
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2005:124 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?” 
Bilden av bibliotekarien i svensk skönlitteratur 1982-2002 

 
 
 
 
 

BARBRO LODIN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Författaren 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 
 



Svensk titel:   ”Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?” 
  Bilden av bibliotekarien i svensk skönlitteratur 1982-2002 
 
Engelsk titel:  The image of the librarian in Swedish fiction 1982-2002 
 
Författare:  Barbro Lodin 
 
Kollegium:  Kollegium 1 
 
Färdigställt:  2005 
 
Handledare:  Christian Swalander 
 
Abstract: The aim of this Masters thesis is to examine how the images of librarians are 

conceived and held by the public. It has often been claimed that librarians are 
subject to widely spread negative stereotyping. My purpose is to study the na-
ture and origin of these stereotypes. Since popular media is one source of these 
stereotypes and images I have chosen to look into how librarians are character-
ized in 20 Swedish novels written between 1982-2002. 

 
The questions this thesis aims to answer are: What images of l ibrarians occur in 
the novels? How are the tasks of the librarians respectively described in the 
novels? How are female and male librarians respectively described? The analy-
sis of the novels is then compared with interviews with three professional l i-
brarians about their view of their professional role and their perceptions of its 
status and image. 

 
In the analysis I have come to the following conclusions: The images of the li-
brarians in the novels are often very stereotyped and in most cases the image 
produced by the writers is a negative one. In most cases the librarians work is 
described as unqualified labour. Female and male librarians are often seen as 
persons with a non-typical gender behavior. The views that emerge in the inter-
views differ completely from the images represented in the novels. The infor-
mants speak of the varied, challenging and qualified nature of their work. They 
did not identify with the negative librarian stereotype, but were aware of its ex-
istense.     
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1 Inledning  
 
Yrkesgrupper omgärdas med olika föreställningar vilka antingen kan vara sanna eller falska, 
förskönande eller fördomsfulla. En yrkesgrupp som många uttalar sig negativt om är till ex-
empel politiker medan jag å andra sidan tror att man ser på läkares yrkesutövning och kun-
nande med respekt. Dessutom skiljer sig vetskapen åt om vad olika arbeten innebär. De flesta 
anser sig nog veta vad en bagare eller en tandläkare gör på sin arbetstid men få vet antagligen 
vad en byrådirektör sysslar med. 
 
Bibliotekarieyrket omfattas även av ett flertal förutfattade meningar och som student på Bib-
liotekshögskolan faller det sig naturligt att fundera över vilka dessa kan vara. Intressant med 
bibliotekarieyrket är också att det flesta säkert vet vad en bibliotekarie är för någonting men 
hur många vet egentligen vad en bibliotekarie gör? 
 
Eftersom vår bild av olika företeelser och människor till viss del formas av hur dessa gestaltas 
i olika medier, till exempel i skönlitteratur och i film, så kan man genom att studera dessa 
försöka ta reda på hur ett yrke eller en yrkesgrupp uppfattas. Då jag tidigare läst litteraturve-
tenskap tycker jag att det skulle vara intressant att undersöka hur bibliotekarierollen gestaltas 
skönlitterärt. Är bilden av bibliotekarien trovärdig eller är det en stereotyp, det vill säga en 
förenklad och något fördomsfull syn på bibliotekarier, som framkommer. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det sägs ofta att det är få yrkesgrupper som är lika intresserade av sin egen självbild som bib-
liotekarier.1 Vanligtvis är det den negativa bilden, imagen, man intresserar sig för och orsa-
kerna till detta kan vara flera. Det kan bero på att eftersom bibliotekarier som yrkeskår alltid 
varit lågavlönad så har det fått till följd att en stor osäkerhetskänsla finns inom yrkesgruppen 
och man anser att man inte uppskattas efter förtjänst.2 Denna osäkerhet leder till en låg själv-
känsla vilket i sin tur gör att man lättare tar till sig negativa omdömen om sin egen yrkeskår.3 
Många bibliotekarier anser också att deras yrkeskunnande inte respekteras fullt ut. För folk-
bibliotekarier leder detta i vissa fall till en känsla av att bli behandlade som ett slags tjänare av 
brukarna medan vissa forskningsbibliotekarier i sin tur upplever att de inte behandlas med 
samma respekt som övrig akademisk personal på till exempel en högskola eller ett universite-
tet.4 I och med att bibliotekarierollen sedan 1960-talet förändrats allt mer, genom att ny teknik 
börjat göra sitt intåg på biblioteken och yrkesrollen blivit alltmer utåtriktad så har det också 
lett till ett ökat intresse av att undersöka hur bilden av bibliotekarien ser ut.5 Ytterligare en 
orsak till intresset för den egna självbilden kan också vara att bibliotekariers yrkesuppgifter är 
svårdefinierade, få personer känner till vad bibliotekarier egentligen sysslar med samtidigt 
som innehållet i arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av institution man arbetar 
inom. 
 

                                                 
1 Arant, Wendi & Benefield, Candance R. 2002. Introduction. Ingår i Arant, Wendi & Benefield, Candance R., 
ed. The Image and Role of the Librarian, s.1 
2 Blomberg, Barbro1993. I huv´et på en bibliotekarie. Biblioteksbladet, nr 2, s. 43 
3 Wilson, Pauline 1982. Stereotype and Status: Librarians in the United States, s 33 
4 Arant, Wendi & Benefield, Candance R. 2002, s.1 
5 Bruijns, R.A.C.1992. Status and Image of the Librarian. Report of a sample survey carried out in twelwe coun-
tries, s. 4 
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Alla anser dock inte att man ska skriva om de uppfattningar och stereotyper som finns om 
bibliotekarier utan menar att de enda sättet att bli av med de negativa bilderna är att istället 
ignorera och förtiga dem.6 En annan uppfattning är att man istället studerar stereotyperna ur 
ett postmodernistiskt perspektiv. Det vill säga man arbetar med att dekonstruera, förstå, kull-
kasta eller till och med acceptera dem. Genom att undersöka olika aspekter av bibliotekarie-
bilden så kan man själv välja om man vill ta till sig en uppfattning eller om man vill bestrida 
den.7 
 
Begreppet stereotyp definieras i Nationalencyklopedin som en ”förenklad, ofta allmänt omfat-
tad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp”. 8 Vanliga ne-
gativa stereotyper om bibliotekarier sägs bland annat vara att de är ”moralens väktare” samt 
”sexualitetens och sensualitetens motpol”. 9  För den kvinnliga bibliotekarien sägs bilden av 
henne som en ”snipig tant” vara en väldigt spridd stereotyp uppfattning. 10 Allmänt spridd är 
även bilden av den kvinnliga bibliotekarien som ungmö vars arbete är det enda som intresse-
rar henne.11 Bilden av bibliotekarien sammanfattar Kerstin Rydbeck på följande sätt: 
 

Den klassiska bibliotekariestereotypen kan kortfattat beskrivas på följande sätt: hon är en medelålders 
eller äldre kvinna och hon har ofta glasögon och knut. Hon är ordningsam och rejäl, men tråkig. Hon 
behandlas med respekt och vördnad och har makt.12 

 
Många av stereotyperna har ganska många år på nacken men att de fortfarande existerar i 
människors medvetande kan man se den relativt nyligen lanserade Bibliotekarie-aktiondockan 
som exempel på. Via e-post fick jag erbjudande om att köpa denna docka som enligt texten 
utrustats med en hysch-knapp. På bilden ser man en tantigt klädd kvinna med en bok i han-
den, hårknut och glasögon samt det högra pekfingret lyft till munnen i en hyschning.13 För 
manliga bibliotekarier lever en annan gammal stereotyp kvar, den att de anses vara mycket 
belästa personer, kunniga inom de flesta intellektuella områden. 14 Sedan bibliotekarieyrket, 
från och med början av 1900-talet, alltmer kom att ses som ett kvinnoyrke uppstod även bil-
den av den manliga bibliotekarien som en person som är irrationell, omaskulin och oförmögen 
att klara av ett mer traditionellt manligt yrke.15 
 
Många anser att bibliotekarieyrket för tillfället är inne i en förändringsprocess och att detta i 
sin tur kommer att påverka bibliotekariebilden. Dels sker en förändring på grund av den tek-
niska utveckling som pågått de senaste decennierna vilket fört med sig att bibliotekarier allt-
mer förknippas med avancerad datorteknik och med informationskompetens.16 Dels pågår en 
generationsväxling inom bibliotekariekåren vilket kommer att märkas alltmer under det kom-

                                                 
6 Wilson, Pauline 1982. Stereotype and Status: Librarians in the United States,  s. 186 
7 Posner, Beth 2002. Know-it-all Librarians. Ingår i Arant, Wendi & Benefield, Candance R., ed. The Image and 
Role of the Librarian, s.123 
8 Nationalencyklopedin  1990, band 17, s. 241 
9 Bergdahl, Birgitta 1987. Bibliotekariemyter. Biblioteksbladet, nr 7, s. 190. 
10 Thomas, Barbro 1991. Status, efter lön och kön. Ingår i Järv, Harry, red. Bibliotekarieyrket: Tradition och 
förändring, s. 146 
11Arant, Wendi & Benefield, Candance R. 2002, s.2f 
12 Rydbeck, Kerstin 2003. Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb. Om bibliotekariestereotyper i modern fik-
tionsprosa och deras ursprung. Ingår i Rydbeck, Kerstin, red. Från handskrift till XML: Informationshantering 
och kulturarv: Humanistdagarna vid Uppsala universitet 2002, s. 115 
13 McPhee, Arcie. Outfitters of popular culture.   
14 Thomas 1991,  s. 146 
15 Dickinson, Thad. E. Looking at the Male Librarian Stereotype 2002. Ingår i Arant, Wendi & Benefield, Can-
dance R., ed. The Image and Role of the Librarian, s.105 
16 Rydbeck 2003, s. 136f 
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kommande decenniet när många nu verksamma bibliotekarier går i pension. I stället kommer 
bibliotekarier som tillhör den så kallade Generation X, personer födda åren 1961-81, att bli 
mer tongivande på biblioteken som bibliotekarier och detta kommer att påverka allmänhetens 
syn på bibliotekariekåren. 17 Detta eftersom arbetet och yrkesidentiteten inte är lika viktig för 
den egna självbilden för denna generation som det varit, eller är, för äldre generationers bibli-
otekarier. Man värdesätter i stället sina fritidssysselsättningar högre och definierar sig själv 
lika mycket utifrån dem som från sitt arbete. När bibliotekarier som tillhör Generation X blir 
mer tongivande inom biblioteksorganisationerna kommer de i förlängningen att påverkas på 
flera sätt på grund av att dessa yngre bibliotekarier är vana att arbeta snabbt och konceptu-
ellt.18  Denna förändringsprocess kan på sikt leda till att bibliotekariers egen självbild samt 
allmänhetens uppfattning om hur bibliotekarier är kommer att förändras till en mer nyanserad 
bild.  
 
 
1. 2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med min magisteruppsats är att undersöka hur bibliotekarier och bibliotekarieyrket 
framställs i olika skönlitterära verk. Vilka bilder väljer författarna att ge av bibliotekarier och 
får man i romanerna intryck att bibliotekarieyrket är ett arbete som kräver utbildning och spe-
cifika kunskaper eller är det en förenklad bild som ges?  
 
De frågor jag vill besvara är följande: 
 

Vilka bilder av bibliotekarier förekommer i den skönlitteratur som undersökts? 
 
Vilka bilder av bibliotekariers arbetsuppgifter ges i skönlitteraturen? 
 
Vilka bilder av kvinnliga respektive manliga bibliotekarier ges i skönlitteratu-
ren? 

 
Det resultat jag kommer fram till genom litteraturundersökningen vill jag som ett komplement 
även jämföra med vad ett antal yrkesverksamma bibliotekarier anser om sin yrkesroll samt 
hur de tror att yrket uppfattas av andra. Jag har därför för avsikt att intervjua några yrkesverk-
samma bibliotekarier om detta samt även fråga om de reagerat på någon bibliotekariebild, 
antingen förmedlad i media eller av brukare. Svaren från intervjuundersökningen kommer 
sedan att jämföras med resultatet från min litteraturundersökning för att se om det mellan dem 
råder en överensstämmelse eller om de intervjuade bibliotekariernas uppfattning avviker på 
något sätt. 
 
Som en bakgrund till uppsatsens diskussion om de bibliotekariebilder som förmedlas i det 
skönlitterära undersökningsmaterialet har jag valt att inledningsvis göra en kortfattad historisk 
överblick över bibliotekarieyrket. Denna översikt är inte tänkt att vara en fullständig redogö-
relse för yrkets utveckling men den kan vara till hjälp vid den fortsatta läsningen av uppsatsen 
eftersom yrkets historiska bakgrund troligtvis påverkat bilden även idag. Det övergripande 
perspektivet i uppsatsen är litteratursociologiskt eftersom jag med hjälp av skönlitteraturen 
vill försöka ta reda på vilka uppfattningar som finns om yrkesgruppen bibliotekarier, det vill 

                                                 
17 Mosley, Pixey Anne 2002. Shedding the Stereotypes: Librarians in the 21st Century. Ingår i Arant, Wendi & 
Benefield, Candance R., ed. The Image and Role of the Librarian, s.171 
18 Mosley 2002, s.172f 
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säga ”litteraturen betraktas som en spegel av samhället”. 19  För den delen av undersökningen 
där det skönlitterära materialet ska analyseras kommer jag att använda mig av en kombination 
av hermeneutisk och narratologisk litteraturteori. Hermeneutiken innebär bland annat att man 
vid tolkning av en skönlitterär text går från he lheten till delarna och sedan tillbaka till helhe-
ten igen för att på detta sätt försöka uppnå en förståelse av det man ska tolka. När det gäller 
teorier om berättarteknik, narratologi, har jag valt att använda mig av Maria Nikolajevas bok 
Barnbokens byggklossar som underlag vid analysen av hur författare valt att framställa olika 
litterära gestalter. Det jag främst utgått från är Nikolajevas abstrakta schema som jag använt 
för att se om litterära gestalter är stereotypt framställda eller inte. Till detta har jag valt att 
lägga ett genusperspektiv, främst på grund av att bibliotekarieyrket är kvinnodominerat. Med 
hjälp av ett genusperspektiv vill jag försöka utröna i vilken mån de litterära personernas kön 
påverkat hur författare valt att gestalta dem. 

 
 

1.3 Definitioner 
 
Skönlitteratur: 
Jag kommer genomgående i uppsatsen att använda begreppet skönlitteratur om de texter jag 
använt för de litterära analyserna. Med skönlitteratur avser jag litteratur som är skriven på 
prosa, antingen i roman- eller novellform. Ett annat begrepp på skönlitteratur i den bemärkel-
se som det används i uppsatsen är fiktionsprosa. I begreppet fiktionsprosa samt i min använd-
ning av begreppet skönlitteratur avses inte dramatik eller lyrik.  
 
Bibliotekariebilden: 
När det gäller mitt underlag i den tidigare forskningen och i min jämförelse mellan den skön-
litterära bilden av bibliotekarier och intervjuerna med yrkesverksamma bibliotekarier så rör 
det sig i egentlig mening om två sorters bibliotekariebilder vilka jag sammanfört. Dels den 
verkliga och dels den konstruerade vilken återfinns i fictionen. Detta ser jag inte som något 
problem eftersom jag anser att man kan använda fictionen för att undersöka och belysa verk-
liga förhållanden och att det även kan vara givande att göra det eftersom skönlitteratur och 
andra former av media har stor del i att forma de bilder vi har av olika företeelser. Som läsare 
kan det dock vara bra att vara medveten om att i mitt arbete ingår två bibliotekariebilder, den 
verkliga och den skönlitterära, vilka här används som ett komplement till varandra.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
För att se vilka bibliotekariebilder som finns i svensk skönlitteratur idag har jag valt bort ro-
maner som skrivits före 1980-talet. Jag har även valt bort romaner vilkas handling utspelas i 
en alltför avlägsen historisk tid eftersom avståndet mellan litteraturen och min egen erfarenhet 
då blir för stor. I min undersökning har jag enbart tagit med texter som behandlar svenska 
förhållanden eftersom jag anser att det både underlättar min egen förståelse samt jämförelsen 
med de intervjuade bibliotekariernas uppleve lser.  
 
När det gäller intervjuerna med de yrkesverksamma bibliotekarierna har jag valt att enbart 
vända mig till bibliotekarier som är anställda vid folkbibliotek eftersom jag antar att dessa 
kommer i kontakt med den mest skiftande mängd brukare och därmed får många olika reak-
tioner från dem på sitt yrke. Bibliotekariernas ålder har ingen betydelse men de ska helst ha 

                                                 
19 Furuland, Lars 1997. Litteratur och samhälle: Om litteratursociologin och dess forskningsfält. Ingår i  
Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 28 
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varit verksamma cirka 5-10 år i yrket. Detta eftersom jag tror att de under denna tidsperiod 
hunnit med att skaffa sig en hel del erfarenhet samt en yrkesidentitet. De intervjuade har haft 
tid att reflektera över sin yrkesroll samtidigt som de ännu inte arbetat så länge att de glömt 
bort vilka bilder de själva hade av bibliotekarieyrket före sitt eget yrkesval.   
  
 
1.5 Disposition 
 
I det följande kapitlet ”Tidigare forskning” presenteras först bibliotekarieyrkets utveckling, 
samt bibliotekarieutbildningens historia i Sverige kortfattat. Därefter följer en presentation av 
vad som tidigare skrivits om bibliotekarieyrket, främst status- och imagemässigt i avsnittet 
”Bibliotekarieyrkets status och image”.  I kapitel 2 redogörs även för tidigare forskning om 
”Bibliotekariebilden i fiktionen”. I kapitel 3 och 4 ”Teori” och ”Metod” presenteras de teorier 
och metoder vilka legat till grund vid de skönlitterära analyserna och vid intervjuerna; herme-
neutik, berättarteknik och genusteori. Analysen av det skönlitterära materialet presenteras i 
kapitel 5 ”Litteraturanalyser” och resultatet från intervjuerna i kapitel 6 ”Intervjuer”. I kapitel 
7 ”Slutdiskussion” sammanfattas och diskuteras undersökningarna. En sammanfattning av 
uppsatsen ges i kapitel 8 ”Sammanfattning”. Därefter följer käll- och litteraturförteckning i 
kapitel 9 samt bilaga med intervjuguide i kapitel 10. 
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2 Tidigare forskning 
 
I följande kapitel kommer jag först att ge en bakgrund till bibliotekarieyrkets och biblioteka-
rieutbildningens utveckling i Sverige under främst 1900-talet. Denna är inte avsedd att ge en 
heltäckande bild av yrkets utveckling, däremot kan denna snabbt tecknade utveckling vara till 
nytta vid läsningen av uppsatsens fortsatta diskussion om bibliotekariebilder i svensk skönlit-
teratur samt bibliotekarieyrkets image och status i stort. Därefter följer en sammanställning 
och redovisning av den forskning om bibliotekarier som jag läst och funnit användbar i mitt 
arbete med uppsatsen.   
 
 
2.1 Bibliotekarieyrket och bibliotekarieutbildningen 
 
Bibliotekarieyrket har gamla traditioner, redan för cirka 4500 år sedan vet man att biblioteka-
rier använde sig av idag välkända principer för lagring och klassificering av information. 20 I 
Sverige inrättades de första biblioteken vid kyrkor och universitet och var så kallade lä rda 
bibliotek. Senare inrättades socken- och församlingsbibliotek vilka sköttes av präster och lära-
re. Urvalet i dessa bibliotek bestod i huvudsak av religiös litteratur eller av olika sorters nytto-
litteratur och utnyttjades i liten grad av allmänheten.21 Från och med 1800-talets mitt inrättade 
därför liberala bildningsideologer bibliotek som vände sig till de lägre klasserna bland befolk-
ningen. I slutet av 1800-talet blev det dock vanligare, i och med folkrörelsernas uppkomst, att 
arbetarna själva startade och drev egna boksamlingar och bibliotek.22  
 
Den moderna folkbibliotekstanken, inspirerad av engelska och amerikanska så kallade public 
libraries, börjar växa sig stark i Sverige i början av 1900-talet. Valfrid Palmgren var en av 
pionjärerna i arbetet med att omvandla biblioteken till öppna institutioner som var avsedda att 
komma hela folket till del. 1911 lade Palmgren fram utredningen Förslag angående de åtgär-
der som från statens sida böra vidtagas för främjandet av det Allmänna Biblioteksväsendet i 
Sverige som främst fick till följd att det statliga stödet till bibliotek ökade men som även tog 
upp frågan om bibliotekspersonalen och hur viktigt det var att det på alla bibliotek fanns ut-
bildade och kunniga personer som skötte verksamheten. 23  
 
Valfrid Palmgren kom också tidigt, åren 1908-1910, att anordna utbildningar för bibliotekari-
er. En statlig utbildning för bibliotekarier inrättades först år 1926 och den utbildningen sköttes 
då av skolöverstyrelsens bibliotekssektion, vilken kom att ansvara för detta fram till 1972 då 
Bibliotekshögskolan i Borås startades. Från och med 1943 hade man på bibliotekariekursen 
som antagningskrav att de sökande skulle ha avlagt en akademisk examen. Detta fick dock till 
följd att Stockholms stadsbibliotek år 1948 satte igång en egen biblioteksassistentutbildning 
där endast studentexamen krävdes eftersom man ansåg det svårt att locka till sig akademiker 
till yrket då löneläget för bibliotekspersonalen var så lågt.24 Redan från slutet av 1920-talet, då 

                                                 
20 Järv, Harry 1991. Bibliotekarierollen är sig evigt lik. Ingår i Järv, Harry, red. Bibliotekarieyrket: Tradition och 
förändring, s. 32-38 
21 Åberg, Åke 1982. Folkbibliotekens historia intill 1960-talet. Ingår i Folkbibliotek i tal och tankar: En fakta-
rapport från Folkbiblioteksutredningen , s. 48 
22 Leffler, Marion 1988. Arbetarbibliotek som mot-hegemoni. Tvärsnitt, nr 4, s. 78 f  
23 Torstensson, Magnus 1996. Att analysera folkbiblioteksverksamheten – exemplet Sverige och några jämföre l-
ser med USA. Ingår i Torstensson, Magnus  Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksideérna: 
Exemplet Sverige och några jämförelser med USA. , s. 112 
24 Ristarp, Jan & Andersson, Lars G 2001. Mitt i byn!: Om det moderna folkbibliotekets framväxt, s. 112 
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den första utbildningen startades, var en majoritet av biblioteksstudenterna kvinnor.25 Orsaken 
till detta var främst ekonomiskt, lönenivån på biblioteken var låg så det innebar att biblioteka-
rieyrket ansågs vara ett lågstatusyrke men trots detta var det ändå ett yrke som var attraktivt 
och acceptabelt för välutbildade kvinnor. Fortfarande är könsfördelningen inom kåren ojämn, 
cirka 80% av de yrkesverksamma folkbibliotekarierna i dag är kvinnor.26 Även på forsknings-
bibliotek är kvinnor idag i majoritet av andelen anställda bibliotekarier. Där var det dock un-
der lång tid svårt för kvinnor att slå sig in på grund av ett så kallat ”lärlingssystem” som rådde 
under lång tid. Detta innebar att bibliotekariearbetet ofta kombinerades med en forskartjänst 
och att man lärdes upp till bibliotekarie på plats. Bibliotekarier på forskarbibliotek anställdes 
som amanuenser men för att få en sådan tjänst behövde man oftast ha en licentiat- eller dok-
torsexamen. Inte förrän 1972, i och med att utbildningen vid Bibliotekshögskolan i Borås star-
tas, upphör denna form av anställning för forskningsbibliotekarier. 27 
 
Bibliotekarieyrket hade en bra bit in på 1900-talet fortfarande karaktär av frivilligarbete, 
främst gällde detta på folkbiblioteken. Inte ens i den biblioteksförfattningen som antogs 1930 
och som bland annat innebar att statsbidragen till biblioteken höjdes, ansåg man att lön till 
bibliotekarier skulle vara obligatoriskt utan detta var en fråga som fick beslutas lokalt.28 Sy-
nen på yrket som ett kall är starkt förknippat med tanken på bibliotekarieyrket som ett frivil-
ligarbete. Eftersom det av vissa ansågs vara en kallelse var det också ett attraktivt yrke för 
bildade överklasskvinnor vilka var ekonomiskt obundna. Detta påverkade i sin tur lönesätt-
ningen och möjligheten att hålla lönerna nere. Som följd av att bibliotekarieyrket sedan början 
av 1900-talet har varit kvinnodominerat och inte setts som ett arbete som skulle behöva utgöra 
enda inkomstkällan för en person så har det i hög grad blivit ett deltidsarbete. Fortfarande 
utgör de deltidsanställda en betydande andel inom bibliotekariekåren. Detta påverkar i sin tur 
bibliotekarierollen i samhället eftersom deltidsarbete varken höjer ett yrkes anseende eller 
lönenivå.29    
 
En fackförening för folkbibliotekarier, SFF, grundades 1938. SFF kom senare att ingå i TCO 
och SYACO som slutligen blev SACO. Bibliotekarier på vetenskapliga bibliotek fick sin 
fackförening, VTB, först 1954. 1997 slogs de två fackföreningarna samman i BF (Biblioteka-
rieförbundet) som är underställt DIK-förbundet.30 Sedan starten har fackföreningarna arbetat 
på olika sätt för att höja bibliotekarieyrkets status. Man arbetade under lång tid med att få ge-
hör för införandet av en bibliotekslag, vilken slutligen trädde i kraft 1997. Dock sägs det ing-
enstans i bibliotekslagen att personalen på bibliotek ska utgöras av utbildade bibliotekarier så 
på en viktig punkt har fackföreningarnas arbete med att höja bibliotekarieyrkets status inte 
varit så framgångsrikt. Under de senaste åren har man från fackligt håll arbetat med att få bib-
liotekarieyrket erkänt som profession. 31 Begreppet profession används ofta synonymt med 
ordet yrke. Mer precist används dock profession för att beteckna ett ”yrke vars auktoritet och 
status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad”. 32 Att ett yrke räknas som 

                                                 
25 Ristarp & Andersson 2001, s. 109 
26 Rydbeck 2003, s. 130 
27 Rydbeck 2003, s. 127f 
28 Torstensson, Magnus 1996. Folkbibliotekarieyrket: Framväxt, utbildning, forskning. Ingår i Torstensson, 
Magnus  Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksideérna: Exemplet Sverige och några jämfö -
relser med USA, s. 98  
29 Thomas 1991, s. 137-142  
30Häggström, Britt Marie 2002. Roundabouts to the professional highway: On the development of a code of 
ethics for Swedish librarians. Ingår i Vaagan, Robert W, ed. The ethics of Librarianship: An international Sur-
vey,s. 248 
31 Häggström 2002, s.252 ff 
32 Nationalencyklopedin  1992. Bd 15, s. 291 
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en profession innebär ofta att de som utövar det har någon form av legitimation, att strikta 
regler för utövandet finns och att man inom professionen har monopol på de arbetsuppgifter 
man utför.33 Problemet med att få bibliotekarieyrket upphöjt till profession består bland annat 
just i det att man inte behöver vara utbildad bibliotekarie för att arbeta på bibliotek och utföra 
de uppgifter som egentligen borde tillfalla en bibliotekarie. Bibliotekarieyrket betecknas istäl-
let ofta som en semiprofession, det vill säga som en halvprofession. 34 Den professionalise-
ringsprocess man arbetar för inom vissa delar av bibliotekariekåren innebär att man på olika 
sätt försöker se hur man ska kunna förvärva de kvalifikationer och kännetecken som utmärker 
en profession.    
 
 
2.2 Bibliotekarieutbildningen efter 1972  
 
Bibliotekshögskolan i Borås, BHS, grundades 1972 och var fram till början av 1990-talet den 
enda institution i Sverige som utbildade blivande bibliotekarier. 1993 trädde den så kallade 
andra högskolereformen i kraft och det medförde bland annat att högskolor och universitet 
själva fick besluta om vilka utbildningar dom ville erbjuda. Följden blev för bibliotekarieut-
bildningens del att tre nya utbildningar inrättades under 1990-talet: i Umeå 1993, Lund 1994 
och i Uppsala 1995.35  Sedan hösten 2003 finns även bibliotekarieutbildning i Växjö.  
 
I sin magisteruppsats Quo Vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en analys av de 
fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige undersöker Jesper Du-
cander bibliotekarieutbildningarna i Borås, Umeå, Lund och Uppsala. Genom att analysera 
och jämföra utbildningarna vill Ducander undersöka vad som skiljer respektive förenar dem 
samt hur bibliotekarierollen och bibliotekariernas yrkesidentitet kan beskrivas utifrån deras 
utbildning. Ducander har i sin uppsats använt sig av kursplanerna vid de fyra institutionerna 
samt intervjuer med de utbildningsansvariga där. Han har även gjort en enkätundersökning 
bland studenterna på de fyra biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningarna om hur de 
ser på sitt blivande yrke samt intervjuer med fem yrkesverksamma bibliotekarier.  
 
Alla fyra utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap leder fram till en magisterexa-
men. Till utbildningen i Borås kan man söka med enbart gymnasiekompetens medan man på 
de övriga tre utbildningsorter har kravet att man måste ha minst 80 poäng från tidigare hög-
skolestudier. För att bli antagen till utbildningarna i Lund och Uppsala måste man också klara 
ett lämplighetstest.36 Upplägget på de fyra utbildningsorterna varierar men gemensamt för 
dem alla är att man anser att det viktigaste och mest utmärkande momentet i utbildningen, 
samt i yrkesidentiteten, är det område som kallas Kunskapsorganisation och som bland annat 
innefattar kunskaper i hur man organiserar, lagrar och återvinner information. 37 När det gäller 
bibliotekarierollen kommer Ducander fram till att det som värderas högst är serviceintresse 
och att man tycker om att arbeta med människor samt har en kommunikativ förmåga. Den 
utbildningsansvariga i Lund, Birgitta Olander, anser ”att kunna arbeta utåtriktat och ha ett 
servicetänkande är det absolut viktigaste för en bibliotekarie”. Ett kulturellt intresse var något 
som studenterna som deltog i enkätundersökningen tycket att en bibliotekarie borde ha.38 Den 

                                                 
33 Nationalencyklopedin 1992. Bd 15, s. 291 
34 Nationalencyklopedin  1992. Bd 16, s. 361 
35 Ducander, Jesper 1999. Quo vadis bibliotekarie?: Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra utbildning-
arna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige, s. 35f 
36 Ducander 1999, s. 37-51 
37 Ducander 1999, s. 114 
38 Ducander 1999, s. 88 
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slutsats Ducander drar efter att ha gjort sin undersökning är att den framtida bibliotekarien 
kommer att vara mer av en generalist än tidigare och kommer därmed att vara utbildad för att 
arbeta inom olika sorters bibliotekstyper och institutioner. I och med att man har en genera-
listkompetens kommer det också leda till att rörligheten inom yrket ökar och att man blir mer 
benägen att söka nya anställningar.39 Att alla de fyra undersökta utbildningar i biblioteks- och 
informationsvetenskap erbjuder de studerande att ta en magisterexamen tror Ducander kan 
leda till att statusen på utbildningen, och yrket, höjs.40  
 
Hur bibliotekarieutbildningen ska utformas i framtiden diskuteras på många olika håll och ett 
exempel på denna diskussion är Svenska Kommunförbundets häfte Bilden av biblioteket: 
Hösten 2003. Häftet vänder sig främst till lokala förtroendemän vilka man från Kommunför-
bundets sida vill ska få upp ögonen för biblioteksfrågor men man nämner även hur biblioteka-
rieutbildningen bör ändras för att man ska kunna möta framtida behov. Skriften är naturligtvis 
främst inriktad på folkbiblioteksfrågan och från Kommunförbundets sida anser man att under 
de närmaste åren måste fokus hos de kommunala biblioteken ligga på ”det livslånga lärandet, 
personalförsörjningen och bibliotekarieutbildningen”.41 Dessa tre faktorer är de som man mest 
tror kommer att påverka verksamheten vid folkbiblioteken. Allt fler studerar vidare och kräver 
därmed mer avancerad hjälp på biblioteken, många bibliotekarier kommer inom de närmaste 
åren att uppnå pensionsåldern och de blivande bibliotekariernas kompetens måste förändras 
för att man ska kunna tillgodose brukarnas behov bättre. Svenska kommunförbundet anser att 
bibliotekarier i framtiden behöver en större pedagogisk kompetens för att kunna möta brukar-
nas allt större informationsbehov och att dagens utbildning inte är anpassad till det. 42 Man ger 
i skriften även en mycket kortfattad historisk beskrivning av biblioteksutvecklingen i Sverige, 
från sockenbiblioteken på 1800-talet till dagens bibliotek.   
 
 
2.3 Bibliotekarieyrkets status och image 
 
När det gäller tidigare forskning om bibliotekarieyrket och bibliotekarierollen finns det inte så 
många större undersökningar som gjorts om enbart svenska förhållanden. Den mest omfattan-
de forskningen är internationell. Jag har valt att först redovisa vad som tagits upp i ett antal 
svenska undersökningar och artiklar när det gäller frågan om bibliotekarieyrkets status och 
image, det vill säga dess bild och framtoning. Därefter kommer jag att redovisa vad ett antal 
internationella studierna har att bidra med i frågan.  
 
Barbro Thomas tar i sin text ”Status efter lön och kön” upp frågan om att yrkeslivet är starkt 
könssegregerat och att bibliotekarieyrket sedan länge ansetts vara ett kvinnoyrke. Problemet 
med detta är att kvinnoyrken alltid värderas lägre lönemässigt än vad ett mansdominerat yrke 
gör vilket även leder till att dess status påverkas negativt. Men enligt Thomas är det inte en-
bart lönen som är avgörande för hur ett yrke värderas ”det finns en annan värdeskala som går 
på tvärs och som värderar manschettyrken högre än arbetare”. 43 Att bibliotekarieyrket histo-
riskt setts som ett kall samt att dess karaktär av deltidsyrke är andra omständigheter som nega-
tivt påverkat bibliotekarieyrkets status.44 Thomas menar att det inom bibliotekariekåren finns 
”en osäkerhet i yrkesrollen” som beror på den låga statusen yrket har. Låg lön för med sig en 

                                                 
39 Ducander 1999, s. 103 
40 Ducander 1999, s. 104f 
41 Bilden av biblioteket: Hösten 2003  2003, s. 6 
42 Bilden av biblioteket 2003, s. 6ff 
43 Thomas 1991, s. 135 
44 Thomas 1991, s. 136-142 
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känsla av att inte känna sig rätt värderad och att man därför hela tiden söker rättfärdiga sig 
och visa hur kompetent man är inom yrkeskåren. 45 Andra faktorer som påverkar att bibliote-
karier ofta känner sig osäkra i sin yrkesroll är svårigheten att tydligt precisera vad yrket inne-
bär. Den yttre del av arbetet som allmänheten ser är också mer rutinbaserad och ger uppfatt-
ningen att det inte är något speciellt komplicerat yrke. Thomas pekar också på problemet med 
”att kontrollera graden av måluppfyllelse” när det gäller den verksamhet som bedrivs på bib-
liotek. Marknaden för bibliotekarier är inte, eller har åtminstone inte varit, så stor och utanför 
den offentliga sektorn är det få som efterfrågat bibliotekariers kompetens.46 När det gäller 
bilden av bibliotekarien menar Thomas att den negativa stereotypa bilden av en kvinnlig bib-
liotekarie som en argsint medelålders kvinna är ”universell” och svår att få bort. För manliga 
bibliotekarier finns det ingen motsvarande ”nidbild”, istället ses de ofta som ”lärdomsgigan-
ter”.47 
 
Peter Almerud har för DIK-förbundets räkning undersökt hur bibliotekarier runt om i Norden 
ser på sitt arbete ur olika aspekter. I Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport 
från fyra nordiska länder redovisas vad bibliotekarier i Sverige, Norge, Finland och Island 
själva anser om sitt yrke och sin arbetssituation. Undersökningen genomfördes under hösten 
1997 och våren 1998 av fackförbund som organiserar bibliotekarier i de olika länderna. In-
samlingen av materialet i rapporten skedde genom en så kallad minnesinsamling, vilket är en 
självbiografisk metod där informanterna själva får formulera sina svar på ett antal frågor. Bib-
liotekarierna fick besvara frågor om bland annat sin bakgrund, varför man hade valt att bli 
bibliotekarie samt vilka arbetsuppgifter man hade. De fick även svara på frågor rörande arbe-
tets status och vilken syn man tror att andra personer och institutioner har på bibliotekarier 
och på bibliotek. 176 stycken av informanterna var från Sverige och bland dessa fanns olika 
bibliotekstyper representerade: folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Allmänt 
kan man säga om de svenska bibliotekarier som deltog i undersökningen att de trivdes med 
sina arbeten och hade en god tilltro till sin kompetens och sin förmåga att hjälpa låntagarna 
tillrätta. De flesta valde ganska sent att bli bibliotekarier, under pågående universitets- eller 
högskolestudier tycks de flesta ha beslutat sig för yrket. En del hade inte bibliotekarieyrket 
som sitt förstahandsval utan hade först utbildat sig och arbetet inom ett annat yrke, ganska 
vanligt var läraryrket. Informanterna var överlag nöjda med sin utbildning och tycker att de 
haft nytta av den i sitt arbete men efterlyser en bredare kunskapsbas, det vill säga att utbild-
ningen även skulle ge kunskaper i exempelvis administration och pedagogik. När det gäller 
yrkesrollen samt arbetets status ansåg många av informanterna att det finns ett stort behov av 
att man gentemot det övriga samhället tydligare synliggör både yrkeskåren och de kunskaper 
de besitter samt bibliotekens potential, det vill säga att de inte enbart är institutioner där man 
kan låna förströelselitteratur. En tydligare bild av bibliotekariernas kunskap och bibliotekens 
resurser skulle höja yrkets status ansåg många av informanterna. Det skulle också leda till att 
bibliotekens resurser utnyttjades bättre samt av fler personer. För att kunna synliggöra biblio-
tekariers yrkesroll bättre krävde dock många av informanterna att arbetsuppgifterna renodlas 
mer samt att de olika biblioteken tilldelas en tydligare och mer specialiserad funktion. 48  
 
Almerud har även skrivit artikeln ”`Bibliotekariens dag´: Avstamp för fördjupade diskussio-
ner om yrkets framtid” en redogörelse över ämnen som togs upp på ”Bibliotekariens dag” 
vilken arrangerades av Bibliotekarieförbundet i november 2002. Man ägnade sig bland annat 

                                                 
45 Thomas 1991, s. 142 
46 Thomas 1991, s. 143f 
47 Thomas 1991, s. 145f 
48 Almerud, Peter 2000. Biblioteken, bibliotekarien och professionen: En rapport från fyra nordiska länder, s. 
40-62 
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åt att diskutera den ojämna könsfördelning som fortfarande råder bland studerande och nyut-
examinerade från biblioteks- och informationsvetenskaps utbildningar. Åsikter som fördes 
fram var bland annat att man ansåg att det enda problem som kvinnodominansen bland stude-
rande och yrkesarbetande bibliotekarier för med sig är den låga lönen, i övrigt har det ingen 
direkt betydelse för yrket. Birgitta Ohlander från BIVIL i Lund meddelade att bland de sö-
kande till biblioteks- och informationsvetenskap är andelen män och kvinnor jämn men att 
bland dem som slutligen antas till utbildningen är majoriteten kvinnor. Till viss del beror detta 
på att fler män än kvinnor saknar behörighet men också att färre män blir godkända i de inter-
vjuer som man i Lund använder som intagningsprov. Kvinnor lyckas bättre i de mer individu-
ella antagningsproven än vad män gör. Birgitta Ohlander talade dessutom om bibliotekarier-
nas kunskapsbas som från att ha varit en färdighetskunskap blivit alltmer generalistisk, eller 
akademisk. Man får numera en yrkesidentitet genom den institution där man har sin anställ-
ning. Detta får till följd att yrkets kärna blir mer svårdefinierad och Birgitta Ohlander anser att 
det därför är viktigt att bibliotekarier måste urskilja sig mer gentemot andra yrkesgrupper 
samt tydligare synliggöra den egna kompetensen genom att bland annat använda ett eget unikt 
fackspråk, det vill säga ett professionaliseringsstävande.49   
 
I artikeln ”I huv´et på en bibliotekarie” av Barbro Blomberg intervjuas fyra bibliotekarier och 
en student vid BHS i Borås om bibliotekariers yrkesroll och arbetssituation. Alla de intervjua-
de har svårt att definiera vad yrkets kärna består av, det vill säga vad som är utmärkande och 
specifikt för en bibliotekarie. I stället glider samtalet in på hur bibliotekarier uppfattas som 
personer och vilka stereotyper yrket omgärdas med. De intervjuade tror inte att stereotypen 
bibliotekarien som en äldre dam med knut fortfarande är aktuell utan att det mer är ”70-tals 
bibliotekarien med huckle” som numer utgör allmänhetens stereotypa bild. Att det finns nå-
gonting som är utmärkande och särskiljande i bibliotekariers utseende och uppträdande anser 
dock en av de intervjuade eftersom man ”faktiskt [kan] känna igen en grupp bibliotekarier på 
en buss eller tåg”. Vad detta särdrag består i framgår dock inte av artikeln. Den låga lönen 
inom bibliotekarieyrket ser alla de intervjuade som ett problem när det gäller rekrytering av 
ny personal eftersom man inte har möjlighet att konkurrera om dugliga personer på samma 
villkor som andra branscher. 50 
 
The Image and Role of the Librarian är en amerikansk skrift som innehåller tio essäer av bib-
lioteksforskare som diskutera bibliotekariebilden ur olika synvinklar. Perspektivet är anglo-
saxiskt men frågeställningarna påminner mycket om de svenska och boken känns därför an-
vändbar för mig. Boken är indelad i fyra teman; varav det tredje handlar om bibliotekariebil-
den i fiktionen och redovisas därför i kapitel 2.4. Bokens teman är:  
Bilden av yrkesrollen, professionen 
De kulturella bilderna av bibliotekarien 
Allmänhetens bibliotekariebilder och  
Framtida trender.  
Under det första temat ges bland annat en översikt om vilka bibliotekariebilder och stereoty-
per som förekommer eller som har förekommit tidigare. Det man kan se är att bibliotekarie-
bilden förändrats genom åren och att den är helt beroende av vem det är som definierar den. 51 
Bland annat visas hur bibliotekarierollen ändras i samband med framväxten av public libraries 
i början av 1900-talet. Då fick bibliotekarier alltmer rollen som förespråkare och spridare av 

                                                 
49 Almerud, Peter 2003. ”Bibliotekariens dag”: Avstamp för fördjupade diskussioner om yrkets framtid. Facklig 
tidsk rift för anställds inom Dokumentation, Information och Kultur (DIK-forum), nr 1, s 18-19 
50 Blomberg 1993, s. 42-43.  
51 Mason Church, Gary  2002. In the Eye of the Beholder: How Librarians Have Been Viewed Over Time.  Ingår 
i Arant, Wendi & Benefield, Candance R., ed. The Image and Role of the Librarian, s. 20 
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god litteratur till befolkningen i stället för den tidigare rollen som bevarare och vårdare av 
litteraturen. 52 I bokens tredje tema, som handlar om allmänhetens bibliotekariebilder, behand-
las bland annat den manliga bibliotekariestereotypen från 1700-talet och framåt. I en av essä-
erna diskuteras även ”know-it-all” bibliotekarien, bilden av bibliotekarien som en som har 
svar på alla frågor. Denna bild av bibliotekarien som en som vet allt är allmänt spridd och 
även omhuldad av många bibliotekarier. Samtidigt med denna bild existerar paradoxalt nog 
även bilden av bibliotekarier som helt okunniga, yrket ses som ett arbete som kräver lite av 
den som utövar det.53 I det sista temat i boken tas framtida förändringar av bibliotekariebilden 
upp. Bland annat menar en av författarna att i och med att yngre bibliotekarier, Generation X, 
nu börjar göra sitt intåg på biblioteken så kommer det innebära en förändrad bibliotekarieroll 
och i förlängningen en förändring av synen på bibliotekarier. 54      
 
Pauline Wilson undersöker i sin bok Stereotype and Status: Librarians in the United States 
vilka negativa stereotypa bilder som finns om bibliotekarier och bibliotekarieyrket. Under-
sökningens underlag är artiklar, avhandlingar, rapporter med mera som skrivits av biblioteka-
rier eller av forskare i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Wilson undersöker även 
hur de negativa stereotyperna vidmakthålls och hon konstaterar att det till stor del görs av 
bibliotekarierna och forskarna själva, vilka ofta i artiklar och rapporter skriver om stereoty-
perna som om de var sanningsenliga. Enligt Wilson är det bland bibliotekarier även vanligt att 
man vidareförmedlar de negativa stereotyperna till yngre kolleger vilket får till följd att för-
domarna ytterligare cementeras.55 Ett problem med negativa stereotyper är att personer som 
tillhör den gruppen blir mycket osäkra vilket i sin tur leder till känslighet för nedsättande om-
dömen och värderingar och att de därför lättare tar dem till sig.56 Felaktiga och negativa stere-
otyper om en yrkesgrupp kan även leda till att det uppstår en ond cirkel så tillvida att personer 
som söker sig till yrket gör det just därför att de tycker att den stereotypa bilden passar bra in 
på dem och detta får till följd att stereotyperna cementeras än mer.57 Att bli av med de negati-
va stereotyperna genom att höja bibliotekarieyrkets status anser Wilson är svårt eftersom en 
yrkeskårs status och prestige främst är beroende av vilken samhällsnytta den har och en bibli-
otekarie eller ett bibliotek är ju i egentlig mening inte livsnödvändigt.58 Ett annat problem 
Wilson tar upp när det gäller bibliotekariers identitet och status är att arbetsuppgifterna inte 
klart kan definieras utan varierar beroende av vilken sorts bibliotek eller institution som man 
arbetar på. Som bibliotekarie har man inte heller monopol på sina arbetsuppgifter utan dessa 
kan även utföras av andra yrkesgrupper. Wilson skriver att den allmänna uppfattningen är att 
en bibliotekarie är en person som är beläst och som kan redogöra för innehållet i det egna bib-
liotekets samlingar samt att få personer egentligen vet vad en bibliotekarie har för kunskaps-
bas och utbildning. 59 Det enda som, enligt Wilson, i egentlig mening kan höja bibliotekarieyr-
kets status samt den personliga tillfredsställelsen hos bibliotekarier är att man blir av med de 
negativa stereotyperna. Ett steg är att man inom den egna yrkeskåren slutar skriva om dem 
och slutar förmedla dem vidare.60  
 

                                                 
52 Liestman, Daniel 2002. Looking Back to the Future: Turn of the last Century Librarians Look ahead to the 
Twentieth Century. Ingår i Arant, Wendi & Benefield, Candance R., ed. The Image and Role of the Librarian, s. 
28 
53 Posner 2002, s. 111f 
54 Mosley 2002, s. 172f 
55 Wilson 1982, s. 38   
56 Wilson 1982, s. 33 
57 Wilson 1982, s. 136 f 
58 Wilson 1982, s. 184 
59 Wilson 1982, s. 182 
60 Wilson 1982 s. 186 
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Hans Prins och Wilco de Grier redovisar i rapporten The Image of the Library and Informa-
tion Profession hur yrkesverksamma bibliotekarier själva upplever sin status i samhället. 
Rapportens underlag är en internationell undersökning, i vilken man både använt sig av inter-
vjuer och enkäter och där man bland annat undersöker om bibliotekarier generellt sett anser 
att deras yrke har låg status och om detta i sådana fall utgör ett problem. Man undersökte även 
vilka faktorer det är som påverkar yrkets anseende och om statusen skiljer sig åt beroende på 
vilken typ av bibliotek man arbetar på.61 Resultatet av undersökningen blev att de flesta till-
frågade ansåg att bibliotekarieyrket har låg status. Författarna urskiljer ett antal orsaker som 
de anser bidrar till yrkets låga prestige. En är den låga lönen. I motsats till Wilson anser Prins 
och de Grier att inkomst och utbildning är faktorer som påverkar en yrkesgrupps status och 
anseende.62 När det gäller bibliotekarieutbildningar generellt anser författarna att dessa över-
lag är undermåliga och att personer som söker till dessa utbildningsplatser vanligtvis har bib-
liotekarieutbildning som ett andra- eller tredjehandsval. De som utbildas till bibliotekarier är 
personer som inte kommit in på mer attraktiva utbildningar vilket får till följd att biblioteka-
rieyrkets status urholkas. För att få, vad man anser vara, duglig personal föreslår författarna 
istället att man på bibliotek anställer personer med examen från andra typer av utbildningar 
och själva lär upp dom till bibliotekarier.63 En annan viktig faktor när det gäller bibliotekarie-
yrkets låga status anser författarna, i likhet med Wilson, beror på att det är ett yrke som är 
osynligt så tillvida att få personer vet vad en bibliotekarie egentligen gör. Kärnan i biblioteka-
rieyrket är också svår att definiera eftersom arbetsuppgifterna kan skilja sig åt mellan olika 
typer av bibliotek.64 Ytterligare en orsak till yrkets statusproblem menar Prins och de Grier 
kan bero på att det har en kvinnlig prägel (”female image”) och att detta ger låg status.65  En 
aspekt på yrket som både Prins och de Grier samt Wilson noterat är att bibliotekarierollen är 
starkt sammankopplad med själva biblioteket och att uppfattningen om biblioteket i sig även 
reflekterar hur man ser på och värderar bibliotekarien. 66  
 
R.A.C. Bruijns rapport Status and Image of the Librarian. Report of a sample survey carried 
out in twelwe countries har gjorts på uppdrag av IFLA (International Federation of Library 
Associations) och bygger på en internationell undersökning där man frågat allmänheten om 
deras syn på bibliotekarier i jämförelse med 27 andra yrkeskategorier.67 Ett yrkes status be-
stäms, enligt Bruijns, främst av utbildningsnivån, grad av ansvar samt dess samhällsnytta. 
Men detta gäller inte de faktiska förhållandena, status och image grundar sig främst på all-
mänhetens stereotypa bild av ett yrke. Den generella stereotypa bilden av ett yrke påverkar 
även de som arbetar inom det samt vilka personer som väljer att söka sig dit.68 Enligt Bruijns 
är anseendet ofta högt för de yrken där de flesta vet att det krävs en universitetsutbildning för 
att få utöva yrket. Samtidigt konstaterar han att bibliotekarieyrket oftast jämförs med yrken 
där utbildningsnivån är lägre och att detta naturligtvis påverkar dess status. Bibliotekarieyr-
kets status har inte nämnvärt förändrats under de senaste 20-25 åren och yrket rankas i under-
sökningen lägre än 40% av de övriga 27 yrkeskategorierna.69 Personer som arbetar som bibli-
otekarier karaktäriseras generellt som ordningsamma, hjälpsamma, vänliga och lugna. I un-
dersökningen fann man även att bibliotekarieyrket numer anses vara könsneutralt men att fler 

                                                 
61 Prins, Hans och de Grier, Wilco 1995. The Image of the Library and Information Profession: How we see 
ourselves: An Investigation, s. 11ff 
62 Prins 1995, s. 19 
63 Prins 1995, s. 60 
64 Prins 1995, s. 21f 
65 Prins 1995, s. 22 
66 Prins 1995, s. 11 och Widenberg 2000, s. 13 
67 Bruijns 1992, s. 6 
68 Bruijns 1992, s. 2f 
69 Bruijns 1992, s. 45 
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kvinnor än män attraheras av det. Unga människor, under 35 år, anser att bibliotekarieyrket är 
mindre attraktivt än vad äldre personer gör. Bruijns befarar därför att de unga studenter som 
söker sig till bibliotekarieutbildningar främst är personer som attraheras av den stereotypa bild 
som finns om yrket och att en förändring av bibliotekarierollen därför blir svår att genomdri-
va.70 
 
Roma Harris anser i ”Librarianship: the erosion of a woman´s profession” att för biblioteka-
rieyrket, samt andra kvinnodominerade yrkeskårer som försöker höja sin status, innebär pro-
fessionaliseringsdebatten att man riskerar att förlora det som är grundvärdena inom yrket. De 
yrkesgrupper som, enligt Harris, är mest upptagna med professionsdebatter är främst kvinno-
dominerade yrken som redan har en så kallad semiprofessionstatus.71 Men även om man inom 
en yrkeskår lyckas uppnå alla kriterier för en profession så innebär det dock inte automatiskt 
att yrkets status höjs. Allmänhetens syn på yrket är det som bestämmer om det anses vara en 
profession samt om dess status är hög. Därför tror Harris att det kommer att bli svårt för ex-
empelvis bibliotekarier och sjuksköterskor att uppnå detta eftersom stereotyperna om dessa 
yrken är så fast förankrade. Alla kvinnodominerade yrkesgrupper kännetecknas av låg status 
och det är någonting som inte avhjälps med en högre grad av professionalisering utan har sin 
grund i att kvinnor undervärderas i samhället i stort.72 En strategi som är vanlig då man inom 
kvinnodominerade yrkesgrupper försöker höja sin status är att försöka avfeminisera yrket, till 
exempel finns det föreslag på att ändra yrkesbeteckningen från bibliotekarie, som leder tan-
karna till en kvinna, till det mer neutrala informationsspecialist.73 En annan strategi är att man 
fokuserar på de delar av arbetet som anses mest krävande och prestigefulla och att man ned-
värderar de delar som anses lätta och, enligt Harris, är det ofta serviceaspekterna i yrket som 
får stryka på foten. Harris skriver att synen på service varierar mellan olika yrkesgrupper. 
Inom de som är mansdominerade ses inte service som ett utbyte av information mellan två 
likvärdiga parter utan som ett utbyte mellan expert och klient där en avgift tas för informatio-
nen, som exempelvis inom advokatyrket. Bibliotekarier har inte tagit på sig expertrollen utan 
snarare rollen som hjälpande hand, en guide som lotsar brukaren till rätt information. I denna 
slags relation är det brukaren som bestämmer vilken sorts information hon, eller han, vill ha 
och hur informationen ska användas.74 Det Harris är orolig för är att det som sker nu är att de 
funktioner inom bibliotekarieyrket som starkast är kopplat till den feminina identiteten, det 
vill säga service, katalogisering och barn- och ungdomsverksamhet nedvärderas och hon vill 
med sin artikel varna för att detta är delar av yrket som kan komma att försvinna. Administra-
tiva och tekniska uppgifter, vilka traditionellt anses vara manliga arbetsuppgifter, övervärde-
ras istället och görs till yrkets kärna.75  
 
 
2.4 Bibliotekariebilden i fiktionen 
  
Ett antal tidigare undersökningar finns även om hur bibliotekariebilden gestaltas i olika for-
mer av media och vad detta kan ha för betydelse för hur bibliotekarier samt bibliotekarieyrket 
uppfattas.  
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En uppsats som berör min är Anette Widenbergs c-uppsats Snipig tant eller lärdomsgigant?: 
En genusteoretisk studie av kvinnliga och manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld. I 
uppsatsen undersöker Widenberg vilka uppfattningar som finns om bibliotekarier och vilka 
följder detta leder till när det gäller yrkets status och image. Genom att studera både svenska 
och utländska skönlitterära texter samt serier där bibliotekarier förekommer har Widenberg 
fått fram ett antal teman och karaktärsdrag som hon anser är utmärkande i beskrivningar av 
bibliotekarier. Hon anser att för både kvinnliga och manliga bibliotekarier gäller att de be-
skrivs vara färglösa, ordningsamma och världsfrånvända. Kvinnor som arbetar som bibliote-
karier utmålas ofta som ilskna, alternativt som ungmör gifta med sitt arbete medan manliga 
bibliotekarier istället beskrivs som omanliga. Widenberg drar slutsatsen att i de stereotypa 
föreställningarna om bibliotekarier ingår beteenden som anses oacceptabla, för kvinnor gäller 
det till exempel att visa ilska och för män att vara veka.76  Widenbergs metod skiljer sig åt 
jämfört med hur jag har valt att lägga upp min undersökning, exempelvis tycker jag att hon i 
vissa fall drar ganska långtgående slutsatser utifrån korta citat från olika romaner. Hon har 
även valt att ta med utländska romaner och serier i sin undersökning vilket jag valt bort. Vissa 
av hennes analyser och slutsatser finner jag dock mycket intressanta och givande och dessa 
använder jag för att bygga vidare och förhoppningsvis fördjupa kunskaperna om detta ämne.  
 
Kerstin Rydbeck har i sin text ”Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb: Om bibliotekarieste-
reotyper i modern fiktionsprosa och deras ursprung” till viss del utgått från samt vidareut-
vecklat de resultat som Widenberg fann i sin uppsats och har därför också varit användbart i 
mitt eget arbete. Rydbeck har undersökt hur de stereotypa bibliotekariebilderna ser ut, hur de 
har uppstått samt varför de fortfarande existerar. Hon har använt sig av både svensk och ut-
ländsk skönlitteratur utgiven mellan 1980-2002 samt i viss mån även av serier där biblioteka-
rier förekommer. Rydbeck anser att bibliotekariebilderna i det material som hon har undersökt 
oftast är negativa, de är i de närmaste nidbilder. Synen på manliga bibliotekarier har ändrats 
från äldre tiders bild av en lärdomsgigant till den numera rådande bilden av en manlig biblio-
tekarie som en något feminin, men beläst, tråkmåns. Denna förändring har skett på grund av 
att bibliotekarieyrket sedan början av 1900-talet blivit ett kvinnodominerat yrke och därmed 
har de män som valt det sett som en aning löjliga. Den kvinnliga bibliotekariestereotypen har 
sitt ursprung i den public library modell som uppstod i USA i slutet av 1800-talet. På folkbib-
lioteken blev kvinnorna snabbt i majoritet bland de anställda och eftersom de var vanligt att 
dessa kvinnor var ogifta medel- eller överklasskvinnor uppkom bilden av bibliotekarien som 
ungmö, gift med sitt arbete och ofta med en barsk uppsyn. Rydbeck skriver att när det gäller 
kvinnodominerade yrken så fortlever de stereotypa bilderna om dem oftast under lång tid. 
Detta har sin förklaring i att dessa kvinnor i sin yrkesutövning ges en viss makt och att andra 
personer därför är beroende av deras välvilja. Folkbibliotekariers position som smakdomare 
när det gäller val och inköp av så kallad god litteratur till allmänheten har i många fall för-
stärkt den negativa bilden anser Rydbeck. De har ansetts överlägsna och otrevliga mot lånta-
garna samt till deras litteratursmak. Att biblioteksbesökaren enbart ser bibliotekarier i yttre 
tjänstgöring innebär också att yrkets hela bredd inte är känd för allmänheten och därför kan 
många negativa bilder om yrket leva kvar menar Rydbeck.77      
 
”Bibliotekariemyter” heter en artikel av Birgitta Bergdahl i vilken hon redovisar ett antal av 
de bilder och stereotypa uppfattningar om bibliotekarier som hon har funnit i skönlitteratur 
och i film. Bergdahl anser att bibliotekarier ofta framställs som ”moralens väktare”, en person 
som skyggar för det kroppsliga och som har en hög moralisk hållning. Orsaken till att biblio-
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tekarier dras med denna stereotypa bild anser hon beror på yrkets historiska bakgrund. Biblio-
teken i Sverige byggdes till en början upp vid domkyrkorna och de personer som arbetade där 
skulle vara moraliskt oantastliga eftersom deras arbete var så nära prästernas och lärarnas. 
Senare kom folkbib lioteken och deras uppkomst är nära förknippad med folk- och nykterhets-
rörelserna vilka bland annat strävade efter att höja den allmänna moralen i samhället. Berg-
dahl anser även att eftersom bibliotekarier generellt ses som kompetenta när det gäller att till-
godose forskares och allmänhetens informationsbehov så leder det till att yrket får en viss 
auktoritet och att yrket kanske har den ”aura det förtjänar”. Dock efterlyser hon fler positiva 
bilder i media, helst att bibliotekarier framställs som de ”frejdiga kultursjälar” som Bergdahl 
anser att de är istället för den vanliga bilden av en person som vaktar alltför hårt på kunskapen 
och gör den oåtkomlig för allmänheten. 78 
 
I Lotte Mjöbergs artikel ”Bibliotekarier i filmen” beskrivs hur bibliotekarier vanligtvis gestal-
tas i film och i skönlitteratur. Journalisten och filmkritikern Helena Lindblad som intervjuas 
anser att i filmen har bibliotek karaktär av en ”frizon”. Bibliotek är en plats där oväntade mö-
ten kan inträffa, möten som visar sig få stor betydelse för de personer som är inblandade i 
dem. När det gäller hur bibliotekarier skildras på film är det, enligt Lindblad, ovanligt med 
negativt skildrade bibliotekarier. I stället får bibliotekarierna ofta gestalta ”en riktig huma-
nist”. Bibliotekarier i film framställs ofta som ”den sanna och goda människan”. I litteraturen, 
anser Mjöberg, att biblioteken skildras som mer högtstående, där finns all världens kunskap 
samlad och bibliotekariens roll är att ordna och vakta denna kunskap. De exempel hon tar upp 
på denna typ av bibliotekarier i litteraturen gäller dock enbart på lärda män som arbetar på 
bibliotek.79  
 
Åsa Hagman Öberg har också undersökt hur bibliotekarier skildras i film i sin magisterupp-
sats I…am a librarian!: En undersökning av hur bibliotek och bibliotekarier skildras i filmer 
och TV-serier. Syftet med uppsatsen är att se hur bibliotekarier skildras i filmer och i TV-
serier samt hur detta påverkar yrkets status och möjligheten att uppnå professionsstatus. Hen-
nes uppsats har varit mycket användbar för mig eftersom slutsatserna hon drar har varit intres-
santa att jämföra med mina egna även fast jag, i motsats till Hagman Öberg, inte har valt att 
närmare fokusera vid professionaliseringsstävandena inom bibliotekariekåren. Hagman Öberg 
kommer bland annat fram till att det är sällan som det görs någon skillnad mellan bibliotekari-
ers och biblioteksassistenters arbetsuppgifter i filmer eller i TV-serier. Ofta skildras en biblio-
teksanställd som en person som utför enkla, rutinartade arbetsuppgifter för vilka det inte ver-
kar behövas någon högre utbildning att klara av. 80 Sammanfattningsvis finner Hagman Öberg, 
i motsats till det som framkom i Mjöbergs artikel ovan, att i filmer och TV-serier dominerar 
den negativa stereotypa bilden av bibliotekarier. Någon större utveckling eller förändring av 
denna bild kan hon inte finna i det genomgångna materialet som sträcker sig från 1940-talet 
fram till dagens datum. Att bibliotekarier fortfarande skildras stereotypt tror författaren är 
negativt för de strävanden som förs för att få yrket erkänt som en profession. 81  
 
I The Image and Role of the Librarian diskuteras, vilket nämndes i kapitel 2.3,  bibliotekarie-
bilden ur olika synvinklar. I kapitlet om den kulturella bilden av bibliotekarien undersöks yr-
kets mediala framtoning och där undersöks bibliotekariebilder i film, seriealbum och i barnlit-
teratur. Där framkommer att ofta förekommer de vanliga bibliotekariestereotyperna i alla 
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former av populärkultur eftersom man på ett enkelt sätt vill gestalta en karaktär så att den är 
möjlig att känna igen för alla. Bibliotekariebilderna är dock sällan mer negativa än framställ-
ningar som görs av andra yrkeskårer.82 I de engelskspråkiga barnböcker där bibliotekarier 
förekommer är bibliotekarien nästan alltid en vit kvinna, skildringar av manliga bibliotekarier 
eller bibliotekarier med icke europeiskt ursprung är sällsynta. De bibliotekarier som före-
kommer framställs dock överlag positivt, bland annat skildras bibliotekarier som en yrkeskår 
som tar till sig och använder ny teknik.83 
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3 Teori  
 

I detta kapitel redovisar jag de teorier jag utgått från i analysen av min litteraturundersökning. 
Uppsatsens övergripande teoretiska perspektiv är dock litteratursociologiskt i det avseende att 
skönlitteratur här används för att belysa ett verkligt, existerande fenomen 
 
 
3.1 Hermeneutik 
 
Hermeneutiken är en tolkningslära vars ursprung var att finna regler för hur, främst religiösa, 
texter skulle tolkas för att få fram dess djupare mening och innehåll. Senare kom hermeneut i-
ken att utvecklas till en vetenskaplig metod som används framför allt inom humanvetenska-
perna. Per-Johan Ödman definierar i sin bok Tolkning, förståelse, vetande hermeneutik på 
följande sätt: ”De hermeneutiska vetenskaperna bygger på ett intresse i att öka förståelsen 
mellan människor och tillämpar i första hand kunskapsformen tolkning.”84 
 
Under första hälften av 1800-talet utvecklades hermeneutiken som en lära för att uppnå en 
historisk förståelse av en text, det vill säga texten skulle förstås i sitt historiska sammanhang 
och man ville dessutom söka författarens intention med verket. Tanken var att hermeneutiken 
på så vis bättre skulle kunna leva upp till de objektivitetskrav som naturvetenskaplig forsk-
ning förespråkade.85 Under senare delen av 1800-talet gjorde filosofen och historikern Dilthey 
(1833-1911) en åtskillnad mellan att förklara, vilket han ansåg tillhörde naturvetenskaperna, 
och att förstå, vilket uppnås om man använder sig av en hermeneutisk metod och hermeneuti-
ken kom därmed att ses som en lära för humanvetenskaperna.86 Filosofen Gadamer (1900-
2002) är en av dem som under 1900-talet påverkat och vidareutvecklat den hermeneutiska 
texttolkningen. Han ansåg att det inte enbart är förståelsen som är det viktiga inom hermeneu-
tiken utan dessutom måste man förstå förutsättningarna för förståelsen, det vill säga vilka fö r-
utfattade meningar som man som uttolkare själv bär med sig. Att enbart tolka en text utifrån 
dess historiska sammanhang eller utifrån författarens avsikt räcker inte, enligt Gadamer, efter-
som varje tid förstår en text utifrån sina förutsättningar och traditioner.87 Därför måste även 
den egna förförståelsen användas vid tolkning och sättas i relation till texten för att en herme-
neutisk tolkning ska kunna ske.88 Detta kallar Gadamer för verkningshistoriens princip och 
han menar att ett verkningshistoriskt medvetande innebär att man inser att man som uttolkare 
själv befinner sig mitt inne i en historisk situation som man inte kan ha överblick över.89 Ga-
damer ansåg också att i hermeneutisk texttolkning bör det även ingå en tolkning av textens 
tillämpning och han exemplifierar med lagtexter vilka alltid tolkas i tillämpning. Förståelsen 
av den kognitiva och normativa funktionen hos en text är viktig eftersom detta underlättar 
förståelsen. 90      
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3.2 Berättarteknik 
 
Det finns en mängd olika analysmetoder som kan användas vid tolkning av skönlitteratur och 
andra former av berättelser. Jag har i arbetet med denna uppsats valt att använda mig av Maria 
Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar som teoretiskt underlag vid analys av berättartekni-
kerna i de romaner jag undersökt. Detta eftersom den på ett åskådligt sätt visar på hur mönster 
kan urskiljas i en berättelse, både när det gäller barn- och vuxenlitteratur. I sin bok ger Niko-
lajeva dessutom en rad konkreta exempel på hur man kan gå tillväga för att analysera olika 
litterära personer vilka jag i min tur försökt applicera på de litterära gestalterna i mitt under-
sökningsmaterial. Hon skriver bland annat att litterära personer kan ses som antingen dyna-
miska eller statiska. Det vill säga vid en analys undersöker man om en gestalt förändras under 
den tid berättelsen utspelas, eller om den inte gör det. Man måste även fråga sig varför gestal-
ten förändras, eller varför inte, samt vad författarens syfte med gestaltningen är. Nikolajeva 
skriver även om hur personer som gestaltas skönlitterärt antingen kan anses vara platta eller 
runda samt att de platta personerna ofta är end imensionella, det vill säga med få eller inga 
egenskaper samt har ett förutsägbart beteendemönster. När man i en text stöter på ”[e]n  platt 
person med ett visst drag som representerar en grupp människor” rör det sig enligt Nikolajeva 
om en ”stereotyp”91 . För att lättare kunna se om män och kvinnor beskrivs ”genusstereotypt” 
eller inte i en text har Nikolajeva ställt upp ett abstrakt schema vilket jag i min tur använt i 
mina litteraturanalyser: 
 
              Män/pojkar    Kvinnor/flickor 

starka   vackra 
våldsamma    agressionshämmade 
känslokalla, hårda   emotionella, mjuka 
aggressiva   lydiga 
tävlande   självuppoffrande 
rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla 
skyddande   sårbara 
självständiga   beroende 
aktiva   passiva 
analyserande   syntetiserande 
tänker kvantitativt   tänker kvalitativt 
rationella    intuitiva92                         

 
 
Detta schema bygger på motsatspar och speglar de olika egenskaper som vi oftast anser är 
typiskt manliga, respektive typiskt kvinnliga.  
 
 
3.3 Genusperspektiv 
 
Innebörden i termerna genus och kön varierar mellan olika forskare och diskussionen är om-
fattande om hur detta bäst bör undersökas och förstås. Här tänker jag bara kort sammanfatta 
några av de aspekter man kan lägga i termerna.  
 
Distinktionen mellan orden kön och genus görs från början av psykiatriker och läkare som i 
mitten av 1950-talet arbetar med transsexuella patienter. De två termerna var avsedda att skil-
ja mellan det biologiska könet och det kön som en transexuell person ansåg sig tillhöra. På 

                                                 
91 Nikolajeva, Maria 1998. Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur, s. 64 
92 Nikolajeva 1998, s. 64f 
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1960-talet anammades termerna och distinktionen av feminister som genom att använda dem 
ville skilja mellan biologin och sociala normer som grundades på könstillhörighet. Man ville 
komma bort från den biologiska determinismen som innebar att man ser könstillhörighet som 
någonting som genomtränger en persons hela existens samt att sociala skillnader som beror 
könstillhörighet accepteras.93 Problemet med denna uppdelning i kön och genus blir dock att 
man enbart koncentrerar sig på det som är kulturellt eller socialt konstruerat hos en person och 
kroppen, biologin, blir i sin tur ointressant och abstrakt. Under 1980- och 90-talen började 
bland annat poststrukturalistiska köns- och genusteoretiker reagera på att kroppen helt förlorat 
sitt historiska och sociala sammanhang när man börjat använda termerna genus och kön. Man 
ansåg och anser dessutom att termen kön är lika konstruerad och beroende av sociala normer 
som genus, det vill säga man ifrågasätter uppdelningen av människor i manligt respektive 
kvinnligt kön. Köns- och genusidentitet ses hos poststrukturalistiska genusteoretiker som nå-
gonting som är performativt, någonting som skapas när en person gestaltar det, det vill säga 
gestaltandet av kön ses som ett slags scenframträdande.94 Kön kan därmed ses som någonting 
som är situationsbundet: ”Innebörden av kön blir i detta perspektiv sammansatt av handlingar 
i olika interaktionssituationer.”95  
 
Ytterligare ett sätt att använda sig av genusperspektiv i en undersökning är att man brukar ett 
speciellt perspektiv, att man ”studerar en situation med perspektivets målgrupp i fokus”. Detta 
behöver inte enbart gälla för genusforskning utan kan även användas vid undersökningar ur 
till exempel barns, äldres eller handikappades perspektiv och kan ses som ett sätt att tydliggö-
ra ”makthierarkier” i samhället.96  
 
Begreppet kön eller genus kan upplevas som ett ganska oklart teoretiskt begrepp men Yvonne 
Hirdman diskuterar i sin text ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underord-
ning” begreppet genus på ett fruktsamt sätt. Hon anser att uppdelningen i kön eller genus blir 
lättare att förstå och analysera om man istället tänker sig det som en isärhållandets princip. 
Isärhållandets princip, eller lag, genomsyrar allt och dess grund utgörs av tanken på att män 
och kvinnor tilldelas olika uppgifter och egenskaper.97 En sådan uppdelning, eller isärhållan-
de, underlättar vår förståelse av världen omkring oss men leder även till ”ett maktskapande” 
på så sätt att mannen görs till norm och överordnad kvinnan. Kvinnan blir genom isärhållan-
det mannens negativa motsats.98 Även fast det leder till en underordning är kvinnor lika in-
volverade som män i att upprätthålla isärhållandet. Hirdman förklarar det hela med att det i 
varje samhälle existerar ”kontrakt” för hur män respektive kvinnor får bete sig, se ut, tala eller 
vad de får arbeta med.99 
 

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om hur 
män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka redskap som hör till vem, i kärleken  - 
vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska prata, vilka ord de får använda, - i gestalten/den yttre 
formen, vilka kläder som är tillåtna, hur långt håret ska vara, etc. etc., i all otrolig detaljrikedom.100 

 
                                                 
93 Moi, Toril 1997. Vad är en kvinna?: Kön och genus i fe ministisk teori. ResPublica: Symposions teoretiska och 
litterära tidskrift , nr 35/36, s. 81-83  
94 Moi 1997, s. 88-105 
95 Strandell, Harriet 2000. Identitet eller interaktion – perspektiv på innebörder av kön. Ingår i Haavind Hanne, 
red. Kön och tolkning: Metodiska möjligheter i kvalitativ forskning , s. 113 
96 Genusperspektiv i forskningen 1996, s. 7 
97 Hirdman, Yvonne 1997. Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Ingår i Furuland, 
Lars & Svedjedal, Johan, red. Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 405f  
98 Hirdman 1997, s. 405f 
99 Hirdman 1997, s. 408 
100 Hirdman 1997, s. 408 
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Isärhållandets princip leder till att genusfrågorna lyfts från vardagen och att dess potentiella 
konflikter inte upplevs på det personliga planet och stör därmed inte de dagliga relationerna 
mellan människor. Att det sker förändringar i genuskontraktet då och då beror på att det finns 
en inbyggd konflikt i det i och med att människor alltid försöker förändra kontraktet till sin 
egen fördel. 101 Paradoxalt nog får förändringarna oftast till följd att om kvinnor får möjlighet 
att komma in på områden som av traditionen definierats som manliga så omformuleras kon-
traktet och männen försvinner från dessa områden. 102 Genom att vara medveten om detta isär-
hållande som genuskontraktet leder till så blir det, enligt Hirdman, lättare att försöka förstå 
och analysera hur skillnader mellan kvinnor och män upprätthålls på olika sätt.103  
 
 

                                                 
101 Hirdman 1997, s. 409 
102 Hirdman 1997, s. 416 
103 Hirdman 1997, s. 418 
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4 Metod 
 
Min metod för att kunna undersöka uppsatsens frågeställning redovisas i detta kapitel. 
 
4.1 Litteratursökning 
 
För att finna material till min undersökning sökte jag först i Voyager (i den lokala biblioteks-
katalogen på Högskolan i Borås) för att se vad man där hade för material som behandlade 
bibliotekarierollen. Fick med söktermen ”yrkesroll bibliotekarier” 42 stycken träffar. En hel 
del av dessa var tidigare magisteruppsatser (BHS) som trots att de inte var av direkt använd-
ning för mitt uppsatsarbete ändå gav en hel del värdefulla tips om intressant och användbar 
litteratur. Andra databaser jag använt är LIBRIS, Artikelsök och LISA (Library and Informa-
tion Science Abstract). Tips från handledaren och medstudenter har också gett uppslag till 
litteratur som jag använt mig av i uppsatsarbetet. 
 
Det finns inte mycket svensk litteratur som behandlar bilden av bibliotekarien på ett mer ut-
tömmande sätt, materialet består främst av artiklar och uppsatser. Det mesta som skrivit om 
ämnet (och som kan återfinnas på svenska bibliotek) är amerikanskt eller engelskt material, 
dock är det samma typ av problem och debatt som tas upp i den engelskspråkiga litteraturen 
som i den svenska och jag har därför funnit en hel del användbart även för denna uppsats. 
 
I början av uppsatsarbetet var mitt största bekymmer det hur jag skulle återfinna tillräckligt 
många skönlitterära böcker där bibliotekarier förekommer. Jag hörde mig för med ett antal 
folkbibliotekarier om de kände till några titlar dom kunde vara användbara men det gav inte 
så stort resultat. Men jag fick efter ett tag tips om att man på Norrbottens länsbibliotek gjort 
en sammanställning över skönlitteratur där bibliotek och bibliotekarier förekommer och att de 
lagt ut den listan på bibliotekets hemsida.104 Ifrån den listan har jag sedan plockat många av 
de titlar som jag använt i litteraturundersökningen. Efter att ha läst en mängd romaner så har 
det slutliga valet av litteratur till min undersökning skett så att jag tagit med dem som jag 
tycker har varit möjliga att analysera utifrån min frågeställning. Det jag främst utgått ifrån är 
att det i en text ska finnas något slags värdeomdöme när bibliotekarier eller bibliotek nämns. 
Därför har jag valt bort romaner där det endast omnämns att någon är bibliotekarie eller att 
någon har uppsökt ett bibliotek utan att detta närmare utvecklas. Jag har valt att inte göra nå-
gon åtskillnad mellan ungdomsromaner eller romaner skrivna för vuxna eftersom det inte va-
rit min avsikt att i denna uppsats undersöka om det emellan dem kan finnas en skillnad i ge-
staltningen av bibliotekarier. Som framgår av listan nedan över de skönlitterära verk som an-
vänts i analysen är ett flertal av de texterna jag fann skrivna före år 2000. Detta kan självklart 
ha spelat en roll när det gäller hur de bibliotekariebilder som förmedlas ser ut eller upplevs 
idag. Det är heller ingen fullständig undersökning av alla romaner där bibliotek eller bibliote-
karier förekommer som presentera här men min avsikt har varit att ge en så rättvisande bild 
som möjligt av de bibliotekariebilder som förekommer i svensk skönlitteratur. De skönlitterä-
ra verk jag valt att analysera är: 
 
Alverfors, Ann-Charlotte (1986). Stjärneklok .  
Andersson, Lena (1999). Var det bra så?.  
Edelfeldt, Inger (2001). Riktig kärlek.  
Ekelund, Fredrik (1984). Stuv Malmö, kom!.  
Eklund Lykull, Anita (2001). Snöleopardens år.  
                                                 
104 Norrbottens Länsbibliotek: Bibliotek(arier) i skönlitteraturen.  
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Hermansson, Christer (2001). Ich bin ein Bibliothekar!: En bibliotekaries berättelse. 
Jakobson, Lars (1985). Vinterkvarter.  
Johansson, Kjell (1997). Huset vid Flon.  
Lärn, Viveka (1996). Den blå vänthallen.  
Lärn, Viveka (1999). Midsommarvals.  
Löfström, Thomas (1995). Änglar och rebeller.  
Karlsson, Ylva (2001). Dit man längtar.  
Mankell, Henning (1991). Skuggorna växer i skymningen.  
Mattsson, Eva (1982). Jag ska göra natt till dag: En kärleksroman. 
Mazetti, Katarina (1998). Grabben i graven bredvid.  
Nilsson, Per (1994). Korpens sång.  
Olsson, Sören & Jacobsson, Anders (1991). Duktigt, Sune! .  
Ranelid, Björn (2002). David Puma och drottning Silvia.  
Tunström, Göran (1986). Tjuven.  
Voors, Barbara (2000). Sömnlös.    
    
 
4.2 Hermeneutik, berättarteknik och genus 
 
Man brukar karaktärisera hermeneutiken som en metod där man tolkar genom att gå från he l-
heten till delarna. Man kan jämföra hermeneutik med att man vid läsning av en text kanske 
inte förstår ett ord, eller begrepp, som är av avgörande betydelse för textens mening till en 
början. Men efter att ha läst igenom hela texten och fått en helhetsbild av den kan ordet, be-
greppet, bli begripligt när man går tillbaka till det och när man då förstått ordet blir även he l-
heten tydligare.105 Att på detta sätt gå från helheten till delarna, och sedan tillbaka till helheten 
igen, brukar kallas för den hermeneutiska cirkeln. 106 Den ökade förståelse man uppnår genom 
denna cirkulära process kallas också ibland för den hermeneutiska spiralen just därför att 
åskådliggöra hur medvetandegraden ökar under tolkningsarbetet.107 
 
Eftersom riktigheten i en hermeneutisk tolkning inte går att mäta bör man, för att ändå uppnå 
största möjliga verifiering av tolkningen, tydligt redovisa vad man grundar tolkningen på. 
Detta sker genom att man i sin redovisning använder sig av direkta citat av det tolkade. Even-
tuella andra möjliga tolkningar av samma text bör också redovisas samt varför man uteslutit 
dessa. Slutligen verifieras en hermeneutisk tolkning genom att den diskuteras i ett vetenskap-
ligt sammanhang. 108 Man bör även öppet redovisa sin egen förförståelse inför det man har 
tolkat.109  
 
Att jag valde hermeneutik som metod vid texttolkningen berodde på att jag ville undvika att 
bygga tolkningar på lösryckta citat. Jag har istället försökt att sätta in hela verket i tolkningen 
även om endast ett kortare parti i en roman uttalat handlar om en bibliotekarie eller utspelas 
på ett bibliotek. Enligt vad som ofta sägs är bilden av bibliotekarien, i skönlitteraturen och i 
andra former av media, ofta negativ och stereotyp, detta görs ju även gällande av flera av de 
skribenter som jag presenterade i kapitel 2.4. Min egen förförståelse, eller uppfattning, var 
istället den att genom att tillämpa en hermeneutisk metod vid litteraturanalyserna så borde en 

                                                 
105 Ödman 1994, s. 79 
106 Hallberg, Peter 1992. Litterär teori och stilistik , s. 172f 
107 Barbosa da Silva, António 2000. Analys av texter. Ingår i Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt, red. Kvali-
tativa studier i teori och praktik , s. 189 
108 Pramling, Nils 2000. Hermeneutisk texttolkning.  Svensk biblioteksforskning , nr 1, s. 72f 
109 Ödman 1994, s. 187 
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mer varierad syn på bibliotekariebilden kunna framträda. Genom att inte uttryckligen leta ef-
ter det negativa i skildringarna och genom att själv försöka vara så förutsättningslös som möj-
ligt i mina tolkningar så kanske en mer nyanserad bibibliotekariebild skulle kunna framträda. 
Under inläsningen av den tidigare forskningen påverkades ju min egen förförståelse och fö r-
ståelsehorisont, detta försökte jag dock att hålla i medvetande men självklart kan det ha på-
verkat mina egna analyser. 
 
När det gäller Nikolajevas teori om berättarteknik har jag främst använt det abstrakta schemat, 
med beskrivande motsatsord, för att se om det finns olika former av stereotypa skildringar i 
gestaltningarna av de bibliotekarier som förekommer i mitt skönlitterära undersökningsmate-
rial. Med det abstrakta analysschemat som grund vill jag undersöka om, och i så fall i vilken 
grad, framställningen av bibliotekarierna kan anses vara stereotypa. Antingen om de rör sig 
om könsstereotypa skildringar eller om skildringarna uppvisar andra drag av ensidiga eller 
värderande omdömen. Genom att undersöka vilka andra omdömen och värderingar som också 
används när bibliotekariernas personlighet och utseende beskrivs och även sätta in detta i ett 
schema med motsatspar ville jag även få en uppfattning om på vilka olika sätt författarna vä l-
jer att gestalta bibliotekarier. Jag ville också med utgång från Nikolajevas teori undersöka om 
romankaraktärerna framställs som platta eller runda.      
 
Att jag valt att använda ett genusperspektiv som ett analysinstrument i arbetet med min upp-
sats beror på att bibliotekarieyrket är ett kvinnodominerat yrke. Eftersom kvinnor i allmänhet 
har en underordnad ställning i samhället så anser jag att det är viktigt att försöka se om även 
de skönlitterära bilderna av en yrkesgrupp påverkas av uppfattningen att det är ett kvinnoyrke. 
Genusperspektivet har jag även använt vid analysen av manliga bibliotekarier i skönlitteratu-
ren som ett försök att se hur män i kvinnodominerade yrken framställs. Jag använder också 
genusperspektivet för att se om de maktrelationer som skildras litterärt kan säga grunda sig på 
könstillhörighet eller inte.    
 
Själva analysarbetet har jag delat in i fem olika teman vilka presenteras i inledningen av kapi-
tel 5. I analysen av de tre första delarna av undersökningen har jag att använt mig av den her-
meneutiska metoden vid litteraturanalyserna. För analysen av det fjärde och femte temat, vil-
ka handlar om kvinnliga och manliga bibliotekarier, har jag valt, förutom att göra en herme-
neutisk analys, att sätta in gestaltningarna i ett abstrakt analysschema samt analysera dem ur 
ett genusperspektiv. De romaner som ingår i undersökningen kommer att presenteras i analy-
serna av dem. Vissa dock mer utförligt och detta beror på om en roman har en bibliotekarie 
som huvudperson eller om bibliotekarien alternativt biblioteket endast förekommer i ett kort 
avsnitt i en bok. 
 
 
4.3 Intervjuer, urval och genomförande 
  
Hermeneutiken innebär bland annat att man går från helheten till delarna och sedan tillbaka 
till helheten igen och det är också på detta sätt som jag använder mig av hermeneutiken för 
tolkningen av de skönlitterära texterna och intervjuerna i denna uppsats. Jag har genom att se 
till texternas och intervjuernas helhet och delar i ett sammanhang försökt uppnå en så trovä r-
dig tolkning som möjligt och ville på detta sätt även undgå att falla för frestelsen att bygga en 
analys på korta citat ryckta ur sitt sammanhang. 
 
Jag har gjort kvalitativa intervjuer med tre stycken informanter där litteraturundersökningen 
utgjort min egen bakgrund och förförståelse. Intervjuerna var öppet riktade och informanterna 
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intervjuades enskilt. Eftersom syftet med intervjuerna främst har varit att se hur ett antal yr-
kesverksamma bibliotekarier upplever bibliotekarierollen samt om deras syn på bibliotekari-
ers status och image valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer där det subjektiva används 
för att belysa ett fenomen. 110 Resultatet från intervjuerna ses inte som generell, allmängiltig 
kunskap utan deras giltighet för uppsatsens undersökning är att de avser öka förståelsen av 
resultatet från litteraturundersökningen. 
 
Intervjuerna genomfördes som avslutande del av undersökningen för att jag på så sätt skulle 
ha en så bra förkunskap som möjligt och kunna använda resultaten från litteraturanalyserna 
vid intervjutillfällena. Som kvalitativ intervjumetod valde jag en öppen riktad frågeform istäl-
let för en helt öppen intervjuform. Vid den öppna intervjun ställs en vid fråga som responden-
ten själv väljer hur hon eller han vill besvara och intervjuarens följdfrågor blir då beroende av 
vad respondenten valt att ta upp. För att vara säker att få med allt jag ville undersöka va lde jag 
istället den öppet riktade intervjuformen och använde en intervjuguide där faktafrågor och 
känslofrågor blandades.111 Med en intervjuguide är det också lättare att behålla sin auktoritet 
som intervjuare och undvika att intervjun övergår till ett samtal. 112  
 
Jan Trost rekommenderar i sin bok Kvalitativa intervjuer att antalet intervjuer inte bör vara 
för stort och eftersom tyngdpunkten i denna uppsats ligger i undersökningen av hur bibliote-
karier gestaltas i olika skönlitterära verk så ansåg jag att tre intervjuer kunde vara ett rimligt 
antal inom ramen för denna uppsats.113 Ett alternativ för att få mer information, det vill säga 
information från ett större antal respondenter, hade varit att istället göra en enkätundersökning 
vilken hade kunnat delas ut till fler personer. Jag valde dock bort enkäten som undersöknings-
form eftersom det är det subjektiva och personliga i respondenternas svar som är av relevans 
för undersökningen och då är den kvalitativa intervjun mer lämplig som undersökningsmetod. 
Annika Lantz påpekar även i sin bok Intervjumetodik: Den professionellt genomförda inter-
vjun att enkäten som intervjuform passar bäst när man gör en kvantitativ undersökning där 
orden och de fenomen man vill undersöka antas ha samma betydelse för alla respondenterna, 
det vill säga att man söker kunskap i faktafrågor och inte i känslo- eller värderingsfrågor.114 
Den kvalitativa intervjun anser jag även passar bra in i det hermeneutiska arbetssätt som jag 
redan använt i litteraturundersökningen. Vid analysen av intervjuerna valde jag att utgå från 
det arbetssätt som Starrin & Renck rekommenderar och som påminner om tillvägagångssättet 
vid hermeneutisk textanalys, det vill säga att gå från helhet till delar och sedan tillbaka till 
helheten igen. ”Låt analysarbetet ske som en prövning av hur helhetsbilden successivt föränd-
ras i ljuset av att nya helheter växer fram. Resultatet av analysen tar då formen av en gestalt 
som produceras genom interaktion mellan alla dess delar.” 115 
 
Jag beslöt mig för att enbart vända mig till bibliotekarier verksamma på folkbibliotek efter-
som jag föreställer mig att man som bibliotekarie där kommer i kontakt med de mest skiftande 
typer av brukare. Arbetar man på till exempel ett högskole- eller universitetsbibliotek är det 
främst skolans studenter, forskare och lärare som är bibliotekets målgrupp och variationen 
mellan brukarna är förmodligen mindre. Det kunde dock vara intressant med att jämföra om 
synen på det egna yrket skiljer sig åt beroende på vilken typ av bibliotek man är anställd men 

                                                 
110 Lantz, Annika 1997. Intervjumetodik: Den professionellt genomförda intervjun, s. 18-21 
111 Lantz 1997, s. 56 och Starrin, Bengt och Renck, Barbro 2000. Den kvalitativa intervjun. Ingår i Svensson, 
Per-Gunnar & Starrin, Bengt, red. Kvalitativa studier i teori och praktik , s. 62f  
112 Krag Jacobsen, Jan 1998. Intervju: Konsten att lyssna och fråga, s. 12  
113 Trost, Jan 1997. Kvalitativa intervjuer, s. 110 
114 Lantz 1997, s. 33 
115 Starrin och Renck 2000, s. 69 
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detta finns det inte utrymme för i denna uppsats. Min önskan var att intervjua både manliga 
och kvinnliga bibliotekarier samt att dessa skulle ha genomgått bibliotekarieutbildning på 
någon högskola. Bibliotekariernas ålder ansåg jag inte var betydelsefull men jag ville att in-
formanterna skulle ha varit verksamma som bibliotekarier i cirka 5-10 år. Detta eftersom jag 
tror att de under denna tidsperiod hunnit med att skaffa sig en hel del erfarenhet samt en yr-
kesidentitet. Informanterna bör ha haft tid att reflektera över sin yrkesroll samtidigt som de 
ännu inte arbetat så länge att de glömt bort vilka bilder de själva hade av bibliotekarieyrket 
före det egna yrkesvalet. Mina egna resultat av undersökningen om bibliotekarier i skönlitte-
raturen delgavs inte till de intervjuade bibliotekarierna före intervjuerna eftersom jag anser att 
detta kunde ha påverkat deras berättelser.  
 
Att få tag på folkbibliotekarier som passade in på mina kriterier och som ville medverka i en 
intervju visade sig dock inte vara det lättaste. På många biblioteksenheter fanns det ingen bib-
liotekarie som hade arbetat så kort tid som mellan 5-10 år utan de flesta hade varit verksamma 
betydligt längre. En bibliotekarie fick jag tag på direkt genom den förfrågan som jag skickade 
ut till alla folkbiblioteksenheter i Stockholm. De resterande två informanterna fick jag söka 
upp mer aktivt och jag gick tillväga på så sätt att jag personligen hörde mig för hos olika bib-
liotekarier om de visste någon som kunde passa in som informant. Då fick jag en del tips på 
lämpliga bibliotekarier vilka jag sedan kontaktade med en personlig förfrågan. För att få tag 
på personer som var intresserade av att medverka vid intervjue rna var jag tvungen att tumma 
lite på mina egna uppställda kriterier. Bland annat genomfördes två av intervjuerna med yr-
kesverksamma bibliotekarier som ännu inte färdigställt sina magisteruppsatser. En av infor-
manterna hade arbetat lite kortare tid än fem år som bibliotekarie och några manliga infor-
manter lyckades jag tyvärr inte finna. Detta anser jag inte påverkat resultatet nämnvärt men 
det kunde ha varit mer givande med ett mer varierat urval av informanter. Intervjuerna 
genomfördes enskilt på de olika respondenternas arbetsplatser. Vid alla tillfällen fanns det 
möjlighet att sitta i avskildhet. Jag antecknade under intervjuerna och skrev sedan direkt ned 
svaren efteråt. Alla informanterna var mycket tillmötesgående och intresserade av att svara så 
uttömmande som möjligt. 
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5 Litteraturanalyser 
 
För att få analysen av det skönlitterära materialet mer överskådligt har jag har valt att dela in 
min undersökning av hur bibliotekarier skildras efter följande teman: 
 

Bibliotekarien och biblioteket 
Bibliotekarien och biblioteket i kontrastverkan 
Bibliotekariernas arbetsuppgifter 
Kvinnliga bibliotekarier 
Manliga bibliotekarier 
 

I min undersökning ingår främst beskrivningar av bibliotekarier men även biblioteksassisten-
ter förekommer. Jag har valt att även ta med biblioteksassistenter eftersom jag funnit att skill-
naden mellan bibliotekarie och assistent sällan är så stor i de romaner jag har undersökt. Inte 
heller Hagman Öberg fann att, i de TV-serier och filmer hon studerat, gjordes någon större 
åtskillnad mellan de arbetsuppgifter som utfördes på ett bibliotek även om personen i fråga 
titulerades bibliotekarie eller biblioteksassistent.116 Enligt Prins och de Grier så kan den vanli-
ge biblioteksanvändaren inte skilja på personal som är anställd på ett bibliotek så därför bör 
man inte göra en så strikt indelning av hur en person benämns i en fiktiv framställning.117 
Varje tema avslutas med en kort sammanfattning. 
 
 
5.1 Bibliotekarien och biblioteket  
 
Bilden av bibliotekarien är ofta sammanflätad med och påverkad av hur man uppfattar själva 
biblioteket, det vill säga hur man ser på institutionen i sig. 118 Anser man att bibliotek är 
dammiga och tråkiga platser är det alltså lätt att man även anser att de som arbetar där är lika-
dana.  
 
Anette Widenberg kommer i sin uppsats fram till att bibliotek ”skildras som en motpol till det 
glamorösa och världsliga och framstår som en trist och instängd plats”. 119 Tystnaden är det 
dominerande draget i beskrivningar av bibliotek, menar Widenberg, samt att denna tystnad 
samt den sakrala stämning som råder där går att jämföra med den som finns i kyrkor.120 I de 
svenska romaner som ingått min undersökning finner jag dock inte att tystnaden eller det sa-
krala är det som betonas mest. Men visst förekommer sådana skildringar. I ungdomsromanen 
Duktigt, Sune! nämns att Sunes mamma är folkbibliotekarie och att när man är på ett bibliote-
ket så gäller särskilda regler: 
 

När Sune är och hälsar på sin mamma brukar han alltid få lyssna på musik i hörlurar.  
Då sjunger Sune med i låtarna så det ekar i hela biblioteket. Det är förbjudet. På bibliotek ska det vara 
knäpptyst hela tiden. Om någon bläddrar lite för högt i en bok ska alla andra viska:  ”Sssschh!” 
Det är så strängt på biblioteket att man inte ens får skrika högt om det börjar brinna i böckerna. Då ska 
man springa fram till utlåningsdisken och viska tyst: 
Det brinner… 121 

                                                 
116 Hagman Öberg 2003, s. 54 
117 Prins 1995, s. 21 
118 Prins 1995, s. 11 och Widenberg 2000, s. 15 
119 Widenberg 2000, s. 32 
120 Widenberg 2000, s. 33 
121 Olsson, Sören & Jacobsson, Anders 1991. Duktigt, Sune!, s. 6 
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Detta är en ganska förlöjligande och förlegad bild av hur det är på ett bibliotek och det är trå-
kigt att konstatera att denna bild förekommer i en modern ungdomsroman.  I romanen Vinter-
kvarter är det också främst tystnaden som är det dominerande i beskrivningen av biblioteket:   
 

Hysch! Böckerna fick människorna att böja sina huvuden och smyga fram mellan raderna. 
Lika larmande som ordbruset och ropen var från uppslagna sidor, lika moltigande var de murriga ban-
dens ryggar där de som tegelstenar ställda på högkant formade murar. 
Bokhyllemurar inneslutande endast tystnad.122  

 
Här är det böckerna i sig som inger den vördnad som besökarna känner och i mitt material har 
jag endast funnit en bibliotekarie som uttryckligen stör sig på högljudda låntagare och som 
vill att de ska vara tysta och uppföra sig dämpat. Tvärtom längtar till exempel bibliotekarien 
Mona, i den nyss citerade romanen Vinterkvarter, efter mer ljud på biblioteket och större kon-
takt med låntagarna. Hon finner dock att vördnaden för böckerna är så stor att få besökare 
vågar tala med henne: 
 

Mona hade ingenting emot liv och rörelse, hon sade aldrig till att det skulle vara tyst och lugnt i hennes 
bibliotek.123 

 
Denna vördnad från låntagarnas sida tror jag mer har sin grund i en respekt som dels grundar 
sig i bilden av biblioteket som en plats full med regler. Dels beror låntagarnas respektfulla 
attityd även på en osäkerhetskänsla inför all den kunskap som biblioteket tillhandahåller och 
representerar. Bonden Benny, i romanen Grabben i graven bredvid, känner sig till exempel 
mycket malplacerad då han första gången i romanen stiger in på ortens bibliotek för att lämna 
igen bibliotekarien Desirées kvarglömda mössa: 
 

Inne i ljusgården vid disken blev jag nervös och vred huvet åt sidan och sniffade ängsligt på kragen på 
min jacka för att känna om jag luktade lagård.124  

 
Enligt Rydbeck är ”[b]ibilioteket en plats som ruvar på kunskap”.125 Som besökare är det där-
för lätt att känna sig underlägsen och rädd för att avslöja sin egen okunnighet. Just denna 
känsla förmedlas tydligt i romanen Stjärneklok i ett avsnitt där huvudpersonen, Tryggve, upp-
söker ortens bibliotek för att få tag i en roman han blivit uppmärksammad på av en liftare som 
han gett skjuts. Liftaren har ett helt motsatt förhållningssätt och en annan inställning till livet 
än vad Tryggve har. Själv är han totalt kuvad av sin mor som i hela hans liv hållit honom i 
skräck och okunskap. Tryggves egna tankar och känslor har manipulerats och förtryckts av 
modern. Trots det börjar han nu, vid närmare femtio års ålder, att längta efter något annat och 
efter att frigöra sig från den kvävande tillvaron med modern. Att han, i den scen som citeras 
nedan, söker sig till biblioteket för att låna Zolas Therése Raquin är en del i frigörelsen. 
Tryggve är rädd i och med att han genom att gå till biblioteket på eget bevåg både trotsar mo-
dern, sin egen osäkerhet för folksamlingar samt sin rädsla att skämma ut sig: 
 

Försiktigt stiger han in genom bibliotekets port. Det är inte så ofta han går hit. Miljön är på något sätt 
tillrättavisande. För att inte tala om fruntimren bakom disken; surögda och sniptryniga, utan färg eller 
värme. […] Han går kring lånedisken som katten kring het gröt. Om han ändå haft en titel, eller åtmin-
stone ett namn. Förbannelse över detta utländska! Varför inte försvenska alla titlar? 
Han lämnar biblioteket springande som om han vore förföljd. 

                                                 
122 Jakobson, Lars 1985. Vinterkvarter, s.71 
123 Jakobson 1985, s. 67  
124 Mazetti, Katarina 1998. Grabben i graven bredvid , s. 42  
125 Rydbeck 2003, s. 112 
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Fördömda snipa! Ingenting begrep hon av det han ville. Viss kompetens och bildning bör man kunna 
kräva av en bibliotekarie. Hånfull var hon dessutom. Skrattade åt honom då han stammande upprepade: 
Fransman…nåt med passion…bårhus. Tror det börjas på s och nåt på å…[…]  
Hältan tedde sig värre än vanligt då han lämnade informationsdisken och linkade mot dörren. 
Halvvägs började han springa men hejdades plötsligt av en mörkögd man. […] Denna man var i san-
ning en guds utsände, ty han visade honom inte bara boken han sökte, utan även det stycke som liftaren 
citerat. 
Så tacksam och ivrig blev han att han glömd e stämpla boken. Han sprang iväg glad och skuttande. Bo-
ken höll han tryckt mot bröstet, tummade på bladen, sneglade.126  

 
Det finns flera negativa stereotyper om bibliotekarier i detta citat. Till exempel är en vanlig 
stereotyp just den om bibliotekarien som väktare av information. 127 Men sett i relation till 
romanen i sin helhet är det ändå en positiv och avgörande handling för Tryggve, biblioteksbe-
söket blir ett steg i frigörelseprocessen.  
 
I mitt undersökningsmaterial har jag även funnit exempel på att biblioteken, och att besök där, 
skildras som någonting positivt. Biblioteket blir till exempel i romanen Huset vid Flon till en 
oas där hoppet om en bättre och mer jämlik tillvaro kan få näring: 
 

Biblioteket i Aspudden låg en trappa upp i den första porten på Erik Segersälls väg alldeles bredvid öl-
kaféet Norma. Dit sneglade far, men nu var vi på väg till en annan lokal, ganska mörk och oansenlig 
men för oss en helgedom. Ett biblioteksbesök får en att känna sig högtidlig och på samma gång erfara 
en stor glädje, kan man säga lycka? Visst var det lycka vi kände då vi sakta vandrade runt i biblioteket, 
spred ut oss och förrättade enskild andakt, vid C eller Dg, men då och då möttes till gemenskap i gång-
arna, vid Hc eller Hce. Där log vi mot varandra utan att säga något, ty tystnaden rådde härinne, en god 
tystnad som alla var rädda om. 
Det fanns många olika slags böcker på biblioteket, men till de yttre var de lika, ingen förmer än någon 
annan, klädda som de alla var i röda skyddsband, dock med särskiljande titel och författarnamn, Jack 
London eller Moa Martinson eller Harry Martinson. 128 

 
Att bibliotek kan vara en plats där lugn och ordning råder upplevs i vissa fall som väldigt bra, 
tystnaden är här inte tvingande utan rogivande. Andra positiva skildringar finns i mitt under-
sökningsmaterial. I romanen Midsommarvals beskrivs ”biblioteket som […] modernt inuti 
med datorer, videotek och myshörna för barnen med enorma kuddar i form av mumintroll” (s. 
103). I Snöleopardens år är det ljusa, moderna och det framåtblickande som betonas när bib-
lioteket beskrivs: 
 

Vi som anmält oss träffades på Högskolebiblioteket i Halmstad […]. En supermodern lokal. Så vansin-
nigt läcker, du anar inte. Rena ”framtiden”. 129 

 
Här är det inte längre det sakrala och tysta som poängteras utan istället beskrivs biblioteket 
som en högteknologisk plats. En plats som leder den framtida utvecklingen och inte en plats 
som glömts bort och där allt sker i sin egen takt. Snöleopardens år är en ungdomsroman som 
ger en positiv bild av biblioteket som institution. Att den nya tekniken som finns på bibliote-
ken idag visas i denna roman kan ha sin förklaring i att inom barn- och ungdomslitteratur är 
det ganska vanligt att bibliotekarier skildras som tidiga användare av nya tekniker.130 Dock 
finns exempel på att negativa bilder lever kvar även i ungdomslitteraturen vilket framkom i 
citatet från Duktigt, Sune! ovan. 
 
                                                 
126 Alverfors, Ann-Charlotte 1986 . Stjärneklok , s. 114f 
127 Bergdahl 1987, s. 191 
128 Johansson, Kjell 1997. Huset vid Flon, s. 55 
129 Eklund Lykull, Anita 2001. Snöleopardens år, s. 225 
130 Yontz 2002, s. 91 
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Bibliotek har i filmer ofta funktionen som en ”frizon” där oväntade möten kan inträffa, säger 
filmjournalisten Helena Lindblad.131 Även Hagman Öberg finner i sin uppsats att det i filmer 
och TV-serier är vanligt med scener där oväntade ”möten på bibliotek [inträffar], och då är 
det ofta möten mellan människor som kommer att betyda mycket för varandra.”132 I mitt un-
dersökningsmaterial har jag inte funnit någon större frekvens av oväntade möten, det vill säga 
helt slumpmässiga möten mellan personer utan tidigare kontakt. Ett undantag är två äldre män 
som förekommer i romanen Snöleopardens år, den ene svensk och den andra en flykting från 
Chile. Dessa män lär känna varandra på biblioteket och utvecklar en stark gemenskap. Andra, 
mer väntade, möten förekommer dock i mitt material. I romanen Jag ska göra natt till dag 
och i novellen ”Självförtroende” i samlingen Riktig kärlek träffar kvinnliga lärare biblioteka-
rier som de förälskar sig i. 133 I båda dessa exempel fungerar biblioteken som kombinerade 
folk- och skolbibliotek. Även den unga Vendela i Snöleopardens år är förälskad i ortens bib-
liotekarie som hon ofta besöker på biblioteket och i Midsommarvals försöker en kvinna, Jo-
hanna, att få ortens bibliotekarie att bli förälskad i henne.134 
 
Man kan ju även tolka Helena Lindblads karaktärisering av bibliotek som en frizon som att 
det är en plats som är autonom, ett ställe där man kan gömma sig undan kontroll. Detta är en 
bild som återfinns i några av romanerna i mitt material. Jag tror att denna bild till viss del kan 
ha sitt ursprung i en gammaldags syn på biblioteket vilken kan ha sina rötter i det mer lugna 
tempo som förr verkar ha rått på där.135 I Grabben i graven bredvid kommer denna bild tyd-
ligt fram. Det sker i skildringen av en äldre bibliotekarie vid namn Inez Lundmark som ingen 
i den övriga personalen verkar känna och vars arbetsuppgifter de inte heller har en aning om. 
Det är först när hon en dag uteblir från arbetet som de börjar fundera över henne:  
 

Det tog ett tag innan vi ens märkte det. Ofta kommer hon tidigare än oss andra, hänger sin kappa och 
sin lilla pälshatt inne på sitt rum och smyger ned i lagret för att – ja, vad har hon för sig när hon inte är 
på barnavdelningen? Vi utgår allesammans från att hon arbetar med katalogisering, sortering och gall-
ring, fast det är förstås ingen som frågar och hon har den positionen att ingen av oss har anledning att 
ifrågasätta hennes arbete. Hon tillbringar alltmer tid på lagret och lämnar bara ett meddelande till Britt-
Mari eller mig att vi får ta hand om Barn.136     

 
Det visar sig att Inez Lundmark samlar uppgifter om de övriga anställdas liv. Hon sparar allt 
material om dem i ett gigantiskt arkivskåp som hon har hemma. Historien om Inez Lundmark 
fungerar i boken som en varning för huvudpersonen, Desirée. Om Desirée inte bejakar livet, 
underförstått det verkliga livet som finns utanför bibliotekets och kulturens sfär, kan även hon 
sluta som sin kollega. Bilden av Inez Lundmark bygger på välkända negativa bibliotekarieste-
reotyper. Den har dels sin grund i föreställningen om att den kvinnliga bibliotekarien inte le-
ver ute i verkligheten utan oftare är en ungmö som istället är gift med sitt arbete.137 Dels före-
kommer fortfarande bilden av bibliotekarien som en moralens väktare, en person som förne-
kar det sinnliga.138 Men förnekar man det sinnliga riskerar man, liksom Inez Lundmark, en-
samhet och isolering. 
 
I Barbara Voors roman Sömnlös är det också bilden av biblioteket och bibliotekarien som 
någonting utanförstående, eller icke deltagande, som förmedlas. Biblioteksarbete ses i roma-
                                                 
131 Mjöberg 1992, s. 35 
132 Hagman Öberg 2003, s. 49 
133 Mattsson, Eva 1982. Jag ska göra natt till dag: En kärleksroman och Edelfeldt, Inger 2001. Riktig kärlek  
134 Lärn, Viveka 1999. Midsommarvals 
135 Se t.ex. Blomberg 1993, s. 43  
136 Mazetti 1998, s. 91 
137 Rydbeck 2003, s. 119 , Arant & Benefield 2002, s. 2f och Widenberg 2000, s. 37 
138 Bergdahl 1987, s. 191 
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nen som ett sätt att gömma sig undan verkligheten, att befinna sig i en frizon där verkligheten 
inte kan tränga sig på. Romanens huvudperson Savanna arbetar deltid på ett myndighetsbibli-
otek samt forskar även i litteraturvetenskap på halvtid. På båda sina arbetsplatser gör hon allt 
för att inte märkas eller behöva konfronteras alltför mycket med andra människor. Detta ve r-
kar gå lättast på biblioteket: 
 

Jag kommer fram till myndighetsbiblioteket långt före mina kollegor. Låser upp, tänder lamporna i den 
stora salen där biblioteket är inhyst. […] Till skillnad från institutionen förväntas inget större av mig 
här, en ljuv brist på konkurrens. […] I denna miljö är det svårt att vara annat än osynlig. Mina kollegor 
är där av samma anledning som jag: en oändlig kärlek till böckerna och ett hopp om att låntagarna upp-
träder lugnt och värdigt så att alla kan bli lämnade i fred. 
Nere i magasinet kan jag sitta lutad mot en bokhylla i timmar och drunkna i den bok som råkade sticka 
ut där jag gick förbi. 139 

 
Att arbeta på bibliotek framställs i Sömnlös som en slags skyddad verkstad, passande för soci-
alt underutvecklade personer. Savanna lider av sviterna efter två trauman hon upplevt. Det 
första var att hon i elvaårsåldern blev vittne till ett mord och det andra är sorgen efter sonen 
Martin som dött några år tidigare. I Sömnlös framställs biblioteksarbetet som någonting som 
normala, friska människor inte ägnar sig åt. Detta blir ännu tydligare i slutet av romanen då 
Savanna ”tillfrisknar” och kommer ur sin sorg och sin rädsla. Ett steg i detta tillfrisknande 
består i att hon även säger upp sig från biblioteket och träder ut i den riktiga världen. 
 
I Sömnlös är det inte bara människor som kan gömmas på bibliotek, även saker kan fås att 
försvinna: 
 

-Var skulle du gömma något så att det var osynligt för det [!] flesta men ändå kunde hittas av en in-
satt? 
- I magasinet, såklart. Och enligt ett eget system, svarar hon genast.140  

 
I romanen finner Savanna ett värdefullt manuskript i ett biblioteksmagasin. Detta manuskript 
skrevs av den författare som hon håller på att skriva en avhandling om och det innehåller sva-
ret på varför författaren dog under mystiska omständigheter för över tjugo år sedan.  
 
Sammanfattning: Det går ofta inte att skilja på bilden av själva biblioteksinstitutionen och de 
som arbetar där. Bibliotek inger ofta respekt hos besökare vilken dels grundar sig i att där 
finns särskilda regler som måste följas. Dels är biblioteken symboler för kunskap och som 
besökare är det lätt att känna sig underlägsen inför allt detta vetande.  
 
Ett biblioteksbesök kan symbolisera olika saker i en roman. I några av romanerna i mitt un-
dersökningsmaterial förknippas det med en frigörelseprocess, antingen från andra människors 
krav eller från samhällets regler och normer. Ett bibliotek kan också stå som symbol för nå-
gonting progressivt och framåtblickande. En inte så ovanlig bild är dock att ett bibliotek får 
symbolisera ett slags frizon som är fr iställt från samhället i övrigt och där personer som har 
problem kan gömma sig undan. I mitt material har jag funnit att i två av romanerna skildras 
hur bibliotekarier använder sina arbetsplatser som gömställen, där den kravfyllda verkligheten 
inte kan komma åt dem. I dessa romaner symboliserar biblioteken, samt arbetet där, någonting 
utanförstående och i det närmaste onormalt tillstånd. 
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5.2 Bibliotekarien och biblioteket i kontrastverkan  
 
I det undersökta materialet har jag funnit olika sätt som bibliotek och bibliotekarier används 
som kontraster i berättelser för att förtydliga eller fördjupa historier. Ibland används även kon-
trastverkan för att på ett enkelt sätt visa på motsättningar mellan två, eller flera, personer och 
på så vis få en dramatik i berättandet. För att detta grepp ska kunna fungera i en berättelse så 
krävs att det finns en allmänt spridd bild av ett fenomen som en författare i sin tur kan arbeta 
vidare med och sätta in som kontrast till någonting helt annorlunda. Det är inte bara i skönlit-
teraturen som den stereotypa bibliotekariebilden speglas mot sin tänkta motsats. Hagman 
Öberg visar i sin uppsats att det även i filmer och TV-serier är ett vanligt grepp att utnyttja 
denna form av berättarteknik och att i filmer förekommer ofta att en kvinnlig bibliotekarie 
möter sin motpol i en äventyrlig eller sportintresserad man. 141 
 
I Fredrik Ekelunds roman Stuv Malmö, kom! får man följa Hasse som efter att ha extraknäckt 
som stuveriarbetare i Malmös hamn under sju års tid nu återupptagit sina studie r på universi-
tetet. Den råa jargongen bland hamnarbetarna samt de ingående beskrivningar av deras, ofta 
udda, personligheter utgör en stor del av romanen. I skildringen av stuveriarbetarna gestaltas 
också tydligt hur beroende man är av varandra i arbetet, om någon är ouppmärksam så kan det 
betyda livsfara för de övriga i arbetslaget. Efter det att Hasse lämnat hamnarbetet och börjat 
studera igen tar han ett sommarjobb som bokbusschaufför vid Malmö Stadsbibliotek: 
 

Bibliotekarierna var stillsamma som bibliotekarier (a rose is a rose is a rose…) och skrek aldrig ”Mak-
rillajävel!” till överbibliotekarien […].  
En dag strax före midsommar när jag kom hem ifrån en av dessa stillsamma utflykter i andens, huma-
nismens och kommunens tjänst för att försvara och eventuellt utvidga Ljusets gränser […]. 142 

 
Skildringen av arbetet som chaufför för bokbussen utgör ett kort avsnitt i romanen och belyser 
hur Hasse i och med att han lämnat det hårda hamnarbetet också byter socialgrupp. Bibliote-
kariers ställning är ju högre än de flesta arbetares även om löneskillnaden inte behöver vara så 
stor.143 Från en av de lägsta socialgrupperna, tillfällighetsarbetarna i hamnen, inträder Hasse i 
en mer respekterat medelklasstillvaro som biblioteksanställd. Bibliotekarier ses av med re-
spekt, enligt Bergdahl, eftersom man förknippar arbetet med hög moral och anständighet och 
arbetet tillsammans med bibliotekarierna i bokbussen får i romanen representera den klassresa 
som Hasse gör.144 
 
I ungdomsromanen Dit man längtar av Ylva Karlsson skildras ett framtida Stockholm där de 
rika lever i bevakade reservat och där de fattiga får klara sig bäst de kan, helt utan sociala 
skyddsnät. Skildringen av människornas situation och av samhället i romanen påminner till 
viss del om hur naturalisterna i slutet av 1800-talet utan försköningar skildrade sin tids sam-
hällen. I den naturalistiska litteraturen liknas människors situation ibland vid djurens och där 
är våldet är aldrig långt borta. Huvudpersonen i Dit man längtar är Hedvig som trots att hon 
tillhör den privilegierade klassen börjar arbeta i ett hemligt nätverk som är ute efter att föränd-
ra samhället och göra det mer rättvist. Hon förs till ett hemligt möte i en stor byggnad: 
 

De går till ett stort fyrkantigt hus med ett runt hus på taket. På baksidan finns en liten dörr och när de 
knackat och halvropat att det är de öppnar Petra dörren. 
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De går in och Petra låser bakom dem. De följer henne genom ett rum, uppför en trappa och så är de i ett 
stort runt rum utan slut och där är bokhylla efter bokhylla och luften torr av damm. Hedvig tittar sig 
omkring 
Vad är det här för hus? frågar hon. […] 
Hedvig lyckas få Petra att visa dem runt lite sen. De går fort fort fort, genom salar med böcker, hela den 
stora runda mittensalen är öppen flera våningar rakt upp, väggarna klädda med bokhyllor. Hedvig drar 
ut en bok och nyser och Marija skrattar och Petra skyndar på dem. 
Men vems är allt det här? frågar Hedvig och Petra rycker på axlarna. 
Inte den blekaste, säger hon, vad jag har sett har det aldrig varit någon här. Men det var väl öppet för 
alla förut. 
Var det öppet för alla? säger Hedvig och tänker på det, ett jättelikt bibliotek där alla får låna. 
Jag undrar vad det kostade att komma in, säger hon och Petra rycker på axlarna igen. 145 

 
I episoden framställs den folkbiblioteksverksamhet som vi har idag som någonting som man i 
ett annat slags samhälle skulle anse vara utopisk. Biblioteket i romanen kontrasteras mot vå l-
det och fattigdomen som råder ute i samhället och blir en bild för någonting gott och efter-
strävansvärt. Biblioteket och dess verksamhet representerar allt det man i motståndsgruppen 
kämpar för att återuppväcka. 
 
I Lena Anderssons roman Var det bra så? är bibliotekarien på skolbiblioteket en viktig person 
för huvudpersonen Lotta. Hon är både en förtrogen och en person som visar att det finns en 
annan värld i romanerna och i berättelserna. Deras kontakt är en av de få helt kravlösa och 
positiva som Lotta har. En kontrast till det annars ganska råa klimat som råder i skolan och i 
det bostadsområde där Lotta bor. Att bib liotekarien slutar sin anställning utan att säga något 
till Lotta i förväg blir till en stor besvikelse för henne, en ytterligare bekräftelse på att det inte 
går att lita på någon: 
 

- Det är viktigare att du sover [Lottas mamma, min anmärkning]. 
- Nej, jag [Lotta, min anmärkning]måste läsa. 
- Har ni så mycket läxor? […] 
- Det är böcker, jag läser böcker. […] 
- Du köper väl inte böcker? Det är inte klokt vad dyrt det är med… 
- Jag lånar i skolan. […] 
- Vad är det för böcker då, som är så bra att du läser till tre på mornarna. 
- Det är inte det att dom är så bra. Men dom. Jo, dom är nog bra. Men inte på det sättet att dom är 
spännande. […]  
- Det går inte att förklara. Jag är i West Egg nu. Igår var jag på fest i Paris. I morgon mördar jag en 
pastor, en pantlånerska, en puckelrygg. Det är Sigrid, bibliotekarien, hon hjälper mig. Jag älskar henne. 
[…] 
Nästa dag går Lotta till biblioteket efter sista lektionen. Hon är nära att vända i dörren, men tar några 
steg mot kvinnan, en av svensklärarna med växtfärgade kläder och naturspänne i läder. 
- Är Sigrid sjuk? 
Svenskläraren slätar ut den vida kjolen över låren. 
- Sigrid har slutat hos oss. 
- Vad sa du? […] 
- Hon har fått jobb på en gymnasieskola inne i stan. […] 
- Men hon hade ju jobb här. […] 
- Ville du låna en bok? 
- Nej. Jag skulle fråga en grej bara. Men det var inget viktigt. 
- Har du feber flicka lilla? Du är alldeles blankögd. 
- När slutade hon? 
- Hon gick vid lunch idag.146  
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Berättargreppet att låta en mycket stereotypt skildrad bibliotekarie möta och förälska sig i en 
helt motsatt personlighet är inte ovanligt. Detta är helt dominerande i två av romanerna i min 
undersökning, Grabben i graven bredvid och Den blå vänthallen, och historiernas dynamik 
ligger helt i det att två helt motsatta personligheter möts och kontrasteras mot varandra. I ro-
manen Sömnlös är inte kärlekshistorien mellan bibliotekarien Savanna och polisen Jack lika 
dominerande men det är samma kontrastverkan i kärleksförhållandet som skildras även där. 
Den bild som ges av bibliotekarierna i dessa romaner är att de fram till dess att de möter kär-
leken i form av sin totala motsats har levt ett slags halv liv. Med detta menar jag att man får 
uppfattningen då man läser romanerna att hela deras person och tillvaro är oförlösta, de har 
fram till dess de mötte sin kontrast enbart levt för litteratur, kultur och för sitt arbete som bib-
liotekarier. Oftast ett mycket intellektuellt liv i kontrast till en mer fysisk tillvaro som deras 
nya förälskelser erbjuder. När dessa bibliotekarier möter sin kontrast förändras de till det posi-
tiva, de vågar börja njuta av tillvaron på ett helt nytt sätt samt vågar släppa på en del av sina 
egna regler och förhållningssätt. Desirée, bibliotekarien i romanen Grabben i graven bredvid, 
reflekterar själv i romanen över den förändring som skett med hennes sedan hon förälskat sig i 
bonden Benny: 
 

Tillvaron har blivit så fysisk, jag känner att jag håller på att tappa greppet om den. […] Mina känsel-
kroppar tycks ha tagit det där språnget, jag känner att stolen är mjuk och fjädrande mot låren, att linne-
tyg är grovt att stryka över, att det uppstår en liten exakt känsla om man stryker en fjäder över läpparna. 
[…] 
Jag har aldrig varit någon sensuell människa, det lärde mig livet med Örjan [Desirées avlidne man, min 
anmärkning]. Det tog jag med jämnmod, eller om jag rentav var stolt över det, som om det gjorde mig 
till en förnuftsmänniska, höjd över mera djuriska beteenden. 147 

 
Om sin relation med Jack uttrycker Savanna i Sömnlös bland annat ”[…] jag tror, tror mig bli 
verklig med honom”. (s. 153) Och även Markus, i Den blå vänthallen, som tidigare i sitt liv 
levt helt för kulturen och litteraturen och haft ett välordnat liv utan störande inslag förändras 
alltmer sedan han förälskat sig i den bohemiska Samantha. Som ungkarl hade Magnus bland 
annat för vana att med stor omsorg inhandla olika delikatesser i Saluhallen till sina middagar. 
Men detta ändras radikalt efter mötet med Samantha: 
 

-[…] gå ut och köp oss varsin pizza. Fast inte med oliver. Jag får jättehemsk halsbränna av oliver. 
Han [Markus] gick till en pizzeria på Folkungagatan och höll på att missa entrén, så upptagen var han 
av tanken på att han tänkte flytta ihop med en kvinna han inte kände. Så sent som för två veckor sedan 
hade hon slukat nästan en hel plastburk med pimentofyllda oliver hos Markus utan ett ord om halsbrän-
na. Hon var helt enkelt inte konsekvent och det var sannolikt vådan av att inte läsa böcker. Hon tog helt 
enkelt dagen som den kom som vilken dum och vacker fjäril som helst.148 

 
Att det finns en negativ, stereotyp bibliotekariebild som är ganska allmänt spridd visar förfat-
tarna till de tre nämnda romanerna. Bibliotekarierna ses i dessa romaner som personer som 
lever genom sitt arbete samt genom kultur och litteratur. De är mycket belästa och tycker att 
bildning är en viktig egenskap hos människor. Ingenting har någonsin fått sticka ut i dessa 
bibliotekariers liv utan allt är välordnat och välavvägt. Detta visar sig dock enbart ha varit en 
fasad. Egentligen vill Desirée, Markus och Savanna leva mer fullödiga liv fast detta har de 
lyckats förtränga bakom alla sina böcker och sin bildade fernissa. Det är först efter att de mött 
den stora kärleken, i form av en partner som är deras totala motsats, som de vågar börja släppa 
taget och leva ute i verkligheten. 
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Sammanfattning: På olika sätt används bibliotek i romaner som kontrast till en företeelse av 
något slag. I mitt undersökningsmaterial ses bland annat biblioteket som en positiv kontrast 
till en hårdare och kallare tillvaro ute i det övriga samhället. 
 
När bibliotekarier används för kontrastverkan i några av romanerna är det uteslutande de ne-
gativa och stereotypa bilderna som förekommer. Genom att möta och förälska sig i sin totala 
motsatta personlighet väcks hämmade, tråkiga och regelstyrda bibliotekarierna ur sina dvalor 
och kan börja leva mer normala och fullödiga liv. Att detta berättargrepp används av författare 
idag visar att det fortfarande finns en allmänt spridd negativ och stereotyp bild av biblioteka-
rier.  
 
 
5.3 Bibliotekariernas arbetsuppgifter  
 
I ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik” menar Harry Järv att arbetsredskapen förändrats under 
årtusenden men att själva grunden i en bibliotekaries arbete är oförändrat.149 Arbetet kan delas 
in i två delar där den första består av det så kallade inre arbetet på ett bibliotek. Det vill säga 
att ”organisera samlingar av dokument eller information om dem”. Andra delen av en biblio-
tekaries arbete är den yttre tjänsten där uppgiften är att hjälpa låntagaren till rätt informa-
tion.150 Hur beskrivs då bibliotekariernas arbetsuppgifter i den svenska skönlitteraturen? I de 
urval av romaner som ingår i min undersökning verkar det som om en bibliotekaries främsta 
arbetsuppgift är att kunna rekommendera bra litteratur till låntagarna. 
 
I Snöleopardens år arbetar Vendelas mamma ett tag halvtid på ortens bibliotek men slutar 
efter att hon trasslat in sig i en kärleksaffär med bibliotekarien Johan: 
 

”Trevligt när din mor var på bibblan. Synd hon blev simlärare i stället” […] 
”Madde kunde minsann tipsa om bra böcker. Sådana som tjejer gillar. Johan vill ju att man ska läsa så 
intellektuella romaner”. 151 
 

Alla bibliotekarier och biblioteksassistenter i min undersökning är mycket belästa och har ofta 
litteraturläsning som sitt största intresse i livet. För det mesta är låntagarna tacksamma för de 
litteraturtips de får men i vissa fall är bibliotekariens försök att locka till läsning helt fruktlösa: 
 

Hon valde ut goda böcker, bra och läsvärda böcker, stack små upplysande lappar hon textat själv i dem 
och lade dem som sockerbitar på ett av läsborden, men till ingen nytta.152 

 
En stereotyp uppfattning, som Wilson redogör för, innebär att många tror att en bibliotekaries 
yrkeskunnande består av en generell kunskap om innehållet i det egna bibliotekets samling-
ar.153 Denna uppfattning är mycket utbredd i mitt undersökningsmaterial och endast undan-
tagsvis omnämns en bibliotekarie som en person som har en högskoleutbildning. Även i ro-
manen David Puma och drottning Silvia som vill vara en trovärdig skildring över livet i Rin-
keby, strax utanför Stockholm, fokuseras på att bibliotekariernas uppgift i första hand är att 
väcka läslust: 
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När någon av bibliotekarierna kom i närheten läste jag namnen på deras brickor. En av dem hette Lis-
beth Lindwall, en annan Marjatta Tengström. Henne kände jag igen från ett av hennes besök på Kvarn-
byskolan. Hon var snäll och talade om böcker och litteratur som om det vore viktigare än nästan allting 
annat på jorden. 154 

 
Någon brist på ”frejdiga kultursjälar” vilka Bergdahl efterlyser i beskrivningar av biblioteka-
rier kan jag inte finna i mitt material. 155 Tvärtom verkar bibliotekarier främsta uppgift vara att 
verka som kultursjälar i samhället och att väcka läslust och intresse för så kallat god litteratur 
hos de ännu inte litteraturfrälsta. 
 
Förutom att vara beläst så verkar inga andra kvalifikationer krävas för att arbeta som bibliote-
karie enligt den syn som framkommer i de flesta av romanerna i min undersökning: 
 

Hon låste upp dörren och tände ljusgloben på ytterväggen och gick tillbaka till skrivbordet där hon slog 
sig ned med en deckare, lite enkel läsning för att få tiden att gå mellan besökarna. 156 

 
Att bibliotekariearbetet av många framför allt ses som ett rutinbaserat arbete som inte är allt-
för komplicerat konstaterar Bruijns i sin undersökning och det är någonting som återkommer i 
flera av romanerna i mitt material.157 Även bibliotekarien Markus, i Den blå Vänthallen, som i 
romanen beskrivs ha lång yrkeserfarenhet och gedigen utbildning och som arbetar på Göte-
borgs universitetsbibliotek verkar inte ha alltför krävande arbetsuppgifter. I ett avsnitt i roma-
nen där hans arbete beskrivs sitter han och verkar ha det långtråkigt och drömmer sig istället 
bort: 
 

Han kom på sig med att titta på klockan flera gånger medan han tog itu med två böcker om Sovjets hi-
storia under mellankrigstiden. Medan han förde in uppgifter om författare, titel, utgivningsår, utgiv-
ningsort och bokförlag kom han på sig med att undra vilka böcker Samantha läste.158 

 
Här har författaren försökt att ge en mer trovärdig bild av en bibliotekaries arbetsuppgifter 
men även när det görs blir intrycket ändå det att det är ett ganska enformigt arbete utan större 
intellektuella utmaningar. Inte heller bibliotekarien Kim, som är en av huvudpersonerna i ro-
manen Änglar och rebeller, verkar ha så avancerade uppgifter. När arbetet beskrivs i romanen 
tycks det främst bestå i att pricka av ett antal boktitlar:  
 

Och hon måste läsa igenom hela Sambindningslistan från Bibliotekstjänst. Det går inte att skjuta upp 
längre. De ska ha bokmöte och besluta om inköpen i morgon förmiddag. 159 

 
I mitt undersökningsmaterial är det vanligt att bibliotekarierna har gott om tid till privata sam-
tal, fikapauser och långa luncher under arbetsdagen. Detta är även vanligt i filmer och TV-
serier.160 I romanen Jag ska göra natt till dag bjuder bibliotekarien Nikolaus ofta bokens hu-
vudperson, läraren Minna, på fika eller en pratstund i sitt arbetsrum och man tar sig till och 
med tid till en privat fest där det serveras alkohol under arbetstid: 
 

[…] vi tog en snaps var i lönn. 
[…] – Vill du ha lite vin så kan vi ta det inne på mitt rum? 161 

                                                 
154 Ranelid, Björn 2002. David Puma och drottning Silvia, s. 240 
155 Bergdahl 1987, s. 190 
156 Jakobson, s. 75  
157 Bruijns 1992, s. 49 
158 Lärn 1996, s. 55 
159 Löfström, Thomas 1995. Änglar och rebeller, s. 10   
160 Hagman Öberg 2003, s. 51 
161 Mattsson 1982, s. 26  



 

 37 

 
Det är inte ovanligt att arbetet som bibliotekarie liknas mer vid ett socialt frivilligarbete än 
som ett avancerat yrke med krav på specifika kunskaper. Bibliotekarieyrket dras fortfarande 
med en frivillighetsaura , det vill säga att yrket har karaktär av ett kall mer än av ett arbete 
som man ska försörja sig på och detta kan man återfinna i vissa beskrivningar av bibliotekari-
er i skönlitteraturen än idag. 162 I romanen Stuv Malmö, kom beskrivs uppgiften för dem som 
arbetar i bibliotekets bokbuss främst gå ut på att lindra tomheten hos personer på den skånska 
landsbygden: 
 

[…] ute i Klagstorp bjöd Klagstorps ende låntagare in oss till sig varje gång vi höll där. På bordet satte 
han fram en sjuttifemma renat, kaffe och kakor men eftersom jag körde och bibliotekarierna inte var så 
glada i renat så fick han, den ende låntagaren i Klagstorp, själv dricka sitt brännvin medans vi såg på 
[…]. Jag tror vi tunnade ut hans ensamhet.163  

 
Självklart beror beskrivningar av bibliotekarier som i romaner, filmer och TV-serier har gott 
om tid för social interaktion till viss del på att berättandets dynamik kräver det för att hand-
lingen skall kunna föras framåt och bli intressant. Ingen författare utger sig heller i mitt mate-
rial för att vilja ge en dokumentär bild av svenska bibliotekariers arbetsuppgifter. Men bortsett 
från det så är en orsak till att bibliotekariers arbetsuppgifter ses som ganska enkla och därför 
lämnar utrymme för privata funderingar och samtal nog det att för allmänheten så är biblio-
teksarbetet diffust. En stor del av arbetet på ett bibliotek sker ju utom synhåll från låntagarna 
och är okänt för dem. 164 I mitt material är det främst i romanen Ich bin ein Bibliothekar! som 
en mer nyanserad bild av bibliotekariearbetet ges och här märks att författaren själv är biblio-
tekarie. Sedan huvudpersonen Oliver blev färdig bibliotekarie har han arbetet på Södertälje 
stadsbibliotek i många år. Biblioteket har fått en ny chef och hon och Oliver har i ett enskilt 
samtal om hans arbete på biblioteket: 
 

- […]. Jag har talat med din förre chef, Sven Nilsson. Han sa mycket gott om dig. Du började med att 
vikariera som katalogisatör för många år sedan? 
- Det stämmer. Sedan har jag ansvarat för tidskriftsavdelningen och efter det arbetat mest på förvärvs-
avdelningen. Nu är jag inköpsansvarig för den utländska litteraturen. 
- Trivs du med den uppgiften? 
- Ja, men det jag mest uppskattar är att vara i informationsdisken på vuxenavdelningen. Det är verkligen 
en utmaning, sa jag. Och så lär man sig oerhört mycket om människor.165 

 
För att arbeta som bibliotekarie krävs ett viss mått av servicetänkande och en förmåga att 
möta olika sorters personer. Bibliotekariers serviceroll betecknas av många som en av grun-
derna i yrket.166 Detta märks dock knappast alls i mitt undersökningsmaterial. Det är inte 
ovanligt att det istället är låntagarna som måste rätta sig efter bibliotekariernas önskemål: 
 

En gång när Markus suttit i utlåningen hade en ung studentska kommit in med en iller på axeln, men 
henne hade han avvisat, fastän hon velat låna en biografi om Albert Camus.167  

 
Fröken Arvidson som förestod biblioteket var mycket sträng. Hon tyckte aldrig att man lånade de rätta 
böckerna. Dessutom förbjöd hon barn att låna alla böcker de ville. Joel hade flera gånger lagt spännande 
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böcker om mord och andra brott på hennes disk. Men då hade hon snörpt på munnen och sagt åt honom 
att de var barnförbjudna. 168    
 

Ett undantag är åter romanen Ich bin ein Bibliothekar! där yrkets servicekaraktär och kun-
skapskrav framgår: 
 

Du vet att bibliotekarierna som arbetar i yttre tjänst måste vara ytterst kompetenta i det vi kan benämna 
som referensarbetets grunder men också när det gäller den sociala kompetensen; konsten att tala med 
och till människor.169 

 
Ironiskt nog är det i romanen den nya, allt annat än sympatiska, bibliotekschefen som själv 
inte har någon social kompetens som yttrar dessa ord. Men citatet visar ändå att en biblioteka-
rie gör mer än att stämpla böcker och ge litteraturtips vilket annars är en ganska vanlig upp-
fattning av yrket. I samma roman sammanställer huvudpersonen, bibliotekarien Oliver C. Jo-
hansson, en lista över de enklaste respektive de svåraste frågor han fått under arbetet i infor-
mationsdisken på Södertälje stadsbibliotek. De enklaste frågorna först: 
 

1. Finns det någon toalett här? 
2. Har ni några böcker om Hitler? 
3. När var den stora branden i London? 
4. Vem ritade Blackebergs tunnelbanestation? 
5. Kan jag äta den här svampen? 
6. När levde Richard Wagner? 
7. Hur utbildar man sig till receptarie? 
8. Är fladdertunga en fisk? 
9. Vem spelade Yossarian i Mike Nichols filmatisering av Joseph Hellers roman ´Moment 22´? 
10. Vad betyder ictus? 170 

 
De svåraste frågorna är: 
 

1. Hur tar jag reda på om min man är otrogen? 
2. Jag letar efter en stor, jag tror den var grön, roman om kärlek. Har ni den? 
3. Exakt när skedde ”Big Bang”? 
4. Är det sant att man får i sig tjursperma när man äter svarta ´lakritsdäck´? 
5. Var Hjalmar Bergman ständigt olycklig? 
6. Varför är det så dålig ventilation här? 
7. Björn Borg lär ha lånat åtminstone en bok här på Stadsbiblioteket.Vilken? Jag vill gärna låna just det 
exemplaret! 
8. Är det svårt att bli en bildad bibliotekarie? 
9. Har du en bra bok att rekommendera? 
10. Varför påstår min dotter att hon är lesbisk?171  

 
Det ovan citerade är kanske först och främst avsett som ett humoristiskt och ironiskt inslag i 
romanen men jag tycker också att det ger en tydlig bild av hur varierade frågor som en biblio-
tekarie i yttre tjänst kan få. I övriga romaner i undersökningsmaterialet är inte bibliotekarie r-
nas arbete beskrivet lika utförligt och inte heller betonas serviceaspekten av yrket lika tydligt.  
  
Det är inte heller vanligt att datorer skildras som arbetsredskap i bibliotekariernas vardag, 
ibland nämns arbete med databassökningar men det hör till undantaget. Detta påverkas till 
viss del av att den största delen av den litteratur som jag valt för min undersökning är skriven 

                                                 
168 Mankell, Henning 1991. Skuggorna växer i skymningen , s. 104 
169 Hermansson 2001, s. 44f 
170 Hermansson 2001, s. 63f 
171 Hermansson 2001, s. 64f 
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före år 2000 och då hade ännu inte den nya teknologin blivit en så naturlig del av arbetet eller 
av människors vardag som den är idag. Hur bibliotekariers arbetsuppgifter kommer att beskri-
vas i framtida romaner vet vi inte ännu men i mitt material är det få spår av datoranvändning 
som märks. I romanen Korpens sång skildras hur några bibliotekarier använder datorn i sitt 
arbete för att hjälpa en pojke att hitta svaret på en fråga: 
 

-Vad hette det sa du? 
-Harabanar. 
-Kan du skriva upp det på en lapp? 
Jag gjorde det. De tre bibliotekarierna lutade sina huvuden mot varandra och betraktade ordet jag skri-
vit, sedan tittade de på varandra, rynkade pannorna och skakade på sina skallar. 
-Nej. Nej tyvärr, sa den första. 
-Det här ordet har jag aldrig sett, sa den andra. 
-Men misströsta inte, sa den tredje. Nu tar vi den digitala tekniken till hjälp. 
Hon travade med bestämda steg bort till andra änden av disken och slog sig ner framför en dator. De två 
andra bibliotekarierna och jag följde henne. 
- Här finns allt, sa den första och klappade monitorn som om den vore en snäll hund. 
-Här hittar man vad man söker, instämde den andra belåtet medan den tredje ivrigt knappade fram olika 
listor på bildskärmen.  
De gillade verkligen sin dator. Kanske var den nyinköpt, kanske hade de precis varit på kurs och lärt sig 
sköta den, vad vet jag. Men deras ögon lyste förväntansfullt när de böjde sig fram så att deras kinder 
färgades blå av bildskärmens sken.172 
 

Boken gavs ut 1994 och jag tror att den ger en ganska trovärdig bild av fascinationen och för-
väntningarna som då fanns inför den nya teknikens möjligheter. 
 
I Svenska Kommunförbundets skrift Bilden av biblioteket nämns att många har en ganska 
nostalgisk bild av vad ett bibliotek är. Det vill säga att om man ber någon att beskriva ett bib-
liotek så är det barndomens bibliotek som i de flesta fall beskrivs, det vill säga en typ av insti-
tution som inte finns längre.173 Detta tror jag i hög grad gäller även för de flesta författare som 
valt att skriva om bibliotekarier eller bibliotek i skönlitterär form och att det leder till att i 
många fall är det en ganska förlegad bild som ges. Troligtvis är det en av orsakerna till att 
datorer är ett sällsynt arbetsredskap i biblioteken i skönlitteraturen trots att datoranvändning 
numera är en central del av arbetet på ett bibliotek. Att arbetsuppgifterna förändrats och att 
arbetstakten ökat märks inte mycket av i de skönlitterära texterna. Författarna har kanske i 
många fall barn- eller ungdomsminnen av biblioteket som färgar deras bild av arbetet där. En 
bild som har sitt ursprung i hur verksamheten i yttre tjänst kunde se ut för cirka trettio år se-
dan. ”- I början av 70-talet var arbetstakten inte alls som den är idag. I gamla tider kunde folk 
sitta med sin Sambindningslista ute i disken. Icke nu!”174 
 
Sammanfattning: En bibliotekaries arbetsuppgifter är sällan speciellt komplicerade när de 
beskrivs i skönlitterär form. I litteraturen bör en bibliotekarie först och främst vara mycket 
beläst för att kunna ge bra lästips till besökarna. Ofta beskrivs arbetet som mycket rutinartat 
och med gott om tid för fikapauser och privata pratstunder. Det kan ibland verka som de skön-
litterära författare som valt att skildra bibliotekarier har en ganska ytlig och nostalgisk syn på 
hur arbetet på ett bibliotek kan te sig. Endast ett par av författarna i mitt undersökningsmateri-
al försöker ge en mer nyanserad och modern bild av bibliotekariers arbetsuppgifter. I ett fåtal 
av romanerna nämns att bibliotekarieyrket är ett yrke som kräver utbildning. Tvärtom fram-
ställs yrket ofta som så enkelt att vem som helst kan utföra det utan några som helst förkun-
skaper. 
                                                 
172 Nilsson, Per 1994. Korpens sång, s. 271f 
173 Bilden av biblioteket: Hösten 2003  2003, s. 5 
174 Blomberg 1993, s.43 
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5.4 Kvinnliga bibliotekarier 
 
Hur kvinnliga bibliotekarier beskrivs i skönlitteraturen kommer jag att undersöka i följande 
kapitel. Är de kvinnliga bibliotekarierna så negativt skildrade som vissa skribenter anser?175 
Eller framställs de istället som ”sanna och goda” eller som ”frejdiga kultursjälar”? 176   
 
I Ann-Charlotte Alvefors roman Stjärneklok ges en mycket negativ bild av den bibliotekarie 
som arbetar på det bibliotek som huvudpersonen Tryggve uppsöker, viket citerats och diskute-
rats ovan. Bibliotekarier i allmänhet beskrivs i romanen som ”surögda och sniptryniga, utan 
färg eller värme”. (s. 114) Bibliotekarien som Tryggve ber om hjälp av skildras även som 
hånfull och uppges skratta ut Tryggve som har svårt att få fram vilken bok det är han söker. 
”Fördömda snipa!” är ytterligare ett omdöme som Tryggve ger om bibliotekarien. (s.114) 
I Stjärneklok  finns flera av de lite äldre negativa bibliotekariestereotyperna representerade 
som den om bibliotekarien som en ”snipig tant”177 samt bibliotekarien som ”barsk, argsint och 
sur”. 178 
 
Enligt Nikolajeva kan man genom att konstruera ett abstrakt schema undersöka om en litterär 
karaktär är dynamiskt eller statiskt, runt eller platt gestaltad.179 Sätter man in citatet om biblio-
tekarien i informationsdisken och yttrandena om bibliotekarier i allmänhet från Stjärneklok i 
ett schema ser man att de omdömen som ges har mer traditionellt och stereotypt manliga. Bib-
liotekarien beskrivs som aggressiv och hård och uppvisar därmed så kallat okvinnliga drag 
vilka kan uppfattas som negativt i en beskrivning. Om man utifrån ett genusperspektiv analy-
serar Tryggves kommentarer om bibliotekarien så ser man att han genom att använda nedsät-
tande omdömen, som till exempel ”fördömda snipa” och ”sniptryniga”, försöker återta en 
manlig auktoritet över dem. En manlig bibliotekarie skulle aldrig omnämnas som sniptrynig 
eller som snipa och här kan man se hur ord och omdömen används för att förminska någon på 
grund av den personens kön och därmed höja sitt eget köns värde. Bibliotekarien i avsnittet är 
en platt person på så sätt att beskrivningen endast förekommer i ett kort avsnitt i romanen där 
inget utrymme finns för någon utveckling av karaktären. 
 
Ytterligare en skräckinjagande bibliotekarie av äldre modell återfinns i Henning Mankells 
roman Skuggorna växer i skymningen. Romanen utspelas någonstans i Norrland och dess hu-
vudperson är Joel, en pojke på 11 år. Joel är ett ensamt barn som får klara sig mycket på egen 
hand. Han har en vän, en kvinna som heter Gertrud, som han har beslutat att finna en man åt. 
Joel går därför till ortens bibliotek för att låna en bok om hur man skriver kärleksbrev. När 
han frågar den stränga bibliotekarien, fröken Arvidson om hjälp att hitta en sådan bok utspelar 
sig följande:  
 

Plötsligt började fröken Arvidson skratta. Joel tänkte att han säkert var den första människan i världen 
som hörde henne skratta. Runt om bland bokhyllorna stack förvånade ansikten fram. 
Fröken Arvidson skrattade. Hon tjöt. 
Hon skrattade ända tills Joel också började skratta. 
Då blev hon tvärarg. 

                                                 
175 Se t.ex. Rydbeck 2003, s. 115 
176 Mjöberg 1992, s. 36 och Bergdahl 1987, s. 191 
177 Thomas 1991, s. 146 
178 Rydbeck 2003, s. 117 
179 Nikolajeva 1998, s. 63ff 
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- Det var det dummaste jag har hört, sa hon. 180 
  

Bibliotekarier förutsätts här vara mycket allvarliga och stränga och när de en gång skrattar så 
skildras det, liksom i Stjärneklok, som ett hånfullt och elakt skratt. Fröken Arvidson blir 
”tvärarg” och är aggressiv samt tar plats, ett beteende som vanligtvis tilldelas män och pojkar 
enligt det abstrakta analysschemat. Genom att tillskriva en kvinna dessa mer manliga attribut 
kan man få fram att hon inte bara är okvinnlig utan även framställa henne som maktlysten. I 
biblioteket får kvinnorna en viss maktposition, åtminstone gentemot låntagarna, och kan in-
nanför institutionens väggar anamma en mer manlig roll. En annan tolkning av den negativa 
bilden av fröken Arvidson kan vara att författaren valt att här gestalta ett barns utsatthet och 
att författaren velat skildra hur svårbegriplig vuxenvärldens regler är när man är liten. Ett bib-
liotek, det vill säga en plats med regler, blir då en miljö som en författare kan välja för att 
skildra en sådan känsla.   
 
En annan kvinna som beskrivs med vanligtvis manligt stereotypa attribut är bibliotekari-
en/bibliotekschefen Eva Larsson i romanen Ich bin ein Bibliothekar!: 
 

De blågröna ögonen är skarpa och vaksamt nyfikna; ser allt som en jägare ute i skogen på jakt efter ett 
viltbyte. 
Ingenting tycks undgå dem. 
Tänderna är perfekta och hennes leende likaså. 
Hela hennes kroppshållning, rak i ryggen och med öppna inbjudande händer när hon talar, utstrålar auk-
toritet och självförtroende. 
Hon glänser som en vacker häst. 
Ofta bär hon brun kavaj och kjol. 
Hon är sannerligen kvinna och definitivt bibliotekschef.181  
 

Trots att hennes kvinnlighet poängteras i citatet så är det ändå det grymma och det karriär-
hungriga draget som dominerar, anser jag. Bilden av Eva Larsson är på många sätt en karika-
tyr av en karriärist. Eftersom Eva Larsson är kvinna så innebär det att hennes handlande sätts i 
relation till hennes kön. En kvinnlig karriärist agerar inte på ett sätt som stämmer in i köns-
normen för accepterat kvinnligt beteende. Hennes uppträdande kan därför uppfattas som 
okvinnligt eller till och med onaturligt. Att definiera en kvinna som okvinnlig, eller onaturlig, 
är, sett ur ett genusperspektiv, en maktstrategi eftersom kvinnan i fråga på så sätt förminskas 
som människa. Enligt Harris så är det dock inte en ovanlig strategi bland kvinnor att, för att 
bland annat uppnå en maktposition och därmed högre status, anamma sådana karaktärsdrag 
som allmänt anses vara manliga.182 Eva Larsson är en platt skildrad person som inte utvecklas 
men det är inte heller syftet med hennes rollfigur eftersom en utveckling av henne skulle mot-
verka händelseförloppet i romanen. 
 
Som motpol till den kalla och egoistiska Eva Larsson ställs på sidan 39 i romanen den ”varma 
och goda Katrin”. Jämfört med Nikolajevas abstrakta schema beskrivs Katrin stereotypt 
kvinnligt och förutom att omnämnas som varm och god beskrivs hon, genom huvudpersonen 
Oliver, även som ”en mänsklig och varm individ”. (s. 50) Men i romanen nämns också att hon 
är en skicklig IT-bibliotekarie och kunnig i sitt arbete som webb- och bibliotekssystemansva-
rig. Andra omdömen om Katrin ges också i romanen vilka både ger en positiv bild av hennes 
yrkeskunnande och som förhindrar att en alltför stereotyp och platt kvinnobild ges. Det sägs 
bland annat att hon är: 
 
                                                 
180 Mankell 1991, s. 104f 
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…en av våra 1:e bibliotekarier – det innebär framför allt att hon tjänar några tusenlappar mer i månaden 
än ordinära bibliotekarier som jag [Oliver], men också förstås att hon har en väldigt hög kompetens. 183 

 
Den sammantagna bilden av Katrin blir positiv, trots att hon i vissa avsnitt beskrivs en aning 
endimensionellt sett utifrån det abstrakta analysschemat. Hennes kompetens och avancerade 
arbetsuppgifter nämns ett flertal gånger i romanen och det visar sig också att hon kan vara 
ganska tuff i sin kritik mot Eva Larsson. Katrin är också Eva Larssons positiva spegelbild i 
romanen och framställs som en normal, nyanserad och sammansatt, person. Utvecklas dock 
inte heller och kan därför anses vara en platt gestaltad karaktär. 
 
I Göran Tunströms roman Tjuven möter läsaren också i ett kort avsnitt en mycket negativt och 
stereotypt skildrad bibliotekarie. Bokens huvudperson är den missbildade och småväxte Jo-
han. Han har vuxit upp i en socialt utslagen familj där våldet och fattigdomen aldrig var långt 
borta. Det visar sig dock att Johan är mycket intelligent och han gör sig så småningom ett 
namn i akademiska kretsar. Johan hamnar trots detta i fängelse sedan det visat sig att han 
bland annat stulit värdefulla dokument. Under fängelsevistelsen tillbringar han mycket tid på 
biblioteket och det är där han träffar den unga, nyutexaminerade bibliotekarien. I beskrivning-
en av henne möter man ett flertal bibliotekariestereotyper på en och samma gång. Till exem-
pel den om att bibliotekarier är världsfrånvända och rädda för att leva utanför bibliotekets och 
litteraturens sfär.184 Här återfinns även uppfattningen om bibliotekarier som ”sensualitetens 
och sexualitetens motpol” som närmast är löjlig i sin ”folkbildariver”. 185  
 

Fängelset är den unga bibliotekariens första tjänst. I början sprang varenda fånge där och lånade bara 
för att få titta på hennes bröst, men efter hand som hon märkte det och hörde kommentarerna började 
hon klä sig lite tristare. Hon är ju inte heller den typ som lever ute i sig själv. Hon tar böckerna på all-
var, även om hennes bildning inte är så stor. 
Jag brukade sitta därinne och läsa en stund. Hon har fattat förtroende för mig, naturligtvis. Jag är ofa r-
lig. […] Men ängsligt spanade hon efter varje sökandes blick, fattade tag i dem och styrde dem mot hyl-
lorna.  
Nu kunde väl jag mer än de flesta ge henne intressanta uppgifter att lösa men hon behövde ännu amatö-
rer omkring sig för att kunna växa. En dag frågade jag henne därför: 
- Hur hög är Tossebergsklätten? 
Hon snurrade ett finger runt sitt hår och log: 
- Tossebergsklätten? Det ska vi snart ta reda på, vet du var den ligger? 
- I Värmland, svarade jag tvekande. Det är väl den som är Gurlitta klätt i Gösta Berlings saga? 
- Av Selma Lagerlöf, ja, andades hon ut. Har du läst den? 
Jag nickade.  
- Det är ett kapitel där, om en björn… Jag skulle gärna vilja veta hur hög klätten är… 
- Men det är ju en saga, då spelar väl höjden ingen roll? 
- Vad är inte sagor, svarade jag och det tyckte hon var lustigt. 
- Ja, sannerligen… skrattade hon till. Det blänkte i hennes glasögon. 
Ordet ”sannerligen” passade henne lika illa som ett par systerskor. Hon kan inte vara mer än tjugofem – 
tjugosju år. Fast det kommer hon inte att upptäcka förrän hon är trettifem. Och då är hon säkert redan 
femti. Hon har den stilen.186 

 
Uppfattningen om att bibliotekarier är osensuella och okroppsliga återkommer i denna skild-
ring. Kroppen är enbart i vägen för den unga bibliotekarien som ju närmast verkar förargad 
över den uppmärksamhet den väcker. Ur ett genusperspektiv kan man här se exempel på hur 
den manliga blicken tvingar kvinnor till olika slags strategier, antingen kan de bejaka eller 
försöka undkomma den. 
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Johan framställs i romanen som en ganska lågmäld och försagd person som alltid hämmats av 
sin bakgrund och sitt handikapp. Han är dock medveten om sin intelligens men i scenen med 
bibliotekarien är det enda gången som han så uttryckligt använder sig av den för att såra och 
trycka ned en annan människa: 
 

Jag förstår inte vad som hände. Jag hade ju tyckt så mycket om dessa morgongåvor, de av glädje fra m-
räckta volymerna. Hennes ögon brukade lysa av tacksamhet över att få vägleda och tjäna: 
- Jag tänkte att du kanske skulle tycka om den här boken…[…] 
- All litteratur är inte underhållning, log hon, även om många tror det. I vissa fall lönar det sig med lite 
ansträngning och du kan ju hoppa över de latinska och grekiska citaten. 
Det lovade jag 
Men jag höll inte mitt löfte. Den akademiska gneten i mig studsade till när jag såg den dåliga korrektur-
läsningen, i synnerhet i de avsnitt jag lovat att skynda förbi. Jag glömde all försiktighet. Jag rättade med 
penna och skrev mina små OBS i kanten. […] 
När jag lämnade tillbaka boken lyste hon av förväntan. 
- Nåå? Gick den att läsa? Fick du ut någonting? […] 
Under tiden bläddrade hon sin vana trogen – eftersom detta med varsamhet om fängelsets litteratur låg 
henne varmt om hjärtat och hon ofta fick anledning till upprörda föreläsningar över hundöron och teck-
ningar av nakna damer. Så böjde hon sig plötsligt över sidorna. 
- Vad är det här…? 
Jag såg ut genom fönstret. 
- De fanns inte här förut? 
- Vilka då? 
- De här kommentarerna… och rättelserna. 
- Nej. 
- Så du kan både latin… och grekiska? 
Jag nickade förstrött och försökte ägna mig åt en billig roman som låg uppslagen på hennes bord. Hon 
såg länge på mig. Och när hon såg på mig såg hon också sig själv. Hon tvingades lyssna till sina egna 
gamla repliker, sin folkbildarivers enkla recept, tonen. Hon hatade mig. Att så hela tiden ha varit sedd: 
- Jag tror vi stänger för idag, sa hon och lät mig gå före ut i den ekande korridoren.187  

 
Utifrån det abstrakta schemat kan man inte säga att den unga fängelsebibliotekarien beskrivs 
på ett könsstereotypt kvinnligt sätt. Det som istället känns mer stereotypt i beskrivningen är 
omdömen som ”Hon är inte den typ som lever ute i sig själv” ( s. 182) vilka mer kan karaktä-
riseras som negativa bibliotekariestereotyper. Bibliotekariens karaktär är platt, mest på grund 
av att hon förekommer i endast ett kort avsnitt i romanen att någon utveckling inte hinner ske. 
När Johan tänker på henne så gör han sig dock en bild av hur mötet med honom påverkat 
henne och att det kommer att göra henne mer cynisk och hård i framtiden och det kan ju sägas 
vara en utveckling. Detta är dock endast Johans antagande och nämns bara i en kort mening 
på sidan 183 i romanen och är för kortfattade för att någon egentlig utveckling av karaktären 
kan sägas har ägt rum.   
 
Den negativa bibliotekariestereotypen är enligt Thomas ”universell” och är alltså en bild som 
man som författare kan använda sig av på olika sätt.188 I Huset vid Flon låter författaren läsa-
ren uppleva hur fördomen om den stränga bibliotekarien får stryka på foten: 
 

Men första gången vi besökte biblioteket hade vi varit darriga. Det var mamma, mormor, Eva och jag 
och vi hade väckt uppmärksamhet, vi utskilde oss och fastän vi försökte uppföra oss som de andra lån-
tagarna lyckades vi inte helt. Vi förstod att vi inte var välkomna. 
Bibliotekarien betraktade oss misstänksamt. Hon följde efter oss, låtsades sätta in återlämnade böcker i 
hyllorna och avlyssnade uppmärksamt den ännu lågmälda men hetsiga diskussionen som mamma och 
mormor åter satt igång, om vilken som var den största författaren, Harry eller Moa Martinson. Jag sneg-
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lade mot bibliotekarien, snart skulle vi kastas ut. I stället: Måste man verkligen välja? Båda två är ju 
underbara författare. Har ni förresten läst… Sedan samtalade de länge. Här var vi välkomna. 
[…] 
- Det är något visst med läsande människor, sa bibliotekarien. 
[…] 
Bokälskare finner varandra och sedan den här dagen tillhörde vi de utvalda, dem som bibliotekarien 
månade om och vilkas åsikter hon frågade efter. Visst är det en fantastisk bok, tycker inte fru Johansson 
det? Vi var kända till namn också.189 

 
Enligt Hagman Öberg är det ett ganska vanligt grepp i filmer och TV-serier att man använder 
de negativa stereotyperna om bibliotekarier för att senare vända på dem. Ofta har det då ett 
humoristiskt syfte.190 Det exempel ur Huset vid Flon som citeras ovan är det enda jag funnit i 
mitt undersökningsmaterial där den kvinnliga bibliotekariestereotypen används med humor 
och jag tycker att det ger en ganska positiv bild av bibliotekarier. Citatet visar att det finns 
mer bakom fasaden än vad man i allmänhet tror och ger man bara människor en chans så visar 
det sig ofta att de sällan lever upp till de förutfattade meningar man kanske har om dem. En 
vanlig bibliotekariebild finns dock kvar, den att alla som arbetar på bibliotek har läsning som 
sitt största intresse. Att bibliotekarier är litteraturintresserade är nog en bild som förmodligen 
överensstämmer ganska väl med verkligheten så det kan ju i egentlig mening inte sägas vara 
en felaktig uppfattning. Bibliotekarien i Huset vid Flon är en dynamiskt beskriven karaktär 
eftersom bilden av henne utvecklas, även om utvecklingen i egentlig mening sker i den unge 
berättarens och i läsarens uppfattning av henne. 
 
I Den blå vänthallen figurerar en kvinnlig bibliotekarie som avviker från hur dessa vanligtvis 
gestaltas i mitt material. Det är bibliotekarien Lisa som arbetar tillsammans med bokens hu-
vudperson Markus på Göteborgs universitetsbibliotek. De två har ett antal år tidigare haft ett 
förhållande, det tog dock slut ganska snabbt  
 

[…] eftersom Markus tyckte att han träffade Lisa tillräckligt ofta ändå. Dessutom hade hon en dragning 
till ockulta ting som han avskydde. Vandrande glas, röster från dödsriket, spå i kort, astrologi. Pin-
samt.191  

 
En lördag möts de av en slump på en vernissage: 
 

Plötsligt stegade en kvinna i leopardklänning fram och tog tag i hans arm med långa blodröda naglar 
och lade sin långa röda fläta lekfullt runt hans huvud över ögonen. Hon smackade med tungan. Markus 
flämtade till. 
- Lisa. Vad gör du här? 
Lisa tog bort flätan och tände en cigarett.192  

 
Lisa döljer inte heller för andra att hon använder narkotika. Men trots att Lisa beskrivs som 
ganska ovanlig jämfört med de andra kvinnliga bibliotekarierna i mitt material blir den totala 
bilden av henne ändå att hon är en ensam och bitter människa. I boken återkommer hela tiden 
uppgiften att hon fortfarande är kär i Markus och att hon vill att han ska komma tillbaka till 
henne en dag. När Markus träffar Samantha, och blir kär för första gången, eskalerar Lisas 
bitterhet och till slut tar hon livet av sig. Författaren låter inte Lisa får vara en ganska origi-
nellt gestaltad bibliotekarie utan låter klichén ta överhanden. Det slutliga intrycket blir en en-
sam, bitter och ratad kvinna. Kerstin Rydbeck skriver att i skönlitteraturen sammankopplas 
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ofta ”ungdom, skönhet och sexuell utstrålning hos en kvinnlig bibliotekarie” med ”ondska”. 193 
Till viss del kan man nog sätta in Lisas öde i detta resonemang eftersom hon är utmanande 
och använder sin sexualitet för att försöka locka Marcus till sig. Men trots att hon inte fram-
ställs som direkt sympatisk så kan man inte direkt säga att Lisa är en ond person.   
 
Ur ett genusperspektiv kan man ur Lisas uppträdande läsa att en kvinna som blivit ratad och 
lever ensam inte är normal. Utan kärlek, eller en man, är hennes liv ofullständigt och bitterhe-
ten samt desperationen tar överhanden. En man som i sin tur lever ensam, som till exempel 
Markus gör tills han träffar Samantha, är det däremot inget fel på. Kvinnor definieras mer 
genom sitt privatliv, det vill säga om de har familj eller inte medan män ses som mer obero-
ende och bedöms mer efter hur de är eller vad de arbetar med. 
 
Inte heller Kim, en av huvudpersonerna i Änglar och rebeller, är ond trots att hon beskrivs 
som mycket vacker. Kim är utbildad bibliotekarie och arbetar på ett bibliotek i Lund. Hon är 
frånskild och har två små barn. De tre bor på en gård på landet där Kim odlar mycket av det 
hon och barnen behöver själv. När hon var yngre reste hon mycket, bland annat var hon i In-
dien och är starkt påverkad och influerad av olika, icke västerländska, kulturer. Författaren 
låter henne själv beskriva sig som att hon tillhör det ”kulturella mellanskiktet” av sextiotalsra-
dikaler”. (s. 21) I romanen beskrivs Kim genomgående som vacker och nästan överjordisk i 
sitt väsen: 
 

Kim : silver och bärnsten, det ljusa håret, en gammal islandströja, avklippta jeans, bruna ben, stora grö-
na gummistövlar. 194 

 
Kim framställs i romanen som ensam ”och hon saknar ingenting utom en man” trots att hon 
samtidigt beskrivs som trygg i sig själv och det hon tror på samt som en person som gör starkt 
intryck på andra. (s. 24) Bilden av Kim blir därför en aning kluven, hon beskrivs både som en 
helt fantastisk och stark människa samtidigt som hon även sägs vara ensam och helst vill att 
barnens far ska välja att komma tillbaks till dem.  
 
Utgår man från Nikolajevas abstrakta schema ser man att Kim är väldigt stereotypt kvinnligt 
karaktäriserad. Hon beskrivs som att hennes främsta tillgång är att hon är ”vacker, välformad, 
attraktiv i männens ögon”. (s. 15) Detta är ovanligt om man jämför med hur övriga kvinnliga 
bibliotekarier i mitt material gestaltas och det hade varit mer givande om författaren tillåtit 
Kim att vara vacker och intressant utan att därigenom bli en alltför stereotyp framställd kvin-
na. Kim borde ha kunnat vara detta och samtidigt beskrivits som en mer helgjuten och sam-
mansatt person. I romanen framför dock författaren synen att män och kvinnor är helt väsen-
skilda och att de har skilda roller att spela: 
 

Män kan inte erfara denna tillfredsställelse i nuet, sådant det är, utan krav. De måste ifrågasätta, modifi-
era, se bakåt och inte minst framåt. De måste samla i ladorna, de måste bygga monument, de måste 
hugga inskriptioner. De förmår inte bara vara.195 

 
” Jag har inget emot kvinnor i arbetslivet, eller feminism eller så. Men det har liksom blivit fel. Mannen 
har inget värde längre. Alla manliga dygder ifrågasätts. Man måste nästan ta avstånd från sig själv som 
man. Och förresten gäller det nog er kvinnor också: ni får inte vara kvinnliga, inte laga mat, inte passa 
barn, inte göra er vackra”.196  
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Det första citatet är exempel på hur Kim ser på skillnaden mellan kvinnor och män, kvinnor 
framställs genom henne som personer som har en helt annan närvaro i nuet jämfört med hur 
män uppfattar tillvaron. Det sista citatet är åsikter som Kims vän Lennart Lagerberg uttalar 
vid en middag hos Kim och det är ganska talande för hur författaren väljer att framställa män 
och kvinnor i romanen i sin helhet, där isärhållandets princip åskådliggörs mycket tydligt. 
Isärhållandets princip, som enligt Hirdman, innebär en uppdelning mellan könen som be-
stämmer vad kvinnor, respektive män, får göra, hur de får se ut och vad de får arbeta med.197  
Kim framställs även som en platt karaktär vilken inte utvecklas under den tid romanens hand-
ling utspelas. Hon väntar sig istället att andra människor ska förändras och utvecklas.  
 
I romanen Vinterkvarter har författaren valt att konsekvent omnämna en av huvudpersonerna, 
Mona, som bibliotekarie fastän hennes egentliga yrke är översättare och trots att hon på ett 
ställe omnämns som ”en skicklig sådan”. (s. 73) Arbetet som bibliotekarie är en bisyssla vil-
ken Mona tagit i hopp om att få en position samt sociala kontakter i det lilla samhälle där ro-
manen utspelas: 
 

Det som avgjorde saken [flytten tillbaka till uppväxtorten, min anmärkning] var att hon lyckats få bibli-
oteksjobbet – bara fyra timmar i veckan visserligen, men det skulle ändå ge henne kontakt med de andra 
i samhället, trodde hon. Mona på bibblan. 
Tyvärr hade det inte riktigt blivit så.198  

 
Mona har just brutit upp från ett kvävande äktenskap, där maken tagit över den roll hennes far 
tidigare spelade och styrt och ställt med allt. Hennes tilltro till sig själv är minimal och i nå-
gon slags desperat försök att bli en självständig person lämnar hon man och barn och återvän-
der till sitt barndomshem. Fadern är nu död och Mona har fått ärva huset. Hon gestaltas som 
ensam men samtidigt som en person som för första gången i sitt liv gör någonting av egen 
vilja och som nu får bestämma saker och ting helt själv. Biblioteksarbetet är, trots att det inte 
bryter ensamheten, viktigt för hennes strävan att skapa en ny tillvaro: 
 

Den slarva hon hade varit existerade inte längre; det fanns inte plats för henne bredvid nuets Mona, 
”den prudentliga bibliotekarien”,  som hon brukade säga till hallspegeln. 
Numera var hon klädd i jeans endast då hon arbetade i trädgården, hon hade tvingat sig till att trivas i 
kjol och blus. […] hon klarade av sitt liv utan stöttor. 199 

 
Mona tar hjälp av och använder sig av bibliotekariestereotyperna, som att bibliotekarier till 
exempel är ordningsamma, i ett försök att bli någonting annat än en slarva. Trots att Mona på 
sätt och vis uppvisar en styrka i och med att hon haft modet att bryta upp och att försöka ska-
pa sig en egen tillvaro så får man som läsare ändå intrycket av att hon är feg. Att jobba på 
bibliotek blir i boken bara en bekräftelse på av Monas ensamhet och hennes oförmåga att leva 
fullt ut. Böcker inger, enligt författaren, vördnad och att läsa litteratur är ett sätt att fly från 
verkligheten. I slutet av romanen verkar dock någonting vara på väg att förändras i Mona. 
Hon följer med en barndomskamrat och dennas man ut en kväll. Tidigare under kvällen har 
hon lånat kläder av vännen, Paulina: 
 

Mona valde en svart kortkort läderkjol, svarta nylonstrumpor och en trång svart t-tröja utan tryck. Svart, 
svart, svart, det var en klädsel för begravningen av vardags-Mona, 35 år och bibliotekarie och mor till 
ett barn.200  
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På väg hem sent på natten tar hon hand om en ung man som hon fascinerats av under kvällen 
och som hon finner redlöst berusad utanför restaurangen. Hon tar med honom hem och låter 
honom sova över. Boken slutar med att hon sitter och väntar på att han ska vakna och denna 
avslutande episod kan tydas som att Mona nu är redo att ta hand om någon annan. Det är inte 
längre hon som är den som behöver bli omhändertagen och nu börjar hon bli redo för världen.  
 
Sett i ett abstrakt schema finner man att de mest slående benämningarna av Mona är ”den 
prudentliga” (s. 74), ”ingen utåtriktad människa” (s. 172) och ”en ekorrnatur” (s. 114). Be-
nämningar som passar bra in på en negativt och stereotypt beskriven bibliotekarie. Mona om-
talas också genomgående som bibliotekarie fast hennes egentliga inkomstkälla kommer från 
de översättningsarbeten hon utför. Beskrivningen av Mona skulle alltså lika gärna kunna sä-
gas vara en negativ översättarstereotyp. Orsaken till att författaren valt att konsekvent kalla 
Mona för bibliotekarie är svår att förstå men jag tror att det kan bero på att översättare är ett 
ännu mer abstrakt yrke än bibliotekarie samt att man som bibliotekarie är tvingad till att möta 
andra människor på biblioteket. Andra personer som i sin tur kan bidra till att föra romanens 
handling framåt. För Mona är arbetet som bibliotekarie också ett försök att bryta den isolering 
hon känner i tillvaron och därigenom kunna skapa sig ett självständigt liv. Mona kan sägas 
vara en dynamiskt beskriven karaktär eftersom hon försöker förändra sitt liv även om den 
förändringen som sker under den tid romanen utspelas varken är snabb eller dramatisk. 
 
Mona beskrivs, sett ur ett genusperspektiv, med typiskt kvinnliga termer, som att hon är pas-
siv och låter sig omhändertas av sin far och av sin make. Hon är orolig för vilket intryck hon 
gör på andra. Mona har dock valt att lämna sitt barn hos den förre detta maken vid skilsmäs-
san och det är inte så vanligt i gestaltningar av kvinnor. Hon beskrivs trots detta överlag sym-
patiskt och det är, enligt min erfarenhet, ganska ovanligt. Vanligare i romaner är det att det är 
männen som lämnar barnen vid en skilsmässa, som till exempel i Änglar och rebeller, för att 
söka sig ett nytt liv utan en familj som binder dem. 
 
I romanen Grabben i graven bredvid är huvudpersonen Desirée bibliotekarie. Det är en roman 
som uppmärksammats och lästs av många och för ett par år sedan gjordes även en filmatise-
ring av den. Det främsta syftet med romanen är dock inte att ge en bild av hur bibliotekarier är 
eller hur de har det på sina arbetsplatser. Författarens syfte med romanen, vilket diskuteras 
ovan, är istället att med hjälp av kontrasten mellan en intellektuell kulturarbetare och en icke 
intellektuell jordbrukare skapa dramatik och spänning i berättande. Att författaren valt biblio-
tekarieyrket för sin huvudperson tror jag beror på två orsaker. Först och främst kan författaren 
använda sig av en redan etablerad stereotyp, det vill säga bilden av bibliotekarier som littera-
turintresserade samt känslomässigt och kroppsligt hämmade. För det andra är bibliotekarie ett 
bra yrke att välja om man vill skriva om någon som har intellektuella intressen och samtidigt 
arbetar på en plats där möten och sammanträffanden kan ske naturligt. Rydbeck menar till 
exempel att författare gärna väljer att ge kvinnor, vilka ska framstå som intellektuella men 
samtidigt vara lite tråkiga, yrket bibliotekarie utan att yrket i sig spelar någon roll för berättel-
sen i stort.201 Desirée beskrivs romanen igenom med ett antal stående attribut, vilka dels gäller 
hennes utseende där beige och färglös är det som mest kan sägas karaktärisera henne: 
 

Blek som ett gammalt färgfoto som suttit i skyltskåp i åratal. Ljust visset hår, blekt ansikte, vita ögon-
fransar och ögonbryn, blaskigt bleka kläder, alltid nåt milt blått eller beige.202  
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Det kändes bra att se andra kvinnor snegla på honom [Desirées avlidne make, min anmärkning], och 
sedan hicka till av förvåning när de såg min urblekta person vid hans sida.203 

 
Dels finns vissa attribut som ska ge en bild av hennes intellektuella karaktär: 
 

Vi åt lammspett, jag drack vin och Olof [förstebibliotekarie på biblioteket Desirée arbetar på, min an-
märkning] drack ett grumligt belgiskt öl som han pratade länge om medan han kastade med luggen. Se-
dan diskuterade vi Lacan och Kristeva och gregoriansk körmusik […].204  

 
”Jag har flera års högskoleutbildning”, sa hon [Desirée] plötsligt. ”Och jag brukar klara frågorna i DN:s 
nutidsorientering utan att fuska. Men jag har aldrig haft en aning om att det finns saker som själv -
lastarvagnar, och behåar för kor”. […] 
”Jag menar, sådana har du väl att göra med varje dag och vet precis vad som är bak och fram på dem. 
Det är inte konstigare för dig än Lacans teorier är för mig”.205 

 
”Hon kan inte ens laga köttbullar”, sa jag [Benny]. ”Hon kan bara läsa böcker och prata om Lakångs te-
orier”. 206 

 
Att bibliotekarier beskrivs som litteraturintresserade, med en bok i handen som vanligt attribut 
är, ett genomgående grepp för i romaner och även i filmer och TV-serier.207 I få gestaltningar 
är bibliotekarier lika intellektuella som Desirée, för henne är Lacans och Kristevas teorier 
vardagsmat vilket kan anses vara ganska avancerat och långt ifrån bilden av bibliotekarien 
som ”halvbildad”. 208  
 
Desirée är en rund, eller dynamiskt, beskriven karaktär som efter makens död utvecklas och 
förändras ganska radikalt. Hon söker sig bort från den stereotypa bilden av en bibliotekarie 
och gestaltas i romanen som en person som blir alltmer mångfacetterad. I romanen beskrivs 
Desirée som en person som inte accepterar gamla, traditionella, könsnormer så ur ett genus-
perspektiv är romanen progressiv. Bennys karaktär är däremot fast i traditionella mönster vad 
gäller kvinnor och mäns uppgifter. Han är dock inte helt platt beskrivet utan gestaltas också 
som en person som är redo att ompröva delar av sitt liv. Romanens tendens är att författaren 
vill visa att för att en relation ska fungera så måste både mannen och kvinnan anpassa sig, det 
kan inte ske ensidigt.   
 
Ytterligare en mycket beläst och intellektuell bibliotekarie är Savanna som är huvudperson i 
romanen Sömnlös. Kerstin Rydbeck anser att Savanna är i det närmaste framställd som en 
”lärdomsgigant” ett omdöme som annars främst brukar fällas om manliga bibliotekarier.209 
 
Savanna delar sin tid mellan att arbeta som bibliotekarie och att vara forskare i litteraturveten-
skap. Hon är trettiosex år och ogift. Efter att ha blivit vittne till ett mord i elvaårsåldern, då 
mördaren skrämt henne till tystnad, lever hon som i en dvala och gör allt för att undvika att 
dra till sig uppmärksamhet. Hon beskriver sig själv i romanen som: 
 

Jag är en sådan som finns till för att inte synas, kvinnan på den trettonde stolen runt middagsbordet, i 
hörnan där det ändå alltid är tyst. 210 
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Savanna säger sig göra allt för att undvika närmare relationer, framför allt med män och ägnar 
sig istället åt att läsa, forska samt systematisera sin tillvaro. Hon bestämde sig dock för att hon 
ville ha ett barn när hon var 25 år och såg då till att bli gravid med en tillfällig älskare. Sonen, 
Martin, dog dock i 6-årsåldern och sorgen efter honom förlamar Savanna ytterligare.  
 
Trots beskrivningar av sig själv som ”jag [är] hunden som redan ligger, ingen att räkna med” 
(s. 38) och trots att hon påstår sig vara nöjd med att leva i skymundan väcker Savanna flera 
personers intresse. Till exempel blir polismannen Jack förälskad i henne så fort de möts och 
hennes professor på institutionen ägnar stort intresse åt hennes förehavanden. Detta leder till 
en slags dubbelhet i gestaltningen av Savanna. Hon framställs både som ett slags kuf som är 
oförmögen till normala kontakter samt som en attraktiv och spännande kvinna med en utstrål-
ning som väcker andras intresse. Detta gör det svårt att konsekvent analysera henne men det 
som ändå är tydligt i Sömnlös är att det är kufen, det vill säga den underliga personen, som 
sammankopplas med biblioteket. När Savanna blir allt mer, så kallat, normal så säger hon upp 
sin anställning på biblioteket eftersom den sortens tillvaro inte passar en vanlig och sund per-
son. 
 
Det är en ganska trist och förlegad bild som ges av bibliotekarier i Sömnlös. Om man försöker 
analysera Savanns karaktär utifrån ett genusperspektiv ser man att det som mest karakteriserar 
henne är rollen som offer. Över huvud taget framställs kvinnor i stort som offer i romanen 
utan att detta analyseras närmare eller ifrågasätts. Savanna är ett offer för sin rädsla och sin 
sorg och detta gör henne även passiv vilket i Nikolajevas analysschema ses som ett könsstere-
otypiskt drag för kvinnor. Först när hon träffar en man, Jack, får Savanna mod och kraft att 
våga börja konfrontera det hon är rädd för och hittills gjort allt för att undvika. Innan hon träf-
far Jack agerar Savannas karaktär som en ganska vanligt stereotypisk beskriven bibliotekarie 
vars strategi för att våga leva är att organisera, systematisera samt att gömma sig för omvärl-
den. Hela sitt liv organiserar Savanna i olika pärmar och hon uttalar på ett ställe i romanen att: 
 

[…] pärmarna är mitt sätt att hålla ordning i en värld som fallit samman, min egen. 211 
 

Sammanfattning: När en författare väljer att gestalta en kvinnlig bibliotekarie i romanform är 
det vanligt att man håller sig till redan etablerade, negativa, bibliotekariestereotyper. Ofta till-
skrivs dessa bibliotekarier även vissa manliga attribut, som till exempel aggressivitet, vilket 
ger en bild av att de inte är så kallat riktiga eller naturliga kvinnor. De flesta kvinnliga biblio-
tekarier i mitt material har någon form av avvikande beteende. De är till exempel alltför pry-
da, bittra, ensamma eller intellektuella snobbar jämfört med samhällets normer för normalt 
beteende. Det förekommer dock skildringar där kvinnliga bibliotekarier framställs som sym-
patiska, eller ordinära personer men dessa är tyvärr inte vanliga. I ett par av romanerna an-
vänder sig författare av de vedertagna bilder som finns om kvinnliga bibliotekarier på ett lite 
mer annorlunda sätt. Till exempel genom att, som i Huset vid Flon, vända på bilden och på så 
sätt få läsaren att inse att fördomar inte alltid stämmer överens med verkligheten. I Vinter-
kvarteret används bibliotekariestereotyperna som mall och stöd för en kvinna när hon försö-
ker skapa sig ett nytt liv och bli en mer kapabel och självständig person. 
 
Få av de kvinnliga bibliotekarierna i mitt undersökningsmaterial är gestalter som författarna 
låter utvecklas under romanernas pågående tidsrymd. De flesta framställs tvärtom som platta, 
icke dynamiska personer.   
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5.5 Manliga bibliotekarier 
 
Enligt Barbro Thomas finns det inte någon lika stark universell stereotyp om manliga biblio-
tekarier som det finns om kvinnliga. En bild som hon dock anser kan återfinnas är den om den 
manlige bibliotekarien som en lärdomsgigant, en ”forskares jämlike och mentor”. 212 En annan 
benämning på en sådan bibliotekarie är ”answer man”, det vill säga en manlig bibliotekarie 
som har svaret på alla frågor i huvudet.213 I mitt undersökningsmaterial har jag inte funnit 
någon manlig bibliotekarie som skulle kunna kallas för lärdomsgiganter men däremot be-
skrivs alla bibliotekarier som mycket belästa och som människor som lägger stor vikt vid 
bildning och kultur. 
 
I Midsommarvals återfinns bibliotekarien Hans-Jörgen som en biperson i romanen. Han be-
skrivs främst utifrån den medelålders Johannas ögon. Johanna har i cirka tjugofem år levt helt 
för sin son Magnus. Hon inser dock att han snart inte längre kommer att behöva hennes om-
sorger och hon börjar nu se sig om efter en partner och tror att Hans-Jörgen gått och väntat på 
henne i alla år eftersom han fortfarande är ungkarl. Hon klär upp sig i en utmanande klänning 
och beger sig till biblioteket: 
 

Han [Hans-Jörgen] såg okammad och lite torr och sliten ut. När han satt sig på en skrivbordsstol som 
han nästan flöt ihop med tog han på sina glasögon som han placerade långt ner på näsan. […] Han hade 
en mellanbeige kofta utanpå en blekgul skjorta som var uppknäppt i halsen. Hon skymtade ett guldhals-
band i öppningen och en likadan guldlänk runt handleden.214 

 
Hans-Jörgen beskrivs liksom Desirée i Grabben i graven bredvid som färglös, dessutom är 
han så oansenlig i sitt yttre att han nästan blir ett med inredningen. Åsikten att bibliotekarier 
ska vara diskret klädda, gärna i brunt eller i beige, verkar ha gamla anor. Daniel Liestman 
refererar i sin artikel ”Looking Back to the Future” till att i en text från 1902 anges att den 
korrekta färgen på bibliotekariers kläder bör vara blekt brun. 215 Denna uppfattning om att bib-
liotekarier bör klä sig diskret och propert och helst i bruna eller beiga nyanser är fortfarande 
väldigt vanligt förekommande och återkommer ofta i de skönlitterära skildringarna. Hans-
Jörgens färglöshet förstärks ytterligare på andra ställen i romanen, bland annat sägs det om 
honom att han har ”ljusa ögonfransar” (s. 25) och att han ser ”lite maläten ut” (s. 27). I be-
skrivningen av Hans-Jörgen återkommer uppfattningen att en bibliotekarie är en person som 
inte är intresserad av det kroppsliga och att detta även speglas i val av kläder och i ett ointres-
se att vilja försköna sig. Hur man vill klä sig, om man vill vara uppseendeväckande eller dis-
kret klädd, är ju en personlig smakfråga men den uppfattning som ofta återkommer i skönlitte-
rära skildringar av bibliotekarier är att den mer dämpade klädstilen i sig skulle vara någonting 
som är negativt. Som läsare får man intrycket att det är hämmade eller rigida personer som 
klär sig i beiga och bruna nyanser och att kläder och utseende hänger ihop med en persons 
hela personlighet. Ofta framstår det som att en bibliotekarie är en person som är rädd för att 
väcka uppmärksamhet och att synas. Det enda som sticker ut i Hans-Jörgens utseende är 
guldhalsbandet och guldarmbandet vilket jag tolkar som att han ändå inte är så torr och oin-
tresserad av flärd som det första intrycket gör gällande. I slutet av romanen visare det sig ock-
så att han har vissa oväntade drag i sin personlighet och att han inte alls gått och trånat efter 
Johanna under alla år. Hans-Jörgen vinner en storvinst på lotteri och beslutar sig för att åka 
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jorden runt. Han bjuder även med Johannas son Magnus på resan för att bland annat få bort 
honom från sin dominerande och krävande mor. 
 
Ser man på hur Hans-Jörgen beskrivs utifrån Nikolajevas abstrakta scheman så är det inte 
med så många typiskt manliga termer som han karaktäriseras. Det enda tydligt manliga draget 
är att han beskrivs som beskyddande mot andra. Detta kan dock även ses som att han till sin 
karaktär är omtänksam och omsorgsfull vilket då, sett utifrån schemat, skulle vara ett mer 
kvinnligt karaktärsdrag. Enligt Widenberg är det vanligt att framställa manliga bibliotekarier 
med tydliga feminina drag i romaner.216 Hans-Jörgens karaktär är dock dynamisk eftersom 
den utvecklas under handlingens gång.   
 
Hela tiden i romanen återkommer uppgiften om att Hans-Jörgen är ungkarl, det framkommer 
dock inte om han är det av fritt val eller inte. Jag får snarare intrycket av att Hans-Jörgen är 
homosexuell och att hela hans livsstrategi har gått ut på att inte sticka ut alltför mycket i det 
lilla västkustsamhälle där romanen utspelas. Detta nämns dock inte uttryckligt i romanen utan 
jag har i min läsning valt att tolka gestaltningen av Hans-Jörgen på detta sätt. 
 
En annan inbiten ungkarl är Oliver C. Johansson, huvudpersonen i romanen Ich bin ein Bibli-
othekar!. Orsaken till att Oliver är ungkarl beror snarast på att han beskrivs som totalt ofö r-
mögen till vanliga mänskliga relationer och att han framställs som en i det närmaste asexuell 
person. Över huvud taget kan beskrivningen av Oliver liknas vid den av ett barn, både till 
tankar och känslor, och därför skulle det inte passa in om han var gift och hade familj. Ett 
exempel på Olivers naivitet är att han tolkar allt som de andra romankaraktärerna säger till 
honom bokstavligt och att han är oförmögen att förstå att personer kan ha elaka baktankar 
eller att de skulle vilja honom något ont: 
 

- Brevet, Oliver, vad tycker du om brevet? 
- Jag anser nog att det bekräftar att Stadsbiblioteket har fått en ytterst kompetent och visionär chef. Det 
behövs ett nytänkande. Själv ska jag ansvara för den nya föreläsningsserien ”Måndagsintellektet”, sa 
jag. 
- Den där kvinnan är inte att leka med, det säger jag bara, klämde Lennart ur sig på sin distinkta norr-
bottniska. 
- Jag har aldrig lekt med någon kvinna, sa jag avvaktande, och jag har heller inga avsikter att göra det i 
framtiden heller. Vad menar du? 
- Tror hon att vi är idioter? Omorganisering och noggranna arbetsbeskrivningar, och så en utvecklings-
konsult? Vad i hela friden gör en utvecklingskonsult? Kan du säga mig det, Oliver? 
- Jag är säker på att Eva Larsson ser till Stadsbibliotekets bästa. 
- Är det därför du fått kicken från informationsdisken? Katrin berättade det för mig. Jag är ledsen, Oli-
ver. 
- Allting har sin tid, citerade jag, och varje företag under himmelen har sin stund. Födas har sin tid, och 
dö har sin tid. Plantera har sin tid, och ryckas upp har sin tid, sa jag. 
- Varför är du alltid så förstående? Kan du aldrig bli arg?217 

 
Bilden av Oliver C. Johansson är nästan ett skolexempel på hur en stereotyp bibliotekarie kan 
framställas:   

För mig hade livet verkligen fått en mening i och med antagningsbeskedet till Bibliotekshögskolan i 
Borås.218 
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- Det visste jag första gången jag träffade dig i Mariekäll, Oliver. Du har den rätta läggningen för detta 
yrke. Den asketiska och intellektuella uppfostran du fått och din i denna tid så märkvärdigt puritanska 
hållning är något du kommer att ha stor nytta av i din bibliotekariegärning. 219 

 
- Vad vill du dricka, Oliver? undrade Brynjar. 
- Juice, sa jag. Apelsinjuice. 
- Ska du inte ha en öl för en gångs skull? sa Katrin.  
- Nej tack. Jag dricker inte alkoholhaltiga drycker. Jag är lycklig ändå, sa jag, jag är ju bibliotekarie.220  

 
Men även Oliver har vissa mer oväntade karaktärsdrag vilka avviker från stereotypen: 
 

Jag måste tillstå att jag i många år har attraherats av svarta läderbyxor. 
Ja, jag inser att det låter märkligt för en man som jag. 
Fostrad i ett relativt asketiskt och puritanskt hem. 
Men det har verkligen ingenting med min barndom att göra.221  

 
-Oliver, har du skaffat skinnställ? Det trodde jag fan inte om dig, yttrade sig Lennart på sin renaste 
norrbottniska. Har du gått med i Dirty Librarians? 222 

 
Men eftersom Olivers stereotypt tecknade karaktär både är en förutsättning för händelseut-
vecklingen i romanen och samtidigt innehåller ett stort mått av humor så är det svårt, anser 
jag, att uppfatta den som en negativ bild. Oliver framstår snarare som ett slags antihjälte och 
en tragikomisk karikatyr som både har rollen som motvikt, spegel till den karriärhungriga 
chefen, Eva Larsson, samtidigt är han svaret på alla maktlystna chefers önskan om hur en an-
ställd ska vara. Oliver är hela tiden positivt inställd till den nya bibliotekschefen och ser inte, 
som de övriga anställda, hur hon kör över folk för att få igenom sina planer. Vissa i persona l-
gruppen reagerar på att Oliver hela tiden är så positiv till Eva Larsson och anser att han 
”slickar”.(s. 87) Han kan dock inte reagera annorlunda eftersom det skulle strida mot hans 
karaktär i romanen. Bibliotekschefen blir till slut smickrad av Olivers hyllningar av henne, 
speciellt efter det han framfört en specialskriven sång till henne på en personalfest, och roma-
nen slutar när Oliver just blivit utsedd till vikarierande bibliotekschef då Eva Larsson erbju-
dits en tjänst i Bryssel. 
 
Sett genom det abstrakta schemat kan man inte säga att Oliver beskrivs i varken övervägande 
manligt eller kvinnligt stereotypa termer. Han är däremot konsekvent beskriven med termer 
som puritan, nykterist, asketisk samt som en lycklig bibliotekarie. Detta är begrepp som mest 
av allt är till för att ge en tydlig stereotyp bibliotekariebild. De övriga manliga biblioteksan-
ställda som förekommer i romanen, som bibliotekarien Lennart samt biblioteksassistenten 
Brynjar, är inte alls stereotypt skildrade. De beskrivs både som personer som tar sitt arbete på 
allvar men som även kan se igenom den nya chefens maktbegär, gå och ta en öl på krogen 
samt beter sig över huvud taget som de flesta människor gör. 
 
I Jag ska göra natt till dag: En kärleksroman förekommer bibliotekarien Nikolaus Shade som 
är 44 år och frånskild sedan ett antal år. Bokens huvudperson är läraren Minna som arbetar på 
den skola där även Nikolaus arbetar i det kombinerade skol- och folkbiblioteket. Minna är i 
35-års åldern och sedan flera år tillbaka gift med en man som heter Erik. Paret är barnlöst men 
Minna har under åren fått flera missfall, vilka satt djupa spår i henne. Minna är över huvud 
taget psykiskt instabil och pendlar mellan depression, mani och däremellan likgiltighet. Hon 
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blir fixerat förälskad i Nikolaus och läser in en mängd olika betydelser i hans beteende och i 
det han säger. Eftersom Nikolaus främst skildras genom Minnas ögon i romanen blir bilden av 
honom svårtolkad då den är beroende av hennes psykiska tillstånd. Hans utseende beskrivs av 
henne som: 
 

Nikolaus var spenslig och tog sig fram som ett barn överallt, han rörde sig utan att stöta till föremål och 
bullra. Han hade en vig och nätt kropp, hans gester var finfördelade och måttfulla. Allt var hudnära på 
honom, strumporna, västarna, pullovrarna, allt satt tätt. Han bar ofta lavendel och beigt, han klädde sig 
inte snobbigt men vackert. Hans kropp var vesslelik. […] den påminde mig om en väluppfostrad fransk 
skolpojke.223  

 
Trots att Minna i den här scenen ser okritiskt och förälskat på honom är det återigen den ste-
reotypa bilden, det vill säga att en bibliotekarie är en person som är mycket kontrollerad samt 
föredrar beigefärgade kläder eller andra diskreta färger, som förmedlas. Nikolaus beskrivs 
dock även genom andra romanpersoner samt genom sina egna tankar så det är inte enbart 
Minnas åsikter och känslotillstånd som påverkar bilden av honom. Av en kollega beskrivs 
Nikolaus som ”prudentlig som vanligt” (s. 41), det vill säga som en person som nästan är allt-
för noggrann och ordentlig. Nikolaus beskrivs av flera personer i romanen som ”reserverad 
och restriktiv” till sitt sätt. (s. 43) Endast gentemot den före detta hustrun har han vågat visa 
känslor. Efter det att hon lämnat honom är han deprimerad, enligt kollegan Flygström lider 
han av: 
 

Varannandagsdepression, är det inte så man brukar kalla det, undrade Flygström. I går var du tungsint 
och trög, du bara satt, idag löper du som en yngling och tycks ha kraft för allt. Hänger det ihop med 
dina piller? 224 

 
Nikolaus påstår att han måste ta smärtstillande medel på grund ”av tandlossning och sviter 
efter en depression” (s. 188) men alla andra uppfattar honom som tablettmissbrukare. Depres-
sionen och missbruket gör att han är oberäknelig och har svårt att göra ett bra jobb: 
 

Flygström hade också klagat över hans sätt att sköta biblioteket, han hade sagt att andra skol- och folk-
bibliotek av samma storlek kunde ta emot upp till 100 klassbesök per termin. Kunde Nikolaus då för-
svara att deras välutrustade annexbibliotek aldrig haft mer än 25-30 skolklasser på motsvarande tid? 
[…] Dessutom fanns det saker att anföra mot kvaliteten på biblioteksarbetet, likaväl som det var befogat 
att påpeka försummelserna mot skolsektorn. Biblioteket som helhet var vanskött och Nikolaus oförmå-
ga att reformera och arbeta undan var en hämsko för hela personalen. 
Jag gör så gott jag kan, hade han svarat, men efteråt tänkte han att svaret kanske inte var korrekt, han 
visste inte längre vad han kunde och hur stor hans förmåga var, han gav ofta upp halvvägs, lät böckerna 
ligga ouppackade i lådor och underlät att göra förteckningar över nyinkommen litteratur. Han kunde 
gett Carita [bibliotekskanslisten, min anmärkning] i uppgift att göra dessa saker, men det hade han inte 
heller gjort. Däremot mindes han andra samtal han haft med Carita. Nyligen hade han läxat upp henne 
för att hon varken kände till betydelsen av Noea eller Koaf. […] Han kom ihåg sin egen ton den gången, 
den hade varit syrlig och raljant men samtidigt väluppfostrat lågmäld.225  
 

Nikolaus framställs som en ganska uppgiven person som håller andra människor på avstånd. 
Han är medveten om Minnas förälskelse i honom samt hennes instabilitet. När en kollega frå-
gar vad han ska göra med Minna svarar Nikolaus att ”jag föredrar att inget göra” (s. 201), det 
vill säga han drar sig undan och avvaktar istället för att reda upp saker och ting. I slutet av 
romanen framkommer det varför han hela tiden är så reserverad mot andra när han säger: ”Jag 
står inte ut med att bli avvisad…”. (s. 210)  
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Bilden av Nikolaus är en näst intill helt ensidig negativ bibliotekariestereotyp sett med det 
abstrakta schema som hjälp. Han beskrivs som en person som i det närmaste lever som en 
enstöring och som skyggar inför närmare relationer med andra människor. På ett ställe i ro-
manen tänker Minna om Nikolaus att: 
 

Inte för inte hade han valt att bli bibliotekarie, ett bokligt, torrt jobb fjärran från känslor och hårda kon-
frontationer. 226 
 

Även hans efternamn Shade, som på svenska betyder skugga, antyder att detta är en person 
som lever vid sidan av och som inte är delaktig i samvaron med andra. Nikolaus är en platt 
beskriven person som inte utvecklas i berättelsen. 
 
Ytterligare en bibliotekarie som, i varje fall inledningsvis i romanen, beskrivs som inbiten 
ungkarl är Markus i Den blå vänthallen. Eftersom syftet med romanen är att skildra hur kon-
traster dras till varandra och vilka förvecklingar som kan uppstå mellan två totalt skilda per-
sonligheter så är Markus övervägande stereotypt skildrad. Redan som barn var han, enligt sin 
omgivning, annorlunda på ett negativt sätt: 
 

- Pojken lever ju inte på riktigt. Han lever genom böckerna, klagade fadern. Han blir blekare för varje 
dag. Han är den förste i min släkt som är närsynt.227 

 
Liksom Oliver i Ich bin ein Bibliothekar verkar Markus ha varit predestinerad att bli just bib-
liotekarie på grund av sin personlighet. För Markus är biblioteksarbetet så naturligt att han 
verkar fullärd från första arbetsdagen:  
 

Markus suckade. Lisa var fullständigt hopplös. De var jämgamla och hade arbetat lika länge på biblio-
teket sånär som på en dag. Markus hade börjat en dag före Lisa och när han visade henne tillrätta och 
satte henne in i alla biblioteksväsendets mysterier var hon övertygad om att han hade jobbat där i minst 
tre år.228 

 
I romanen nämns att Markus haft ett flertal förhållanden och verkar ha framgång hos det mot-
satta könet: 
 

Han fick ofta beundrande blickar från kvinnorna som ansåg att han var världsfrånvänd och borde tas 
om hand.229 

 
Man får dock inte uppfattningen att han bott ihop med någon av kvinnorna som han varit till-
sammans med utan snarare att han hållit sig på sin kant och värnat sitt oberoende. På grund av 
att hans lillasyster Agnes omkom i en drunkningsolycka när Markus var liten är han också 
helt emot att skaffa barn eftersom han inte vågar ta på sig ett sådant ansvar eller bli så sårbar 
inför någon. Det är först vid nästan femtio års ålder som Markus för första gången blir passio-
nerat förälskad i och med att han träffar Samantha. Varför Markus blir så kär i Samantha är 
lite svårt att förstå eftersom hon förkroppsligar allt det som han ogillar – hon är obildad, bo-
hemisk och taktlös. Kärleken till Samantha innebär att Markus börjar förändra sitt sätt och sin 
person, nu vill han både gifta sig och få barn. Samantha däremot förändras inte genom mötet 
med Markus utan hon förblir densamma romanen igenom. 
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Utifrån Nikolajevas analysschema av romankaraktärer kan man se att Markus är en dynamisk 
karaktär som utvecklas. Däremot är han platt gestaltad, han har få karaktärsdrag och det är 
svårt att tänka sig Markus som en levande person utanför romanens kontext. 
 
Genusteoretiskt är det intressant att se att Markus liksom de andra ogifta manliga bibliotekari-
erna i mitt material, inte är missnöjd med att leva ensamma. De behöver varken fru eller barn 
för att bli så kallat hela människor. Tvärtom månar de om sitt oberoende och jämfört med 
ogifta kvinnliga bibliotekarier är avsaknaden av familj ingen större brist hos dem eller något 
som deras person döms efter. 
 
I novellen ”Självförtroende” som ingår i samlingen Riktig kärlek återfinns biblioteksassisten-
ten Leif. I mitt undersökningsmaterial skiljer han sig från många av de övriga manliga biblio-
teksanställda eftersom han både har barn, har varit gift samt haft ett antal andra relationer med 
kvinnor. Det sägs inte uttryckligt i novellen hur gammal Leif är men jag antar att han är i fem-
tioårsålder eftersom han har vuxna barn. Leif beskrivs som en person med dragning åt new 
age rörelsen. Han håller bland annat på med meditation och intresserar sig för andliga frågor. 
Han beskriver sig själv som: 
 

Har inga särskilda maktanspråk, tror jag. Ändå vet jag rätt bra hur jag vill ha mitt liv. […] 
Det har tagit mig lång tid att hitta min rytm. Att tycka att jag får vara som jag är. Jag vill att det ska vara 
något utsträckt över tillvaron, som en strand. Något som är varmt under fötterna. Det går ju stick i stäv 
med hur allting ska fungera. […] 
Biblioteksassistent är ett sånt där jobb som passar mig. De fattade också genast förtroende för mig på 
biblioteket. De behövde nån som var lugn och trygg eftersom det också användes som skolbibliotek, 
och jag hade ju jobbat en hel del med ungdomar.230  

 
Man kan tolka det så att i novellen framförs uppfattningen att biblioteksarbete är passande för 
personer som saknar maktanspråk och som tycker att kraven i det övriga samhället är alltför 
hårda och hetsande. Detta anser även den andra karaktären i novellen, läraren Dagmar, som 
dock mot sin vilja blir attraherad av honom: 
 

Första gången jag la märke till honom tänkte jag bara: En slashas. Andra gången märkte jag att något 
drog. Jag började prata med honom och då var det omedelbart klippt. Det var hans ögon. Något drag 
som man skulle kunna kalla liderlighet.231  
 

Å andra sidan kan man se beskrivningen av Leif och hans anställning som biblioteksassistent 
att man på bibliotek och bland dem som är anställda där har en mer förstående attityd till 
människor som avviker en aning från rådande normer och att det därför är en positiv bild av 
bibliotekarier och biblioteksassistenter som ges i novellen. Om man ska uppfatta Leif som 
misslyckad på grund av sin brist på maktanspråk och sitt arbete är till viss del en personlig 
tolkningsfråga. Jag anser dock inte att Leifs livsinställning och yrkesval skildras negativt i 
novellen, hans funktion är mer att visa på ett alternativ till den mer gängse uppfattning om 
karriär och framgång som Dagmar är den som får förespråka. 
 
Med hjälp av det abstrakta schemat ser man att Leif inte beskrivs på ett traditionellt manligt 
sätt i novellen. De ord som främst karaktäriserar honom är ”lugn och trygg” (s. 114), ”ett rik-
tigt flummo” (s. 131), ”hoppat från det ena jobbet till det andra” (s, 120), ”brist på machoatti-
tyd” (s. 121) samt att han är intresserad av människor (s. 115). Bilden av Leif blir ganska rund 
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och dynamisk på det sättet att man kan föreställa att karaktären lever vidare utanför novellens 
ram. 
 
Genusteoretiskt kan man tolka att arbete på ett bibliotek inte är någonting en som vill få en 
position, eller makt, i samhället skaffar sig. Biblioteksarbete för en man passar däremot om 
han, liksom Leif, inte är maktlysten. Det motsatta verkar gälla för kvinnliga bibliotekarier 
som genom sitt yrke tillskrivs en maktposition gentemot låntagarna. 
 
Den enda manliga bibliotekarien i mitt undersökningsmaterial som både är gift och har familj 
samt framställs på ett mer allmängiltigt, eller normalt, sätt är Johan Bokblad som förekommer 
i romanen Snöleopardens år. Skildringen av Johan får man som läsare genom den 15-åriga 
Vendelas ögon. För sin nya brevvän Karin berättar hon om sitt liv och om sina känslor. Ven-
dela och hennes familj är nyinflyttade i en liten ort på landsbygden och Vendela tycker att det 
mesta där är tråkigt: 
 

Men i pappas plugg finns tack och lov räddningen: biblioteket. Utan bibblan skulle jag dö. […] Lika bra 
du får veta: jag är knallkär i bibliotekarien, Johan Bernhard Bokblad. Han är otroligt lik agent Fox 
Mulder i Arkiv X. Mörkhårig, jättevackra gröna lugna ögon. Ganska lång, skitsnygg. SEXIG. Du skulle 
se hans häck!! Tyvärr är han gift och rätt så gammal (35)…232  

 
Det är dock inte bara Vendela som faller för Johans charm. Även hennes mamma, Madde, gör 
det och hon och Johan inleder ett förhållande. Vendela blir mycket arg och besviken på dem 
båda när hon råkar avslöja deras förhållande men hon förlåter sin mamma efter ett tag och kan 
tala med henne om det som hänt: 
 

”Vendela”, mumlade hon, ”jag älskar bara pappa, det vet du väl. Men Johan…han…tja, han är så an-
norlunda. Han uppmuntrade mig att söka till utbildningen. Pappa har aldrig riktigt haft tid att bry sig, 
tyvärr”. 
Det är sant. Johan var/är annorlunda… En såpbubble-dröm 233 

 
Johan är inte bara snygg och charmig, han framställs även som intellektuell och som en stor 
bokälskare. Men samtidigt beskrivs han som en aning omogen, som en man som helst vill 
regissera rockvideos men som i slutändan väljer att ta familjen med till Jönköping där han fått 
en tjänst som kulturchef. En viktig skillnad, gentemot flera av de andra manliga bibliotekari-
erna, är att Johan inte beskrivs som någon intellektuell snobb trots att han framställs som 
mycket beläst: 
 

”Betyg är tjafs, Vendela”, säger Johan. ”Livskvalitet, det är det det hela handlar om”. 234  
 
Det är ganska svårt att placera in gestaltningen av Johan i Nikolajevas abstrakta schema. De 
omdömen som främst kopplas till honom är Vendelas åsikter som att han är ”skitsnygg” (s.17) 
samt att ”han är bara så skitsexig” (s. 41). Dessa omdömen avspeglar främst Vendelas känslor 
men är i och för sig ovanliga omdömen i samband med beskrivningen av en bibliotekarie. 
 
Det positiva med bibliotekariebilden i Snöleopardens år är att Johan Bokblad framställs som 
en helt normal människa med både fördelar och brister. Hans gestalt visar en människa som 
både kan vara en bra och engagerad bibliotekarie samtidigt som den också visar på en vanlig 
människas drömmar och tillkortakommanden. 
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Sammanfattning: Ingen av de manliga bibliotekarierna i mitt undersökningsmaterial framställs 
som lärdomsgigant, vilket ofta sägs vara en vanlig stereotyp bild när det gäller manliga biblio-
tekarier. Alla bibliotekarier i mitt material är dock mycket belästa och intresserade av littera-
tur i olika former. För manliga bibliotekarier i skönlitterär form är det inte heller de mest tra-
ditionella könsstereotypa dragen som dominerar framställningarna. Författare väljer istället 
gärna att låta de manliga bibliotekarierna vara en aning veka eller på annat sätt uppträda avvi-
kande jämfört med vedertagna normer. De flesta manliga bibliotekarierna gestaltas som inbit-
na ungkarlar. Endast en av bibliotekarierna i mitt material är gift och har barn. Bland beskriv-
ningarna av manliga bibliotekarier förekommer både platta karaktärer, vika inte utvecklas 
nämnvärt under den tid som romanernas handlig utspelas, och runda karaktärer där en utveck-
ling sker och där man kan föreställa sig att karaktären har ett liv utanför själva texten. 
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6 Intervjuer 
 
Jag har genomfört tre öppet riktade intervjuer där jag använde mig av en intervjuguide som 
underlag och som stöd. (Se Bilaga I) Intervjuerna tog cirka en timme åt gången. Vid alla till-
fällen hade jag och informanten möjlighet att sitta ostört på respektive informants arbetsrum 
eller annat ledigt kontorsrum på det bibliotek de arbetar. Informanterna är mellan 30-40 år 
gamla och alla tre är kvinnor. De har alla studerat vid Bibliotekshögskolan i Borås, två av 
informanterna har dock ännu inte slutfört sina magisteruppsatser men alla har arbetat mellan 2 
till 5 år vid olika folkbibliotek, de har även erfarenhet från arbete vid andra typer av bibliotek 
och från arbete som biblioteksassistent. 
 
 
6.1. Genomgång av intervjusvar 
 
Informanterna uppgav olika orsaker till varför de valt att utbilda sig till bibliotekarier. En or-
sak som nämndes var nyfikenhet, dels på den kunskap som finns i böckerna och dels intresse 
för vad andra människor läser. En av informanterna uppgav att hon blev tipsad av en vän att 
bli bibliotekarie eftersom vännen i fråga ansåg att det var ett jobb som kunde passa henne på 
grund av hennes sociala förmåga och kunskapsintresse. Önskan att arbeta med barn och litte-
ratur uppgav ett par av informanterna som avgörande faktor vid utbildningsvalet. 
 
När det gällde frågan om tidigare yrkeserfarenhet visade det sig att två av informanterna tidi-
gare arbetat inom förskolan eller skolan samt att alla tre hade en pedagogisk utbildning vid 
sidan av bibliotekarieutbildningen. 
 
De arbetsuppgifter informanterna har som bibliotekarier är mycket varierande, de arbetar med 
så vitt skilda saker som att vara webbredaktör, kultursamordnare, inköpsansvarig, ha budget-
ansvar för en avdelning, träffa BVC-grupper, boksamtal samt handledning av nyanställda. 
Alla sade sig trivas med sitt arbete trots att det ibland kunde kännas en aning stressigt och 
splittrat. De tyckte alla att de hade fria och självständiga yrken. Kontakten med låntagarna 
upplevde alla som någonting positivt och man fick ofta att uppskattning från dem. En infor-
mant uttryckte att det är ett viktigt arbete att vara folkbibliotekarie. 
 
Den syn man hade på biblioteksarbete före det att man själv börjat utbilda sig var ganska or-
dinär, antar jag, eftersom informanterna uppgav att det var folkbibliotekarier man tänkte på 
som bibliotekarier och att man inte hade klart för sig att det fanns olika typer av bibliotekarier. 
Denna kunskap kom under utbildningen och då fick man även kunskapen om arbetes bredd. 
Två av informanterna uppgav att de under utbildningen inte tänkte sig att bli folkbibliotekarier 
utan att de då var mer inställda på att i framtiden arbeta på företags- eller forskningsbibliotek. 
Just folkbibliotekarieaspekten gavs inget större utrymme, eller status, under utbildningen an-
såg ett par av informanterna. En av informanterna tyckte att hon fick en bibliotekarieidentitet, 
det vill säga att hon kände sig som bibliotekarie, efter utbildningen. De övriga två sade sig 
dock inte ha fått det och att yrkesidentiteten kommit först efter det att man varit yrkesverksam 
ett tag. 
 
Reaktionerna från vänner och bekanta över valet att bli bibliotekarie varierade enligt infor-
manterna, alltifrån positiva omdömen om bibliotekarier till åsikten om att bibliotekarier är 
tråkiga äldre damer. Få förstår varför utbildningen behöver vara så lång eller att bibliotekarie-
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yrket har så stor bredd som det har. Alla informanterna hade fått reaktioner på att biblioteka-
rieyrket var ett lågavlönat yrke. 
 
Från låntagarna har informanterna nästan enbart upplevt att reaktionerna på deras arbete varit 
positivt. En av informanterna fick ibland förvånade kommentarer över att det fanns så unga 
bibliotekarier. En vanlig uppfattning bland låntagarna, enligt informanterna, är att de tror att 
man som bibliotekarie läst alla böckerna på biblioteket. 
 
Informanternas upplevelse av bibliotekariers status och image i samhället var att den är låg 
om man ser till utbildningens längd samt till bibliotekariers lönenivå. En informant ansåg att 
statusen är relativt hög om man bortser från lönen samt att IT-utvecklingen medverkat till att 
bibliotekariers status höjts. En annan av informanterna angav slitna lokaler, vilket finns på 
många folkbibliotek till följd av pengabrist, som en faktor som innebär att statusen är lägre än 
vad den kunde vara. Många deltidsarbetande inom bibliotekariekåren sänker yrkets status 
eftersom det ses som en bisyssla, ansåg en informant. Förslag från informanterna på saker 
som kan höja statusen var bland annat att synliggöra yrket bättre, skapa fler kontakter utåt i 
samhället och göra biblioteken till en mötesplats för olika institutioner och organisationer. 
Varje folkbiblioteksenhet måste tillåtas att sticka ut mer från den övriga organisationen – som 
det är nu får ingen enhet märkas mer än någon annan, enligt en informant. Individuella löner 
ansåg en annan vara ett medel för att höja lönenivån och därmed även statusen för biblioteka-
rier. 
 
På min fråga om informanterna reagerat, eller uppmärksammat några bibliotekariebilder som 
förekommit i skönlitteratur eller annan form av populärkultur blev svaren ganska likartade 
från de tre informanterna. Ingen hade reagerat i så stor omfattning på bibliotekariebilder i po-
pulärkulturella medier, de enda exemplen som alla kunde dra sig till minnes var bibliotekarien 
Desirée i romanen Grabben i graven bredvid samt Sally, bibliotekarien i TV-serien med 
samma namn. När det gällde skildringen av Desirée tyckte en av informanterna att det i roma-
nen inte hade någon egentlig betydelse att hon är bibliotekarie eftersom det främst är motsätt-
ningen mellan de intellektuella och icke-intellektuella som är bokens kärna. En annan info r-
mant ansåg att i skildringarna av Desirée och Sally så är deras yrken inte av så stor betydelse, 
det vill säga att de är bibliotekarier är i sig inte avgörande för hur man valt att framställa dessa 
kvinnor. En informant trodde att orsaken till att författare väljer att kalla någon bibliotekarie 
kan vara på grund av att det är ett publikt arbete, det vill säga en bibliotekarie är lätt att söka 
upp och ta kontakt med för övriga romangestalter. Ingen av informanterna ansåg att negativa 
stereotyper var något stort problem. Att bibliotekarier uppfattas som lite tråkiga spelar inte så 
stor roll eftersom detta är något som går att överbrygga. ”Hysch bilden” av bibliotekarien med 
hårknut eller velourkläder upplevde en av informanterna dock som ganska stark hos allmän-
heten. Denna informant påpekade dock att i dagspressen tyckte hon sig ha mött en mer nyan-
serad och modern bild av bibliotekarier. Bibliotekarieyrket framställs i dagstidningar ofta som 
ett attraktivt framtidsyrke och det kopplas även samman med andra yrkesgrupper som infor-
matör och liknande.   
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7 Slutdiskussion 
 
Syftet med här uppsatsen var att undersöka vilka bibliotekariebilder som kan återfinnas i ett 
antal svenska romaner. Det är ingen fullständig undersökning av alla svenska romaner där 
bibliotekarier eller beskrivningar av bibliotek förekommer. Jag har istället valt ut ett antal 
romaner som jag ansett rimliga att undersöka utifrån uppsatsens frågeställning och problem-
formulering. I litteraturundersökningen har jag valt bort romaner som skrivits före 1980-talet 
eftersom jag i möjligaste mån ville undersöka den bibliotekariebild som existerar idag. Jag har 
även uteslutit romaner vars handling utspelas i en alltför avlägsen historisk tid. Urvalet av det 
skönlitterära materialet går naturligtvis att diskutera och det kunde ha gjorts på flera olika sätt, 
Jag kunde till exempel ha haft en annan tidsintervall på materialet samt gjort en uppdelning 
mellan så kallade ungdoms- och vuxenromaner för att jämföra bibliotekariebilderna i dem 
men detta får jag dock lämna vidare till framtida forskning i ämnet att göra.       
 
Det resultat jag kom fram till i litteraturundersökningen jämförde jag med vad tre yrkesverk-
samma bibliotekarier ansåg om sin yrkesroll samt hur de trodde att yrket uppfattas av andra. 
Detta främst för att kunna komplettera och nyansera den bild som framträdde i den skönlitte-
rära analysen. En brist, när det gäller intervjuerna, är att jag inte fann några manliga informan-
ter. Det hade varit intressant, inte minst ur ett genusperspektiv, att se om erfarenhe terna skiljer 
sig åt mellan manliga och kvinnliga bibliotekarier 
 
I arbetet med att analysera de skönlitterära verken samt intervjuerna tog jag även med mig 
kunskapen från tidigare forskning om bibliotekarieyrkets utveckling, yrkets status och image 
samt den fiktiva bibliotekariebilden vilket redovisades i kapitel 2. Detta för att få en bättre 
förståelse av dagens bibliotekariebilder och kunna sätta in dem i ett sammanhang.  
 
Det övergripande perspektivet i uppsatsen har varit litteratursociologiskt eftersom jag genom 
att analysera olika skönlitterära verk ville försöka se vilka bilder det finns om bibliotekarier i 
dagens samhälle. Jag har använt skönlitteraturen ”som en spegel av samhället” och därmed 
växlat mellan två olika sorters bibliotekariebilder: den verkliga och den som gestaltas i fiktio-
nen.235  Att på detta sätt använda skönlitteratur för att beskriva verkligheten har både fördelar 
och nackdelar. Men min åsikt är att skönlitteraturen kan hjälpa till att tydliggöra fenomen och 
därmed göra dem gripbara och möjliga att debattera och att detta ändå överväger eventuella 
nackdelar som en sammanblandning av bilderna kan medföra. Skönlitteratur och andra former 
av media har ju även stor del i att forma de bilder vi har av olika företeelser vilket gör dem 
intressanta att analysera ur ett litteratursociologiskt perspektiv. För att analysera de skönlitte-
rära verk som ingått i min undersökning valde jag att använda mig av olika teorier och kvali-
tativa metoder. Vid litteraturanalyserna kombinerade jag hermeneutisk tolkningsmetod med 
analysmetoder för berättarteknik. Eftersom bibliotekarieyrket är ett kvinnodominerat yrke så 
var det intressant att till de litterära analyserna även lägga ett genusperspektiv för att undersö-
ka i vilken mån de litterära personernas kön påverkat författarnas gestaltning av dem. Även 
till analyserna av intervjuerna med de tre yrkesverksamma bibliotekarierna har jag använt den 
hermeneutiska metoden som utgångspunkt. Hermeneutik valde jag eftersom det är viktigt att 
försöka se till helheten i ett skönlitterärt verk när man tolkar det även om det bara är en korta-
re del av verket som ingår i själva analysen. Jag ansåg att vissa tidigare analyser om bibliote-
kariebilden i skönlitteraturen ibland byggde på ganska korta och lösryckta citat. Min egen 
förförståelse, eller förståelsehorisont, var att jag trodde att bibliotekariebilderna nog skulle 
visa sig vara mindre stereotypa än vad många tidigare skribenter ansett och att detta skulle 
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framkomma vid en grundlig hermeneutisk analys. I detta fall måste jag dock konstatera att 
min egen förförståelse i de flesta fallen var felaktig och att det överlag är den negativa och 
stereotypa bilden som dominerar bland gestaltningarna i mitt undersökningsmaterial. Med 
Nikolajevas abstrakta schema som grund kunde jag vid analyserna se om och på vilket sätt en 
romankaraktär var stereotypt gestaltad vilket jag fann användbart för min undersökning. 
 
I de litteraturanalyser jag genomförde framkom att många av de bibliotekariebilder som för-
medlas i romanerna i många fall är stereotypa och gammalmodiga. Detta visar sig tydligt i 
gestaltningar av bibliotekariernas arbetsuppgifter. Arbetet beskrivs oftast som väldigt enkelt 
och rutinbaserat utan större intellektuella utmaningar. Att bibliotekarier i de flesta fall har en 
högskoleutbildning är ingenting som framkommer särskilt ofta i romanerna. En bibliotekaries 
främsta uppgift, enligt flera av de gestaltningar som förekommer i romanerna, är att kunna ge 
lästips till låntagarna samt att ha god kännedom om det egna bibliotekets bestånd. Av den nya 
tekniken eller att datorn numera är ett av de främsta arbetsredskapen för en bibliotekarie 
märks inte mycket i de skönlitterära skildringarna men det kan bero på att i mitt skönlitterära 
material är de flesta romanerna skrivna före år 2000 och därför finns där inte så många skild-
ringar av modern datorteknik. Förhoppningsvis kommer bibliotekariers arbetsuppgifter att 
gestaltas mer varierat och modernt i framtida litterära skildringar. Det omoderna drag som jag 
fann i skildringar av biblioteksarbete beror nog även delvis på att många personer har en 
nostalgisk syn på vad ett bibliotek är och att detta även gäller för författare som i skönlitterär 
form skildrar yrkesverksamma bibliotekarier. Att en onyanserad och gammalmodiga bild av 
bibliotekarier och deras arbetsuppgifter existerar kan även bero på att för allmänheten är yr-
kets innehåll oftast okänt och ett återkommande problem som framförts är att bibliotekarier 
upplever att deras arbete uppfattas som osynligt eller diffust för de flesta utanför biblioteks-
världen. 236 Även informanterna hade från vänner och bekanta mötts av en förvåning över att 
man behöver kunna mer än att ha en generell överblick över innehållet i det egna bibliotekets 
samling. Vi intervjuerna framkom att inte heller blivande bibliotekarier verkar ha en närmare 
uppfattning om yrkets egentliga innehåll och ingen av dem sade sig haft någon klar uppfatt-
ning om yrkets bredd innan de själva påbörjat utbildningen i Biblioteks- och informationsve-
tenskap. Under utbildningstiden ansåg endast en av informanterna att hon fått en yrkesident i-
tet som bibliotekarie, de två övriga angav att detta var någonting de fått först efter en tid som 
yrkesverksamma. Följden av yrkets diffusa karaktär leder i många fall till att man inte anser 
att man uppskattas efter kompetens, varken lönemässigt eller i form av hög status. Biblioteka-
riers och bibliotekens resurser utnyttjas inte fullt ut just på grund av att få personer vet vad 
biblioteken har att erbjuda. Även bland bibliotekarierna själva finns en osäkerhet om den egna 
yrkesrollen vilket enligt flera av författarna beror på att yrkets kärna inte är tydligt definie-
rad.237 En väldefinierad yrkesroll försvåras dock av det faktum att arbetsuppgifterna för bibli-
otekarier skiljer sig åt beroende på vilken typ av institution man arbetar.238  
 
Alla bibliotekarier i mitt undersökningsmaterial anses ha litteraturläsning som sitt största in-
tresse samt karakteriseras i övrigt som ganska trista och hämmade personer. I en del fall ge-
staltas bibliotekarier som personer vilka i det närmaste är enstöringar som helst gömmer sig 
bakom sina böcker eller i ett magasin. I analyserna av det skönlitterära materialet framkom att 
bibliotek ibland framställdes som ett slags autonoma frizoner där det råder andra regler än i 
det vanliga samhället utanför. I denna frizon kan personer med olika former av problem, det 
vill säga bibliotekarier, gömma sig undan omgivningens krav på dem. Denna stereotypa upp-
fattning om bibliotekarier tror jag kan ha sin grund i bilden av bibliotekarien som en person 
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som lever helt för sitt arbete. Någon som valt att bli bibliotekarie uppfattas inte som en person 
som är intresserad av familjeliv utan som en person som istället är gift med sitt arbete.239 
Kopplat till detta är även den vanligt förekommande bilden av bibliotekarien som en person 
som skyggar för de fysiska aspekterna av tillvaron och hellre gömmer sig bakom intellektuella 
intressen. Bakgrunden till denna syn på bibliotekarier kan vara att det är ett yrke som historis-
ka sammankopplas med hög moral. Bergdahl nämner att biblioteken till en början byggdes 
upp vid domkyrkorna och att arbete där skedde i samarbete med prästerna vilket innebar att 
bibliotekarien måste vara en person med gott anseende samt att de senare folk- och nykter-
hetsrörelserna också krävde hög moralisk hållning av dem som skötte boksamlingarna.240 I 
och med att man inom de nya folkbiblioteken kom att anställa många ogifta medel- och över-
klasskvinnor antar jag att deras moral också kom att skärskådas av arbetsgivarna och allmän-
heten och den måste därför vara mycket hög.  
 
Ett annat sätt som denna stereotypa uppfattning om bibliotekarier används på i romaner är att 
författare på olika sätt använder sig av dem för att skapa kontrastverkan. En del författare vä l-
jer att använda den negativa stereotypa bild som finns om bibliotekarier som utgångspunkt för 
romanens handling. Bibliotekarierna i dessa romaner lever till en början ett regelstyrt och 
hämmat liv men väcks ur sin dvala genom att de möter och förälskar sig i en partner som är 
deras totala motsats. Genom förälskelsen förändras bibliotekarierna och blir mer normala en-
ligt gängse uppfattning om hur en människa bör vara. Den nya partnern leder bibliotekarien ut 
i verkligheten, bort från bibliotekets instängda tillvaro vilken bibliotekarien egentligen aldrig 
varit nöjd med trots att hon, eller han, gjort allt för att leva upp till den stereotypa biblioteka-
riebilden. I en av romanerna går författaren till och med så långt att när huvudpersonen slutli-
gen vaknat upp ur sitt halv liv och tillfrisknat så väljer hon även att sluta sitt arbete som bibli-
otekarie. Som läsare förstår man att en normal och frisk person inte väljer bibliotekariearbetet.  
   
Dessa stereotypa bilder verkar dock inte överensstämma med verkligheten. Vi intervjuerna 
var mitt intryck till varför informanterna valt att bli bibliotekarie istället den att det var den 
sociala aspekten av yrket som lockat mest. Det vill säga att arbeta med människor angavs som 
avgörande orsak vid yrkesvalet. Kunskaps- och litteraturintresse var också av betydelse för 
informanternas yrkesval. Att en blivande bibliotekarie är intresserad av litteratur är väl inte så 
förvånande, det motsatta skulle vara mer överraskande. Däremot går uppgiften att alla infor-
manter valt yrket på grund av dess möjlighet till sociala kontakter stick i stäv med många av 
de negativa stereotypa bilderna om bibliotekarie. Alla informanterna som jag intervjuade hade 
dessutom en pedagogisk utbildning i botten vilket kan visa att detta är personer som önskar 
förmedla någonting till andra och som vill arbeta med människor. Även på de institutioner där 
blivande bibliotekarier utbildas ansåg man att serviceintresse samt viljan att arbeta med män-
niskor är viktiga egenskaper om man vill bli bibliotekarie.241 Många av dem som väljer att 
utbilda sig till bibliotekarier gör det efter att först ha studerat på en annan utbildning eller efter 
det att först ha arbetet ett antal år inom ett annat yrke. Detta tolkas av vissa som att biblioteka-
rieutbildning är ett andra- eller tredjehandsalternativ och att det är de mindre motiverade, eller 
begåvade, studenterna som väljer denna utbildning. Detta får i sin tur konsekvenser på hur 
yrket värderas.242 Jag anser dock att flera av dem som skrivit om bibliotekarieyrkets status, 
missat en viktig anledning till varför så många personer söker till bibliotekarieutbildningar 
efter att först ha prövat på andra utbildningar eller yrken. Min uppfattning är att eftersom bib-
liotekarieyrket är så pass osynligt för många så leder det till att man inte upptäcker yrket så 
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tidigt i livet, man kanske lär känna biblioteket och bibliotekarieyrket närmare först när man 
redan påbörjat en högskoleutbildning och själv blir tvungen att ägna stor tid åt informations-
sökning. Eller på grund av att man genom sitt yrke, till exempel om man arbetar som lärare 
eller något liknande, kommer i kontakt med bibliotekarier och får upp ögonen för att de har ett 
yrke som man tycker verkar givande och intressant och därför väljer att vidareutbilda sig till 
bibliotekarie.   
 
Bibliotek framställs i vissa fall som platser där det råder stränga regler och där man som lån-
tagare riskerar att avslöjas som okunnig, nästan ovärdig, om man bryter mot någon av alla 
bibliotekets regler. I mitt undersökningsmaterial gestaltas denna bild genom att den kunskap 
som finns representerad i böckerna på ett bibliotek får låntagarna att känna sig underlägsna 
och osäkra. De dämpar sina röster och känner en rädsla inför att bryta någon oskriven rege l.243 
Dessa osäkerhetskänslor som beskrivs i en del av romanerna avspeglas också på hur man ser 
på bibliotekarierna. Tydligast beskrivs denna känsla i romanen Stjärneklok där huvudpersonen 
Tryggves rädsla och osäkerhet helt påverkar hans bild av bibliotekarien samt hur hon fram-
ställs i romanen. Att bibliotek symboliserar platser som inger vördnad samt är regelstyrda har 
flera orsaker. Dels symbolisera ett bibliotek kunskap och bildning vilket kan få många perso-
ner att känna sig osäkra eller underlägsna. Dels har bibliotekarier under lång tid setts, och 
kanske även sett sig själva, som smakdomare när det gäller att avgöra vad som är god littera-
tur vilket kan ha inneburit att bilden av biblioteket och bibliotekarien som någonting som 
inger respekt fått fäste.244 I mitt undersökningsmaterial förekommer även mer positiva skild-
ringar av biblioteken som institution och av besök där. Biblioteket symbolisera i ett par av 
romanerna det jämlika och goda samhället där alla har lika stor rätt att vara. Folkbiblioteks-
tanken står i dessa som symbol för en bättre tillvaro. 
 
När det gäller hur författare väljer att skildra kvinnliga och manliga bibliotekarier är jag böjd 
att hålla med Anette Widenberg som skrev att i de stereotypa föreställningarna om biblioteka-
rier ingår ofta beteenden som anses vara oacceptabla eller onaturliga för respektive kön. 245 
För kvinnor gäller då att de tillskrivs vanligtvis manliga stereotypa attribut som tillexempel 
aggressivitet och ilska. Kvinnor i någon form av maktposition anses ofta vara okvinnliga, eller 
onaturliga och detta kan även återfinnas i de litterära gestaltningarna av kvinnliga biblioteka-
rier. Det förekommet till exempel episoder där bibliotekarier hånar låntagarnas val av littera-
tur eller så vägras de att få låna hem vissa böcker från biblioteket. Enligt isärhållandets prin-
cip så ska man bete sig och se ut på vissa bestämda sätt i förhållande till sitt kön annars så ses 
man som antingen okvinnlig eller omanlig.246 I och med att kvinnliga bibliotekarier i sitt arbe-
te ibland utövar viss makt så ses de inte som normala kvinnor och framställs därför ofta som 
personer som skyggar för sensualitet och känner sig främmande för den egna kroppen. Förut-
om dessa avvikande drag har nästa alla bibliotekarier i mitt undersökningsmaterial, även de 
manliga, någon form av trauma eller sorg sedan tidigare i sina liv vilka de fortfarande präglas 
och hämmas av. Ingen av kvinnorna i mitt material är gift under den tid romanerna utspelas. 
Ett fåtal har varit det tidigare och några har även barn. Dock är det bara en av bibliotekarierna 
som lever med sina barn. Ett par av författarna använder sig av den kvinnliga bibliotekarieste-
reotypen på ett lite annorlunda sätt. I en roman vänds stereotypen till sin motsats vilket får 
läsaren att inse att man själv har en egen stereotyp bibliotekariebild. I en annan roman blir 
bibliotekariestereotypen istället ett redskap för en kvinna som vill försöka ta kontroll över sitt 
eget liv.  
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Redan tidigt var en majoritet av studenterna vid bibliotekarieutbildningar kvinnor och snart 
kom folkbibliotekarieyrket att anses vara ett kvinnoyrke, på gränsen till ett kall.247 Könsför-
delningen bland bibliotekarier är fortfarande ojämn, en majoritet av både de som studerar till 
bibliotekarier och de som arbetar som bibliotekarier är kvinnor.248 Jag tycker att Birgitta Oh-
landers uttalande i Almeruds artikel är intressant när det gäller kvinnodominansen inom yrket. 
Hon talar där om att det är lika många män och kvinnor som söker till utbildningen i Lund 
men att färre män till slut blir antagna. I de intervjuer man har för att sålla ut de sökande i 
Lund klarar sig kvinnorna bättre än männen och anses mer lämpade för yrket. 249  Jag tror att 
detta till viss del kan bero på vilken typ av förväntningar man har på hur en blivande bibliote-
karie bör vara och att dessa ofta är kopplade till en könsstereotyp, det vill säga kvinnorna kla-
rar sig bättre i uttagningsintervjuerna eftersom de passar mer in på den syn man redan har av 
bibliotekarier. Man kan konstatera att bibliotekarieyrket är ett kvinnodominerat yrke vilket 
har fått till följd att löneläget och statusen är låg jämfört med andra likvärdiga yrken. 250 Detta 
beror i sin tur på kvinnors ställning samt den traditionella kvinnorollen vilket bland annat le-
der till att fler kvinnor än män väljer att arbetar deltid för att på så sätt få mer tid för arbetet 
hemma och för ansvaret för eventuella barn. Deltidsarbete är inte statushöjande för en yrkes-
kår och innebär även att det är lättare för arbetsgivare att hålla ner lönenivån. Bibliotekarier, 
samt yrkesutövare inom andra kvinnodominerade yrken, ses dessutom sällan som experter 
utan deras arbete ses mer som hjälparens vilken tillhandahåller information mellan jämställda 
parter.251 Negativa bilder, eller stereotyper, som finns om kvinnliga yrkesutövare lever dess-
utom kvar längre i allmänhetens syn på yrket än vad det gör om mansdominerade yrken. En-
ligt Rydbeck beror detta på att i kvinnodominerade yrken tilldelas kvinnor viss makt och all-
mänheten är i vissa fall i ett beroendeförhållande till dem. 252Även de tre informanterna vitt-
nade om att allmänhetens bild i många fall är stereotyp och att de kunde få höra kommentarer 
som att bibliotekarieyrket främst är ett låglöneyrke för äldre kvinnor. 
 
Eftersom kvinnor snabbt blev i majoritet bland folkbiblioteksanställda blev följden att manli-
ga bibliotekarier kom att bli ovanliga samt att de av många sågs på med misstänksamhet efter-
som det var ett så utpräglat kvinnoyrke.253 I de skönlitterära skildringarna av manliga biblio-
tekarier i mitt material förekommer i ett par fall bilden att en man som väljer att bli biblioteka-
rie skildras som om han varit född till det och att han redan från tidiga år utmärkt sig på olika 
bibliotekariestereotypa sätt. Kanske ska detta ses som ett humoristiskt drag i vissa av gestalt-
ningarna. Det kan också vara så att tanken på att vuxna män väljer bibliotekarieyrket är så 
naturvidrigt för vissa författare att de måste se till att uppfinna en bibliotekariegen vilka vissa 
föds med och andra inte. På grund av isärhållandets princip så är det svårt att förklara eller 
förstå hur någon man frivilligt kan välja ett typiskt kvinnligt arbete och därför försöker man 
förklara det faktum att de inte hållit sig till normen genom att gestalta dem som födda till ett 
yrke, det vill säga att det inte är någonting som de kan rå för. Ett stort kulturellt intresse präg-
lar även de manliga bibliotekarier som återfinns i mitt undersökningsmaterial. Någon 
lärdomsgigant har jag dock inte funnit men alla manliga bibliotekarier är mycket litteraturin-
tresserade. I beskrivningen av de manliga bibliotekarierna är det inte heller de traditionella 
könsstereotypa dragen som dominerar utan de beskrivs som på olika sätt avvikande från den 
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manliga normen. Det kan till exempel vara att de beskrivs som veka och undfallande eller 
som prudentliga regelryttare utan ambitioner i livet. Jag anser dock inte att manliga bibliote-
karier framställs med några utpräglat feminina drag utan det är mer vaga antydningar om ett 
slags omanlighet som lyser igenom i de skönlitterära gestaltningarna av dem. Manliga biblio-
tekarier framställs också ofta som osensuella personer vilka är rädda för det fysiska och söker 
gömma den egna kroppen. De flesta bibliotekarier, både manliga och kvinnliga, beskrivs till 
det yttre som ganska färglöst och konventionellt klädda, som personer som undviker att sticka 
ut i mängden och ta plats. Denna syn på bibliotekarier grundar sig dels i bilden av dem som 
just osensuella och tråkiga. Dels har åsikten om att bibliotekarier bör klä sig diskret, gärna i 
beiga och bruna färger, gamla anor.254 Några av bibliotekarierna i materialet beskrivs dock 
som personer som ser bra ut och som vågar klä sig mer utmanande men dessa hör tyvärr till 
undantagen. Att klä sig diskret, i dämpade färger, är ju inte i sig negativt jämfört med att klä 
sig utmanande eller färgstarkt. Men av det sätt som bibliotekariers utseende beskrivs så fram-
ställs det ofta i romanerna som om det beiga och bleka är någonting som är negativt i den be-
märkelsen att det blir till en spegling av personligheten och därför blir det en negativ bild an-
ser jag. Bland de manliga bibliotekarierna har några varit gifta tidigare men är frånskilda då 
romanerna utspelar sig. En enda bibliotekarie är gift och har barn men de övriga manliga bib-
liotekarierna är i de flesta fall inbitna ungkarlar som värnar om sin frihet och sitt oberoende. 
De manliga bibliotekarierna har i de flesta fall valt sin ensamhet medan hos de kvinnliga bib-
liotekarierna framställs ensamheten mer som en brist, någonting som gör deras liv ofullstän-
digt. 
 
Avslutningsvis kan man konstatera att bibliotekarier i svensk skönlitteratur i stort sett är kvar 
på sitt ”gamla dammiga bibliotek”. 255 Det vill säga det är ofta en ganska förlegad och stereo-
typ bild av dem som ges i romanerna. Hur ska man då som blivande, eller redan yrkesverk-
sam, bibliotekarie förhålla sig till de negativa stereotypa bilder som existerar? Enligt Wilson 
är det främst bibliotekarierna själva som för vidare de negativa stereotypa bilderna och att 
enda sättet att bli av med dem och därmed höja yrkets status är att man helt slutar tala eller 
skriva om dem. 256 Att bli av med ett problem genom att undvika att prata eller skriva om det 
kan jag inte anse vara en bra metod men Wilson kan dock ha rätt i att det är bibliotekarier 
själva som till stor del för stereotyperna vidare. Prins förslag för att höja yrkets status och bli 
av med de negativa bilderna är istället att man bör ta in akademiker från andra discipliner på 
biblioteken. 257 Ett, antar jag, mycket kontroversiellt förslag eftersom det går helt emot andra 
krav på ökad professionalism och specialisering inom bibliotekariekåren. Från fackligt håll 
och bland yrkesverksamma bibliotekarier har man sedan en tid tillbaka arbetat för att få yrket 
upphöjt till profession, bland annat vill man genom detta höja yrkets status samt allmänhetens 
bild av det. Det finns dock andra som anser att professionaliseringssträvandena i stället riske-
rar att urholka yrkets kärna, det vill säga att yrkets inriktning på service riskerar att försvinna. 
Bibliotekarier skulle komma att bli experter i motsats till den nuvarande rollen som hjälpande 
hand.258 Att få bibliotekarieyrket upphöjt till profession har dock ännu visat sig vara svårt och 
jag tror att på kort sikt kan det vara mer angeläget att arbeta med de bibliotekariebilder som 
redan finns. Man kan göra det genom att undersöka och därigenom förstå hur dessa, ofta ne-
gativa, bilder uppstått och varför de fortfarande existerar och därefter kan man själv välja hur 
man som bibliotekarie vill förhålla sig till dem. Om man vill ta dem till sig, förändra dem, 
förkasta eller ignorera dem. I intervjuerna framgick att informanterna inte upplevde de befint-

                                                 
254 Liestman 2002, s. 28 
255 Lärn 1996, s. 59 
256 Wilson 1982, s. 186 
257 Prins 1995, s. 60 
258 Harris 1992, s. 11f 



 

 66 

liga bibliotekariebilderna som något större problem för dem själva men att de samtidigt var 
medvetna om dem. Man kan kanske anta att dessa bibliotekarier som jag intervjuade redan är 
en del i en större förändringsprocess där den framtida bibliotekarien identifierar sig mer ut-
ifrån intressen och fritidsverksamhet än utifrån sin yrkesidentitet. 
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8 Sammanfattning 
 
Få yrkesgrupper sägs vara lika intresserade av den egna bilden som bibliotekarier. Det sägs 
dessutom ofta att det finns flera negativa, allmänt spridda, stereotypa bilder om bibliotekarier. 
Som blivande bibliotekarie var jag intresserad av att undersöka hur dessa bilder ser ut samt 
försöka förstå hur de uppkommit och om de har någon relevans för yrket idag. Då vår bild av 
olika företeelser till viss del formas av hur de framställs i olika medier valde jag att undersöka 
hur bilden av bibliotekarier ser ut i svensk skönlitteratur. Detta ledde till följande frågeställ-
ning: 
 

Vilka bilder av bibliotekarier förekommer i den skönlitteratur som undersökts? 
 
Vilka bilder av bibliotekariers arbetsuppgifter ges i skönlitteraturen? 
 
Vilka bilder av kvinnliga respektive manliga bibliotekarier ges i skönlitteratu-
ren? 
 

 
Beskrivningarna av de skönlitterära bibliotekarierna jämförde jag sedan med de svar som tre 
yrkesverksamma bibliotekarier gav i intervjuerna med dem om deras yrkesroll. För att besvara 
dessa frågor har olika kvalitativa metoder använts och det övergripande perspektivet i littera-
turundersökningen har varit litteratursociologiskt i och med att skönlitteratur använts för att 
ge en bild av ett verkligt fenomen. 
 
Som upptakt till undersökningen gjorde jag först en kort historisk överblick över biblioteka-
rieyrkets utveckling och en litteraturgenomgång där olika aspekter på bibliotekariebilden samt 
olika uppfattningar om yrkets status och image redovisades. Den litteratur jag använt består 
av svenska och utländska undersökningar och artiklar som behandlar bibliotekarieyrket. När 
det gäller yrkets utveckling framkom bland annat att den bild som finns om bibliotekarier idag 
är starkt präglad av folkbibliotekens uppkomst. Löneläget på folkbiblioteken var från början 
lågt vilket ledde till folkbibliotekarieyrket snabbt blev ett utpräglat kvinnoyrke eftersom det 
främst var kvinnor ur medel- och överklassen som kunde ta dessa nya tjänster. Fortfarande är 
könsfördelningen ojämn inom bibliotekarieyrket och det uppfattas av många som ett utpräglat 
kvinnoyrke. I Sverige inrättades tidigt bibliotekarieutbildningar för att kunna möta behovet av 
kvalificerad personal på fo lkbiblioteken. 1972 centrerades utbildningen till Bibliotekshögsko-
lan i Borås men sedan 1990-talet har även andra högskolor och universitet startat biblioteka-
rieutbildningar. På alla de utbildningsorter som finns idag leder utbildningen till en magister-
examen i biblioteks- och informationskunskap. I fråga om bibliotekariebilden och yrkets sta-
tus och image anser de flesta skribenter i ämnet att det existerar allmänt spridda (oftast nega-
tiva) stereotypa uppfattningar om bibliotekarier. Många anser även att dessa stereotyper i 
kombination med yrkets låga lön och status i många fall leder till att bibliotekarier inte känner 
att deras kompetens uppskattas och därför blir de osäkra i sin yrkesroll. Ett återkommande 
problem som tas upp är att bibliotekarieyrkets innehåll oftast är okänt, eller diffust, för de 
flesta utanför biblioteksvärlden och att detta försvårar arbetet med att försöka höja yrkets sta-
tus. Att bibliotekarieyrket främst anses vara ett kvinnoyrke har enligt vissa skribenter en nega-
tiv inverkan på hur det värderas eftersom kvinnor generellt sett undervärderas i samhället. 
Negativa stereotyper om kvinnliga yrkesutövare fortlever dessutom längre eftersom dessa ofta 
speglar kvinnor i någon form av maktposition. Andra anser dock inte att det är synen på bibli-
otekarieyrket som ett utpräglat kvinnoyrke som påverkar dess status utan att det är andra fak-
torer som är avgörande som till exempel lönenivån och samhällsnyttan. 
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Som undersökningsmaterial i uppsatsen har jag använt mig av 20 stycken svenska romaner 
utgivna mellan åren 1982-2002 samt tre intervjuer med nu yrkesverksamma folkbibliotekari-
er. För litteraturanalysen valde jag att kombinera de kvalitativa metoderna hermeneutik och 
berättarteknik samt att till detta lägga ett genusperspektiv. Vid intervjuerna använde jag mig 
av öppet riktade intervjufrågor samt det hermeneutiska tolkningsförfarandet vid analysen av 
dessa. De bilder av bibliotekarier som förekommer i den svenska skönlitteraturen visar att 
många stereotypa uppfattningar om bibliotekarier fortfarande är aktuella och att de används 
som utgångspunkt både i negativa och positiva skildringar av bibliotekarier. Ofta påverkas 
bilden av bibliotekarien av hur man som låntagare uppfattar själva biblioteket som institution. 
I romaner är det inte ovanligt att låntagarnas osäkerhet samt känsla av underlägsenhet inför all 
den kunskap böckerna representerar färgar av sig på uppfattningen av personalen som arbetar 
där vilken då ofta beskrivs i negativa termer. Ibland framställs biblioteken mer positivt men 
det påverkar tyvärr sällan bilden av bibliotekarierna. Det är inte ovanligt att bibliotekarier i 
romaner framställs som personer som är i behov av att kunna gömma sig undan från omvärl-
den. Biblioteken ses i romaner ofta som en plats utanför den allmänna kontrollen, de fram-
ställs som autonoma frizoner med egna regler. I romanernas framställning av bibliotekariers 
arbetsuppgifter framkommer i de flesta fall en otidsenlig bild där arbetet beskrivs som rutinar-
tat och okomplicerat. Av den nya tekniken märks nästan inga spår utan en bibliotekarie i en 
roman förväntas främst kunna ge litteraturtips till låntagare. Att stereotypa bilder av bibliote-
karier och bibliotek existerar visar sig även på så sätt att författare ibland använder sig av dem 
för att skapa olika typer av kontrastverkan i sina berättelser. Det kan dels gälla själva biblio-
teksinstitutionen som sätts i kontrast mot den hårda eller farliga omgivningen. Dels kan det 
gälla bibliotekarierna vars stereotypa bibliotekarieidentitet används som kontrast mot en part-
ner i ett kärleksförhållande. I dessa romaner är det till slut bibliotekarien som ändrar sin per-
sonlighet och som läsare förstår man att detta är någonting positivt för dem. I gestaltningarna 
av kvinnliga och manliga bibliotekarier väljer författare oftast att skildra dem med karaktärs-
drag som anses vara avvikande från gängse könsnormer. Kvinnliga bibliotekarier ges karak-
tärsdrag vilka anses vara manliga och manliga bibliotekarier ges kvinnliga. Både kvinnliga 
och manliga bibliotekarier gestaltas för det mesta som personer vilka främst har intellektuella 
intressen. Däremot skyggar de oftast för det fysiska och klär sig gärna oansenligt och färglöst. 
En tydlig skillnad i framställningarna av kvinnliga och manliga bibliotekarier är att för kvin-
norna ses ensamheten som en brist medan männen tvärtom värnar sin frihet och anser inte att 
ett förhållande skulle göra deras liv mer fullkomligt. Endast en av bibliotekarierna i mitt mate-
rial är gift. 
 
I de intervjuer som genomfördes med tre yrkesverksamma bibliotekarier framkom en annan 
bild av biblioteksarbetet och bibliotekarier. Alla informanterna sade sig ha lockats av yrkets 
sociala karaktär och möjligheten att dagligen komma i kontakt med olika typer av besökare. I 
motsats till den bild som ges i många romaner är informanternas arbetsuppgifter både variera-
de och kvalificerade. Informanterna ansåg att bibliotekarieyrkets status är låg jämfört med 
utbildningens längd. Som främsta orsaker detta angavs låg lön, slitna lokaler, många deltids-
tjänster samt dålig marknadsföring. IT-utvecklingen ansågs dock ha medfört att statusen höjts 
en del. Hur bibliotekarier framställs i skönlitteratur och andra typer av media var ingenting 
som informanterna funderat närmare på eller upplevt som något problem. De var dock med-
vetna om att det finns en stereotyp, negativ, bibliotekariebild men ansåg samtidigt inte att det 
var någonting som påverkade dem i nämnbar utsträckning i deras yrkesutövning eller deras 
tillvaro i stort.  



 

 69 

9 Käll- och litteraturförteckning 
 
Otryckta källor 
 
Intervjuer med 3 bibliotekarier gjorda i maj och september 2004 
 
Tryckta källor och litteratur 
 
Almerud, Peter (2000). Biblioteken, bibliotekarien och professionen: En rapport från fyra 
nordiska länder. Nacka: DIK-förbundet. 
 
Almerud, Peter (2003). ”Bibliotekariens dag”: Avstamp för fördjupade diskussioner om yr-
kets framtid. Facklig tidskrift för anställds inom Dokumentation, Information och Kultur 
(DIK-forum), nr 1, s. 18-19. 
 
Arant, Wendi & Benefield, Candance R. (2002). Introduction. Ingår i Arant, Wendi & Bene-
field, Candance R., ed. The Image and Role of the Librarian. The Reference Librarian, num-
ber 78, New York: Haworth Press. S 1-4. 
 
Barbosa da Silva, António (2000). Analys av texter. Ingår i Svensson, Per-Gunnar & Starrin, 
Bengt, red. Kvalitativa studier i teori och praktik . 6. uppl. Lund: Studentlitteratur. S 169-208. 
 
Bergdahl, Birgitta (1987).Bibliotekariemyter. Biblioteksbladet, nr 7, s.190-192. 
 
Bilden av biblioteket: Hösten 2003 (2003). Svenska Kommunförbundet. 
 
Blomberg, Barbro (1993). I huv´et på en bibliotekarie. Biblioteksbladet, nr 2, s. 42-43.  
 
Bruijns, R.A.C.(1992). Status and Image of the Librarian: Report of a sample survey carried 
out in twelwe countries. The Hauge: NBLC. 
 
Dickinson, Thad. E. (2002). Looking at the Male Librarian Stereotype. Ingår i Arant, Wendi 
& Benefield, Candance R., ed. The Image and Role of the Librarian. The Reference Librarian, 
number 78, New York: Haworth Press. S. 97-110. 
 
Ducander, Jesper (1999).  Quo vadis bibliotekarie?: Bibliotekarierollen utifrån en analys av 
de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. Borås: Valfrid 
(Skrifter från Valfrid, 20). 
 
Furuland, Lars (1997). Litteratur och samhälle: Om litteratursociologin och dess forsknings-
fält. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. Litteratursociologi: Texter om litteratur 
och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 16-49. 
 
Gadamer, H G (1997). Tidsavstånd, verkningshistoria och tillämpning i hermeneutiken. Ingår 
i Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia, red. Modern litteraturteori: Från rysk formalism till 
dekonstruktion. Del 1. 2. uppl.. Lund: Studentlitteratur. S. 342-363.  
 
Genusperspektiv i forskningen (1996). Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, Utbild-
ningsdepartementet, Regeringskansliet. (Ds: departementsserien, 1996:26). 



 

 70 

 
Hagman Öberg, Lotta (2003).” I…am a librarian!”: En undersökning av hur bibliotek och 
bibliotekarier skildras i filmer och TV-serier. Uppsala universitet: Institutionen för ABM, 
estetik och kulturstudier.  
 
Hallberg, Peter (1992). Litterär teori och stilistik. 4. uppl. Göteborg: Akademiförlaget.  
 
Hagerling, Jan (1991). Förord. Ingår i Järv, Harry, red. Bibliotekarieyrket: Tradition och för-
ändring. Stockholm: Carlsson. S. 9-14. 
 
Harris, Roma (1992).Librarianship: The erosion of a woman´s profession. The Canadian 
Journal of Information Science/Revue canadienne des sciences de l´information, vol. 17, nr. 
3, s 5-17. 
 
Highsmith, Doug (2002). The Long, Strange Trip of Barbara Gordon: Images of Librarians i 
Comic Books. Ingår i Arant, Wendi & Benefield, Candance R., ed. The Image and Role of the 
Librarian. The Reference Librarian, number 78, New York: Haworth Press. S. 61-83. 
 
Hirdman, Yvonne 1997. Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 
Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. Litteratursociologi: Texter om litteratur och 
samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 400-418.  
 
Häggström, Britt Marie (2002). Roundabouts to the professional highway: On the develop-
ment of a code of ethics for Swedish librarians. Ingår i Vaagan, Robert W, ed. The ethics of 
Librarianship: An international Survey. Munchen: IFLA Publication 101. S 245-264. 
 
Jonsson, Inge (1992). Idéer och teorier om ordets konst: från Platon till strukturalismen. 6. 
uppl. Malmö: Boktr. 
 
Järv, Harry (1991). Bibliotekarierollen är sig evigt lik. Ingår i Järv, Harry, red. Bibliotekarie-
yrket: Tradition och förändring. Stockholm: Carlsson. S 28-69. 
 
Krag Jacobsen, Jan (1998). Intervju: Konsten att lyssna och fråga. 4. uppl. Lund: Studentlitte-
ratur.  
 
Lantz, Annika (1997). Intervjumetodik: Den professionellt genomförda intervjun. 5. uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Leffler, Marion (1988). Arbetarbibliotek som mot-hegemoni. Tvärsnitt, nr 4, s. 78-83. 
 
Liestman, Daniel (2002). Looking Back to the Future: Turn of the last Century Librarians 
Look ahead to the Twentieth Century. Ingår i Arant, Wendi & Benefield, Candance R., ed. 
The Image and Role of the Librarian. The Reference Librarian, number 78, New York: Ha-
worth Press. S 25-46. 
 
Mason Church, Gary  (2002). In the Eye of the Beholder: How Librarians Have Been Viewed 
Over Time.  Ingår i Arant, Wendi & Benefield, Candance R., ed. The Image and Role of the 
Librarian. The Reference Librarian, number 78, New York: Haworth Press. S 5-24. 
 
Mjöberg, Lotte (1992). Bibliotekarier i filmen. Biblioteksbladet, nr 2, s. 35-36. 



 

 71 

 
Moi, Toril (1997). Vad är en kvinna?: Kön och genus i feministisk teori. ResPublica: Sympo-
sions teoretiska och litterära tidskrift, nr 35/36, s. 71-158. 
 
Mosley, Pixey Anne (2002). Shedding the Stereotypes: Librarians in the 21st Century. Ingår i 
Arant, Wendi & Benefield, Candance R., ed. The Image and Role of the Librarian. The Ref-
erence Librarian, number 78, New York: Haworth Press. S. 167-176. 
 
Nationalencyklopedin (1992). Höganäs: Bra Böcker. Bd 15, s.291 : Profession. 
 
Nationalencyklopedin (1992). Höganäs: Bra Böcker. Bd 16, s. 361 : Semiprofession. 
 
Nationalencyklopedin (1992). Höganäs: Bra Böcker. Bd 17, s. 241 :  Stereotyp. 
 
Nikolajeva, Maria (1998). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Posner, Beth (2002). Know-it-all Librarians. Ingår i Arant, Wendi & Benefield, Candance R., 
ed. The Image and Role of the Librarian. The Reference Librarian, number 78, New York: 
Haworth Press. S. 111-129. 
 
Pramling, Nils (2000). Hermeneutisk texttolkning. Svensk biblioteksforskning, nr 1, s. 61-74. 
 
Prins, Hans och de Grier, Wilco (1995). The Image of the Library and Information Profes-
sion: How we see ourselves: An Investigation. Munchen: IFLA Publications, nr 71. 
 
Ristarp, Jan & Andersson, Lars G (2001). Mitt i byn!: Om det moderna folkbibliotekets fram-
växt. Stockholm: Bibliotekstjänst. 
 
Rydbeck, Kerstin (2003). Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb. Om bibliotekariestereoty-
per i modern fiktionsprosa och deras ursprung. Ingår i Rydbeck, Kerstin, red. Från handskrift 
till XML: Informationshantering och kulturarv: Humanistdagarna vid Uppsala universitet 
2002.  Uppsala: Uppsala universitet. S 107-146. 
 
Starrin, Bengt och Renck, Barbro (2000). Den kvalitativa intervjun. Ingår i Svensson, Per-
Gunnar & Starrin, Bengt, red. Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. S 
52-78. 
 
Strandell, Harriet (2000). Identitet eller interaktion – perspektiv på innebörder av kön. Ingår i 
Haavind, Hanne, red. Kön och tolkning: Metodiska möjligheter i kvalitativ forskning. Stock-
holm: Natur och Kultur.  
 
Thomas, Barbro (1991). Status efter lön och kön. Ingår i Järv, Harry, red. Bibliotekarieyrket: 
Tradition och förändring. Stockholm: Carlsson. S 135-147. 
 
Torstensson, Magnus (1996). Att analysera folkbiblioteksverksamheten – exemplet Sverige 
och några jämförelser med USA. Ingår i Torstensson, Magnus Att analysera genombrottet för 
de moderna folkbiblioteksideérna: Exemplet Sverige och några jämförelser med USA. Göte-
borg: Göteborgs universitet. S 111-131.  
 



 

 72 

Torstensson, Magnus (1996). Folkbibliotekarieyrket: Framväxt, utbildning, forskning. Ingår i 
Torstensson, Magnus Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksideérna: Ex-
emplet Sverige och några jämförelser med USA. Göteborg: Göteborgs universitet. S 87-109.  
 
Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Widenberg, Anette (2000). Snipig tant eller lärdomsgigant?: En genusteoretisk studie av 
kvinnliga och manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld. Uppsala universitet: Institutio-
nen för ABM, estetik och kulturstudier.  
 
Wilson, Pauline (1982). Stereotype and Status: Librarians in the United States. Conneticut: 
Greenwood Press. 
 
Yontz, Elaine (2002). Librarians in Children´s Literature, 1909-2000. Ingår i Arant, Wendi & 
Benefield, Candance R., ed. The Image and Role of the Librarian. The Reference Librarian, 
number 78, New York: Haworth Press. S 85-96. 
 
Åberg, Åke (1982). Folkbibliotekens historia intill 1960-talet. Ingår i Folkbibliotek i tal och 
tankar: En faktarapport från Folkbiblioteksutredningen. Stockholm: LiberFörlag. S 47-85. 
 
Ödman, Per-Johan (1994). Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik. 6. 
uppl. Stockholm: AWE/Gebers. 
 
 
Elektroniska källor 
 
McPhee, Arcie. Outfitters of popular culture. http://www.mcphee.com/amusements/action.html 
[2004-06-07] 
 
Norrbottens Länsbibliotek: Bibliotek(arier) i skönlitteraturen. 
http:///www.norrbottenslansbibliotek.nu/skonlitt.html [2003-04-14] 
 
 
Skönlitterära texter  
 
Alverfors, Ann-Charlotte (1986). Stjärneklok . Stockholm: Norstedt. 
 
Andersson, Lena (1999). Var det bra så?. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Edelfeldt, Inger (2001). Riktig kärlek. Stockholm: Norstedt. 
 
Ekelund, Fredrik (1984). Stuv Malmö, kom!. Stockholm: Bonnier. 
 
Eklund Lykull, Anita (2001). Snöleopardens år. Stockholm: Raben & Sjögren. 
 
Hermansson, Christer (2001). Ich bin ein Bibliothekar!: En bibliotekaries berättelse. Malmö: 
Pequod Press. 
 
Jakobson, Lars (1985). Vinterkvarter. Stockholm: Bonnier. 
 



 

 73 

Johansson, Kjell (1997). Huset vid Flon. Stockholm: Norstedt. 
 
Lärn, Viveka (1996). Den blå vänthallen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 
Lärn, Viveka (1999). Midsommarvals. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 
Löfström, Thomas (1995). Änglar och rebeller. Stockholm: Wahlström & Widstrand.  
 
Karlsson, Ylva (2001). Dit man längtar. Stockholm: Alfabeta. 
 
Mankell, Henning (1991). Skuggorna växer i skymningen. Stockholm: Raben & Sjögren. 
 
Mattsson, Eva (1982). Jag ska göra natt till dag: En kärleksroman. Stockholm: Författarför-
laget.  
 
Mazetti, Katarina (1998). Grabben i graven bredvid. Stockholm: Alfabeta.  
 
Nilsson, Per (1994). Korpens sång. Stockholm: Rabén & Sjögren 
 
Olsson, Sören & Jacobsson, Anders (1991). Duktigt, Sune! Stockholm: Rabén & Sjögren 
  
Ranelid, Björn (2002). David Puma och drottning Silvia. Stockholm: Ordfront. 
 
Tunström, Göran (1986). Tjuven. Stockholm: Bonnier. 
 
Voors, Barbara (2000). Sömnlös. Stockholm : Wahlström & Widstrand.   
 



 

 74 

10 Bilaga I: Intervjuguide  
 
Ålder 
Kvinna/man 
 
Vad fick dig att vilja bli bibliotekarie? 
På vilken ort skedde utbildningen, och när togs examen? 
 
Hur länge har du varit yrkesverksam som bibliotekarie? 
Tidigare yrkeserfarenheter. 
Vilka arbetsuppgifter har du nu? Har du haft andra arbetsuppgifter på biblioteket? 
Trivs du? Vad är bra/dåligt? 
 
Vilken syn på, eller bild av, yrket hade du före utbildningen? 
Har denna ändrats? 
Vilken bild av yrket gavs under utbildningen? Gavs där en ”bibliotekarieidentitet”, dvs. kände 
du dig som bibliotekarie vid examen eller som informationshanterare eller liknande? 
 
Vilka reaktioner brukar du få/har du fått av vänner och bekanta på ditt val av yrke? 
Vilka reaktioner brukar du få/har du fått från låntagarna? 
 
Hur upplever du bibliotekariers status och image i samhället? 
Uppskattas yrket efter förtjänst? Om inte vad kan/bör göras? 
 
Bilden av bibliotekarien i skönlitteratur och andra medier: 
 
Har du reagerat på någon skildring av bibliotekarier i skönlitteratur eller i någon annan form 
av media? Om så är fallet –på vad? 
 
Överensstämmer bilderna av bibliotekarier i skönlitteratur och andra medier med verklighe-
ten, eller inte? 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 


