga bibliotekariema som upplever det som besvarande, i alla fall inte pa arbetstid. 
Daremot kan det for nagon kannas besvarande vid fikaraster, luncher och fester, dar 
samtalsamnena ofta cirkulerar kring sadant som man inte tar ut sa mycket av. Nar man 
arbetar harman sa pass mycket "utrymme" att rora sig pa att man sjalv kan skapa sig en 
arbetssituation som man trivs med. Man kanner att man ar fri att ta egna initiativ och 
det ar latt att lagga fram och ocksa att Ia igenom forslag. Varken kvinnor eller man i var 
undersokning samarbetar i nagon storre utstrackning med ru\gon annan, utan man har 
egna ansvarsomraden. Det ar svart att delegera uppgifter till andra, darfor att alia har sa 
mycket att gora, men ocksa for att man heist vill gora sakema sjalv, sa att det blir riktigt 
gjort. Detta innebar ocksa att konfrontationer undviks. Man behover inte diskutera hur 
en sak skall goras. Det ar upp till den enskilde bibliotekarien, bara det gors. 

• Upplever man som bibliotekarie av det ena eller andra konet att man har nagra for
eller nackdelar beroende av sitt kon? Ar fordelar for en kvinna detsamma som 
nackdelar for en man och tvartom? 

En man i bibliotekarieyrket ar mer respektingivande och tar darmed mer "tyngd", tycker 
kvinnoma. I egenskap av sitt kon inger han mer fortroende hos lantagarna. Man litar 
mer pa honom och uppfattningen att han ar nagon slags chef ar inte ovanlig. Denna 
uppfattning har inte mannen. De har inte a1ls haft den kanslan. I stallet menar de att en 
fordel, ar att man har tillatelse att gora bort sig. Man tar ingen kritik for det. Nar man 
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var ny i yrket var man omhuldad och popular, aven idag finns den kanslan, men mer 
forr. Denna fordel som mannen tycker att de bar, uppfattas inte av kvinnorna. 

Vi kvinnor, sager de sjalva, har formagan att lyssna, men tycker aven att vissa man bar 
denna egenskap. Det ar viktigt i yrket att vara lyhord och forsta vad lantagama onskar. 

K vinnorna tror att en fordel for mann en ar att han bar lattare att komma in pa en kvin
nodominerad arbetsplats och trivas och smalta in, an vad en kvinna skulle ha i en mans
dominerad miljo. Enligt en artikel i Metallarbetaren (se s 31-32) tar en kvinna tapa sig 
olika roller for att "platsa" pa en mansdominerad arbetsplats, som bar ett hardare klimat. 
For man verkar det inte vara sa. Vad som framkom i artikelserien "Man pa dagis" (se s 
30-31) och aven enligt var egen undersokning, smalter mannen in och !ar ett annat 
mottagande ocb accepterande. 

En nackdel for bada konen, ar den litteraturkannedom som man har. Mannen verkar 
kanna detta mer an kvinnorna. Man menar att den kunskap man bar om litteratur ar lite 
vinklad efter eget intresse och kanske aven efter konstillborighet. Mannen laser inte, i 
alla fall inte nu, backer som ar mer riktade till kvinnor. Det gjorde man mer forr, nar 
man var ny i yrket, for att ia en viss bokkannedom. K vinnoma verkar lasa lite bredare, 
varfor denna kansla inte finns riktigt sa uttalat. Detta kan ha betydelse nar man ska ge 
lantagama tips och radom bocker. 

• Vilka svarigheter finns det egentligen? 

Nagra direkta svangheter inom yrket harman inte. Kvinnor och man bar ett bra samar
bete och trots skillnader som naturligtvis finns, sa kompletterar man anda varandra. De 
skillnader som finns ar beroende pa konstillhorigbet, men dessa utgor inga hinder eller 
skapar nagra problem. Individskillnader anses som orsak till eventuella bekymmer. 

Mannen ocb kvinnoma har olika upplevelser av varandra, som kommer till uttryck i in
tervjun. Kvinnoma tycker att mannen tar latt pa vissa arbetsuppgifter. Daman har be
stamt sig for en sak gar det snabbt. Att det kan medfora konsekvenser eller merarbete 
for andra, bar man inte tankt pa. Vidare tycker de fiesta kvinnoma att mannen ar daliga 
pa att lamna information medan kvinnoma, sager de sjalva, i stallet ger for mycket. 
Mannen deltar heller aldrig i konflikter. Detta hailer mannen med om. Konflikter upp
stiir mellan kvinnoma ocb detta marker mannen, men finner ingen anledning att enga
gera sig i dem. En mjuk typ, inte sarskilt drivande och inte heller karriartypen, sa be
skrivs en del man inom yrket av kvinnoma. 

Typiskt vad galler kvinnoma, ar denna oandliga process som foregar ett beslut. Det tar 
tid och skall stotas och biotas for att alia maste vara overens. Mannen tror att detta ar 
kvinnligt handlande, likasa att ta at sig personligt vid eventuell kritik, vilket kvinnoma 
ofta gor. Mannen kanner att vad som sarskilt foljer med konsrollen for deras del ar att 
typiskt manliga sysslor blir deras ornrade, framfor allt inom teknik och problem som 
uppstar runt den, forvantas Iosas av en man. Mannen tycker att de bar inflytande pa sitt 
arbete. De kan framfora sina tankar och asikter och !ar aven gehor for dem. For manga 
man, mer an de har varit vana vid tidigare. K vinnoma kanner ocksa att de kan paverka 
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-. till en del, men tycker att det mannen sager tas mer pa allvar an om en k:vinna hade sagt 
det. Detta ar en foljd av den konsroll man har, menar kvinnoma. 

Att man i regel skulle kanna en storre press att soka chefstjanster eller hogre tjanster 
overhuvudtaget, tror bade mannen och kvinnorna. Detta forhallningssatt, tror man, har 
med konsroll och uppfostran att gora. K vinnoma har uppfattningen, att sa aven ar fallet 
for man inom bibliotekarieyrket, men detta dementeras av mannen. Forr fanns kanske 
tanken att soka dessa tjanster, men inte nu. Mannen menar att kvinnoma i stiillet tanker 
sa, dels for att havda sig mot gamla strukturer och dels ar det tidens anda, som vil1 se 
kvinnor i ledande positioner. 

• Vill man ha det annorlunda? I sa fall varfor? 

Det som man ser som problem pa arbetsplatsen handlar inte om kvinnoma och mannen 
och deras samarbete i yrket, utanjust k:vinnodominansen, som ger yrket en viss pragel. 
K vinnoma sjalva menar att det ar en mysig och omtanksam pragel, vilket gor att om
givningen inte tar arbetet pa allvar. En forsiktighet finns, som mannen i yrket kanner av. 
Det behovs lite tuffare tag och att forsoka komma ur de gamla hjulsparen, som man 
gama fortsatter att kora i. Bokbestandet i biblioteket praglas ocksa av kvinnodominan
sen. Att utifran kvinnliga intressen kopa in bocker amnade for man, blir aldrig riktigt 
bra. Samma sak galler da man koper in Jitteratur for kvinnor. Enjamnare konsfordel
ning skulle vara en losning pa detta problem. Andra saker som man upplever vara pro
blem i yrket ar den laga lonen och den hoga medehlldem pa personal en. K vinnoma be
tonar sarskilt att det ar fortbildning som framforallt saknas. 

Konsfordelningen inom omradet, tycker bade kvinnor och man borde vara jamnare. Fler 
man i yrket skulle losa flera problem. Kanske, tror en del, att Ion och status kommer att 
forbattras. En trevligare stamning, darmed inte sagt att det inte ar det nu, men en 
blandning av konen skulle ge en roligare och mer givande arbetssituation. Enbart det 
ena el1er det andra konet satter sin speciella pragel. 

Sammanfattningsvis kan man saga att det vara respondenter onskar inom yrket ar att 
fler man soker sig dit. Lon, status och arbetsklimat forbattras, vilket aven skulle ge yrket 
en skjuts. 

• Framtiden, bur ser man paden? 

De fiesta ar lite angsliga och oroliga infor framtiden. Det kanns som om man stod infor 
ett vagskal. Biblioteken ar inte lika sjalvklara idag som de var forr och kan man inte 
visa att man behovs sa kom.mer man att fora en tynande tillvaro framover. En forskjut
ning fran kultur ti11 information, ser man som en nodvandighet om man vill overleva 
och ha nagon betydelse framover. 

En del tror att den nya tekniken kommer att innebara att fler man kommer att soka sig 
till yrket och darmed skulle ocksa Ion och status hojas, men det ar lite osakert. Nastan 
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alla ar overens om att man maste satsa pa den nya informationsteknologin om man vill 
vara med. Detar bar framtiden ligger. Man tror ocksa att det ar lattare att tala med poli
tikerna om IT an om kulturellt kapital. IT ar nagot som niistan alla vara respondenter 
bar tagit till sig. 

7.1 Egna tankar och funderingar 

K vinnor och man vet valdigt tydligt var man har varandra. Hur de beter sig, tror bada 
parter, bar att gora med den konsroll man har. Manser varandras olikheter och aven 
likheter ocb menar att en god anda ocb ett gott samarbete rader. Mycket av kampen el
ler konfliktorsakerna mellan konen pa arbetsmarknaden ror loner och karriarmojlighe
ter. Nar det galler lOnema inom bibliotekarieomradet saar det ingen storre skillnad 
mellan konen. Har kan det alltsa inte uppsta nagon konflikt. Kampen om chefsjobben ar 
formodligen inte heller sa stor. De aUra flesta som blir bibliotekarier, blir det nog darfor 
att de vill bli just bibliotekarier. Att vara bibliotekarie ar ett serviceyrke och det betyder 
sakert en del det ocksa. Ger man sig in i ett serviceyrke sa tycker man oftast om att urn
gas med folk och ar utatriktad till sin laggning. Skulle en bibliotekarie bli "less" pa sina 
kolleger sa traffar hanlhon mycket annat folk genom sitt yrke ocksa. 

Trots att kvinnoma ar i majoritet, kan de anda kanna ett visst underlage gentemot 
den/de man som finns pa arbetsplatsen. De kanner speciellt friin Umtagarna, att mannen 
utstn1lar makt och star snappet over dem sjalva. Ett exempel som visar pa det n\dande 
maktforballande som Birdman talar om i sitt genussystem. Bara av att visa sig bredvid 
en kvinna atnjuter mannen sjalva makten. Man kan undra om de sjalva tycker sa ocksa 
el1er om de endast :far en kansla av det tillsammans med Iantagama? Formodligen ar det 
sa att det genuskontrakt som Hirdman (se s 6-10) menar finns i manniskors medvetande, 
till fOljd av det standigt reproducerande genussystemet, kan vara en orsak till att de 
kvinnliga bibliotekariema kanner sa har. Att observera ar da att mannen sjalva inte ails 
upplever det sa. Ar det for att han enligt Hirdmans andra genuslag (se s 6-10) utgor 
norm och inte granskar sig i forh~Ulande till kvinnoma? 

Bade man och kvinnor tycker att fler man borde soka sig till yrket. Det skulle vara posi
tivt fOr yrket, sarskilt vad galler Ion och status, menar man. Det man da tanker skall 
locka man ar satsningen pa IT. Det gor yrket attraktivare. Detar forvanande att sa 
manga staller sig sa kritiska till konskvotering, nar man overlag tycker att det skulle 
finnas sa manga fordelar att vinna med en jamnare konsfordelning pa arbetsplatsen. 
Folk ar fackligt aktiva och medvetna om att man enligt sina jamstalldhetsplaner skall 
verka for enjamnare konsfordelning. Jamstalldhetslagen ska11 aven den verka i denna 
riktning. Lagen ar dock inte tvingande. Likafullt tycker ingen om konskvotering vid an
stallning av bibliotekarier. Da vi namner konskvotering blir vara respondenter valdigt 
tveksamrna. Detta satt verkar man inte ails haft i atanke for att fler man skall kunna re
kryteras till yrket. Man tror att det sker en automatisk eller omedveten kvotering av det 
underrepresenterade konet, darfor att behovet ar sa stort, men kvotering har en sa nega
tiv klang. Det kanns kanske inte sa trevligt att befinna sig i en situation dar man ar 
tvingad till nagonting, aven om effekten skulle vara positiv. Da vi samtalar vidare om 
konskvotering andras deras attityd en smula. Om detta skulle vara det enda sattet sa 
okey, svarar en del. Detar lite tvetydiga kanslor man f'ar av respondenternas svar. Spe-
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ciellt vad gal1er kvinnoma, verkar man karma ett visst hot att mannen skulle komma att 
ta over. Man kanske inte viii slappa "vunnen mark". Samtidigt tar vi den uppfattningen 
att kvinnoma mer an mannen ar angelagna om att fler man soker sig till yrket Man 
skall aven se detta i belysning av att alia tror att lonerna och statusen pa yrket skulle !a 
sig en skjuts uppat om det vore tier man i yrket. 

Vad galler chefsjobb inom biblioteksvarlden verkar detta inte vara eftertraktat hos man
nen. En av mannen sager att dessa jobb inte ar sa attraktiva just inom bibliotek och 
detta pastaende ges lite underforstatt aven i de ovriga mannens svar. Hur skall ett 
chefsjobb vara for att vara attraktivt? Varfor skulle dessa befattningar inom bibliotek 
skilja sig fran samma befattningar inom andra yrkeskategorier? Man !ar uppfattningen 
att sa skulle vara fallet. De menar att med chefsjobb foljer trakiga sysslor och det de i 
sin nuvarande situation job bar med, ar det de gillar. Kanske bar de bittat sin nisch, som 
kvinnoma inom yrket tror, att man i biblioteksvarlden gor. Mojligheten finns ocksa att 
ar man inte chef, sa kan man inte heller saga att man traktar efter det. Det innebar ju att 
man annu inte natt sitt mal. 

Nar det galler delegering hanvisar mannen ibland till att de inte bar understand perso
nal, samma hanvisning gor aldrig kvinnorna. Varfor? lnom biblioteksvarlden verkar det 
vara sa att var och en skoter sin syssla, men att ett visst samarbete rader. De fiesta kvin
norna menar att beroende pa personlig laggning och uppfostran kan det vara svart att 
delegera och oftast gor de arbetet sjalva. Det ar deras satt att vara, men for mannen 
handlar det om befogenhet eller ej. De ifragasatter inte eller verkar inte ha tankar kring 
om de ar bra eller c:taliga pa det. 

Man och kvinnor ar overens om den pragel som kvinnodominansen ger yrket. K vin
noma pratar om den professionalism som yrket saknar. Mannen namner inte det ordet. 
De talar i stallet om ett forsiktigt ocb statiskt klimat. Professionell ar ett ganska starkt 
ord. Kvinnorna tillater sig att anvanda det, kanske just for att det ar deras domaner det 
handlar om, samtidigt ar det lite sjalvfornedrande. Mannen verkar inte ails uppleva det 
pa samma vis som kvinnorna. De ar nog mer sakra pa sin kompetens, i alla fall talar de 
inte om det pa samma vis som kvinnorna gor. De ifragasatter inte pa samma vis, a andra 
sidan, om mannen skulle anvanda ordet professionell, skulle nog kvinnoma ta at sig pa 
ett annat satt. Det skulle sakert upplevas mer negativt och till och med diskriminerande 
om mannen anvande ordet i detta sammanhang. Trots alit ar han i minoritet och kanske 
han ar lite forsiktig i sitt satt att uttrycka sig. 

En annan sak som vi har tankt pa ar att manga tror att tekniken inom yrket kommer att 
ta stora steg ocb att det galler att hanga med. Fler man an kvinnor bar teknisk utbildning 
och intresse. Borde det inte finnas ett storre intresse fran Bibliotekshogskolans sida art 
marknadsfora sin utbildning mot denna grupp. Det sku11e ju gynna tva syften. Man un
derlattar for tekniken att ta fotfaste pa biblioteken samtid.igt som man formodligen ho
jer bade status och loner. Denna strategi kunde komplettera den teoretiska ansiktslyft
ning som utbildningen fatt under senare ar och de anstrangningar man sett fran fackligt 
hall att starka yrkesidentiteten, bl a genom upprattande av professionskriterier (se s 28). 

Mannen talar inte om status och Ion. De ar medvetna om att det tillbor yrkets problem, 
men talar inte om det i samma utstrackning som kvinnorna. Ar det for att de bar accep
terat situationen som den ar nar de tog anstallning som bibliotekarier? For kvinnorna 
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har det alltid varit en kamp om att Ia. upp lemema i samma niva som mannens. Detta ar 
en sak som standigt pagar och darfor kanns den vasentlig for dem. K vinnoma tycker att 
en del man inom yrket inte ar speciellt drivande. Det verkar som om en del av dem bar 
s1agit sig litet till ro. Mannen bar till skillnad fran kvinnoma ofta valt denna bana lite 
senare i livet. Man kanner sig trygg och stadgad i sin tillvaro ocb tycker kanske inte att 
man bar lust eller ork att ta strid. Lemen upplevs hyfsad, visst den kunde vara battre, 
men man ar relativt nojd med sin situation ocb "ung rebell" var man kanske tidigare. 

Manga kvinnor ocb aven en del av de vi intervjuade sa att de inte ar sa valdigt kvinnliga 
egentligen. Vill man pa detta satt tillagna sig lite mer status som man tycker att mannen 
bar? Det ar nog inte manga man som skulle saga " Jag ar inte speciellt rnanlig ". Even
tuellt kan man bora saker i stil med "Na,jag kor inte med nagot Macbo-stuk", men det 
ar nog sa Umgt som de flesta man kan stracka sig. Om man som kvinna sager art man 
innehar vissa manliga egenskaper, ger det positiva signaler. Vad galler mannen, nar ar 
det positivt art saga att man innebar kvinnliga egenskaper? 

Respondentema menar att orsak till eventuella problem pa arbetsplatsen ar beroende av 
individskillnader. Man tanker sig aldrig ett samband mellan konstillborigbet ocb indi
vidskillnad. 

I vart avsnitt om den uppdelade arbetsmarknaden (se s 19-23) star att lasa att den ge
nuskod som olika arbetsuppgifter bar kan forandras med tiden, eftersom genderisering 
ar en process, som antingen kan forstarkas eller upplosas. Bibliotekarieyrket ar ett yrke 
vars genuskod man kan saga bar forandrats. Fran borjan var det ert yrke for larda man 
ocb overgick sedan till art bli ett kvinnoyrke. I och med art yrket klassats som ett kvin
noyrke, far det Ion ocb status darefter. Detta har kvinnoma sedan fort en kamp emot, 
men alltid misslyckats, darfor att tidema igenom bar hennes arbete varderats lagre an 
mannens. Genussystemet (se s 6-10) genomsyrar samhallet da som nu. 

Vara respondenter har en onskan om fler man i yrket. Dagens utveckling med IT och 
datorer och om biblioteken tar tiii sig detta, tror man kan bidra till fler man inom yrket. 
Kanske kommer genuskoden art forandras igen ocb yrket Ia. ett annat anseende, eller sa 
kanske utvecklingen i bib1ioteken gar mot specialisering, som mlgon respondent tror. 
Yrket skulle da ra tva roller, inf.of.!!!~~-~L9..~h.~!~~gle~~~- Den senare, skulle da for
modligen de fiesta kvinnor inneba, darfor att fler man-skulle anamma tekniken. Hur blir 
det for kvinnoma cta? Biblioteket skulle formodligen delas upp i tva delar, en hog- och 
en lagstatusdel. K vinnoma skulle bli kvar i lagstatusdelen och mannen ga vi dare till 
hogstatusdelen. For att knyta an till Lena Petterssons avhandling (se s 37-38) blev ut
vecklingen sadan att dar man antrade tidigare kvinnodominerat ocb kvinnokodat in
dustriarbete kom de att dominera. Det satsades pa mannen och kvinnorna kom i sk:ym
undan. 
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8 Sammanfattning 

Den litteraturkannedom man bar, som kvinna eller man, kan vara beroende av konstill
borighet och darmed intressen som foljer med den. Vilken betydelse har detta nar man 
arbetar inom bibliotekarieyrket? Har det nagon betydelse? Detta ar en tanke som vack
tes under studietiden och som fonnade bakgrunden till denna magisteruppsats. Detta 
forde sedan tankama vidare in pa andra betydelser kring kon och bibliotekarieyrket. 

Syftet med var uppsats ar att undersoka hur man och kvinnor inom bibliotekarieyrket 
upplever sin psykosociala arbetssituation med tanke pa den stora kvinnodominansen 
inom yrket. Vi vill undersoka hur konsrollema inverkar pa yrkesutOvningen inom bib
liotekarieyrket ocb har arbetat uti fran foljande fragestallning: 

• Hur upplevs den psykosociala situationen av man och kvinnor pa arbetsplatser som 
domineras av kvinnor? 

• Upplever man som bibliotekarie av det ena eller andra konet att man bar nagra for
eller nackdelar beroende av sitt kon? Ar fordelar for en kvinna detsamma som 
nackdelar for en man och tvartom? 

• Vilka svarigheter finns det egentligen? 

• Vill man ba det annorlunda? I sa fall varfor? 

• Framtiden, hur ser man paden? 

Vi bcnjade vart arbete med att lasa litteratur som handlar om konsroller, manligt och 
kvinnligt och senare hur dessa roller ter sig i yrkeslivet. K valitativa intervjuer bar varit 
vart arbetssatt for att fokusera man och kvinnor i bibliotekarieyrket. Vi bar besokt fern 
orter av viss storlek och inom ett for oss lattillgangligt geografiskt omrade och dar traf
fat en man ocb en kvinna inom yrket pa folkbibliotek. Vart val fo11 pa folkbibliotek 
darfor att dar ar kvinnodominansen storst. Kontakter bar knutits i forvag med respon
dentema, da vi har redogjort for syftet med var intervju. Respondentema traffade vi se
dan en ocb en. Intervjuema bar haft karaktaren av ett samtal ocb som hjalpmedel bar vi 
haft bandspelare och anteckningar. 

Genussystemet och dess genuskontrakt, som kvinnoforskaren och professom Yvonne 
Birdman skriver om ar var teoretiska referensram. Hon talar om ett maktforhallande 
som rader mellan man och kvinnor. Makten ligger hos mannen. Han ar normen och 
kvinnan har en underordnad stallning gentemot honom. Detta genussystem ar ett socialt 
monster som varje samhalle utgors av. Tillsammans med detta system finns genuskon
traktet som sager bur man som man och kvinna bor forhima sig till varandra. De fore
stallningar som detta genuskontrakt innehaller, arvs sedan fran generation till genera
tion. Genussystemet ar den process som via kontrakten sedan skapar ny segregering och 
hierarkisering. 

Beroende pa konstillhorighet har man vissa forvantningar pa sig, bade fran allmanheten 
och fran sig sjalv. Vi ar olika och har olika forutsattningar for olika saker. Hur lika eller 

73 



.. 
I 
~ 

olika vi a.r, ar den stora fragan i jamsti:illdhetsdebatten. Beroende pa konstillhorighet har 
vi ett vi sst beteende, manligt eller kvinnJigt, vilket avspeglas saval i hemmet som i yr
keslivet. 

Varfor Jockas vi, som man el1er kvinna, av olika arbetsuppgifter och utbildningar och 
varfor varderas vissa hogre bade vad galler Ion och status? Sveriges arbetsmarknad ar 
extremt konsuppdelad, vilket bar sitt ursprung i industrialismens framvaxt. Denna 
konsmarkning, saval i arbetsliv som hemliv, ar beroende av de normer ocb varderingar 
som finns i samhallet ocb som paverkar och formar oss manniskor. Da kvinnan, under 
industrialismen, fick tilltrade till arbetsmarknaden, blev bon samtidigt ett hot mot den 
patriarkala ordningen. Ofta bar bon overtagit mansdominerade arbetsomraden, vilket 
haft til1 foljd att yrket vardesatts lagre. 

Bibliotekarieyrket ar ett kvinnodominerat omrade, som till foljd av detta ses som ett 
Jagstatusyrke. K vinnJigt och manligt in om detta yrke, bur ter det sig, och har konet na
gon betydelse for verksamheten? Dessa tankar tillsammans med var litteraturlasning har 
varit vart underlag i motet med respondenterna. Deras egna upplevelser och asikter om 
yrket, med utgangspunkt fran var fragestallning, Ieder tillsammans med vara egna upp
levelser av motet med respondenterna och analys av intervjumaterialet, fram till fol
jande' resultat. 

Man och kvinnor i biblioteksvarlden, trivs relativt bra tillsam.mans. Man vet var man 
bar varandra och olikheter och likheter ar man medveten om och marker aven av dem, 

! men ser det inte som nagot storre problem. Man och kvinnor kompletterar varandra, 
! 

man har ett gott forhallande och ser varandra som trevliga arbetskamrater. Det som ses 
som problem arden stora kvinnodominansen, vilket ger yrket den laga Ion och status 
som yrket innehar. Att rekrytera fler man till yrket, kan vara en losning pa detta, tror 
man. Framtiden for bibliotekens del i:ir beroende av dess roll i den nu pagaende IT
utvecklingen. Att ta till sig detta a.r en viktig del for bibliotekens betydelse i framtidens 
samha1le. 
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FRAGEGUIDE TILL INTERVJUER. Bilaga 1 s 1 (2) 

INLEDNING. 

Forklara: Vilka vi ar. 
Bakgrund till intervjun och vad den skall anvandas till. 
Beratta i stort vad vi skall tala om. 
Kontrollera hur lang tid vi har pa oss och om det ar okey att banda. 

PERSONLIG BAKGRUND. 

(Namn). 
Alder. 
Familjesituation. 
Fritidsintressen. 

V AGEN TILL YRK.ET. 

Ville du bli bibliotekarie fn1n borjan? 
Varfor blev du bibliotekarie, och nar beslutade du detta? 
Vad tyckte vanner och bekanta? Minns du eventuella kommentarer? 
Tankte du nagot pa kvinnodominansen och lonesituationen? 

.~ Tankte du pa att arbetet skulle kunna ga att kombinera med andra ataganden? 
Vilken utbildning har du? 
Tidigare yrkeserfarenhet? 
Vilken ar din huvudsakliga syssla eller ansvarsomnide inom yrket? (Varfor 
folkbibliotek )? 
Ar inom yrket? 

,. AI du fackligt aktiv? 

YRKET. 

Blev det som du tankt dig? (I vilket avseende skiljer det sig)? 
·" Vad tycker du ar viktigast i jobbet? 
,. V ad ar trevligt inom yrket och vad ar mindre trevligt? 
,' Vilka tre problem tycker du ar viktigast att ta itu med? 
· Hur tror du omgivningen ser pa dig utifdin ditt yrke? 
-'' Vilket satter du forst kultur eller information? -- ·~· 

. Tvekar du nagon gang infOr den egna kompetensen? 
Hur upplever du det att ta betalt for dina tjanster? 

~ Upplever du stress pa arbetsplatsen? 
~ Kan du delegera uppgifter? (Gor du det)? 
·· Kan du paverka din arbetssituation? 
:' Finns det tiiWille till egna initiativ? 
. Installning till inre tjanst? 
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Vad betyder jamstalldhet for dig? 
; Har du tagit del av nagon jamstalldhetsplan? 
· Hur upplever du att konet paverkar dig i din yrkesutovning? Skillnad i att vara man eller 

kvinna inom yrkesomradet.(Fordelar, nackdelar) .,-··---:---
Skulle det vara positivt med enjamnare konsfordelning? (Varfor)'> 

. .~ V ad tycker du om konskvotering? 
Varfor tror du att kvinnor oftast bar en lagre position i hierarkin? 

.t Tror du att det har nagon betydelse for en lantagare att bemotas av en manlig eller 
kvinnlig bibliotekarie? 
Har du fatt nagra reaktioner pa manliga bibliotekarier? 
Har manliga bibliotekarier stOrre press pa sig att aspirera till hogre ~janster, altemativt 
skilja ut sig pa nagot satt fran sina kvinnliga kolleger? 
Skulle du kunna tanka dig att soka en chefstjanst? (Upplevelse av kvinnlig chef)? 
Slutar manliga bibliotekarier inom yrket oftare an sina kvinnliga kolleger? 
Laser du heist manliga eller kvinnliga forfattare? 

RELATIONERNA 

Ser du nagra problem som ar konsrollsrelaterade vad galler samarbetet mellan kvinnor 
och man pa din arbetsplats? 
Vilken pragel satter kvinnodominansen pa arbetet? 
Vad tycker du om det? 

,.. Kanner en man av att han ar pa ett "frammande omrade"? 
' Hur anpassar han sig i sa fall till sin omgivning? 

Upplever man nagon segregering av arbetsuppgifterna? 
Arman priviligerade i sin kvinnodominerade omgivning? I sa fall hur? 
Saknar du manliga arbetskamrater? · 

FRAMTIDEN 

Hur tror du det kommer att se ut i framtiden inom biblioteksvarlden med avseende pa 
det som vi bar talat om? (yrkesroll, konsroll och relationer)? 
Hur skulle du vilja att det blev? 

AVSLUTNING 

Fraga om vi glomt nagot som kanns vasentligt att ta upp, och om vi kan aterkomma ifall 
nagot skulle vara oklart? -~ 

TACK!!!!!! 
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VIKTIGA ART AL FOR JAMST ALLDHETSUTVECKLINGEN 

1845 Lika arvsratt for kvinnor och man infors. 

1846 Ankor, fransk1lda eller ogifta kvinnor tillats att arbeta inom hantverk och viss handel. 

1864 Mannen forlorar lagstadgad ratt att aga sin hustru. 

1873 Kvinnor rar ratt att ta akademisk examen med nagra ra undantag Uur lie och teologi). 

1919 K vinnor tar allman rostratt och blir valbara. 

1935 Lika folkpension for kvinnor och man infors. 

1939 Forvarvsarbetande kvinnor far ej avskedas pa grund av havandeskap, forlossning eller 
giftennal. 

194 7 Forsta kvinnan i regeringen. Lika Ion for samma tjanst infors for statligt anstallda. 

1950 Bada foraldrama blir fonnyndare for bamen. 

1958 Kvinnor tar ratt att bli praster. 

1971 Sarbeskattning, det vill saga individuell beskattning av arbetsinkomst, ersatter 
sambeskattning. 

1980 Lag mot konsdiskriminering i arbetslivet infors. Aktamakeprovning fOr studiemedel 
avskaffas. Ny lag om tronfoljd. Forstfodda dottem eller sonen till monarken skall arva 
tronen. 

1982 All kvinnomisshandel pa enskild plats faller under allmant atal. 

1983 Nytt jamstalldhetsavtal mellan SAF och LO-PTK. Alia yrken oppna for kvinnor, aven 
inom forsvaret. 

1992 Ny jamstalldhetslag. 

(SCB 1993, Pa tal om kvinnor och man) 
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SFS nr: 1991:433 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 

Rubrik: J amsUilldhetslag (1991 :433) 

Utfardad: 1991-05-23 

Andring inford: t.o.m. SFS 1994:292 

Lagens andamal 

1 § Denna lag bar till andamal att framja kvinnors och mans lika ratt i 
fraga om arbete, anstallnings- och andra arbetsvillkor samt 
utvecklingsmojligheter i arbetet (jamstalldhet i arbetslivet). 

Lagen siktar till att forbattra framst kvinnomas villkor i arbetslivet. 

Samverkan 

2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka for att 
jamstalldhet i arbetslivet skall uppnas. De skall sarskilt verka for att 
utjamna och forhindra skillnader i loner och andra 
ansHillningsvi11kor mellan kvinnor och man som utfor arbete som 
ar att betrakta som lika eller likvardigt. Lag (1994:292). 

Aktiva atgarder 

Malinriktat j amstalldhetsarbete 

3 § Arbetsgivaren skall inom ramen for sin verksamhet bedriva ett 
malinriktat arbete for att aktivt framja jamstalldhet i arbetslivet. 

Nannare foreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter meddelas i 4--11 §§. 

Arbetsforhallanden 

4 § Arbetsgivaren skall genomfora sadana atgarder som med hansyn till 
arbetsgivarens resurser och omstandighetema i ovrigt kan kravas for att 
arbetsforhallandena skalllampa sig for bade kvinnor och man. 

5 § Arbetsgivaren skall underlatta for bade kvinnliga och manliga 
arbetstagare att forena forvarvsarbete och foraldraskap. 

6 § Arbetsgivaren skall verka for att inte nagon arbetstagare utsatts 
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for sexuella trakasserier eller fOr trakasserier pa grund av en anmalan 
om konsdiskriminering. 

Rekrytering m. m. 

7 § Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra 
lampliga atgarder framja enjamn fordelning mellan kvinnor och man i 
skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 

8 § Arbetsgivaren skall verka for att lediga anstallningar soks av bade 
kvinnor och man. 

9 § Nar det pa en arbetsplats inte rader en i huvudsak jamn fordelning 
mellan kvinnor och man i en viss typ av arbete eller inom en viss 
kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanstallningar 
sarskilt anstranga sig for art !a sokande av det underrepresenterade 
konet och soka se till art andelen arbetstagare av det konet efter hand 
okar. 

Forsta stycket skall dock inte tillampas, om sarskilda skal talar emot 
sadana atgarder eller atgardema rimligen inte kan kravas med hansyn 
till arbetsgivarens resurser och omstandighetema i ovrigt. 

Lonefragor 

9 a§ Arbetsgivaren skall, som ett led i verksamheten enligt 2 §, 
arligen kartlagga forekomsten av loneskillnader mellan kvinnor och 
man i skilda typer av arbete och for olika kategorier av 
arbetstagare. 

Denna skyldighet galler dock inte arbetsgivare som vid senaste 
kalenderarsskifte sysselsatte farre an tio arbetstagare. Lag ( 1994:292 ). 

Jamstalldhetsplan 

10 § Arbetsgivaren skall va.Ije ar upprarta en plan for sirt 
jam stall dhetsarbete. 

Denna skyldighet galler dock inte arbetsgivare som vid senaste 
kalenderarsskifte sysselsatte farre an tio arbetstagare. 

11 § Enjamstalldhetsplan enligt 10 § skall innehalla en oversikt 
over de atgarder enligt 4--9 §§ som ar behovliga pa arbetsplatsen 
och ange vilka av dessa atgarder som arbetsgivaren avser art 
pabotja eller genomfora under det kommande aret. 

I planen skall ocksa oversiktligt redovisas resultatet av den 



kartlaggning som arbetsgivaren skiill gora enligt 9 a § samt de 
atgarder som motiveras av kartlaggningen. 

En redovisning av hur de planerade atgardema enligt forsta och 
andra styckena har genomforts skall tas in i efterfoljande ars plan. 
Lag (1994:292). 

Kollektivavtal 

12 § Kollektivavtal som traffas i hanseenden som anges i 4-11 §§ 
befriar inte arbetsgivaren fran skyldighet att iaktta foreskriftema i 
dessa paragrafer. Lag (1994:292). 

13 §bar upphavts genom lag (1994:292). 

14 § har upphavts genom lag (1994:292). 

Forbud mot konsdiskriminering 

Direkt och indirekt konsdiskriminering 
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15 § Med konsdiskriminering avses i denna lag att nagon missgynnas under 
sadana omstandigheter att missgynnandet bar ett direkt eller indirekt 
sam band med .den missgynnades konstillhorighet. 

Konsdiskriminering ar otillaten i den utstrackning som framgar av 16--20 
§§ 

Anstallning m. m. 

16 § Otillaten konsdiskriminering skall anses foreligga, nar en 
arbetsgivare vid anstallning eller befordran eller utbildning for 
befordran utser nagon framfor nagon annan av motsatt kon, fastan den som 
forbigas har battre sakliga forutsattningar for arbetet eller 
utbildningen. 

Detta galler dock inte om arbetsgivaren kan visa 

1. att beslutet inte vare sig direkt eller indirekt har samband med den 
missgynnades konstillhorighet, 

2. att beslutet ar ett led i stravanden att framjajamstalldhet i 
arbetslivet, eller 

3. att det ar berattigat av hansyn till ett sadant ideellt eller annat 
sarskilt intresse som uppenbarligen inte bor vika for intresset av 
jamstalldhet i arbetslivet. 
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17 § Otillaten konsdiskriminering skall anses foreligga, nar 
arbetsgivaren vid anstallning eller befordran eller utbildning for 
befordran utser nagon framfor migon annan av motsatt kon som har 
likvardiga sakliga forutsattningar for arbetet eller utbildningen, om 
det ar sannolikt att syftet med arbetsgivarens beslut ar att missgynna 
nagon pa grund av hans eller hennes kon. 

Detta galler dock inte nar forhallandena ar sadana som anges i 16 § 
andra stycket 2 eller 3. 

Anstallningsvillkor 

18 § Otilhiten konsdiskriminering skall anses foreligga, nar en 
arbetsgivare tillampar lagre Ion eller annars samre 
anstallningsvillkor for en arbetstagare an dem som arbetsgivaren 
tillampar for arbetstagare av motsatt kon, nar de utfor arbete som 
ar att betrakta som lika eller likvardigt. 

Detta galler dock inte, om arbetsgivaren kan visa att de olika 
anstallningsvillkoren beror pa skillnader i arbetstagamas sakliga 
forutsattningar for arbetet eller att de i varje fall inte vare sig direkt 
eller indirekt har sam band med arbetstagamas konstillhorighet. 
Lag (1994:292). 

Arbetsledning 

19 § Otillaten konsdiskriminering skall anses foreligga, nar en 
arbetsgivare Ieder och fordelar arbetet pa ett sadant satt att en 
arbetstagare blir patagligt oformanligt behandlad i jamforelse med 
arbetstagare av motsatt kon. 

Detta giiller dock inte, om arbetsgivaren kan visa att forhallandena iir 
sadana som anges i 16 § andra stycket. 

Uppsagning, omplacering m. m. 

20 § Otillaten konsdiskriminering skall anses foreligga, nar en 
arbetsgivare sager upp ett anstiillningsavtal, omplacerar, permitterar eller 
avskedar nagon eller genomfor en annan jamforlig atgard till skada 
for en arbetstagare av det ena konet, om atgarden direkt eller indirekt 
har sam band med arbetstagarens konstillhorighet. 

Detta ga11er dock inte nar forhallandena iir sadana som sags i 16 § andra 
stycket 2 eller 3. 

Uppgift om meriter 
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21 § En arbetssokande, som inte har anstallts eller en arbetstagare som 
inte bar befordrats eller tagits ut till en utbildning for befordran, 
har ratt att pa begaran !a en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om 
arten och omfattningen av utbildning, yrkeserfarenhet och andra 
jamforbara meriter i fraga om den av motsatt kon som fick arbetet eller 
utbildningsplatsen. 
Forbud mot trakasserier 

22 § En arbetsgivare !ar inte utsatta en arbetstagare for trakasserier 
pa grund av att arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella 
narmanden eller anmalt arbetsgivaren for konsdiskriminering. 

Den som i arbetsgivarens stalle har ratt att besluta om en arbetstagares 
arbetsforhallanden skall vid tillampning av fOrsta stycket likstallas 
med arbetsgivare. 

Skadestand och andra pafoljder 

Ogiltighet 

23 § Ett avtal ar ogiltigt i den man det foreskriver eller medger sadan 
konsdiskriminering som ar otillaten enligt 16--20 §§. 

24 § Diskrimineras en arbetstagare pa nagot satt som ar otillatet enligt 
18--20 §§genom en bestammelse i ett avtal med arbetsgivaren eller genom 
att arbetsgivaren sager upp ett avtal eller vidtar en annan sadan 
rattshandling, skall bestammelsen eller rattshandlingen forklaras 
ogiltig, om arbetstagaren begar det. Vad som nu har sagts galler inte 
nar 23 § ar tillamplig. 

Skadestand 

25 § Om konsdiskriminering sker genom att arbetsgivaren pa nagot satt 
som ar otillatet enligt 16 eller 17 § utser nagon eller nagra framfor en 
eller flera av motsatt kon, skall arbetsgivaren betala skadestand till 
den eller de diskriminerade for den krankning som diskrimineringen 
innebar. 

Om flera diskriminerade i ett sadant fall begar skadestand, skall 
skadestandet bestammas som om bara en av dem hade blivit diskriminerad 
samt delas lika mellan dem. 

26 § Om en arbetstagare diskrimineras pa nagot satt som ar otillatet 
enligt 18--20 §§, skall arbetsgivaren betala skadestand till 
arbetstagaren for den fOI'lust som uppkommer och for den krankning som 
diskrimineringen innebar. 
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27 §Om en arbetstagare utsarts for trakasserier som avses i 22 §, skall 
arbetsgivaren betala skadestand till arbetstagaren for den krankning som 
trakasserierna innebar. 

28 §Om det ar skaligt, kan skadestand enligt 25, 26 eller 27 § sartas 
ned eller helt falla bort. 

Andra pAfoljder 
29 §For en arbetsgivare som inte fullgor sina forpliktelser enligt ert 
sadant kollektivavtal som avses i 12 § skall tillampas vad som sags om 
pafoljd i avtalet eller i lagen (1976:580) om medbestammande i 
arbetslivet. 

Tillsynen av lagens efterlevnad 

30 §For att se till art denna lag efterlevs skall det finnas en 
jamstalldhetsombudsman och enjamstalldhetsnamnd. 

Jamstalldhetsombudsmannen ochjamstalldhetsnamnden utses av regeringen. 

Jamstalldhetsombudsmannen 

31 § Jamstalldhetsombudsmannen skall i forsta hand soka forma 
arbetsgivare att frivilligt folja foreskriftema i denna lag. 

Ombudsmannen skall ocksa i ovrigt medverka i stravandena art framja 
jamstalldhet i arbetslivet. 

J amstalldhetsnamnden 

32 § Jamstalldhetsnamnden har till uppgift att prova fragor om 
vitesforelaggande enligt 35 § och overklaganden enligt 42 §. 

U ppgi ftssky ldighet 

33 § En arbetsgivare ar skyldig att pa uppmaning av 
jamstalldhetsombudsmannen lamna de uppgifter om forhallandena i 
arbetsgivarens verksamhet som kan vara av betydelse for ombudsmannens 
tillsyn enligt 30 §. 

Forelaggande av vite 

34 §Om arbetsgivaren inte rattar sig efter en uppmaning enligt 33 §, 
rar jamstalldhetsombudsmannen vid vite forelagga arbetsgivaren art gora 
det. 

35 §En arbetsgivare som inte foljer en foreskrift som anges i 4--11 §§ 
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kan vid vite forelaggas att fullgora sina skyldigheter. Ett sadant 
forelaggande meddelas av jamstalldhetsnamnden pa framstallning av 
j amsta11dhetsom budsmannen. 

Ombudsmannen skall i framstallningen ange vilka atgarder som bor ataggas 
arbetsgivaren, vilka skal som aberopas till stod for framstallningen och 
vilken utredning som har gjorts. 

Handlaggningen 

36 § Arbetsgivaren skall forelaggas att, vid pafoljd att arendet anda 
kan komma att avgoras, inom en viss tid yttra sig over ombudsmannens 
framstallning enligt 35 § och lamna de uppgifter om forhallandena i sin 
verksamhet som namnden behover for sin provning. 

37 § Jamstalldhetsnamnden skall se till att arendena blir sa utredda som 
deras beskaffenhet kraver. 

Nar det behovs skall namnden lata komplettera utredningen. Overflodig 
utredning tar awisas. 

Muntlig forhandling 

38 § Arenden om vitesforelaggande enligt 35 § avgors efter muntlig 
forhandling, utom nar namnden anser att nagon sadan forhandling inte 
behovs. 

39 §Till en forhandling enligt 38 § skalljamstalldhetsombudsmannen och 
arbetsgivaren kallas. 

Namnden tar vid vite forelagga arbetsgivaren eller arbetsgivarens 
stallforetradare att insti:illa sig personligen. 

Om det behovs for utredningen, tar namnden ocksa kalla andra till 
forhandlingen. 

Arendenas avgorande 

40 § Ett arende om vitesforelaggande enligt 35 §tar avgoras, aven om 
arbetsgivaren inte yttrar sig i arendet eller inte medverkar till 
utredningen eller om arbetsgivaren uteblir fran en muntlig forhandling. 

41 § Jamstalldhetsnamnden tar vid avgorandet av ett arende om 
vitesforelaggande enligt 35 § alagga arbetsgivaren att vidta andra 
atgarder an sadana som jamstalldhetsombudsmannen har begart, om dessa 
atgarder inte ar uppenbart mera betungande for arbetsgivaren. 
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-. I ala.ggandet skall namnden ange hur och inom vilken tid arbetsgivarens 
atgarder skall pabotjas eller genomforas. 

Namndens beslut skall avfattas skriftligen och delges arbetsgivaren. 

Overklagande m. m. 

42 § Jamstalldhetsombudsmannens beslut om vitesforelaggande enligt 34 § 
f'ar overklagas hos jamstalldhetsnarnnden. 

I sadana overldagningsarenden tillampas 35--41 §§. 

43 § Jamstalldhetsnamndens beslut enligt denna lag far inte overklagas. 

44 § Talan om utdomande av vite som har forelagts enligt denna lag fors 
vid tingsratt av jamstalldhetsombudsmannen. 

Rattegangen i diskrimineringstvister 

Tillampliga regler 

45 §Mal om tillamprringen av 15--20 och 22--28 §§ skall handlaggas 
en1igt lagen (1974:371) om rattegangen i arbetstvister. 

Darvid anses som arbetstagare ocksa arbetssokande och som arbetsgivare 
ocksa den som nagon har sokt arbete hos. 

Andra stycket galler ocksa vid tillampningen i en tvist om 15--20 och 
22--28 §§ av reglerna om tvisteforhandling i lagen (1976:580) om 
medbestammande i arbetslivet. 

Ratt att fora talan 

46 §I en tvist enligt 45 §far Jamstalldhetsombudsmannen fora 
talan for en enskild arbetstagare eller arbetssokande, om den 
enskilde medger det och om ombudsmannen finner att en dom i 
tvisten ar betydelsefull for rattstillampningen eller det annars finns 
sarskilda skal for det. For ombudsmannen talan for en enskild med 
stod av denna lag, tar ombudsmannen i samma rattegang fora 
ocksa annan talan for den enskilde. 

Talan fors vid Arbetsdomstolen. Lag (1994:292). 

47 § Nar en arbetstagarorganisation har ratt att fora talan for den 
enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rattegangen i 
arbetstvister, Ia.r jamstalldhetsombudsmannen fora talan bara om 
organisationen inte gor det. 

i 
i 
i 
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Vad som i den namnda lagen foreskrivs om den enskildes stallning i 
rattegangen skall tillampas ocksa nar ombudsmannen for talan. 

Gemensam handlaggning 

48 § Nar flera arbetstagare eller arbetssokande vacker skadestandstalan 
mot samme arbetsgivare och arbetsgivaren menar att skadestandet skall 
delas mellan dem enligt 25 § andra stycket, skall mal en pa 
arbetsgivarens begaran handlaggas i samma rattegang. 

49 § Har talan vackts vid skilda dornstolar, skall handlaggningen ske hos 
arbetsdomstolen, om nagot av malen hor dit. Annars skall handlaggningen 
ske hos den tingsratt dar tal an forst vacktes eller, om talan vacktes 
samtidigt vid skilda tingsratter, den tingsratt som arbetsgivaren 
~~ ' 

50 § Mal som har vackts vid nagon annan domstol an den dar den 
gemensamma handlaggningen skall ske skal11amnas over dit. 

Beslut att lamna over mal tar inte overklagas. 

51 § Har flera vackt talan vid samma domstol, tilHimpas 48 §, om malen 
inte anda handlaggs gemensamt med stod av nagon annan lag. 

52 § HandHiggningen av ett mal om skadestand enligt 25 § skall pa 
begaran av arbetsgivaren skjutas upp, i den man det behovs for att malet 
skal] kunna handlaggas gemensamt med nagon annan sadan skadestandstalan 
som redan har vackts eller kan komma att vackas. 

Talan om skadestand enligt 25 § med anledning av ett beslut om 
tjanstetillsattning som har meddelats av en arbetsgivare med offentlig 
stallning far inte provas innan beslutet i fraga om 
tjanstetillsattningen har vunnit laga kraft. 

Preskription m. m. 

53 §Om nagon for talan med anledning av uppsagning eller avskedande, 
ska1134 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39--42 §§ 
samt 43 § forsta stycket andra meningen och andra stycket lagen 
(1982:80) om anstallningsskydd tillampas. 

54§ I fraga om nagon annan talan an som avses i 53§ skall64--66 och 
68 §§ lagen (1976:580) om medbestammande i arbetslivet tillampas med den 
skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § forsta stycket forsta meningen skall 
vara tva manader. 

En sadan skadestindstalan som avses i 25 § !ar dock inte vackas senare 



an atta manader efter diskrimineringen. Nar en organisation har 
forsuttit denna tid kan den som ar eller bar varit medlem i 
organisationen vacka talan inom tva manader efter det art 
attamanaderstiden bar lopt ut. 
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55 §I fraga om en skadestandstalan med anledning av ett beslut om 
tjanstetillsattning som bar meddelats av en arbetsgivare med offentlig 
stallning, raknas tidsfristerna enligt 54 § fran den dag da beslutet i 
fraga om tjanstetillsattningen vann laga kraft. 

56§ Talan som fors av jamstalldhetsombudsmannen behandlas som om talan 
hade forts pa egna vagnar av arbetstagaren eller den arbetssokande. 

Overgangsbestammelser 

1991:433 

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1992, da lagen ( 1979: 1118) om 
jamstalldhet mellan kvinnor och man i arbetslivet skall upphora att 
galla. 
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Hogskolan 
i Bon1s 

Hogskolan i BorAs ar en nation ell hogskola. Studenter kom
mer fn'in hela landet fOr at<. studera hiir. Hogskolan bestar av 
fern institutioner ocb utt ·Jdningsprogram och kurser ges inom 
omr~dena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data bch ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
I 977 grundades Hijgskolan i BorAs, men de textila ut

bildningama bar sitt ursprung annu Hingre tillbaka i den stat
Iiga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksarnhet. Hogskolan sarnverkar b!ir med 
foretag , statlig<'. myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av la.ndet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

R;_bliotekshogskolan bar fullllits i Borfu; sedan 1972. 
I mAnga Ar var biblioteksbogskolan i BorAs Iandets enda 

speciaiMgskola fOr bibliotekarier, men genom universite
tens och Mgskolomas i1ya frihet bar bibliotekarieutbild
ningar inrattats !iven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

- Institution~~ bibliotekshOgskl::;!an 
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