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Abstract:                 The aim of this Master’s thesis is to explore the image of the librarian
                                from three groups: librarians, researchers and directors of staff
                                from industrial companies. The purpose was also to study the image of the
                                future librarian as the Swedish School of Library and Information
                                Science at the University College of Borås introduces it. As my
                                theoretical framework I used communication theories and marketing
                                theories. I searched answers to the following questions:

                                  Is there any resemblance at all between the common stereotypes of the
                                  librarian and the images given by the participants of the survey?

            How do the librarians view themselves?
                                  What is the image of the librarian among the researchers who use the
                                  services of the library?
                                  What is the image of the librarian among the directors of staff from the
                                  industrial companies?
                                  What is the image of the librarian given by an educational
                                  institution during the basic education?

                               I contacted the participants and asked them to draw a picture of a librarian
                               and write a short text about the picture. Afterwards I analysed the pictures
                               after methods usually used for propaganda pictures or advertising pictures.
                               To answer my last question I worked with material like course
                               descriptions, handbooks for students and records from the basic
                               education stored in the archive of the University College. The
                               material was of 1993 to 2002.
                               I found some resemblance between the images of the participants and the
                               stereotypes. The most common image was the one of being a librarian
                               as a typically female job. Also the stereotype of the
                               reading librarian was confirmed. Besides the images of the participants
                               were more positive than I had expected. Usually the stereotypes are not
                               particularly flattering. The last question has no simple answer as the
                               institution does not educate librarians any longer, not after 1993. Instead
                               the students study library and information science. This subject is a rather
                               large field, which contains no clear boundaries.
                               The institution educates information experts instead of librarians.

Nyckelord:             bibliotekarie, bibliotekarieimage, bibliotekariebilder, stereotyper
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1. Inledning

Bibliotekens syfte och uppgifter diskuteras ofta och de anses även ha en viktig roll att spela i
IT-utvecklingen och utbildningssystemet. Ute i samhället lever den traditionella bilden av
biblioteken kvar trots att biblioteken genomgått stora förändringar. Biblioteken upplevs ofta
som ålderdomliga och mossiga institutioner. Bilden av biblioteken påverkar bilden av
bibliotekarien. Det är ett yrke som också genomgått stora förändringar som samhället till stor
del är omedvetna om. Istället lever den gamla bilden av bibliotekarien kvar i form av den mest
dominerande stereotypen av den snipiga tanten med glasögon, hårknut och hopknipt mun.
Denna stereotyp är faktiskt ett internationellt fenomen som bibliotekarier världen över får dras
med. Denna bild förstärks också genom att den förs fram i filmer, TV och litteratur.1 När jag
för en tid sedan såg den senaste filmen i Stjärnornas krig ”Klonerna anfaller” studsade jag till
i biofåtöljen när jag såg bibliotekarien som arbetade i jediordens bibliotek. Hon var en äldre
kvinna med hårknut som förankrats med hårnålar. Fastän denna film utspelas i ”en gång för
länge sedan i en fjärran galax” är bibliotekarien den samma. Detta är även en futuristisk
skildring där bibliotekarien förblir en äldre kvinna med en hårknut som sitt främsta attribut.
Denna bild påverkar yrkets status fast faktorer som stor kvinnodominans och låga löner bidrar
också. Ändå skiljer sig bilden betydligt från verkligheten och även från det sätt som
bibliotekarierna betraktar sig själva.2

En äldre kvinna berättade en gång för mig att ett möte med en sträng manlig bibliotekarie som
barn gett henne biblioteksfobi. Han sade att bibliotek var för vuxna och förmanade henne
alltid att vara tyst. Idag 30 år senare upplever hon alltid obehag när hon går in på ett bibliotek
eller ska tala med en bibliotekarie. Bortsett från att det var en man istället för en kvinna
stämmer det in på stereotypen. Ett fåtal möten kan färga en persons uppfattning om en hel
yrkesgrupp. Ibland kan det räcka med ett möte.
Då jag själv tänker bli bibliotekarie vill jag ogärna mötas av dessa fördomar. Därför känns det
angeläget att undersöka hur fast förankrade de är i folks medvetande. Vem är egentligen
bibliotekarien?

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att explorera hur bilden av bibliotekarien ser ut i Sverige år 2002.
Ett delsyfte är också att gå igenom bibliotekarieutbildningens innehåll eftersom den är en
viktig aktör i skapandet av bilden. Det krävs någon form av gruppering och urval vilken jag
tänker få fram genom att dela in samhället i olika sektorer och fråga ut lämpliga grupper och
personer från dessa sektorer.
Jag har gjort en grov indelning i tre sektorer, nämligen den akademiska, den privata och den
offentliga. Jag försökte hitta lämpliga representanter för de olika sektorerna. Den akademiska
delen av bibliotekarieväsendet i form av forskare och lärare är förvisso medvetna om den
felaktiga bilden av yrket. De bemöts antagligen också felaktigt på grund av stereotypen. Det
blir därför intressant att undersöka vilken bild av bibliotekarien som den största
utbildningsanstalt för blivande bibliotekarier i Sverige ger i grundutbildningen. Den
akademiska sektorn består också av forskare som använder sig av bibliotekets tjänster i sin
forskning. Den grupp av olika forskare som jag undersökt kommer från olika områden men
flertalet av dem forskar inom området biblioteks- och informationsvetenskap.
För att täcka den privata sektorn av samhället beslöt jag mig att undersöka bibliotekariebilden
hos personalchefer i näringslivet. Att det blev personalchefer är på grund av att

                                               
1 Widenberg 2000. s. 2
2 Almerud 2000. s. 2-4
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Bibliotekshögskolan fäster lika stor vikt vid informationsvetenskap som biblioteksvetenskap.
Det förekommer en tydlig orientering gentemot näringslivet och inte enbart mot den
offentliga sektorn vilket var fallet förr. Därför är personalchefer en intressant grupp att
undersöka med tanke på att de kanske ska anställa folk i framtiden som studerat biblioteks-
och informationsvetenskap.
Den offentliga sektorn får representeras av yrkeskåren själv. Här vill jag ta reda på hur
bibliotekarierna ser på sig själva.

1.2 Frågeställningar

Utifrån ovanstående text och mina funderingar har följande frågor uppkommit.

Stämmer stereotyperna överhuvudtaget in på informanternas bibliotekariebild?
Vilken bild har bibliotekarierna av sig själva?
Vilken bild av bibliotekarien har forskare som använder bibliotekets tjänster?
Vilken bild av bibliotekarien finns hos personalcheferna i näringslivet?
Hurudan bild förmedlas av den ”nya” bibliotekarien av en utbildningsinstitution under
grundutbildningen?

1.3 Metod och material

1.3.1 Explorativ undersökning

Vid val av metod för en undersökning är mycket beroende av hur mycket man vet om
problemområdet ifråga. När det finns luckor i kunskapen kommer undersökningen i första
hand att vara explorerande eller utforskande. Syftet med en explorerande undersökning är att
inhämta så mycket kunskap som möjligt om det bestämda problemområdet. Det gör man
genom att försöka belysa det allsidigt. Därför är det också vanligt att man använder sig av
flera olika tekniker för att täcka flera områden.3

En explorativ undersökning syftar även till att ta reda på vilken kunskap som finns inom det
valda problemområdet. Den kunskap som undersökningen ger ligger ofta till grund för vidare
forskning. De problemformuleringar och preciseringar som då görs uttrycks ofta i form av
hypoteser.4 I fallet med min undersökning finns det inte mycket tidigare forskning. Den som
finns spänner istället över ett mycket stort område. Ett sätt för mig att försöka finna delar av
helheten är i mitt val av informanter. Min teoretiska population eller snarare de
undersökningsenheter som jag är intresserad av utgörs av hela det svenska samhället. Därför
har jag gjort stickprov av populationen.5

Informanterna kommer som tidigare nämnts från tre olika samhällssektorer och därför är en
jämförelse mellan dem inte möjlig annat än på individnivå.

Patel och Davidson skriver att det är vanligt att man använder sig av flera olika metoder vid
materialinsamling, och att kreativitet och idérikedom då är viktiga inslag i undersökningen.6

Jag har försökt ta till vara på det under skrivandet av den här uppsatsen då jag samlat in
material på olika sätt som beskrivs nedan. Vid bearbetningen av materialet har jag använt mig

                                               
3 Patel, Davidson 1991. s. 11.
4 Lundahl, Skärvad 1999. s. 47.
5 Halvorsen 1998. s. 95.
6 Patel, Davidson 1991. s. 11.
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av metoder och teori från så skilda områden som kommunikationsvetenskap och positionering
från marknadsföringsområdet.

1.3.2 Urval och avgränsningar

Flera av författarna som nämns i kapitel 2 gör en koppling mellan bibliotekarieyrkets status
och de stereotyper som finns. Jag anser också att det finns en koppling mellan dem och jag
anser att stereotyperna fungerar som en markör på yrkets status. Men jag undersöker
företrädesvis stereotypernas förekomst och sanningshalt och inte yrkets status.

Det finns offentliga och privata bibliotek som i sin tur kan delas in i folkbibliotek,
nationalbibliotek, forskningsbibliotek och företagsbibliotek samt ett flertal andra. Det finns
följaktligen många typer av bibliotekarier som arbetar på de här olika biblioteken. När jag vill
undersöka bilden av bibliotekarien är det den föreställning som människor har om en typisk
representant för yrket som jag vill fånga. När det gäller gruppen forskare är det bilden av
bibliotekarierna som de kommer i kontakt med under sin forskning som jag avser.

De grupper som jag valt ut är inte stora vilket gör att undersökningen i främsta hand ligger på
individnivå. Att grupperna blivit små beror dels på att jag har haft tre olika grupper av
människor. Jag tycker att det är värdefullare med tre mindre grupper av människor från tre
olika områden vilket gett större spridning än en stor grupp av människor. Det är visserligen
möjligt att genom olika urvalskriterier få en stor grupp med intressant sammansättning. De
metoder jag valde hade inte varit lämpliga i ett sådant fall. Storleken på grupperna varierar
mellan 4-6 personer. Att grupperna inte heller blivit större har dels berott på visst bortfall men
jag har också haft problem med att få folk att ställa upp.

1.3.3 Material och metod

Den utbildningsinstitution som jag vill undersöka är Bibliotekshögskolan i Borås (BHS).
Bibliotekarieutbildningen förändrades år 1993 från en yrkesutbildning till att bli en mer
traditionell akademisk utbildning med stark teorianknytning. Därför tänker jag undersöka
material som producerats av och vid högskolan från år 1993 och tills år 2002. Jag kommer
enbart att använda mig av det material som sparats i arkiven under dessa år av två orsaker.
Den första är att jag inte vill få för mycket material för att hinna gå igenom allt. Det kan
finnas användbart material som lagrats på andra ställen än arkivet men det viktigaste bör ha
sparats arkivet.

Undersökningen är uppdelad i fyra delar. Den metod jag tänker använda i två av
undersökningens delar går ut på att låta informanterna rita en bild av en bibliotekarie samt
skriva en kort text till bilden på max 100 ord. Tanken med den metoden är främst att det ska
gå snabbt och lätt för informanterna i grupperna att genomföra. Det ligger en hel del i
ordspråket ”en bild säger mer än 1000 ord”. Idéen med bilder tilltalade mig för att det skulle
vara intressant för mig själv att arbeta med dem, men jag hoppades att den ovanliga metoden
skulle tilltala mina informanter och underlätta deras deltagande.
Den första delen av undersökningen handlar om bibliotekariernas självbild och den tredje
delen handlar om personalchefernas bild av bibliotekarien. Det är de delarna där jag använt
mig av den ovan beskrivna metoden.

Den andra gruppen forskarna tillkom i slutskedet av uppsatsskrivandet. Det beror på att jag
inte fick in tillräckligt med material från en tidigare påtänkt grupp. Men det material som jag



8

fick in var så intressant att jag ville följa upp det. Eftersom det var en forskare som ritat en
bild och skrivit en text till enligt den ovan använda metoden tyckte jag att forskare var en
lämplig grupp. Jag visade bilden för ett mindre antal olika forskare och frågade om de kände
igen sig i den. Detta genomfördes vid enskilt samtal som varade mellan 20 och 30 minuter.
Jag anser inte att det var intervjuer i egentlig mening.

Den fjärde delen av undersökningen går ut på att undersöka vilket bild av bibliotekarien som
ges i grundutbildningen på BHS. Här har jag inte använt mig av någon speciell metod som
innehållanalys när jag gått igen om materialet.

Jag kommer att använda material som producerats vid utbildningsinstitutionen ifråga och som
sedan lagrats i dess arkiv. Materialet består ämnesplaner, kursplaner, och utbildningsplaner.
Jag kommer även att använda mig av en del protokoll från olika nämnder på skolan som fanns
bland arkivmaterialet. Jag har också fått en hel del litteraturlistor men de kommer inte att tas
upp här. För att belysa och fördjupa det resultat som studierna av arkivmaterialet gav gjordes i
efterhand intervjuer med två lärare och tidigare prefekter vid BHS. Det andra materialet som
jag kommer att använda mig av och analysera är de bilder och texter som jag får in av mina
informanter.

1.4 Disposition

I det följande kapitlet Tidigare studier presenteras den forskning som finns på området jag
skriver om. Där kommer en hel del av den referenslitteratur som jag använt också att
presenteras. I det efterföljande kapitlet Tillbakablickar kommer ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap att presenteras. Där kommer också att finnas en kort historik över
bibliotekarieyrkets historia samt över BHS. I Teoriavsnittet kommer positioneringsteorin
jämte bildanalysmetoden att förklaras. I det påföljande kapitlet Undersökning och analys
kommer de olika grupperna att beskrivas och bilderna med tillhörande berättelse kommer att
finnas där. Grupperna kommer att presenteras i den ordning att grupp ett blir bibliotekarierna,
grupp två blir forskarna och grupp tre blir personalcheferna. BHS utgör ingen grupp men
kommer att ligga som del fyra i kapitlet Undersökning och analys. Av det skälet att jag anser
att det blir lättast för läsarna att förstå mina analyser om de finns i anslutning till bilderna
kommer de att ligga där och inte i påföljande kapitel Resultatredovisning. De nästkommande
kapitlen är Slutdiskussion och Reflektioner om repositioneringen av bibliotekarien. Det näst
sista kapitlet är Sammanfattning. Allra sist ligger Käll- och litteraturförteckningen.

1.5 Begreppsdefinitioner

Stereotyp: Det är en förenklad och vanligt förekommande föreställning om utmärkande
egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp. Stereotypen påverkar den bild man skapar sig
av en individ utifrån en hel grupp utan att behöva vara korrekt. Stereotypen är uppbyggd av
viss faktisk kunskap och förenklar hanteringen av intryck från omvärlden. Den säger också
hur man tycker att människor ur en viss grupp bör vara. Stereotyper bidrar även till att
fördomar och negativa attityder vidmakthålls.7

Kod: är ett system av tecken som styrs av regler som medlemmarna inom kulturen har kommit
överens om. Det finns två sorters koder, nämligen beteendekoder som är exempelvis de lagar
och regler som styr vårt umgänge med andra människor och betecknande koder. De vita

                                               
7 Nationalencyklopedien 1995.
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streckmarkeringarna på en väg är en form av koder som både är betecknade och
beteendestyrande. Som exemplet visar finns det ett samband mellan dessa båda koder.8 För
detta arbete är det de betecknade koderna som är relevanta och då jag i fortsättningen skriver
kod/koder är det dem jag avser.

Myt: Det är en ofta använd term som refererar till en kulturs sätt att förstå, uttrycka och
kommunicera med sig själv om saker som är viktiga för kulturens identitet. Det finns tre olika
ämnesområden där termen används, antropologin, litteraturen och semiotiken. Inom
semiotiken betecknar myten en samling av besläktade begrepp som medlemmar av en kultur
använder för att förstå speciella saker.9

Positionering: Det är en marknadsföringsterm som innebär alla de åtgärder som ett företag
vidtar för att få människor att uppfatta en produkt eller ett varumärke på ett visst sätt.
Positionering innebär att vissa av produktens egenskaper betonas då den kommuniceras i
reklam eller annat informationsmaterial.

1.6 Informationssökningsprocessen

Det första jag gjorde var att göra några ganska vida sökningar på Internet med Google,
AltaVista, Yahoo och WebbCrawler för att se hur stor informationsmängden var där. De
sökord jag använde i kombination var ”librarian, stereotype och status. Jag använde även
motsvarande ord på svenska i Google. Där fick jag upp Anette Widenbergs och Riitta
Lähdevirtas uppsatser som var en ganska lättsam ingång till ämnesområdet. Genom att studera
deras litteraturförteckningar fick jag flera värdefulla tips om mer vetenskapligt avancerad
litteratur. En del övrig litteratur hittade jag när jag studerade bokhyllorna i biblioteket vid
Högskolan i Borås. Detta slumpartade sätt att leta litteratur på var faktiskt ganska effektivt.
Jag gjorde även några sökningar i Libris men de gav inte mycket nytt.
Den litteratur som använts i teoriavsnittet hade jag kunskap om sedan tidigare studier i
marknadsföring och medie- och kommunikationsvetenskap.

                                               
8 Key Concepts in Communication and Cultural Studies. 1994. s. 43
9 Key Concepts in Communication and Cultural Studies. 1994. s. 192
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2. Tidigare studier

Det finns en del skrivit om bibliotekarieimage och olika stereotyper av bibliotekarien. Men
problemet är att de flesta bara har berört det här i förbigående och då mest i koppling till
yrkets status. Att författarna gör den kopplingen gör att det inte renodlat finns mycket material
om stereotyperna då yrkets låga status anses vara väsentligare. De flesta författare som till
exempel Grimes (1994), Wilson (1982) och Sukiennik (1983) är eniga om är att bilden av
bibliotekarien medför problem. En annan sak som jag vill lyfta fram här är att biblioteken och
bibliotekarien oftast behandlas som en enhet. De skiljs åt då bibliotekarierollen sätts i
förhållande till bibliotekens funktion. Det vill säga att bibliotekarien inte lyfts fram som
person vilket bland annat Almerud (2000) och Wilson tar upp.

Den svenska forskning som finns är inte speciellt riklig utan består mest av artiklar och
högskoleuppsatser. Den internationella forskningen har uppmärksammat fenomenet bättre.
Den internationella forskningen som tas upp här består mest av amerikanska författare men
Bruijns (1992) har med flera europeiska länder som Storbritannien, Nederländerna och
Frankrike i sin undersökning.

2.1 Svenska studier

Peter Almerud (2000) är doktorand vid litteraturvetenskapliga insitutionen i Uppsala och även
utredare på DIK. Han skriver i rapporten ”Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en
rapport från fyra nordiska länder” om bibliotekarien och biblioteken ur bibliotekariernas eget
perspektiv. Undersökningen gjordes av bibliotekariernas fackliga organisationer i Sverige,
Finland, Norge och Island under 1997 och 1998. Det gjordes en såkallad minnesinsamling
som är en slags självbiografisk metod där informanterna fritt skriver ner sina erfarenheter och
värderingar efter utvalda frågor. De bibliotekarier som deltog var sammanlagt 550 och
arbetade på olika sorters bibliotek. Almerud skriver att materialet inte var statistiskt utvalt och
det ställdes heller ingen direkt fråga om informanternas sociala bakgrund.10 Jag antar att de
var de bibliotekarier som var intresserade och engagerade i sitt yrke som deltog i
undersökningen. Det kan ha påverkat resultatet så att det är väl positivt.
Almerud anser att undersökningen gav en bild av en välutbildad, utåtriktad och engagerad
yrkeskår som främst sökt sig till yrket för att de är intresserade av människor, böcker och
samhällsfrågor. Majoriteten verkar trivas med sitt arbete men känner sig pressade av
nedskärningar, vidgade arbetsuppgifter samt ett ökat tryck på biblioteksverksamheten.11

Till nackdelarna hör även omgivningens undervärdering av yrket samt att många känner sig
osynliga. Många anser att bibliotekarien och hans/hennes kompetens måste synliggöras i
samhället samt att status och lön måste förbättras.12

För övrigt anser Almerud att ”Bilden av mörka, tysta boksalar vaktade av snipiga tanter med
knut är svårutrotad. Den lever nog kvar hos många  som inte är stamkunder på biblioteken”.13

Peter Almerud (2003) har även skrivit artikeln ”Bibliotekariens dag: Avstamp för fördjupade
diskussioner om yrkets framtid”. Artikeln sammanfattar saker som togs upp till diskussion på
”Bibliotekariens dag” som ordnades av Bibliotekarieförbundet i november 2002. Där deltog
bland annat personer från DIK och BIVIL (Avdelningen för biblioteks- och
                                               
10 Almerud 2000. s. 4-5.
11 Almerud 2000. s. 5.
12 Almerud 2000. s. 10-11.
13 Almerud 2000. s. 45.
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informationsvetenskap i Lund) och BHS. Några saker som togs upp till diskussion var om
utbildningen och professionell identitet. Artikeln ger en intressant överblick över
professionstänkandet i bibliotekariekåren i Sverige från 40-talet fram till idag och att den tar
upp bibliotekariernas synlighet. Artikeln är egentligen inte tidigare forskning i egentlig
mening och Almerud sammanfattar bara vad som sades, men artikeln ger flera intressanta
infallsvinklar på mitt andra material. Det är dessutom en bra sammanfattning om vad som
verkar diskuteras i nuläget av de mer framträdande personerna inom ämnesområdet.

Anette Widenbergs (2000) kandidatuppsats ”Snipig tant eller lärdomsgigant?” var av ett visst
intresse för mig. Det är en genusteoretisk studie av kvinnliga och manliga bibliotekarier i
skönlitteraturens värld där författaren med sökt efter teman och karaktärsdrag. Hon har använt
sig av kulturanalystisk metod där hon närläst ett antal skönlitterära romaner och seriestrippar.
Vid kulturanalys plockas ord och betydelser ur sitt sammanhang och granskas efter sociala
och kulturella betydelser. Därefter sätts de samman till nya helheter och tolkas. Widenberg
finner att bibliotekarien oftast framställs som en tråkig, färglös, tystlåten och ordningsam
person. Den dominerande kvinnliga stereotypen kallar författaren för biblioteksragatan. Det
finns även några mindre framträdande kvinnliga stereotyper som den goda bibliotekarien,
ungmön och den med yrket gifta kvinnan. Den mest framträdande manliga stereotypen är den
något feminina mannen. Vidare är nästan alla bibliotekarier som framställs i litteraturen
kvinnor. För övrigt bygger uppfattningarna om bibliotekarieyrket på vad som traditionellt sett
anses vara manliga och kvinnliga egenskaper.14

Rita Lähdevirta (2001) har skrivit en magisteruppsats som heter ”Den nöjda och osynliga
bibliotekarien. Myt och verklighet. Vad är trivsel för bibliotekarier?”. Hon har intervjuat tio
folkbibliotekarier för att undersöka om den massmediala bilden och allmänhetens stereotypa
uppfattningar om irriterade knutprydda damer som inte trivs med sitt arbete motsvarar
verkligheten.15 Hon har delat upp bibliotekarierna i två åldersgrupper, äldre i grupp I och
yngre i grupp II. Vid analys av intervjuerna har författaren använt sig av socialpsykologisk
teori där det finns ett samband mellan individens tankar, känslor och uppträdande och det
omgivande samhället. Intervjuerna har kompletterats med deltagande obsevation av
författaren på arbetsplatserna. Lähdevirta konstaterar att bibliotekarierna i båda grupperna
trivs med sitt arbete. Vad gäller status är de flesta av informanterna missnöjda med yrkets låga
status och anser att det borde vara högre lön.16

Det framgår inte riktigt vad Lähdevirta menar med att bibliotekarier är osynliga men jag
tolkar det som att hon menar att allmänheten inte inser riktigt vad en bibliotekarie gör och
vilken lång utbildning som krävs.

Sanja Magdalenic (1996) har skrivit rapporten ”From Librarian to Information Professional?
A Historical – Sociological Study of Librarians in Sweden”. Magdalenic har undersökt hur
och när som interna och externa störningar har börjat skapa områden inom
informationshantering där bibliotekarier har professionell tolkningsrätt enligt
professionsteorier. Genom den moderna informationsteknologins genomslag har flera grupper
sett det som en möjlighet att förbättra sin status och få speciella privilegier. Bibliotekarier har
hävdat att de historiskt sett har stor erfarenhet av informationshantering och därför besitter
den kunskap som behövs för modern informationshantering. Svenska bibliotekarier har använt
både professionalism och fackanslutning för att skydda och vidmakthålla sina professioner. 17

                                               
14 Widenberg 2000. s. 37.
15 Lähdevirta 2001. s. 5.
16 Lähdevirta 2001. s. 26.
17 Magdalenic 1996. s. 74-75.



12

I artikeln ”Bredare arbetsmarknad väntar nyutbildad bibliotekarie” i DIK-forum intervjuar
Maria Lindh (1997) studierektorn Birgitta Olander på BIVIL vid Lunds Universitet. Olander
menar att de nya arbetsmarknaderna för bibliotekarier finns inom näringslivet på
företagsbibliotek och IT-dominerande tjänsteföretag. Hon menar att det är en ny generation av
bibliotekarier som kommer att arbeta där. Olander anser att de personliga egenskaperna ska
ges större vikt vid intagning till bibliotekarieutbildningen. Det är på så sätt antagningen till
BIVIL går till med skriftligt prov och efterföljande intervju med uttagna kandidater. Hon
antyder också att yrkestiteln kanske borde förändras eftersom yrket förändrats så mycket.
Yrkestitlarna informatiker och informationsvetare som hade varit lämpliga är upptagna.18

2.2 Internationella studier

R. A. C. Bruijns (1992) har skrivit rapporten ”Status and Image of the Librarian. Report of a
sample survey carried out in twelve countries”. Det är en undersökning som på uppdrag av
IFLA (International Federation of Library Associations) har genomförts i tolv olika länder
och behandlar allmänhetens syn på bibliotekarien. Den visar att det främst är allmänhetens
syn som påverkar yrket status och bibliotekariebilden och inte verkligheten.19

Undersökningen tar upp yrkets status i jämförelse med andra yrken och vilka egenskaper som
tillskrivs bibliotekarien. Undersökningen visar att yrket är mer lockande för kvinnor samt att
få av informanterna anser att det är ett lämpligt yrke för män. En fara med det som Bruijns ser
är att personer med en felaktig syn på yrket kommer att söka sig till det vilket på sikt kan
påverka bibliotekens service.

Pauline Wilson (1982) har i sin bok ”Stereotype and Status. Librarians in the United States”
undersökt vad bibliotekarier i USA anser om yrkets status och de olika stereotyper som finns.
Hon har räknat upp ett antal orsaker till problemet samt olika steg som bör tas för att förbättra
situationen. Hantering och förmedling av information är ett så pass stort område att det inte
kan begränsas till en yrkesgrupp. Det blir svårt att identifiera de olika yrkesgruppernas domän
av samma område och allmänheten förstår inte heller vilken speciell kunskap som de olika
yrkesgrupperna besitter.20

Wilson menar också att inte alla bibliotekarier är helt klara över vad en bibliotekarie är och
ska göra. En annan sak som bidragit till stereotypen är att yrken ofta jämförs med varandra för
att få prestige. Ju mer ett yrke kan möta ett samhälles olika behov desto större prestige får det
och bibliotekarie hamnar ganska lågt där. Wilson menar att bidragande till problemet är också
att många bibliotekarier identifierar stereotypen med yrkeskåren fastän inte med sig själva. De
kritiserar också sitt yrke och medlemmarna i yrkeskåren. Dessutom finns det ett stort intresse
för karakterisering av personliga egenskaper som en bibliotekarie anses ha.21 Wilson
konstaterar att bibliotekarierna själva har hjälp till att stärka och sprida stereotypen och att det
påverkat bibliotekarieyrket. För att en förändrings ska ske måste den komma ifrån
bibliotekarierna själva.22 Det första steget blir att sluta skriva om stereotypen för offentligt
uttryckande av känslor som ilska och frustration hjälper inte. Wilson menar också att
studenter och forskare inte bör rota i ämnet för att det är till större skada än nytta då det föder
stereotypen. För min del tror inte jag att stereotyperna kommer att försvinna om de ignoreras

                                               
18 Lindh 1997. DIK-forum 1997. s. 13.
19 Bruijns 1992. s. 6.
20 Wilson 1982. s. 181-183.
21 Wilson 1982. s. 185-187.
22 Wilson 1982. s. 182-187.
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utan att fenomenet måste belysas genom vetenskaplig forskning och diskussion om hur det
ska försvinna.

”The Status of Women in Librarianship” tar upp synen på den kvinnliga bibliotekarien ur
historiskt, sociologiskt och ekonomiskt perspektiv. Boken innehåller ett fler tal intressanta
artiklar men av speciellt intresse för mig var Adelaide Weir Sukienniks (1983) artikel
”Assertivnes Traning for Library School”. Artikeln avser förhållanden i USA. Där tar
författaren bland annat upp hur pass stort intresset har varit för bibliotekariens personliga
egenskaper varit under historiens gång. Där beskrivs hur olika personlighetsundersökningar
gjorts på bibliotekarier. Det kom fram en karakteristik med egenskaper som låg mycket nära
stereotypen. Denna information skulle användas för att lämpliga studenter skulle kunna antas
till bibliotekarieutbildning.
Det gjordes en lista år 1958 på personliga egenskaper som var önskvärda för bibliotekarier för
att användas av bibliotekshögskolor vid intagning och examination. Listan omfattade
egenskaper som artighet, emotionellt stabilitet, vänlighet, utseende, god hälsa samt
tillgänglighet för biblioteksbesökare. Dock så kunde dessa egenskaper lika mycket gälla för
en man som för en kvinna och de var lika önskvärda i alla yrken.23

Sukiennik konstaterar att det finns ett antal semiprofessionella yrken där det övervägande är
kvinnor som arbetar. Utbildningstiden har varit relativt kort och anspråken på unik kunskap är
svaga. De anställda har relativt liten autonomi och får sällan fatta beslut som påverkar dem
själva. Av tradition har bibliotekarie varit ett semiprofessionellt yrke och förändringar går
långsamt. Bibliotekarier har själva omedvetet och medvetet arbetat emot en förändring genom
sitt personliga uppträdande.
På ett sätt känns denna artikel inaktuell idag då den främst berör 70-talet och tiden före. Men
jag anser att den är av visst intresse då den tar upp bibliotekariernas personliga egenskaper.
Jag menar det av det faktum att vissa utbildningsanstalter för biblioteks- och
informationsvetenskap i Sverige baserar sin antagning delvis på det.

Marcia Nauratil (1989) undersöker i ”The Alienated Librarian” orsaken till att många
bibliotekarier inte upplever sitt arbete som meningsfullt utan blir utbrända. De känner sig
frustrerade stressade och nedtyngda. Nauratil undersöker de olika faktorerna bakom det samt
föreslår vissa saker för att förbättra situationen. Problemet ligger delvis i
organisationsstrukturen i bibliotekssystemen samt fördelningen av beslutsfattande på
arbetsplasterna. Fast en annan bidragande orsak är den inte klart definierade professionen och
tillhörande arbetsuppgifter. Bibliotekarieyrket har också länge ansetts som ett kall där
belöningen främst inte är monetär utan att man arbetar för samhällets bästa och
mänsklighetens förbättring. Författaren menar också att en del bibliotekarier uppfattar arbetet
som ett kall. Utbränningsfenomenet har inte i någon högre grad att göra med yrkets låga
status. Den här artikelen avser förhållanden i USA.

Deborah Grimes (1994) har skrivit artikeln ”Marian the Librarian – The Truth Behind the
Image” där hon ger en översikt över de personlighetsstudier som gjorts över bibliotekarier.
Marian the Librarian var en rollfigur i en musikal på 50-talet som 40 år senare fortfarande
motsvarar allmänhetens bibliotekariestereotyp. Hon var en ungmö som var synnerligen
ordentlig, hårt arbetande, bokfrälst och samtidigt tämligen beklagansvärd.24

Personlighetsstudierna började på 30-talet och ända in på 70-talet var det ungefär samma
egenskaper som kom fram. Det ansågs att det var människor med en viss personlighet som
                                               
23 Sukiennik 1983. s .102-103.
24 Grimes 1994. s. 3.
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drogs till bibliotekarieyrket. Från 70-talet började nya personlighetstyper dyka upp och idag
har bilden ändrats en del till att bibliotekarien är intelligent, inåtvänd, har gott självförtroende
och benägen att utöka sitt vetande. Huruvida ifall allmänhetens bild har ändrats framgår inte
av den här studien.

Roma Harris (2001) och Margret Ann Wilkinson har skrivit artikeln ”(Re)positioning
librarians: how young people view the information sector”. De tar där upp en kanadensisk
undersökning om hur 2000 förstaårsstudenter tillfrågades vilka uppfattningar de hade om lön,
utbildningsbehov, status, ingångslön och framtida arbetsmöjligheter för tolv olika yrken inom
informationssektorn. Yrket bibliotekarie fanns med här och rankades lägre i alla kategorier än
samtliga andra yrken. Författarna diskuterar detta i en större kontext med kön och
identitetsperspektiv.
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3. Tillbakablickar

Det är nödvändigt med en omfattande bakgrundsbeskrivning i denna uppsats för att kunna
besvara mina frågeställningar. En hel del av de bidragande orsakerna till de dominerande
bibliotekariestereotyperna ligger ganska långt tillbaka i tiden. Biblioteken har också en lång
historia ända tillbaka till antiken men av utrymmesskäl kommer jag huvudsakligen inte att gå
längre tillbaka än 1700-talet. Det ska också påpekas att det förkommer flera
bibliotekariestereotyper som motsäger varandra men de existerar ändå sida vid sida i folks
medvetande. När jag skriver att stereotyperna är ett internationellt fenomen måste det sättas i
samband med att det mesta av min referenslitteratur kommer från USA och Sverige. Det vill
säga utom Bruijns som kommer från Nederländerna och hans undersökning täcker
förhållandena i tolv länder. Det är genomgående förhållanden i USA som avses utom när det
uttryckligen står att det är svenska.

3.1 Bibliotekarieyrkets historia

Historiskt sett har bibliotekarien alltid varit nära knuten till biblioteken. Därför är det svårt att
urskilja bibliotekarien både som yrke och person längre tillbaka i tiden. Definitionen på en
bibliotekarie förr var en person som arbetade på ett bibliotek utan någon speciell utbildning.
Bibliotekstillväxten var enorm i Europa från 1500-talet och framåt främst tack vare
boktryckarkonsten. Det fanns nationalbibliotek, universitetsbibliotek och privata bibliotek
men de flesta var inte öppna för allmänheten.25

De bibliotekarier som arbetade på de privata biblioteken och de första offentliga biblioteken
hade ingen speciell bibliotekarieutbildning. På 1700-talet var det enbart män med en viss
akademisk utbildning som var bibliotekarier. Även den kände förföraren Giovanni Casanova
arbetade sina sista år som bibliotekarie hos en adelsman i Böhmen.26 De ungefärliga kraven
på en bibliotekarie på den tiden var att de skulle tycka om böcker och ha viss kunskap om
dem samt att de skulle ha en viss historisk bildning. Andra egenskaper som nämndes var
ordningssinne, ärlighet och opartiskhet. Buzás (1986) anser att det i början av 1700-talet fanns
en ganska homogen grupp av biblioteksarbetare som svarade mot denna beskrivning.
Bibliotekarien Johann Matthias Gesner vid universitetet i Göttingen hade mycket höga krav
på bibliotekariens egenskaper och kunskaper. Bland annat skulle bibliotekarien ha ett ädelt
och generöst hjärta som kunde övervinna den inneboende girigheten, ett hjärta som var i stånd
att sätta biblioteksanvändarnas behov före sitt egenintresse. En älskvärd attityd skulle även
intas till låntagarna och en beredskap för att ge dem god service. En bibliotekarie skulle även
ha en känsla för skönhet, noggrannhet och renlighet. Förutom dessa nobla egenskaper skulle
bibliotekarien vara ytterst språkkunnig och behärska latin, grekiska, franska, italienska,
engelska, spanska, hebreiska samt olika tyska dialekter. Bibliotekarien skulle även ha insikt i
de olika vetenskapliga grenar som fanns och dessutom kunna de författarna och deras primära
verk. Dessa krav formulerades av Gesner 1748.27 Gesners utbildningskrav skulle endast kunna
uppfyllas genom mycket långa studier och ett fortsatt livslångt lärande samt en mycket hög
intellektuell kapacitet. Gesners bibliotekarie stämmer väl överens med universalgeniet från
1500- och 1600-talen, men de visar på att bibliotekarien var en välutbildad person. En viss
yrkesstolthet och yrkesidentitet kan också skönjas i Gesners beskrivning. Kvinnor och de
flesta män var av dåvarande samhällskrav och ekonomiska orsaker uteslutna från de
utbildningsmöjligheter som krävdes.
                                               
25 Harris 1999. s. 134-136.
26 Nationalencykopledin 1995.
27 Buzás 1986. s. 258-259.
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Bibliotekarie var ett manligt högstatus yrke på 1700-talet som krävde en lång utbildning. Det
ska även ses med bakgrund av att på 1700-talet föraktades kroppsarbete och även för de högre
klasserna var någon form av arbete inte riktigt accepterat såvida det inte var inom
krigsmakten eller statsförvaltningen. Bibliotekarie var ett av de godtagbara yrken som låg
utanför dessa fält.

Under senare delen av 1700-talet kom ett flertal kommersiella lånebibliotek att öppnas i
Europas större städer för att gradvis sprida sig till de mindre. Dessa nya bibliotek
kontrasterade mot de tidigare nämnda national- och privatbiblioteken. För en avgift fick
personer låna böcker där vilket gjorde innehavarna/lånebibliotekarierna till företagare vars
syfte det var att driva sina företag med vinst.28

Björklund (1996) har undersökt  den sociala bakgrunden hos de sju män som startade
lånebibliotek i Stockholm mellan 1780-1800. Stockholm var vid denna tidpunkt en av de
städer i Sverige som var mest öppet för influenser från utlandet och paralleller kan dras på ett
flertal områden. Flera av dem hade en akademisk utbildning som kom väl till pass då de
skulle tillgodose sina kunders krav på vetenskaplig litteratur. En del av lånebibliotekarierna
startade som bokhandlare och kompletterade bokhandeln med att starta lånebibliotek. Det
motsatta förekom också att några startade en bokhandel för att avyttra den litteratur som inte
kunde lånas ut. Det finns även ett exempel på en hovlakej Behn som startade ett lånebibliotek
för att kunna försörja sig på en otillräcklig lön. Att driva ett lånebibliotek sågs som ett
accepterat sätt för högutbildade att försörja sig, men det var inte en speciellt lönande
verksamhet och flera lånebibliotekarier vidgade sin verksamhet som nämnts ovan till att
omfatta bokförsäljning eller driva boktryckerier.29 Sverige fick även sin första kvinnliga
lånebibliotekarie 1796 då änkan Cecilia Cleve övertog sin mans lånebibliotek. Det var tillåtet
för änkor att driva vidare sina mäns företag vid denna tid men för kvinnor att öppna egna
verksamheter var näst intill omöjligt. Fast under 1800-talet blev lånebiblioteksverksamhet en
gängse form för kvinnor att försörja sig.30

Den industriella revolutionen i Europa och Nordamerika medförde att vissa delar av
befolkningen fick viljan och möjligheten att utbilda sig och fördjupa sin kunskap. Det
medförde främst att två typer av bibliotek uppstod som Rubin kallar det sociala biblioteket
och cirkulationsbiblioteket. De sociala biblioteken startades av olika typer av människor med
främsta syfte att utbilda och förbättra i allmänhet. Cirkulationsbiblioteken hade främst
romaner som tilltalade den allmänna smaken och drevs med kommersiella intressen. De
ansvariga för de här biblioteken drev dem själva och det var ovanligt med bibliotekarier. 31

Cirkulationsbiblioteken är de lånebibliotek som nämns ovan. De som drev
cirkulationsbiblioteken får anses vara bibliotekarier. Björkman använder termen
lånebibliotekarier om innehavarna och även för de kvinnor som hade lånebibliotek.

Under 1800-talet verkade krafter från olika utgångspunkter till att det som skulle bli
folkbiblioteken uppstod. Det fanns liberala grupper som medverkade till att folkskolan och
sockenbibliotek upprättades, arbetarrörelser som startade bildningsförbund och egna bibliotek
samt andra folkrörelser som startade sina bibliotek. Biblioteken var små i början och att vara
bibliotekarie var oftast ett obetalt förtroendeuppdrag.32 Det var ett ideellt arbete och i

                                               
28 Björkman 1996. s. 186-188.
29 Björkman 1996. s. 190-193.
30 Björkman 1996. s. 197-198.
31 Rubin 1998. s. 221-223.
32 Nilsson 1999. s. 200.
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sockenbiblioteken innehades det oftast av prästen, klockaren eller läraren på orten.
Torstensson (1991) skriver att det var länge svårt att försörja sig som folkbibliotekarie i
Sverige och nämner den första bibliotekarien vid Göteborgs stadsbibliotek H.A. Reuterskiöld
som från 1861 arbetade utan lön de första åtta åren. Längre fram i tiden startades flera
stadsbibliotek oftast genom att olika boksamlingar slogs ihop. När sedan personal skulle
anställas blev en vanlig lösning att anställa en manlig bibliotekarie på deltid och ett kvinnligt
biträde/assistent på heltid och båda fick samma lön. Bibliotekarien hade oftast akademisk
examen men även biträdena hade det oftast längre fram i tiden under 1920- och 1930-talet.33

Utvecklingen av biblioteksväsendet och bibliotekarieväsendet skedde främst i USA och det
fick stort inflytande i resten av världen. Biblioteksexpansionen var monumental i USA främst
tack vare donationer av Andrew Carnegie som sponsrade över 3000 bibliotek i USA och
resten av världen. Behovet av bibliotekarier steg kraftigt men det började bli behov av
utbildade bibliotekarier. Bibliotekarieyrket kom att professionaliseras och en yrkesidentitet
började uppstå.34 Den första bibliotekarieträningen uppstod troligen mellan 1850-1875 och
var en typ av lärlingsutbildning. En person kunde börja arbeta under en mer erfaren person på
ett bibliotek.35 Den första biblioteksskolan (School of Library Economy) öppnade i USA 1881
och hade tre manliga studenter och sjutton kvinnliga studenter. Det kom att öppna fler skolor
som utbildade bibliotekarier. Ämnet kom på längre sikt att utvecklas till biblioteks- och
informationsvetenskap36. På så sätt kan det sägas att definitionen på en bibliotekarie idag är en
person som arbetar på ett bibliotek och inte som blivit utbildad till det.

Under 1900-talets början synen på folkbibliotekariernas betydelse att förändras till det bättre.
Inspirationen kom från USA och Valfrid Palmgrens arbete med att förbättra de svenska
folkbiblioteken. Folkbibliotekariernas betydelse för biblioteken betonades också men det
fanns inga krav på en speciell ersättning till bibliotekarierna för att statsstöd skulle utgå till
biblioteken. 1930 kom en bestämmelse om att bibliotekarien skulle ha en godkänd utbildning
om statsbidrag utöver 2000 kronor skulle utgå till biblioteket.37

I Sverige kom den första statsstödda bibliotekarieutbildningen 1920 då riksdagen anslog ett
belopp för att starta veckokurser för föreståndare på skol-, studie- och studiecirkelsbibliotek.
En fyra månader lång utbildning för folkbibliotekarier startades på Kungliga Biblioteket (KB)
1926 under skolöverstyrelsens överinseende. Denna kurs kom att hållas årligen fram till 1966
och den förlängdes successivt tills den omfattade sex månader. Andra kurser gavs vid de
större stadsbiblioteken och universitetsbiblioteken men de var främst för att täcka de
bibliotekens interna behov av bibliotekarier. För att få tillträde till de senast nämnda
utbildningarna som i vissa fall omfattade tre år gällde det att ha studentexamen och viss
bibliotekserfarenhet. En biblioteksassiststentexamen kunde också tas på vissa bibliotek och
den i sin tur gav tillträde till bibliotekarieutbildningen. Det förefaller inte ha funnits några
krav på att de som antogs till bibliotekarieutbildning i Sverige skulle ha några speciella
egenskaper eller karaktärsdrag. 38

Det är inte fallet idag då speciella antagningsformer används vid utbildningarna inom BOI i
Uppsala och Lund. Vilka speciella egenskaper som efterfrågas anges delvis av Olander som

                                               
33 Torstensson 1991. s. 103-104.
34 Rubin 1998. s. 355-356.
35 Rubin 1998. s. 353.
36 Rubin 1998. s. 358.
37 Torstensson 1991. s. 106.
38 Andersson, Svensson 2001. s. 18-19.
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menar att en bibliotekarie bör vara utåtriktad, positiv, nyfiken, utvecklingsbar och
allmänbildad.39

3.1.1 Mannen och kvinnan som bibliotekarier

Bibliotekarieyrket var från början främst ett högstatus yrke för män och det fanns som nämnts
ovan ingen speciell utbildning för att bli bibliotekarie. Det var ändå ganska välutbildade män
som arbetade som bibliotekarier. Det var inte förrän på 1800-talets andra hälft som
bibliotekarieyrket främst blev ett kvinnodominerat yrke. Kvinnor skulle enligt den tidens
synsätt vara passiva och undergivna. Då de fick tillträde till arbetsmarknaden var det främst
de serviceinriktade yrken som var tillgängliga för de ansågs vara acceptabla för kvinnor.40 Det
faktum att det främst var ogifta kvinnor som kunde arbeta utanför hemmet kan ha bidragit till
bilden av bibliotekarien som ungmö.

Expansionen av folkbiblioteken gjorde att många biblioteksarbetare behövdes men framförallt
behövdes folk som var villiga att arbeta för låga löner. De chefsposter och andra
administrativa poster som fanns innehades av män eftersom det ansågs att det inte låg i den
kvinnliga naturen att leda. Även på forskningsbiblioteken behövdes mer folk och där var
andelen manliga bibliotekarier större än på folkbiblioteken även om kvinnorna dominerade
även där.41

Det faktum att det finns relativt få män inom yrkeskåren har setts som ett problem sedan
början av 1940-talet. Det ansågs att det skulle vara bättre med en jämnare könsfördelning men
även det faktum att män ansågs ha önskvärda egenskaper spelade in. Det skedde en aktiv
rekrytering av män till bibliotekarieyrket från 1940 och fram till 1970. Kampanjen lyckades
på det sätt att antalet manliga bibliotekarier fördubblades varje decennium mot vad det varit
förgående. I kampanjen påpekades att det var mycket lätt för män att avancera inom
biblioteksvärlden och få de högre och bättre betalda posterna även om ingångslönen var låg.42

Idag är det ett faktum att det finns fler män än kvinnor i ledande positioner i biblioteksvärlden
än det borde vara då det finns så många fler kvinnliga bibliotekarier än manliga.
Proportionerna överensstämmer inte med varandra. En orsak är att män har rekryterats till
dessa positioner och att det skett en könsdiskriminering på så vis att det varit lättare för män
än kvinnor att avancera inom yrket.43 En annan orsak till att det finns fler män än kvinnor i
ledande positioner ska ha varit att män är mer rörliga än kvinnor och har lättare att flytta om
bättre arbetsmöjligheter erbjuds. Kvinnor å sin sida stannar längre inom samma organisation
än män vilket minskar befordrandemöjligheterna. Andra orsaker till skillnaden är att kvinnor
påbörjar sin bibliotekskarriär senare än män men även att de gör uppehåll på grund av
barnafödande.44

Som synes finns en hel del historiska men även sociologiska orsaker till bibliotekarieyrkets
låga status. Det faktum att yrket som från början var till för lärda män men kom att
feminiseras är det tyngst vägande. De kvinnor som anställdes på 1800-talets andra hälft hade
inte haft samma utbildningsmöjligheter som män från samma samhällklasser. Kvinnor

                                               
39 Lindh 1997. DIK-forum 1997. s. 13.
40 Rubin 1998. s.  385.
41 Rubin 1998. s. 385-187.
42 O’Brien 1983. s. 51-52, 65.
43 O’Brien 1983. s. 63.
44 Rubin 1998. s. 386.
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anställdes för att de kunde arbeta för hälften av den lön som män skulle kräva. De kvinnor
som anställdes kom ofta från medelklassen och de var inte enbart beroende av lönen för att
klara sig utan hade kanske egna pengar. Men traditionen med låg lön för bibliotekarier har
kommit att leva kvar. Även de egenskaper som anses vara utmärkande för bibliotekarien idag
som passivitet, timidhet och blyghet kan härledas från 1800-talets kvinnoideal. För de
chefspositioner som finns har män rekryterats för att de anses ha de egenskaper som behövs
för att leda medan kvinnor anses sakna dem. Att det finns fler män i ledande positioner än det
finns kvinnor är ett välkänt fenomen som ingalunda är begränsat till biblioteksväsendet.

Bibliotekarien har förändrats en hel del under de senaste århundradena. På 1700-talet var en
bibliotekarie en synnerligen välutbildad från de högre klasserna och det var ett yrke med hög
status. Allt eftersom antalet bibliotek ökade och fler sorters bibliotek uppstod kom yrket att
öppnas för kvinnor ur medelklassen. Idag är yrket ett kvinnoyrke som med en ganska lång
utbildningstid bakom sig men det är inget yrke med någon högre status.

3.2 De vanligaste stereotyperna

En stereotyp omfattar en samling egenskaper som anses var utmärkande för individer hos en
viss grupp. Egenskaper blir sådana fall ett mycket vitt begrepp då det omfattar så skilda saker
som ålder, kön, personlig läggning, klädstil med mera. Bibliotekariens personliga egenskaper
är saker som har varit föremål för intresse i drygt 150 år på grund av olika orsaker. En är att
kvinnor från 1850-talet och framåt överlag ansågs vara lämpliga som bibliotekarier då de var
serviceinriktade och beskedliga och tyckte om att passa upp andra. Studenter har antagits till
bibliotekarieutbildning för att de anses ha önskvärda egenskaper och dessa egenskaper ska
tränas upp under utbildningen. Personlighetsundersökningar har också gjorts för att undersöka
om bibliotekarier genom sitt uppträdande vidmakthåller de olika stereotyper som finns.45

De stereotyper som finns här ett internationellt fenomen i den bemärkelsen att de återfinns i
de amerikanska och nordiska förhållandena. Stereotyperna och synen på yrket som sådant
brukar också beröras i den mesta biblioteksforskning som skett de senaste femtio åren. Många
författare anser också att bibliotekarierna själva är mycket medvetna och illa berörda över de
negativa stereotyper som finns. Enligt Rubin anser de flesta bibliotekarier att omvärlden har
en negativ bild av dem. De ses som åldrande ungmör med hårknut, fotriktiga skor och
glasögon. Till ovanstående ska det läggas till att bibliotekarier till sättet anses vara stela,
auktoritära och kontrollerande samt med en stor förkärlek att tysta ner biblioteksbesökarna.46

Bilden av bibliotekarien som en ungmö är synnerligen seglivad och förverkligades på sätt och
vis i allmänhetens medvetande med rollfiguren Marian the Librarian var en rollfigur i en
musikal på 50-talet. Hon var en ungmö som var synnerligen ordentlig, hårt arbetande, och
benägen att läsa mycket. Bilden av den ogifta bibliotekarien härstammar från det faktum att
det under en tid bara var ogifta kvinnor som kunde arbeta utanför hemmet.47

                                               
45 Suikennik 1983. s. 103-105.
46 Rubin 1998. s. 383.
47 Grimes 1994. s. 3-4.
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Bild 1.”Image and the Librarian: An Exploration of a Changing Profession”

Bilden av biblioteken är förknippad med bilden av bibliotekarien och biblioteken ses som
tysta lugna platser som är avskärmade från omvärldens hetsiga rytm. Bibliotekarier ses då
som färglösa, lugna och inåtvända människor som gömmer sig i biblioteket. Widenberg drar
även paralleller med kyrkobesök som i likhet med biblioteksbesök är omgärdade av regler där
den ordningsamma bibliotekarien eller prästen står för att reglerna ska följas till punkt och
pricka.48 De två vanligaste stereotyperna som tas upp kallar hon för den goda bibliotekarien
och biblioteksragatan och menar att de är varandras motpoler. Den goda bibliotekarien gör allt
för biblioteksbesökarna medan biblioteksragatan är ilsken och ohjälpsam.49

Bilden ovan (Bild 1) personifierar stereotypen av den innåtvände, blyge och lugne manlige
bibliotekarien som gömmer sig i biblioteket. En motsvarande bild av den dominerande
kvinnliga stereotypen finns i kapitel 4.4.3.

Sammanfattningsvis är några av de gemensamma dragen för de vanligaste kvinnliga
stereotyperna hårknuten, glasögonen och den stora förtjusningen i att läsa. Till det kan läggas
att kvinnorna är ensamstående och klär sig tråkigt eller omodernt. Dessutom är de antingen
undanfallande eller otrevliga både i humöret och till bemötande av biblioteksbesökande. Det
är de negativa dragen som dominerar bland stereotyperna. Överlag anser jag att de negativa
stereotyperna är dominerande.

De manliga bibliotekarier som finns är i allmänhet oroliga över att de ska betraktas som
anormala eftersom de arbetar inom ett typiskt kvinnoyrke. Det finns fördomar som att de män
som arbetar som bibliotekarier är färglösa, feminina och ineffektiva. I ett försök att bemöta
det här brukar en del män sällan medge att de är bibliotekarier utan refererar till sig själva som
informationsexperter.50 Det är uppenbart att bilden av den manliga bibliotekarien är påverkad
av det faktum att yrket anses vara feminint. Han antas också vara ungkarl och lugn och
inåtvänd.51 Det saknas en ordentlig kartläggning över vilka stereotyper som finns. Jag har
heller inte försökt göra en då det hade varit för omfattande för ett arbete av den här storleken.

                                               
48 Widenberg 2000. s. 32-33.
49 Widenberg 2000. s. 21 och 26.
50 Rubin 1998. s. 383.
51 Widenberg 2000. s. 34.
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3.3 Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap (BOI) är ett ämne som successivt har växt fram ur
olika forskningstraditioner. Namnet på ämnet anger att det finns två olika inriktningar. Den
första inriktningen är mer renodlad biblioteksforskning och den andra är
informationsvetenskaplig med fokus på informationshantering och informationsspridning.
Det är biblioteksvetenskapen som har ämnets äldsta rötter genom den bibliotekshistoriska
forskning som uppstod på 1600- och 1700-talet.52

Internationellt sett är ämnet väl etablerat speciellt inom den anglosaxiska världen men i
Sverige har det inte funnits om forskningsområde lika länge. Ämnet heter Library and
Information Science (LIS) på engelska. Enligt Rubin är LIS en vetenskap som är avsedd att
skapa tillgång till de stora mängderna av information och insamlat material som finns. En
samling som ständigt ökar medan informationsteknologin fortsätter att utvecklas.53

Enligt Lars Höglund har ämnet sin bakgrund i fenomen som folkbildningen,
biblioteksväsendet, informationstillväxten och framförallt informationsteknologins
utveckling. Ämnet beskrivs som tvärvetenskapligt med tyngdpunkten på samhällsvetenskap
och humaniora samt med en viss teknisk aspekt.54

Forskningsrådet gav 1989 följande definition av ämnet:

”Biblioteks- och informationsvetenskap tar sin utgångspunkt i problem kring förmedling av
information eller kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den
process, som beroende på syfte och innehåll, kan benämnas informationsförsörjning eller
kulturförmedling, samt bibliotek eller institutioner med en likartad funktion medverkar i
denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl
samhällsvetenskap, humaniora som teknik.”55

Höglund har också med Forskningsrådets definition i ”Biblioteks- och informationsvetenskap
som studie och forskningsområde” även om han ser några brister som att begreppen kultur
och information inte ges några närmre beskrivningar.56 En sak som är värd att notera är att
både forskningsrådet och Höglund betraktar ämnet som en helhet och inte skiljer
biblioteksvetenskapen från informationsvetenskapen. Det är framförallt inom undervisningen
och forskningen som en tydligare åtskillnad kan ses mellan biblioteks- och
informationsvetenskap.

BOI är ett ämne som definieras på ett antal olika sätt i litteraturen och efterhand som ämnet
utvecklas tillkommer även nya definitioner. Ämnets kärna får än så länge som jag uppfattar
det sägas vara informationsinsamling, informationsberedning och informationsförsörjning
samt användandet av informationsteknologi.

BOI beskrivs ovan som ett tvärvetenskapligt ämne av Höglund men det kan även beskrivas
som ett ämnesområde med ganska flytande gränser mot angränsande områden som informatik
och kommunikationsvetenskap.

                                               
52 Nationalencyklopedin 1995.
53 Rubin 1998. s. 15.
54 Höglund 1999. s. 5.
55 Forskningsrådsnämnden 1989. s 31.
56 Höglund 1999. s. 7.
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3.4 Bibliotekshögskolan

Bibliotekshögskolan (BHS) tillkom som en fristående högskola 1972 då det fanns ett visst
missnöje med de dåvarande utbildningarna för bibliotekspersonal. De var splittrade och täckte
inte de behov som fanns inom de olika biblioteksområdena. Överlag fanns det ett stort behov
av utbildad bibliotekspersonal i Sverige då folkbiblioteken byggdes ut under 60- och 70-talen
och verksamheten breddades betydligt. Det var också under 70-talet som datoriseringen och
nya medier började uppträda på biblioteken.

Utbildningen då var yrkesinriktad med många praktiska moment och praktik på olika
bibliotek. BHS kom 1977 att ingå som en institution i den nystartade högskolan i Borås men
har i dagsläget kvar namnet Bibliotekshögskolan. Från början var utbildningen avsedd för att
förbereda studenterna att arbeta på olika slags bibliotek. Utbildningen kom successivt att
utvecklas till en mer teoretisk, forskningsinriktad akademisk utbildning vars officiella namn
är biblioteks- och informationsvetenskap.

Utbildningen som ges vid Bibliotekshögskolan har utsatts för en hel del kritik och krav på
förändring redan från början. Det kom krav från forsknings- och folkbibliotekarier på en mer
sammanhållen och gemensam utbildning då de olika biblioteksområdena närmat sig varandra.
Det gjordes att antal statliga utredningar där det gavs direktiv som skulle syfta till att uppnå de
allmänna utbildningspolitiska målen som social utjämning och ekonomisk tillväxt som staten
hade. Under 80-talet kom det krav på en teoretisering och höjning av utbildningsnivån och på
90-talet akademisering och forskningsanknytning. Dessa krav kom både från staten och från
fackfolket. Fast det fanns motsatta och oförenliga önskemål från fackfolket då en del ville ha
en professionalisering som skulle uppnås med starkare forskningsanknytning medan andra
ville att utbildningen skulle förbli yrkesinriktad och att praktiken skulle utökas. Den nya
informationstekniken skulle också infogas och genom olika kompromisser blev
bibliotekarielinjen biblioteks- och informationsvetenskap.57

Som utbildningen idag ser ut ges det en grundkurs den första terminen där ämnets utveckling
och de grundläggande delområdena tas upp samt att det ges tillfälle att lära sig använda de
arbetssätt och metoder som är centrala inom ämnet. Den andra terminen väljer studenterna
mellan fyra olika studieinriktningar som ges av de fyra kollegierna på institutionen.

De är:
 *Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv
 *Kunskapsorganisation
 *Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem
 *Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling

Bibliotekshögskolan har försökt att bygga upp en stark ämnessyn på det nya ämnet biblioteks-
och informationsvetenskap. Eftersom det inte längre är en yrkesutbildning anses det finnas
nya arbetsmöjligheter för studenter inom informationsområdet.

Andersson och Svensson har funnit att förändringen i utbildningen kan beskrivas som en
professionaliseringsprocess. Det kallas alliansstrategi då terminologi från andra yrkesgrupper
och kunskapsområden infogas i den kunskapsmässiga basen medan på den sociala sidan

                                               
57 Andersson, Svensson 2001 s. 56-57.
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försöker man hägna in nya revir. Dessutom ska akademiseringen och forskningsanknytningen
av ämnet ge det högre status vilket är en del av professionaliseringen. 58

BHS är en av flera skolor runt om i världen som traditionellt utbildat bibliotekarier som bytt
inriktning under 90-talet. I och med att BHS ändrade utbildningen från en traditionell
yrkesutbildning redan 1993 låg de före flera andra skolor som inte gjorde sådana förändringar
förrän på senare delen av 90-talet. Några exempel är Berkeley’s School of Library and
Information Studies som blev the School of Information Management and Systems samt
Department of Information Science som tidigare var Department of Library and Information
Science vid University of Pretoria. Det finns flera andra exempel på tidigare
bibliotekshögskolor runt om i världen som bytt både namn och inriktning.59 BHS är snarare
speciella för att de behöll sitt gamla namn Bibliotekshögskolan.

                                               
58 Andersson, Svensson 2001.  s. 53-53.
59 Harris, Wilkinson 2001. s. 291.
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4. Teoridel

I detta kapitel kommer jag att använda mig av metod och teorier från främst två områden. Det
första är från kommunikationsteorin och den andra från marknadsföringsområdet. Ett begrepp
som är centralt i denna uppsats är bilden. Bildbegreppet uppträder inom flera
forskningsområden som kommunikationsvetenskap och psykologi. Bilden i sig är en viktig
del inom all kommunikation där den sällan uppträder isolerad utan samverkar med andra
uttrycksformer som tal och text. Stereotyper kan även anses vara en slags bilder som
uppträder både i tal och text.

Positionering är en del av de teorier som finns om marknadsföring. Positionering syftar på den
plats eller position som produkten innehar i konsumenternas/målgruppens medvetande. Det
gäller vilken uppfattning de har om produkten.

4.1 Kommunikationsteori

De två dominerande inriktningarna inom kommunikationsteorin är processkolan och
semiotiken. Processkolan riktar in sig på själva kommunikationsprocessen och ser
kommunikation som överföring av meddelanden där sändaren påverkar mottagaren. Det som
är av intresse är kommunikationshandlingar som hur sändaren och mottagaren kodar och
avkodar och vilka olika kanaler de använder sig av. Det som har mest betydelse i
processkolan är sändaren. Semiotiken är mest intresserad av kommunikationens funktion och
tyngdpunkten ligger på meddelandet och hur det tolkas. Meddelandet består av tecken som
genom samverkan med mottagarna tolkas och får en betydelse. Semiotiken är mycket rik på
begrepp och kan upplevas som förvirrande.

De båda skolorna använder i en del fall samma begrepp och termer men ger dem inte alltid
samma betydelse. I denna uppsats kommer jag att använda mig av semiotik men jag använder
mig av begrepp som finns både inom processkolan och inom semiotiken. Dock är inte
betydelsen helt den samma inom de båda skolorna. De förklaras i kapitel 4.1.1.

4.1.1 Vanliga begrepp inom kommunikationsteorin och deras betydelse

Kommunikationsforskaren John Fiske (1997) anser att det krävs en del pedagogiska ansatser
för att kommunikation överhuvudtaget ska kunna studeras. Bland dem är förutsättningen att
all kommunikation utgörs av koder och tecken. Tecken är betecknade och är även
konstruktioner som hänvisar till något annat än sig själv. Koder är system i vilka tecken har
organiserats och dessa system har godkänts av samhället. Koder kan vara symboler men
hänvisar alltid till något annat än sig själv och är beroende av att användarna har en
överenskommelse samt en gemensam kulturell bakgrund.60 Att utbyta eller motta
tecken/koder är i själva verket att kommunicera vilket är centralt för alla kulturer. Det är att
utöva sociala handlingar.

Det finns något som kallas breda koder som är avsedda för en masspublik. Inom samhället
finns ett mönster av attityder, värderingar och känslor som presenteras i de här breda
meddelandena. Samhället kommunicerar med sig själv genom dessa koder som syftar till att
förstärka kulturen i samhället genom att bekräfta det som publiken vet.61

                                               
60 Fiske 1997. s. 92-93.
61 Fiske 1997. s. 105-107.
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Symboler är tecken vars överensstämmelse med det verkliga subjektet är en fråga om
överenskommelser och konventioner. Ett exempel på en symbol är det röda korset som är
emblemet för en hjälporganisation med samma namn. De flesta vet vad det betyder.62

Denotation betyder grundbetydelse och hos ett visuellt tecken har detonationen två betydelser.
Först ska tecknet ha några drag som överensstämmer med verkligheten och i andra hand att
särskilja tecken så att de inte förväxlas.63 När man talar om denotativa beskrivningar av en
bild är det som är synligt i bilden. En person kan se en bild av en blomma och tänka på andra
blomsorter än den avbildade men det är ändå denotativa beskrivningar.

Konnotation betecknar det som vi associerar till när vi ser ett visuellt tecken. De flesta
associationer är kulturellt betingade och är därmed kollektiva på det sätt att de är
gemensamma för en familj, en samhällsklass eller en yrkeskår. De konnotativa
beskrivningarna inriktas inte på det synliga i en bild utan de associationer som dyker upp i
huvudet.64 Om en person ser en bild av en blomsterbukett kan han eller hon associera till
exempelvis ett bröllop.

En myt är en berättelse genom vilken en kultur förklarar eller uppfattar en aspekt av
verkligheten eller naturen. Det finns sofistikerade myter om manlighet och kvinnlighet,
familjen och vetenskapen. En myt är ett sätt för en kultur att tänka på något för att kunna
förstå och begreppsliggöra det. Myter skapas också för att de har en funktion att få historien
att framstå som naturlig. Myter kan vara en produkt av en samhällsklass som tack vare en viss
historisk bakgrund har blivit dominerande. De betydelser myterna bär med sig kommer från
denna bakgrund men myterna försöker framställa det som något naturligt. Genom att myterna
är mystifierade fördunklar de den politiska och sociala bakgrund som de har.65

Som ett förtydligande exempel finns myten om att kvinnor av naturen passar bättre till att ta
hand om barnen än sina män. Därför är kvinnans naturliga plats i hemmet där hon kan sköta
om barnen medan mannen försörjer familjen. Dessa roller anger vidare strukturen i den
vanligaste sociala strukturen av alla, nämligen familjen. Denna myt framställs som naturlig
och allmängiltig och även oföränderlig. Den verkar gynna både män och kvinnor men i själva
verket döljer den sin politiska funktion. Den här myten kom till för att gynna borgerliga mäns
ekonomiska och politiska intressen och låta dem dominera arbetsmarknaden. Myter är dock
inte oföränderliga utan kan ändras snabbt för att passa till nya tankar och värderingar i den
kultur de tillhör.66 Stereotyper kan ses som en form av myter då de har flera inbördes likheter.

Myter har också använts för att hålla kvinnor utanför vissa områden av arbetsmarknaden och
hänvisa dem till andra yrken som serviceyrken. (Se kapitel 3.1.1). Genom att kvinnor ansågs
vara lämpliga att betjäna andra fick de ta hand om biblioteksbesökarna medan männen fick
chefsposterna. Det finns även en myt om att män är bättre än kvinnor på tekniska saker och
även på datorer. Den myten har bidragit till att det finns färre kvinnor än män som arbetar
som programmerare eller bilmekaniker. Det är stor skillnad på de båda yrkena men de
omfattar båda vissa tekniska aspekter som inte kvinnor brukar förväntas kunna.

                                               
62 Fiske 1997. s. 71.
63 Nordström 1984. s. 40.
64 Nordström 1984. s. 41-42.
65 Fiske 1997. s. 121-122.
66 Fiske 1997. s. 122-123.
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Slutligen kan det lätt bildas föreställningar om ett område eller en sak om det finns otillräcklig
kunskap om det. Dessa föreställningar kan i sin tur utvecklas vidare till stereotyper eller myter
även om det är en lång process.

4.2 Semiotik

Inom semiotiken är tecknet det centrala och det undersöks utifrån tre huvudområden. Först
studeras själva tecknet utifrån det att det är skapat av människan och bara kan förstås utifrån
hur människor använder det. Det vill säga vilka olika varianter som finns och på vilka sätt de
förmedlar betydelse. Det andra huvudområdet omfattar de koder i vilka tecknen organiseras
och hur koderna utvecklats för att uppfylla ett samhälles krav samt hur de överförs mellan
olika kommunikationskanaler. Det tredje huvudområdet studerar den kultur inom vilken
tecken och koderna arbetar.67 Tecknen är det centrala och de i sin tur ordnas i koder som i sin
tur skapar texter eller bilder.

Semiotik har inte använts särskilt mycket inom biblioteksforskning men Gülten Wagner
(1991) anser att det finns stora fördelar med att använda det. Som komplexa agenter i
samhällets kommunikation men även som formella institutioner skulle folkbibliotek ha nytta
av semiotik som ett verktyg i kommunikationsforskning. Biblioteken har dualistiska roller
både som formella institutioner och som samhällskommunikatörer. De ingår på så vis i ett
komplext system som bäst kan utforskas med semiotiska metoder.68

4.3 Bildsemiotik

Bildanalys har gamla anor och har främst använts inom konsten. Men på 60-talet kom
bildanalysen att knytas till kommunikationsforskningen och främst då till semiotiken.69

Bildanalys är ett instrument som används bland annat inom den del av semiotiken som kallas
bildsemiotik. Det som analyseras är oftast reklam-, propaganda eller nyhetsbilder.

Det finns tre olika tolkningsnivåer inom bildsemiotiken när en bild betraktas. Den första är
den denotativa nivån som beskiver de verkliga grundläggande dragen i bilden. Den andra
nivån är den konnotativa där bilden tolkas utifrån och kollektiva kulturella regler och normer.
Den tredje nivån täcker de associationer som är privata och inte kollektiva. Dessa privata
associationer kommer främst från betraktarens egna erfarenheter och fördomar.70 En person
blir illa berörd varje gång han ser en bil av en hund eftersom han en gång blev biten av en
hund. En person som blivit illa berörd av ett möte med en bibliotekarie kan uppleva obehag då
han/hon går in i ett bibliotek. Ett sådant exempel nämns i inledningen. (Se kapitel 1.).

4.3.1 Bildanalys

Det finns två dominerande traditioner inom den bildanalys som tillämpas idag. Den första och
tidigaste har utvecklats inom konstvetenskapen och där befattar man sig främst med stilar och
epoker. Där undersöks också konstverket som uttrycksmedel och dess inverkan på publiken.
Den andra och senare traditionen har sin utgångspunkt i semiotiken där all kommunikation
anses utgöras av olika tecken. Där är syftet att undersöka villkoren för kommunikation, dess

                                               
67 Fiske 1997. s. 61.
68 Wagner 1991. s. 207-208.
69 Nationalencyklopedin 1995.
70 Nordström 1984. s. 42.
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lagbundenhet och relationer till samhället.71 Efter främst andra världskriget kom
varuproduktionen att förändras och massmedieindustrin fick nya uppgifter. Masskulturen kom
att bli ett faktum på i stort sett alla samhällets områden då reklam, propaganda,
nyhetsförmedling och underhållning med hjälp av den nya massmedieteknologin kunde i
praktiken nå alla möjliga mottagare. Då forskare ville undersöka innehåll och uttryck i
masskulturen insåg de att det fanns begränsningar i konstteorin och började använda sig av
semiotiken.

4.3.2 Ett instrument för bildanalys

Gert Nordström har konstruerat nedanstående modell för bildanalys där han kombinerat drag
både från den konsthistoriska och från den semantiska traditionen. Han menar att det finns
stora likheter mellan de två utgångspunkterna. Nordström framhåller också att inte hela
modellen behöver utnyttjas utan att vid behov kan olika komponenter väljas ut.72

Modellen har en horisontell axel som kallas kommunikations axel (k-axel) där komponenterna
tillhör själva kommunikationsprocessen tas upp. Den vertikala axeln (b-axel) tar upp de
komponenter som har med själva bildmeddelandet att göra.73

K-axel

Sändare – ämne – meddelande (bilden) – kanal – mottagare – effekter

   K1           K2              K3                          K4           K5            K6

                                                     yttre kontext
                                                             B1
                                                       

                                                     denotativ nivå
                                                             B2

                                                     konnotativ nivå
                                                             B3

                                                     funktion och kod
                                                             B4
                               B-axel

Modell 1. Nordström 1984. s. 70.

K-axeln påminner en del enklare kommunikationsmodeller som finns som exempelvis
Shannon och Weavers modell. Den täcker in de grundläggande frågor man bör ställa sig innan
en bild analyseras. De är främst:
Vem har skapat bilden?
                                               
71 Nordström 1984. s. 64.
72 Norsström 1984. s. 70.
73 Nordström 1984. s. 70.
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Vilket ämne rör det sig om?
Vad föreställer bilden?
Hur har bilden spridits?
Vem är bilden avsedd för?
Vilka effekter får bilden?

Dessa frågor är mest användbara vid analys av reklam- och propagandabilder. Jag har inte för
avsikt att använda k-axeln utan kommer att använda b-axeln som ger en semiotisk
infallsvinkel. Den yttre kontexten är de omgivande faktorer som påverkar innehållet i bilden.
Om exempelvis en bild från en tidning ska analyseras är det dels bildrubriken och den
tillhörande tidningssidan som är den yttre kontexten. Dessutom utgör hela tidningssidan en
del av den yttre kontexten till bilden. Om bilden däremot klipptes ut från tidningen skulle den
yttre kontexten avlägsnas. I fallet med mina tecknade bilder finns det ingen yttre kontext mer
än i de fall när jag fick en skriven text till bilden. På den denotativa nivån vid B2 tas de
verkliga drag som finns i bilden och vid B3 tas de kulturella associationer upp som kan
urskiljas. Vid B4 sker en analys av graden av mytspråk och symboler.

4.3.3 Ett analysexempel

För att kunna ge ett exempel på hur jag ska använda den här metoden kommer jag att
analysera en bild som föreställer en bibliotekarie. Bilden kommer från det porträttgalleri med
olika stereotyper som finns på webbplatsen ”Image and the Librarian: An Exploration of a
Changing Profession”. Bilden i sig ligger mycket nära den mest dominerande stereotypen av
bibliotekarien. Om bildens ålder och ursprung finns det inga uppgifter.

                                                         
                     Bild 2.”Image and the Librarian: An Exploration of a Changing Profession”

Bilden föreställer en äldre kvinna med gammalmodiga kläder och frisyr. Hårknuten och
glasögonen för tankarna till stereotypen, men det som egentligen säger att det är en
bibliotekarie är boken hon håller i handen och bokhyllan i bakgrunden. Det finns oändligt
många sätt att avbilda en person på men det finns vissa drag som kommer igen i de skriftliga
och bildliga framställningarna. De dragen är föreställningen att bibliotekarien är en kvinna,
hårknuten, gammalmodig klädstil och boken.

Vid analysen går man systematiskt igenom de olika nivåerna på b-axeln på modell 1 ovan och
det går snabbt att se vilka som är relevanta. I det här fallet är inte B1 relevant då en yttre
kontext saknas. Vid B2 blir det mer problematiskt att se de verkliga drag som finns i bilden.
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Widenberg nämner att i framställningar av bibliotekarier är boken en viktig symbol och att de
ofta avbildas med en bok i handen. Bibliotekarier förmodas också ha läsning som ett stort
fritidsintresse.74 Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att böcker och hyllor faktiskt ingår i
bibliotekariers arbetsmiljö och det därför är naturligt att de avbildas i sådan miljö. Det bidrar
till att de kan identifieras.

Det faktum att kvinnan är avbildad i biblioteksmiljö och det förmanande sätt som hon pekar
på boken hon håller i tyder på att hon är en bibliotekarie. Det är inte lika troligt att en
biblioteksbesökare skulle hålla upp och visa fram en bok på det sättet. Böckerna på bilden har
ornamenterade ryggar vilket är ovanligt på nya böcker idag. Det samt kvinnans
gammalmodiga kläder och avsaknaden av modern teknik som datorer tyder på att det är en
ganska gammal bild.

Att personen är en kvinna betyder inte att det är en bibliotekarie men i verkligheten är de
flesta bibliotekarier kvinnor och medelåldern är ganska hög vilket innebär att om den
genomsnittliga bibliotekarien skulle plockas fram ur statistiken skulle det antagligen bli en
medelålders kvinna. Om därmed en person skulle avbilda en bibliotekarie skulle det
antagligen bli en kvinna i första hand men det skulle i hög grad motsvara verkligheten. Om
personen ovan hade varit en man är det inte säkert att man hade associerat till en bibliotekarie
så vida han inte hade hållit i en bok.

I tecknade serier avbildas oftast bibliotekarien med glasögon och hårknut och även om de
bara finns med i bakgrunden finns knuten antydd med en liten krumelur på huvudet.75 Av den
referenslitteratur som jag läst igenom står det klart att ingen vet var den additionen till
bibliotekariebilden kommer ifrån. Det är möjligt att den kommer från den tiden då de flesta
kvinnor hade längre hår som var uppsatt än vad som är brukligt idag. Vad gäller den
gammalmodiga klädstilen är den förmodligen också ett arv från den gamla tiden. Att en
kvinna har glasögon och hårknut gör henne inte till bibliotekarie men folk associerar till dem
när de tänker på en bibliotekarie.

Kvinnan på bilden har också en hopsnörpt mun vilket gör att hon inte ser speciellt vänlig ut.
Ett otrevligt humör är också ett drag som gärna förknippas med bibliotekarier.

Vid B3 tas det de associationer upp som kommer när man ser en bild. På ovanstående bild
finns flera saker som skulle kunna läggas på både B2, B3 och B4 vilket gör att analysen gärna
flyter ihop över de olika stadierna. De sakerna är boken, glasögonen, frisyren och
ansiktsuttrycket. Det faktum att de inte hör ihop med verkligheten utan med stereotypen gör
att det är svårt att veta exakt var de ska placeras. Fast den här bilden ger associationer som att
bibliotekarieyrket är föråldrat och inte omfattar den nya tekniken.

Vid B4 analyseras mytspråket i bilden och de symboler som finns där. Bilden i sig
förkroppsligar snarast myten eller stereotypen av bibliotekarien som en medelålderskvinna
med hårknut och tråkiga kläder. Viktiga symboler i den här bilden är främst boken som både
kan betyda lärdom eller en avsaknad av modern teknik. Att bibliotekarien håller i boken kan
också antyda att hon är en person som tycker om att läsa. Glasögonen i sig är en annan
symbol som brukar förknippas med lärdom eller ålderdom. Ifall det är det senare så bekräftar
glasögonen att bibliotekarien är en äldre kvinna. Det finns också en uppfattning om att

                                               
74 Widenberg 2000. s. 16.
75 Widenberg 2000. s. 17.
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bibliotekarier är belästa och allmänbildade. Det är värt att notera att även lärare ofta avbildas
med glasögon.

Som synes innebär det att många av bibliotekariebildens drag antingen äger en viss historisk
riktighet eller att några av dem motsvarar verkligheten. Fast det faktum att de ingår i
allmänhetens uppfattning om en bibliotekarie är inte positivt för yrket. Verkligheten skiljer sig
en hel del från bilden ovan.

4.4 Positionering

Philip Kotler är marknadsföringsteoretiker och har en stor betydelse inom
marknadsföringsområdet. Positionering är det sista steget i vad som kallas målinriktad
marknadsföring mot vissa segment. Segmenteringen går ut på att marknaden delas in i
distinkta grupper som har vissa karateristiska gemensamma drag. Dessa drag kan vara av
geografisk eller demografisk art.76 Positionering är den process där information om
organisationen/produkten förs fram på det sätt att den för mottagarna skiljer ut produkten från
dess konkurrenter och den får en speciell plats i deras medvetande. Positionering handlar inte
om själva produkten utan vilken uppfattning som marknaden/köparen har om själva
produkten/organisationen. Det är inte produktens fysiska natur som är viktig utan det är de
egenskaper som marknaden tror att den har.77  En produkts position är alltså hur den
definieras av konsumenterna enligt vissa attribut eller riktlinjer.78

Det finns en gemensam koppling mellan en produkts position och de konnotativa egenskaper
en person tillskriver produkten. (Se konnotation i kapitel 4.1.1). I båda fallen är det inte
fysiska egenskaper utan de associationer eller egenskaper som en person förknippar med
produkten om han/hon ser den eller reklam för produkten. Att dricka Coca Cola anses som
”coolt” men det är även ett viktigt inslag i den amerikanska livsstilen/kulturen. Att flera
personer kan uppfatta en produkt på så vis hänger samman med att konnotativa associationer
är kulturellt betingade och att de här människorna tillhör samma kultur.

Genom den teknologiska utvecklingen och den standardisering som skett är faktiskt många
produkter så lika varandra att det som skiljer dem åt i konsumenternas ögon är de värden som
produkten associeras med. Exempelvis kan vi fråga oss om vi vill dricka Pepsi Cola eller
Coca Cola som är två tämligen likartade produkter. Vissa dricker Coca Cola för att det anses
vara ”coolare” även om andra människor går efter smaken. Att sedan Coca Cola är en del av
den amerikanska kulturen kan även få en del människor att avstå från att köpa det.

Alla produkter och organisationer har en position som de försöker behålla eller förändra.
Företag försöker ändra på sin position i köparnas minnen för att på så vis få en fördel över
sina konkurrenter. Positionering handlar om synlighet och igenkännande om vad en produkt
betyder för köparen/marknaden. På de marknader där konkurrensen redan är hård eller ökar
har identifikation och igenkännande av en produkts förknippade värden allt större betydelse.79

                                               
76 Fill 1995. s. 66-68.
77 Fill 1995. s. 240.
78 Kotler 1996. s. 409.
79 Fill 1995. s. 241.
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4.4.2 Positioneringsstrategier

Det finns flera olika positioneringsstrategier som organisationer kan använda både för att
positionera sig själva eller sina produkter. Den som är vanligast förekommande är att
koncentrera sig på de egenskaper eller eventuella fördelar som en produkt har jämfört med
sina konkurrenter. En annan strategi som ofta används går ut på att konkurrera med priset som
att ett högt pris står för kvalitet och exklusivitet. Låga priser står å andra sidan för
tillgänglighet och stort urval fast en del kunder förknippar låga priser med undermålig
kvalitet. Dessa ovanstående strategier är de vanligaste men det finns ett antal andra som är
mer inriktade på användaren eller konkurrenterna. En annan strategi är att försöka associera
till kulturarv och traditioner för att förmedla erfarenhet och kvalitet. Ett sätt att göra det är att
hänvisa till organisationens långa historia. Andra organisationer som till exempel universitet
har speciella heraldiska sigill eller symboler.80 Högskolan i Borås har en knalle i sitt sigill
vilket är ett medvetet val för att skapa ett samband med Sjuhäradsbygden där knallen står för
en historisk tradition i bygden.

Marknaden för de flesta organisationer är inte stabil utan ändras hela tiden på grund av de
sociala och samhälleliga förändringar som konstant sker. Den teknologiska utvecklingen
innebär också att marknaden förändras. Marknadens förändrade läge innebär att det kan bli
nödvändigt för en organisation att repositionera sig. Repositionering för ett företag kan också
bli nödvändig om det skulle utveckla en ny produkt eller förändra en gammal. Dock kan det
vara svårt för ett företag eller en organisation att ändra på sin position då kundkretsen redan
har en bestämd uppfattning som är svår att rubba.81 Ibland kan det vara nödvändigt med mer
kosmetiska förändringar som ett namnbyte eller en ny förpackning som är fräschare och
glamorösare än den gamla.82

Bibliotekshögskolan erbjuder biblioteks- och informationsvetenskap som ny produkt medan
den gamla produkten var bibliotekarielinjen som gav en bibliotekarieexamen. De presumtiva
kunderna i form av nya studenter och företag som nya arbetsgivare till studenterna är kanske
inte medvetna om att produkten har förändrats. De har förmodligen en uppfattning om att
BHS utbildar bibliotekarier och vet ungefär vad biblioteksvetenskap är men vet inte vad
informationsvetenskap innebär.

                                               
80 Fill 1995. s. 247-248.
81 Fill 1995. s. 250.
82 Kotler 1996. s. 411.
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5. Undersökning och analys

För att kunna undersöka bilden av bibliotekarien i samhället har jag gjort en grov indelning av
samhället i den offentliga sektorn, den akademiska sektorn och den privata. Jag har bett
personer från olika grupper från de tre olika sektorerna att hjälpa mig.

De tre grupper som jag fått kontakt med utgörs av bibliotekarier (grupp 1), forskare (grupp 2)
och personalchefer från näringslivet (grupp 3). Hur kontakterna har skett kommer att
redovisas enskilt för varje grupp och informanterna har huvudsakligen varit okända för mig
tidigare. De instruktioner som grupp 1 och grupp 3 fick var likalydande och finns i bilaga 1.

Min metod att låta informanterna rita bilder och skriva en kort text till är ganska ovanlig. Min
tanke med att välja den metoden var bland annat att jag själv tyckte att det skulle vara
intressant att prova den. Jag hoppades även att den ovanliga metoden skulle tilltala mina
informanter och få dem att bli villiga att ställa upp. Tanken med att rita bilder var att det
skulle gå fort och lätt för informanten. Jag bad speciellt om enkla bilder för att de skulle gå att
scanna in, men även för att informanterna inte skulle känna sig pressade att prestera en
konstnärligt avancerad bild. Det är mycket olika från person till person hur ofta de ritar och
hur vana de är.

Jag fick överlag ganska blandade reaktioner från informanterna på mitt val av metod. Av alla
tillfrågade var det ungefär hälften som tyckte att det var en mycket rolig idé och ställde upp.
Några påpekade dock för mig att de sällan eller aldrig ritade och att jag därför inte fick ha för
höga krav på deras bilder. Några som ställde upp ritade inte någon bild utan skrev bara en
längre text. Jag har haft vissa svårigheter med det materialet då det inte var jämförbart med
det andra men har försökt använda det i den mån jag kan.
I efterhand går det att konstatera att metoden har fungerat ganska bra men den kan givetvis
förbättras. Metoden att låta informanterna rita bilder kan med fördel kombineras med metoder
som enkäter och intervjuer. Den bör kunna ge intressanta additioner till de resultat som kan
uppnås med dessa metoder. I och för sig kan informaternas vilja att ställa upp påverkas om de
måste delta i en undersökning med flera moment på grund av saker som tidsbrist eller liknade.

Jag skulle antagligen fått ytterligare dimensioner om jag kombinerat ritmetoden med en enkät
där jag frågat informanterna om deras bibliotekserfarenheter och biblioteksvanor som säkert
påverkat deras syn på bibliotekarien. Å andra sidan skulle det kunnat påverka deras
deltagande men det skulle varit intressant att pröva en annan gång.

När jag analyserat bilderna har jag överlag försökt använda mig av bildanalysmetoden som
presenterades i stycke 4.3.2. Jag har sökt efter genomgående teman i bilderna men även efter
sådana drag som finns i stereotyperna. Det är lika intressant om de finns eller om de saknas.
En del av de symboler och deras betydelse som förklarades i 4.3.3 kan förväntas dyka här
men då deras innebörd förklarades där går jag inte närmre in på dem här. Texterna till
bilderna skulle främst vara avsedda för att förtydliga bilderna och lägga till eventuella saker
som informanterna inte kunde uttrycka i bilderna. Hur omfattande analysen kan bli påverkas
även av hur detaljerade bilderna är. Jag vill slutligen påpeka att det som följer huvudsakligen
är vad jag utläst ur bilderna och att jag är medveten om att andra kan tolka dem på ett annat
sätt än jag.
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5.1 Bibliotekarierna grupp 1

Denna grupp tillkom ganska sent i uppsatsarbetet då jag först hade tänkt att söka informanter
bland lärare men då jag inte fick någon respons vände jag mig till andra informanter.
Informanterna i den här gruppen är bibliotekarier och den omfattar fem personer av båda
könen. De kommer från olika bibliotek och jag har kommit i kontakt med dem genom
gemensamma bekanta. Det finns dock en som jag fått kontakt med genom arbetsplatsen men
hon var den enda som ställde upp vilket gjorde att jag bestämde mig för att rekrytera
informanter genom mina kontakter. Det har inte skett någon personlig kontakt mellan mig och
informanterna utom i ett fall. De fick sina instruktioner genom våra bekanta som först tog
kontakt och sedan lämnade in resultaten till mig. Detta sätt kan verka vara något omständligt
men det fungerade smidigt eftersom det var en så pass liten grupp.

Informanterna i bibliotekariegruppen var inte tveksamma till att ställa upp och var mycket
snabba med att utföra uppgiften. Instruktionerna gick ut på att rita en enkel bild av en
bibliotekarie där kön och ungefärlig ålder skulle framgå. Till bilden skulle en kort och
förtydligande text skrivas där eventuella egenskaper skulle anges. Informanterna valde att
utföra uppgiften på lite olika sätt då två av dem föredrog att inte rita. En av dem skickade in
en bild av en känd konstnär som han tyckte motsvarade hans uppfattning om sig själv som
bibliotekarie. En kvinna valde att inte rita utan skrev en längre text i stället. Då jag anser att
deras material ändå kan bidra till min undersökning har jag valt att ta med det ändå.

5.1.1 Bilder och text i grupp ett

För tydlighetens skull kommer texten som hör till bilderna att anges i kursiv stil.

Bild och text 1a (kvinna 55 år).
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Bild 1a är mycket detaljerad och en del av texten står i prat bubblor vilket gör att det är svårt
att åstadkomma en sammanhängande text.

Bibliotekarien är kvinna, eldsjäl, serviceinriktad, kunnig, vänlig.
Läsning är viktigt och bra.
Biblioteket är kommunens vardagsrum.
Vi behöver mer personal till biblioteken.

Bild och text 1b (kvinna 30 år).

Bibliotekarien är en person med en positiv inställning till sitt arbete och de människor hon
möter. Min bild av bibliotekarien är att det är en kvinna som är runt 30-50 år och som har
både ett stort läsintresse och god datorvana för båda behövs i jobbet.

Bild och text 1c (man 28 år).
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Min bild av bibliotekarien är att det lika gärna kan vara en kvinna eller man men de flesta av
mina kollegor är ju kvinnor. Gemensamt är att vi trivs med vårt jobb och tycker om att möta
människor. Jag möts ofta av positiva reaktioner i jobbet för att jag är man och det är kul. Jag
tycker att man måste läsa mycket på fritiden för att vara bibliotekarie.

Bild och text 1d (man 57 år).

Bilden är en tavla av konstnären Giuseppe Arcimboldo 1527-1593.

Jag kan inte rita men tycker att bilden är talande för mig. Jag tycker om böcker och är ganska
tillbakadragen. Något som jag tycker stämmer in på många av mina kollegor.

Text 1e (kvinna 64 år).

Bibliotekarieyrket uppfattas som mycket positivt nu av de människor man möter och jag har
alltid varit nöjd med mitt yrkesval. Yrket är ”modernt” beroende på den stora inriktningen på
data och IT som är viktig för människor både vad gäller specialstudier och den allmänna
användningen i det dagliga livet. Trots den nya inriktningen finns den sociala glöden kvar
som jag upplever som viktigast. Nämligen att man kan nå människor med ett stort behov av
stimulering som med bokbussen i glesbygdsområden - kontakten med talbokslåntagare-
samtal med ensamma boken kommer kunder. Denna del av yrket är den som ger mest tillbaka
och skänker mycket arbetsglädje.
Den breddning av kundunderlaget som har skett på biblioteket de senaste tjugo åren gör att
yrket inte i längre är ifrågasatt. Man möts inte längre av mycket okunskap från folk som bara
tror att yrket bara består av att låna ut böcker till dem och att man kan hoppa in i det direkt
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nästan utan studier. Jag har viss oro för framtiden vad gäller unga bibliotekariers
litteraturkunnande. IT-sidan får inte skymma allt. Litteratur och fackkunskaper kan inte alltid
plockas fram via datorn. Boken måste fortfarande finnas i centrum.

5.1.2 Bild och textanalys av grupp ett

För att genomföra bildanalysen har jag använt mig av b-axeln på modellen i kapitel 4.3.2.
Vid analys av bilderna och texterna från grupp 1 går det att konstatera att bibliotekarierna i
gruppen överlag har en positiv bild av sig själva som bibliotekarier och själva yrket. Jag antar
att deras bild av bibliotekarien till stor del är påverkad av deras syn på sig själv. Bland dem
som ritat bilder stämmer könstillhörighet och ålder på de avbildade personerna in ganska bra
på upphovsmännen själva.

I de två första texterna som är skrivna av kvinnor så står det att de ser bibliotekarien som en
kvinna. Om det sedan beror på deras egen könstillhörighet, eller att de ser bibliotekarie som
ett kvinnligt yrke är inte lika lätt att konstatera. De flesta av deras kollegor är antagligen
kvinnor.

Ingen av bibliotekarierna verkade betrakta sitt yrke som ett kall som Nauratil menar att en del
gör.83 På bild 1c uppmanar den manlige bibliotekarien till bokläsning genom texten på sin
tröja men det får snarast se som en del av arbetet.

Enligt Almerud finns det många bibliotekarier som anser att omvärlden är okunnig om deras
utbildning och arbetsuppgifter. Ändå trivs de flesta bibliotekarier med ett arbete som de
upplever som intressant och stimulerande.84 De flesta av bilderna gör ett självsäkert intryck på
mig och jag får intryck av att upphovsmännen är säkra och trygga i sin roll.
Det framgår främst av text 1e att upphovsmannen anser att bilden av bibliotekarien har
förbättrats och idag överensstämmer bättre med verkligheten. Flera av informanterna verkar
få positiva reaktioner från de människor de möter i sin roll som bibliotekarie. Alla tre av de
egenhändigt ritade bilderna visar personer med glada miner vilket kan tydas så att de trivs
med sitt yrke och att bemöta människor vänligt vilket de också påpekar i sina texter.

Ingen av bilderna stämmer in till fullo på de stereotyper som nämnts tidigare i texten. Fast det
finns en del gemensamma drag vilket inte är speciellt förvånande. Möjligen skulle man kunna
säga att valet av bild 1d tyder på att informanten vill vara osynlig på det sätt att han gömmer
sig bakom den bilden eller bland böckerna i biblioteket. Dock beskiver han sig själv som
tillbakadragen vilket till viss del stämmer in både på de manliga och kvinnliga stereotyperna.
Tillbakadragenhet är en sak som han anser att många kollegor också har.

Boken är den symbol som finns med på alla bilder och det finns minst en på varje bild.
Böcker är som nämnts tidigare en del av bibliotekariernas arbetsmiljö men flera av
informanterna nämner att de har ett stort intresse för läsning och böcker i texterna. Många i
gruppen anser det vara nödvändigt för bibliotekarier.

På två av bilderna finns det med en dator och de har en ganska central placering. Det tyder på
att de informanterna ser datorn som ett viktigt arbetsredskap och betonar det. Det kan kopplas
till att många bibliotekarier anser att yrkets status har förbättrats sedan datorerna infördes på

                                               
83 Nauratil 1989. s. 102.
84 Almerud 2000. s. 19.
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biblioteken.85 Datorn som en symbol för framåtskridande och modernitet kan ställas mot
boken som en symbol för det förflutna. Det är inte troligt att bibliotekarier ser det på det viset
men andra kan göra det. Datorn idag är ett viktigt arbetsredskap för många människor oavsett
deras yrke och en arbetsplats helt utan datorer är ovanligt.

5.2  Forskarna Grupp 2

Denna grupp kom jag inte fram till genom en lång tankeprocess utan det slumpade sig så att
jag endast fick in en bild och en text från en person i en annan större urvalsgrupp. Den
personen som skickade in bilden var forskare och bilden i sig var så intressant att jag ville
följa upp och utveckla det hela. Forskaren beskrev en ny typ av bibliotekarie nämligen
bibliotekariepolisen som jag inte träffat på i den litteratur som jag läst i samband med denna
uppsats tillkomst.

På grund av olika omständigheter har materialinsamlingen gått till olika mellan grupperna.
Det var inte aktuellt vid det tillfället att ge den här gruppen samma uppgifter som de andra
grupperna. Om jag hade varit konsekvent och gjort det hade uppsatsen kanske sett annorlunda
ut. Att jag gjorde så här gav ändå visst belysning på saken ur ett annat perspektiv.

Jag visade bilden och berättelsen för några andra forskare och frågade om de hade upplevt
något liknande i samband med sin forskning. Forskarna är från olika ämnesområden men
några forskar inom biblioteks- och informationsvetenskap och har själva arbetat som
bibliotekarier. Att några har arbetat som bibliotekarie kan eventuellt påverka deras syn på
bibliotekarien på det sätt att de är mer förstående. Forskare nummer 1 som ritat bilden
kommer ifrån området informatik.

Det jag var ute efter att få fram var i första hand om de upplevt bibliotekarien som ett hinder i
sin informationssökning som forskare som skissen visade. Fast att försöka få reda på hur deras
inre bild av bibliotekarien såg ut med avseende på könstillhörighet, ungefärlig ålder och andra
eventuella egenskaper var också av visst intresse. Fast det var inte huvudsaken med den här
delen av undersökningen i och med att jag inte bad dem att rita och skiva som jag gjorde med
de andra grupperna.

Gruppen består av totalt 4 personer. Den förste forskaren träffade jag aldrig personligen utan
hade bara kontakt med honom via e-post. De andra forskarna träffade personligen men det var
inte frågan om intervjuer utan snarare om samtal. Jag antecknade under alla samtal utom i
fallet med forskare nummer två där jag spelade in samtalet. Jag tyckte att på den nivån var det
tillräckligt med mina anteckningar. Forskarna fick efteråt läsa igenom de renskrivna
anteckningarna och kommentera och rätta till eventuella missförstånd. Överlag var de flesta
av informanterna i denna grupp svåra att intervjua då de gärna ville diskutera. Det gjorde det
svårt för mig att få svar på mina frågor då de bemöttes med motfrågor.

Gruppen är för liten för att man ska kunna dra några djupare slutsatser om hur forskare som
grupp upplever de bibliotekarier som de kommer i kontakt med under sin forskning.
Undersökningen ligger snarast på individnivå men är ändå av visst intresse enligt mitt tycke.

                                               
85 Almerud 2000. s. 20.
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5.2.1 Informanterna i grupp 2

Forskare 1
En man i 50-årsåldern som studerar inom området informatik.

Bibliotekariepolisen
Bilden speglar den orealistiska bild som bibliotekarien har om hur framför allt facklitteratur
används. Att användaren kan läsa en beställd bok, som kommer när som helst, på en mycket
kort låneperiod. Jag har fått litteratur med komplext innehåll på 1500 sidor, där jag fått hela
tio dagar på mig innan bibliotekariepolisen står där med sina hot.

Analys av bilden
Bilden föreställer en kvinna vilket syns på kjolen och det långa håret. Kopplet och handen
som är uppsträckt i ett stopptecken som poliser använder associerar till polisen. Det finns två
köer av människor som är på väg till biblioteket och går in genom olika dörrar. Den långa kön
visar de användare som läst för långsamt och inte hunnit lämna in i tid. De hotas av böter
vilket står på en skylt vid deras ingång. Den korta kön är för de ”duktiga” användare som läst
tillräckligt snabbt och de är betydligt färre än de andra. Poliskopplet och stopptecknet kan
associera till polisen som nämnts ovan. Men det kan även också associera till bibliotekarien
som en ordningsmakt som liksom polisen som står för förbud.

Forskare 2

En man i 30-årsåldern som forskar inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Han
har arbetat som bibliotekarie på forskningsbibliotek.

Han känner igen sig till en viss del i bilden och berättelsen. Det här med bibliotekariepolisen
är ett problem som han har stött på ibland men upplever det inte som ett större problem.
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Hans inre bild av bibliotekarien är att det är en kvinna som är i 40-årsåldern. Hon saknar
hårknut.

Forskare 3

En kvinna i 30-årsåldern som forskar inom området biblioteks- och informationsvetenskap.
Hon har själv jobbat som folkbibliotekarie.

Hon känner inte igen sig i bilden som visar hur bibliotekariepolisen kan vara ett hinder för
hennes forskning med för korta lånetider. Bibliotekarierna är oftast hjälpsamma och vänliga.
Hon påpekar även att biblioteken främst har sitt värde för andra när böckerna finns på plats.
Bibliotekarierna är inte hinder i sig utan främst tjänare åt systemet då de följer de regler som
finns.

Hennes inre bild av en bibliotekarie blir en kvinna i 35-årsåldern som är mycket ordentlig och
kunnig inom sitt område. De flesta kvinnliga bibliotekarier är belästa och intellektuella. Hon
kan associera sig själv med en del av dem. De manliga bibliotekarier som hon träffat på har
oftast varit mer udda personer och haft något av original över sig.

Två stereotyper som också dök också upp under samtalet var ”den genomskinlige och timida
mannen” och ”den belästa bibliofilen som är mycket ordentlig av sig och oftast är kvinna”. Vi
gick inte närmre in på dessa typer då det inte var avsikten med samtalet men dessa två typer
har stora likheter med tidigare beskrivna stereotyper.

Forskare 4

En man i 30-årsåldern som forskar inom området medicin.

Han tycker att bilden är väldigt talande för ett par bibliotekarier som arbetar på just de
forskningsbibliotek som han använder mest. Ett annat hot som polisbibliotekarien ibland kan
hota med är att spärra lånekortet. Bibliotekarier verkar sakna förståelse för att han som
forskare behöver många böcker på en gång och att han behöver dem länge. Han påpekar att
han ändå träffat på många hjälpsamma och vänliga bibliotekarier fast det är polistypen som
han minns bäst. En annan typ är den stressade bibliotekarien som flänger hit och dit.

Han inre bild av en bibliotekarie är en kvinna som är i mellan 45-55 och som oftast är mycket
allmänbildad och kan många facktermer. Hon är noggrann och tycker om lugna och
välordnade bibliotek.

5.2.2 Analys av grupp 2

Det här är en speciell grupp då några har erfarenhet av biblioteksarbete medan andra inte har
det. Resultatet av denna undersökning var att tre av forskarna åtminstone kunde känna igen
sig själva i bilden. Två av dem kunde uppleva bibliotekarien som ett relativt stort hinder i sin
forskning i och med för korta låneperioder. Forskare nummer två kunde uppleva det som ett
mindre problem ibland. Det egentliga problemet torde ligga i själva lånesystemet genom att
låneperioderna är för korta. Fast eftersom bibliotekens ansikte utåt är bibliotekarierna är det
dem som förknippas med eventuellt obehag som användarna känner. Forskare nummer tre
påpekar att bibliotekarien bara följer de regler som finns. Det bekräftar i alla fall det som
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några forskare tar upp som ett problem nämligen att bibliotekarien förknippas med
biblioteken och inte därför syns.

Det som är klarast att se är att samtliga tillfrågade forskare ser bibliotekarien främst som en
kvinna fastän en av de manliga informanterna själv hade arbetat som bibliotekarie. Det verkar
också som att de har lätt för att placera alla bibliotekarier i en kategori efter en mått som
bygger på en eller ett fåtal bibliotekarier.

5.3 Personalcheferna, grupp 3

Jag kontaktade ett antal personalchefer på olika företag i Sverige. Företagen var ifrån olika
branscher och hade minst 100 anställda. Jag ringde upp personalcheferna och förklarade syftet
med undersökningen och frågade om de ville ställa upp. Jag gjorde inga personliga besök för
att ge instruktioner som jag tänkt från början på grund av tidsbrist hos informanterna. Istället
fick det bli muntliga instruktioner via telefon och förtydligande skriftliga instruktioner via
brev. Det var en fördel att göra så här för att det minskade risken för intervjuareffekt. En viss
risk förelåg att mitt besök kunde fått dem att rita en mer smickrande bild av en yngre
bibliotekarie istället för sin verkliga bild då jag är ung. De skulle kunnat göra så för att jag
inte skulle ta illa vid mig om de ritade en argsint äldre kvinna.

Jag bad informanterna att rita en bild av en bibliotekarie och skriva en kort text till bilden där
den avbildades egenskaper och tillhörande attribut angavs. Jag skickade med frankerade
kuvert till informanterna, men möjligheten att e-posta materialet till mig fanns också men
ingen utnyttjade den. Av tio tillfrågade sade fem att de inte kunde rita och avböjde att vara
med. Jag har lyckats få en viss fördelning av de två könen bland informanterna och åldern
varierar mellan 42 – 55 år. Gunilla Borén som forskar vid BHS har sett på bilderna och hon
fick mig att notera ansiktsuttrycken.86

                                               
86 020529. Gunilla Borén.
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5.3.1 Bilder och text i grupp 3

Bilden kommer först och de tillhörande texterna återges ordagrant i kursiv stil för tydlighetens
skull. Informanternas kön och ålder anges i överskiften till varje bild.

Bild och text 3a (kvinna 45 år)

En kvinna som älskar att läsa, är allmänbildad, har vissa specialintressen som till exempel
kvinnolitteratur, historia eller barnlitteratur, serviceinriktad, social, älskar att prata om
böcker, kunnig i sökmetoder (både via böcker och databaser), multimediavan, glad, positiv,
har lätt att ta alla typer av människor, flexibel, behärskar svenska, engelska, idérik och
pysslig.
Till hennes arbetsuppgifter hör att låna ut böcker, hjälpa till vid sökande av olika böcker eller
fakta, tipsa om sökvägar, informera, bokprata för olika åldersgrupper, inspirera med
utställningar, skapa trivsel på biblioteket, samarbeta med samhället, skolor med mera,
registrera nya böcker, filmer och CD, beställa, hålla snyggt i hyllorna, klara av datorerna
och handleda låntagare.
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Bild och text 3b (man 45 år)

Kvinna, 35 – 65 år, glasögon, grått eller färgat hår. Bor hon i Lund går hon på Glorias med
sitt ”tjejgäng” det vill säga kollegor i alla åldrar. Hon tycker om att läsa och gillar ordning
och reda. Varje bok har sin plats! Hon kan ibland vara förvirrad, detta sker när hon blir
stressad.

Bild och text 3c (man 55 år)

Min mest fördomsfulla bild av en bibliotekarie är en äldre kvinna med uppsatt hår och
knytblus eller liknande. Jag tror att hon är stilla, och försynt och alldaglig. Men jag vet att
bilden inte helt stämmer, det kan också vara en ung ”flummig” tjej med håret på ända, lager
på lager av kläder. Jag tror att bibliotekarien i vilket fall som helst läser mycket, har många
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järn i elden och är kulturintresserad av hela spektret från konst till att läsa dikter på en
kafékväll för kanske tio personer.

Bild och text 3d (man 42 år)

- kvinna 40 – 65 år, glasögon.
- kunnig på boktitlar och författare.
- vill ha tyst och lugnt.
- älskar att läsa böcker.
- har gärna kofta på sig.
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Bild och text 3e (kvinna 46 år)

Egenskaper:
- kunskaper som litteraturkännedom, pedagogik och metodik vid kunskapsförmedling.
-social kompetens som är viktig i samband med kollegor och besökare.
- älskar sitt jobb och skapar trivsel och har en bra relation till omgivningen.
- engagemang i verksamheten.
- flexibilitet för att kunna syssla med många saker.

Karaktärsdrag
- humor
- ärlighet
- hjälpsam
- ungdomlig i sättet att vara
- positiv

5.3.2 Bild- och textanalys av grupp 3

Denna grupp har lämnat mycket information i bildtexterna vilket i och för sig är intressant.
Men då bilderna är det viktigaste i min undersökning kommer jag att ägna mest utrymme åt
dem. Då det finns en mängd olika stereotyper är det troligt att åtminstone någon informant
kommer att ge en beskrivning som liknar någon. Det jag kommer att söka efter är främst
gemensamma drag.

Samtliga avbildade bibliotekarier i grupp tre har två gemensamma drag nämligen att de är
kvinnor och att det finns minst en bok med på alla bilder. Nästan alla informanter i gruppen
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skrivit att bibliotekarien tycker om att läsa vilket stämmer in på stereotypen om den belästa
bibliotekarien. Två av bibliotekarierna avbildas även läsande.
Alla bibliotekarier ser glada och välkomnande ut utom hon på bild 3d som kan sägas gömma
sig bakom sin bok och inte vill bli störd. Den andra läsande bibliotekarien på bild 3a tittar upp
från boken vilket gör att hon ser öppen ut. Ovanstående saker är avbildade vilket gör att de
ligger på den denotativa nivån B2 på modellen.

En annan gemensam nämnare är att nästan alla avbildade bibliotekarier har glasögon. Det är
en symbol som ibland står för lärdom och belästhet men som även kan stå för ålderdom. Det
ligger på den konnotativa nivån på B3. Att se glasögonen som ett tecken på ålderdom
motverkas till viss del av att endast två av bibliotekarierna på bilderna är äldre kvinnor.

Två av informanterna anser att bibliotekarien har kunskap om informationsteknologi och
informationssökning. Datorn som symbol för det finns bara med på en av bilderna.
Andra egenskaper som nämns i texterna är ordningssinne och kulturintresse.

Tillsammans har informanterna i grupp tre gett en ganska nyanserad bild av bibliotekarien.
Enskilt har flera av informanterna tagit upp betydligt fler arbetsuppgifter än att låna ut böcker
vilket visar att de har en ganska verklighetstrogen uppfattning om bibliotekariens arbete.
Överlag verkar hela gruppen ha en ganska positiv inställning till bibliotekarier och tillskriver
dem flera goda egenskaper. Kvinnorna i grupp tre har en mer positiv uppfattning än männen.
Det är värt att notera personalchefernas uppfattning om bibliotekarien eftersom de är i den
positionen att de kan anställa folk. Det finns en möjlighet att deras uppfattning om
bibliotekarien påverkar deras uppfattning om studenter som läst biblioteks- och
informationsvetenskap. Att de anställda har egenskaper som flexibilitet, ordningssinne och
social kompetens efterfrågas av de flesta arbetsgivare

5.4 BHS år 1993-2002

Denna text behandlar material från BHS från 1993-2002 som lagras i högskolan arkiv. Jag
besökte arkivet och bad om det material som jag ansåg vara relevant för min underökning. Jag
frågade efter utbildningsplaner, kursplaner och litteraturlistor samt allt material om BHS som
producerats av högskolans informationsavdelning. Arkivarien kopierade upp det material som
hon trodde var av vikt för mig. Materialet är från följande år: 1993, 95, 96, 97, 98, 99 och
2000. Huruvida material finns från de saknade åren är osäkert då arkivarien inte hittade det.
Det är möjligt att material har förvarats på andra ställen än arkivet som på institutionen BHS.
På grund av den materialmängd jag trots de saknade åren har haft att gå igenom har jag inte
letat efter mer. Jag har i efterhand undersökt om motsvarande material finns från åren 1994,
2001 och 2002 på institutionen. Materialet från år 01 och 02 har ännu inte lämnats in till
arkivet utan befinner sig i dagsläget hos institutionssekreteraren på BHS. Vad gäller material
från 94 finns det inte kvar på institutionen då det är så pass långt tillbaka i tiden.

När jag har gått igenom materialet har jag inte använt mig av någon speciell metod utan jag
har företrädesvis letat efter bibliotekarierollen som den förs fram. Vilka eventuella uppgifter
och egenskaper har bibliotekarien? Jag har även undersökt syftet med de olika kurser som
getts. Det är grundutbildningen som är av störst intresse för mig i det här fallet. Det har
genomförts en del uppdragsutbildningar på BHS för bibliotekarier som till exempel ”Samtid
och framtid- aspekter på barnbibliotek: Barns och ungas livsvärld” som främst erbjöds
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barnboksbibliotekarier.87 Då jag inte anser att det är av intresse i och med att det främst
vänder sig till färdigutbildade bibliotekarier kommer jag fortsättningsvis att inte beröra de
uppdragsutbildningar som gavs under åren 1993-2002.

Den officiella beteckningen på studenter som läser BOI är biblioteks- och informationsvetare.
Den nuvarande prefekten vid BHS Christina Persson använder sig av den.88

För att belysa resultatet av genomgången av arkivmaterialet genomfördes intervjuer med Lars
Seldén och Gunilla Borén som båda har forskat och undervisat under lång tid på BHS. Seldén
har arbetat som bibliotekarie på ett forskningsbibliotek och har även varit prefekt på BHS.89

Borén har arbetat tolv år som folkbibliotekarie och har också varit prefekt på BHS.90

Intervjuerna var samtalsintervjuer runt temat vilken bild BHS ger av bibliotekarien. De frågor
som finns i bilaga 2 ställdes under intervjun men blev inte fullkomligt besvarade då samtalet
kom in på andra områden. Intervjuerna var ungefär 50 minuter långa och spelades in men har
genom ett misstag från författarens sida raderats.

5.4.1 Arkivmaterial från 1993-2002

1993
Materialet från detta år består av kursplanerna och litteraturlistorna för bibliotekarielinjen som
omfattade 80 poäng. Syftet med kursen ”Biblioteken och samhället” som gavs första terminen
var att ge underlag för diskussion om bibliotekariens yrkesroller.91 Det gavs två kurser som
handlade dels om skönlitteratur för vuxna och dels om barn- och ungdomslitteratur.92

Bibliotekarien hade en roll som uppsökande och handledande av biblioteksbesökarna.  År
1993 var de olika bibliotekarieyrken som nämndes skolbibliotekarie, barnboksbibliotekarie
och bibliotekarie inom vårdsektorn.93

1995
Materialet för detta år består av häftet ”Biblioteks- och informationsvetenskap 1-40, 41-60,
61-80 poäng, kursplaner, kursinformation, litteraturlistor, höstterminen 1995”. I kursen
”Biblioteket och samhället” fanns avsnittet ”Bibliotekariers och informationsexperters sätt att
förhålla sig till det komplexa biblioteks- och informationssystemet”. Där behandlades faktorer
som är av betydelse för bibliotekariers och informationsexperters yrkesutövning och syn på
sig själva samt för att kunna analysera yrket. Den delen av kursen syftade till att skapa en
diskussion om olika strategier som yrkesföreträdare väljer i sitt förhållande till bibliotek och
informationsenheter. Meningsmotsättningar och skilda verklighetsuppfattningar fokuserades
det också på.94 Som bibliotekarie arbetar man yrkesmässigt med att systematisera de
dokument som biblioteket samlar på sig.95

I kursen ”Människans förhållande till bibliotek” behandlas frågan hur biblioteken kan
underlätta för människor att komma åt den information, kunskap och kultur som finns i
bibliotek och informationssystem. Det tas också upp hur det på basis av bibliotekariens och

                                               
87 Kursplan för ”Samtid och framtid- aspekter på barnbibliotek: barn och ungas livsvärld” 1999. s 1.
88 ”BOI: Biblioteks- och informationsvetare”. s. 2.
89 Lars Seldén 030224.
90 Gunilla Borén 030303.
91 Bibliotekarielinjen, 80 poäng. 1993. s .1.
92 Bibliotekarielinjen, 80 poäng. 1993. s. 2-3.
93 Bibliotekarielinjen, 80 poäng. 1993. s. 2-4.
94 Biblioteks- och informationsvetenskap 1995. s. 6.
95 Biblioteks- och informationsvetenskap 1995. s. 10.
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informationsspecialistens världsbild och människosyn finns olikartade sätt för dem att förhålla
sig till sin omvärld.96

Det gavs även en kurs som tog upp de skönlitterära genrerna på folkbiblioteket, samt en som
berörde olika former av uppsökande verksamhet som för olika målgrupper som ingick
naturligt i tjänsten som bibliotekarie. På kursen om den uppsökande verksamheten togs också
barnbibliotekariens utbildarroll upp.97

1996
Materialet från 1996 omfattar enbart ”Handbok för kandidat/magisterkurs” samt en
utbildningsplan för biblioteks- och informationsvetenskap, 80 poäng. Den förstnämnda saknar
intresse för denna text men kursplanerna är av intresse. På grundutbildningen gavs en kurs
som hette ”Biblioteken och samhället” på 6 poäng. Där togs bland annat upp hur
bibliotekarier och informationsspecialister förhåller sig till bibliotekssystemet och dess
angränsande system (det litterära systemet, utbildningssystemet och informationsmarknaden).
Det gavs även särskilt utrymme för begrepp som yrkeskultur och identitet.98

1997
Materialet från 1997 omfattar enbart en ”Studiehandbok BHS, höstterminen 1997”. Av
intresse i den är utbildnings- och kursplanerna. Den första kursen på grundutbildningen som
gavs det första läsåret är ”Biblioteken och samhället” på 6 poäng. Där togs bland annat upp
hur bibliotekarier och informationsspecialister förhåller sig till bibliotekssystemet och dess
angränsande system (det litterära systemet, utbildningssystemet och informationsmarknaden).
I den kursen togs det upp begrepp som yrkeskultur och identitet och bibliotekariesynen. Det
övergripande målet med den kursen var att problematisera synen på bibliotek och
informationsenheter.

Kursen ”Människans förhållande till bibliotek” berörde människans förhållande till biblioteket
och den utåtriktade biblioteksverksamheten.99 I en valfri kurs ”Automatiserade
bibliotekssystem” nämns bibliotekariens behov och ansvar vad gäller datoriserade
bibliotekssystem.100 Några andra valfria kurser är ”Bok- och bibliotekshistoria” där
bibliotekarierollen i ett historiskt perspektiv berörs samt några kurser där det går att fördjupa
sig i litteratursociologi, information retrieval och barn- och ungdomslitteratur.101

1998
Materialet från 1998 består av en utbildningsplan för ”Biblioteks- och
informationsvetenskap”. Utbildningen kallades även för bibliotekarieutbildning fast inom
parentes. På grundutbildningen gavs en introduktion över ämnets utveckling och de
grundläggande delområdena presenterades medan centrala begrepp och frågeställningar lyftes
fram.102 Yrket bibliotekarie nämndes inte och inte heller specifika arbetsuppgifter utan det var
själva biblioteken som betonades. I ett av delområdena lades tyngdpunkten på biblioteken
som organisation med dess personal och tjänster. Andra delområden tog upp
biblioteksutveckling och satte biblioteken i relation till samhället. Det tredje delområdet

                                               
96 Biblioteks- och informationsvetenskap 1995. s. 15-16.
97 Biblioteks- och informationsvetenskap 1995. s. 39-40.
98 Biblioteks- och informationsvetenskap 1996. s. 1.
99 Studiehandbok BHS 1997. s. 26  och 29.
100 Studiehandbok BHS. 1997. s. 40.
101 Studiehandbok BHS. 1997. s. 44.
102 Utbildningsplan 1998. s. 1.



48

betonade individers och olika gruppers interaktion med bibliotek och andra
informationssystem.103

I det andra delområdet som hette kunskapsorganisation fanns en valbar kurs som hette
”Aktuella verktyg i referensarbetet” på fem poäng. Den skulle ge studerande erfarenhet av att
använda olika typer av referensverktyg i tryckt och elektronisk form och förbereda dem som
rollen som informationsförmedlare vid offentliga bibliotek.104 En annan kurs berörde vissa
yrkesetiska frågeställningar som kunde uppstå vid bibliotekens förmedling av
samhällsinformation.105

1999
Materialet från 1999 är volymmässigt det mest omfattande. Det omfattar dels
utbildningsplaner för biblioteks- och informationsvetenskap 1-20, 21-40, 41-60 och 61-80,
poäng samt kursplaner och litteraturförteckningar för de fristående kurser som gavs på BHS
1999. Dessutom finns det en studiehandbok som delades ut till alla som läste första terminen
på BHS. I utbildningsplanen över grundutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap
benämns den fortfarande bibliotekarieutbildning 1999 fastän det står inom parentes liksom
1998. Grundutbildningen är densamma som gav 1998.106 Kursplanen för ”Aktuella verktyg
för referensarbetet” var den samma som 1998 där studenten omtalades som blivande
informationsförmedlare i offentliga bibliotek.107

Vid ett sammanträde 1999-08-31 i enhetsnämnden för grundutbildning vid Högskolan i Borås
lade Staffan Lööf fram ett förslag att en påbyggnadskurs på 20 poäng skulle tillkomma inom
huvudämnet. Kursen ”Projekt i teori och i praktisk med inriktning på verksamhet i bibliotek
och andra kultur-/informationsförmedlande verksamheter” skulle kunna läsas av de studenter
som hade en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Den skulle ges på ett
bibliotek på en annan ort och studenten skulle planera och genomföra ett projekt i samråd med
en handledare från biblioteket. Lööf föreslog denna kurs på grund av att flera bibliotekschefer
hade haft önskemål, och han ansåg att den kursen skulle kunna ge både politiska vinster och
skapa nya kontakter samt ge nya öppningar för studenter. Det fattades inget beslut om att den
här kursen skulle genomföras utan nämnden fortsatte att diskutera projektet.108

I ”Information om utbildningen” som lämnades ut till nya studenter 1999 påpekades att
biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med stor bredd. Många
som gick utbildningen blev bibliotekarier och de flesta av dem fick anställning på offentliga
bibliotek. Vidare framhölls att bibliotekarie var en yrkesbeteckning som kunde finnas inom
flera olika områden och kunde innebära flera olika arbetsuppgifter.109 Det nämndes även att
det fanns olika mallar för hur en bibliotekarie ska vara, vad han/hon ska ha för arbetsuppgifter
eller inom vilken sektor en person med yrkesbeteckningen arbetar.110

Användarperspektivet fokuserar på individer och grupper som använder bibliotek, andra
informationssystem och dokument. Två av delområdena som studeras är del interaktionen
mellan användare och systemet samt metoder som bibliotekarier och informationsförmedlare
                                               
103 Utbildningsplan 1998. s. 2.
104 Utbildningsplan 1998. s 4.
105 Utbildningsplan 1998. s 5.
106 Utbildningsplan 1999. s. 1 och 2.
107 Utbildningsplan 1999. s. 4.
108 Protokoll från Enhetsnämnden för grundutbildning, 1999-08-25. s. 1 och 2.
109 Information om utbildningen 1999. s 3.
110 Information om utbildningen 1999. s. 3.
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utvecklar för att möta användare på ändamålsenliga sätt.111 Interaktion mellan användare och
system sker när användaren möter systemet. Systemet kan vara ett bibliotek, ett gränssnitt
eller webbsidor. Systemet kan oftast representeras av en bibliotekarie och interaktion kan ske
genom samtal mellan bibliotekarie och användare.112

2000
Materialet för år 2000 utgörs av en ämnesplan som täcker grundutbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap. Ämnesplanen är kortfattad och går inte in i detaljer som syfte och
behörighet som utbildningsplaner och kursplaner gör.

5.4.2  Analys av arkivmaterialet

Enligt undersökningsmaterialet verkar omställningen från en yrkesinriktad utbildning till ett
mer traditionellt teoretiskt ämne gått gradvis. Det finns ett mönster som visar att
bibliotekarieyrkets ställning i utbildningen de första åren ställning var ganska stark, för att
stegvis försvagas då nya yrkesbeteckningar efterhand kom att omnämnas i materialet. I
kursplanerna och det övriga materialet från år 1993 nämns bara yrkesbeteckningen
bibliotekarie, men från år 1995 finns både yrkesbeteckningarna bibliotekarie och
informationsspecialist med i materialet. Här är det beklagligt att material från år 1994 saknas
då det inte går att säga om trendbrottet kom 1994 eller 1995. Bibliotekarierna omnämns som
en fristående yrkesgrupp och läggs inte in i gruppen informationsspecialister. Fast längre fram
i tiden under 1998 och 1999 kallas studenterna för blivande informationsförmedlare på
offentliga bibliotek.113 Men efter 1998 - 1999 verkar en definitiv brytning ske då utbildningen
upphör att kallas för bibliotekarielinjen och studenterna betraktas som blivande
informationsspecialister.

År 1996 nämns begreppen yrkeskultur och identitet för bibliotekarier och
informationsspecialister för första gången i materialet. Från 1998 ligger tonvikten ligger nu på
biblioteken som organisation och deras utveckling och inte på dem som arbetar där. Efter
1998 framhålls biblioteken fortfarande i texten men de beskrivs som ett av många
informationssystem.
Grundutbildningen kallades också för bibliotekarieutbildning fram till 1998 fastän den inte
var en yrkesinriktad utbildning.

Studenterna i materialet förefaller framställas som blivande bibliotekarier fram till 1999 även
om det inte nämns rakt ut. I materialet nämns heller ingenting om eventuella egenskaper som
en bibliotekarie ska ha. Den enda specifika arbetsuppgift som nämns är att förmedla
information. Ett exempel på att studenterna ändå anses som blivande bibliotekarier är att de
kallas för blivande informationsförmedlare på bibliotek. Anställda informationsförmedlare på
bibliotek är oftast bibliotekarier. I och med att material saknas för 2001 och 2002 går det inte
att se om studenterna kallas något speciellt eller om de tillskrivs några framtida yrken de åren.

BHS för inte längre fram bibliotekarien utan istället förs informationsspecialisten fram. Jag
har inte hittat någonstans i arkivmaterialet att studenterna skulle kallats biblioteks- och
informationsvetare vilket annars hade varit den mest korrekta beteckningen. Men som nämnts
ovan är det den officiella beteckningen och den förekommer på andra ställen som i

                                               
111 Information om utbildningen 1999. s. 16.
112 Information om utbildningen 1999. s. 17.
113 Utbildningsplan 1998. s. 4.
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broschyren ”BOI: Biblioteks- och informationsvetare” från 2003. Att studenterna för övrigt i
materialet benämns som just studenter är logiskt.

5.4.3 Sammanfattningsvis om BHS

Då inte BHS längre för fram en bibliotekarie utan en informationsspecialist leder det till en
vidareutveckling av min sista frågeställning. Vilken bild vill BHS ge av
informationsspecialisten?
Begreppet informationsspecialist förklaras inte närmre i arkivmaterialet utan nämns i ganska
vaga ordalag. Det nämns ingenting om någon speciell yrkeskultur eller identitet för
informationsspecialister. Vidare omnämns inte heller några specifika framtida arbetsplaster
utom bibliotek eller arbetsuppgifter utläsas i det tillgängliga materialet.

Borén menar att det delvis är nya beteckningar som sätts på gamla välkända förhållanden.
Hon minns från sin barndoms bibliotekariebilder och sin första tid som bibliotekarie på 60-
talet hur bibliotekarien var en informationsvetare. När en bibliotekarie satt i
informationsdisken hjälpte han/hon människor att svara på svåra frågor och letade fram
material. Det låg på en mycket allmänbildande nivå. Det finns ingen som är så allmänbildad
som en erfaren folkbibliotekarie.114

Då BHS bedriver undervisning inom biblioteks- och informationsvetenskap verkar det logiskt
att en informationsspecialist är någon som läst BOI. Ämnesområdet biblioteks- och
informationsvetenskap är inte renodlat utan har ganska flytande gränser mot andra
ämnesområden som informatik och journalistik med flera. (Se definitionerna i kapitel 3.3)
Detta kommer sig delvis av att ämnet har växt fram ur olika forskningstraditioner och är så
omfattande men även att det finns två inriktningar inom undervisningen och utbildningen.

Vad som menas med en informationsspecialist är dessutom helt beroende av vilken definition
som man ger begreppet information. Det bestämmer vilka specialkunskaper och
arbetsuppgifter som informationsspecialisten har.

Seldén anser att BHS på sätt och vis varit en agent i skapandet av bibliotekariebilden men
andra som fackföreningen DIK har spelat en större roll.115

Borén är tveksam om det går att säga att en utbildning försöker forma en bild. Däremot menar
hon att det i kursinformationen går att se vad som förväntas av en bibliotekarie. Bland annat
går det att utläsa vilka kunskaper som krävs och vilka arbetsuppgifter som finns. Den bild
som kan sägas formas från utbildningens håll är av en människa som är mycket alert, mycket
mångkunnig med en hög allmänbildning. En som är intresserad av alla slags människor och
många olika slags arbetsområden. En informationsexperts viktigaste kunskaper är att kunna
organisera och systematisera information.116

5.4.4 BHS, BOI och positionering

Det går att betrakta BHS som en organisation som erbjuder produkterna biblioteks- och
informationsvetenskap och studenter som läst det. Det finns fyra olika grupper av kunder som
man vänder sig till för två olika syften dels att man vill få forskningsmedel och dels att man
vill rekrytera nya studenter. Till viss del vänder man sig till eventuella arbetsgivare också för
                                               
114 Borén 030303
115 Seldén 030224.
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de färdiga studenternas skull men det är i mindre grad än de andra och inte lika prioriterat då
det anses att studenterna ska marknadsföra sig själv.

De kunder som man vänder sig till är dels till näringslivet som man vill få forskningsmedel av
men också i egenskap av arbetsgivare. En annan grupp är de traditionella arbetsgivarna som är
biblioteken. Det finns vissa kontakter mellan BHS och folkbiblioteken vilket visas av den av
Lööf föreslagna påbyggnadskursen på 20 poäng år 1999. Den föreslogs efter att flera
bibliotekschefer hade haft önskemål om utbildningens innehåll. Kursen genomfördes dock
inte. De studenter man vill rekrytera kan delas in i två grupper där den första vill läsa mer
traditionell biblioteksutbildning (biblioteksvetenskap) och den andra vill läsa
informationsvetenskap.

För att få en god position för en produkt krävs det att kunderna har en god kännedom om
produktens egenskaper annars kan det ge upphov till felaktiga uppfattningar om den vilket i
sin tur kan leda till felaktiga val. Det kan hända att studenter kan söka sig till utbildningen för
att de tror att den är mer biblioteksinriktad än den är medan andra kan avstå för att de tror att
den inte är informationsinriktad. Informationsmaterialet om utbildningen är inte alltid helt
rättvisande eller tillräckligt utförligt. Seldén påpekar att det är högskolans
informationsavdelning som producerar det informationsmaterial som ska locka nya
studenter.117 BHS som har den bästa sakkunskapen om utbildningens innehåll kan inte alltid
påverka det som står.

I en magisterexamen ingår det 160 poäng och huvudämnet utgörs endast av 80 poäng. Det
innebär att alla studenter som tar en magisterexamen i BOI inte har en helt gemensam enhetlig
utbildning utan det är beroende av vilka andra ämnen de läst innan de kommer till BHS.118

Detta innebär att det finns flera olika varianter av kompletta magisterexamina och säkert en
del unika kombinationer. Det överensstämmer förvisso med den breda utbildning som bedrivs
men samtidigt kan det gemensamma upplevas som diffust i kombination med detta och de
fyra perspektiven. Det kan eventuellt bidra till att det inte alltid är så lätt att informera
arbetsgivarna om utbildningen.
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6. Resultatredovisning

För att kunna förtydliga för läsaren upprepar jag mina frågeställningar och de kommer även
att besvaras enskilt.

Stämmer stereotyperna överhuvudtaget in på informanternas bibliotekariebild?
Vilken bild har bibliotekarierna av sig själva?
Vilken bild av bibliotekarien har forskare som använder bibliotekets tjänster?
Vilken bild av bibliotekarien finns hos personalcheferna i näringslivet?
Hurudan bild förmedlas av den ”nya” bibliotekarien av en utbildningsinstitution under
grundutbildningen?

6.1 Besvarandet av frågeställningarna

Stämmer stereotyperna överhuvudtaget in på informanternas bibliotekariebild?

Undersökningen visar att bland mina informanter finns ett flertal spridda uppfattningar om
bibliotekarien liksom det finns stereotyper. Det finns ingen enhetlig uppfattning liksom det
inte finns någon helt dominerande stereotyp. Däremot finns det flera gemensamma drag bland
mina informanters uppfattningar som överensstämmer med de mer dominerande dragen hos
stereotyperna. Det mest uppenbara är att de flesta anser att bibliotekarie är ett kvinnligt yrke.
Bibliotekarie är ett typiskt kvinnoyrke enligt statistiken. Med tanke på att det är betydligt fler
kvinnor än män som läser biblioteks- och informationsvetenskap både i Sverige och
utomlands kommer större delen av framtidens bibliotekarier att vara kvinnor. Vad det är som
lockar så mycket fler kvinnor än män är inte klarlagt. Enligt Seldén har könsfördelningen varit
densamma ungefär hela tiden BHS har funnits. Redan 1986 när han var prefekt funderade
Seldén på kvotering av män för att jämna ut skillnaden mellan antalet män och kvinnor som
gick bibliotekarieutbildningen. Han tog snabbt ställning mot det, för då det under 80-talet
fanns ett yrke (bibliotekarie) där kvinnor kunde etablera sig var det fel att kvotera ut bättre
kvinnor mot sämre män.119

Kvinnor har börjat dominerar inom flera andra utbildningar och yrken men just
bibliotekarieyrket verkar ha en viss dragningskraft på kvinnor. Föreställningen om
bibliotekarieyrket som ett kvinnoyrke kommer därmed att bekräftas i framtiden och leva
vidare. Några andra drag/symboler från stereotyperna som lever kvar är glasögonen och
boken.

En egenskap som de flesta av informanterna tog upp var de ansåg att det finns ett stort
läsintresse hos bibliotekarier. Det är en sak som både de kvinnliga och manliga stereotyperna
har gemensamt. Det är positivt att vara beläst men det är inte bra att vara förläst. En negativ
bild är bibliotekarien som läser i sin bok istället för att hjälpa biblioteksbesökarna. Alla
bibliotekarierna i min undersökning ansåg att det var viktigt för en bibliotekarie att tycka om
böcker och det var positivt för dem. Jag fick in en bild från grupp 3 som föreställde en liten
tant med hårknut som hade en bok under vardera armen. I hennes fall kan bokens närvaro ses
som både positivt och negativt. Antingen kan hon ses som en snäll tant som läser sagor eller
som en gammal föredetting som inte kan något om datorer. Dessa både synsätt är extrema och
sanningen ligger förmodligen mitt emellan.
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En ny symbol som dykt upp är datorn som inte finns med i de gamla stereotyperna. Den står
här för modernitet och en öppenhet mot världen via informationssökning och Internet. Datorer
är dock något som används i de flesta yrken idag.

Överlag var bilden av bibliotekarien positiv och ganska verklighetsbaserad med enstaka
negativa särdrag från stereotyperna. De av informanterna som hade stereotypa bilder föreföll
vara medvetna om att de inte motsvarade verkligheten.

Vilken bild har bibliotekarierna av sig själva?

Bibliotekarierna i min undersökning förefaller ha en positiv bild av sitt yrke och en positiv
självbild. Jag uppfattar också det som att de trivs med sitt yrkesval och att de känner trygghet
i sitt arbete. Resultatet av den här undersökningen tycks ligga ganska nära det som Almerud
kommer fram till i sin rapport där han beskiver yrkeskåren som välutbildad och engagerad.
Han skriver också att de trivs med sitt arbete och upplever det som meningsfullt.120

Jag kan inte finna att någon av informanterna identifierar sig med stereotyperna eller sina
kollegor med dem. Det är annars något som Wilson hävdar att flera bibliotekarier gör att de
identifierar sina kollegor med stereotyperna och på så vis sprider dem.121 Det finns ändå två
gemensamma drag och det är bibliotekarien som kvinna och boken. Flera av kvinnorna i den
här gruppen har beskrivit bibliotekarien som en kvinna. Jag kan inte avgöra om de identifierar
sig själva med sin bild av bibliotekarien eller om de verkligen anser att det är ett kvinnoyrke.
Fast i verkligheten är det ju så att de flesta av deras kollegor är kvinnor vilket en manlig
bibliotekarie påpekar.

De anser också att läsning är en viktig del av arbetet som bibliotekarie. Boken och läsningen
intar en central plats för alla mina informanter i den här gruppen. Det kan leda till frågan om
en bibliotekarie måste tycka om böcker och läsning. Det har ingen betydelse i utbildningarna i
biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige, fast i flera platsannonser om lediga
bibliotekarietjänster nämns god litteraturkännedom som en merit eller fördel.122 Många
bibliotekarier kanske gärna ser sig som belästa och upplysta. Det är en del av deras
identitetstänkande.

Jag har inte hittat något hos den här gruppen som skulle tyda på att de känner sig osynliga.
Flera författare och bland dem Almerud och Lähdevirta tar upp den osynliga bibliotekarien.
Dock förefaller de ha olika uppfattningar om vad den här osynligheten innebär och vad den
omfattar. Almerud skriver att många bibliotekarier anser att bibliotekarieyrkets kompetens
måste synliggöras då den är okänd i samhället. Yrkets okändhet/osynlighet kopplas ihop med
brist på respekt, status och högre lön.123

Lähdevirta förklarar det med att om man inte är sedd blir man osynlig. Men det är enbart
kvinnor som hon menar blir osynliga då en kvinnlig bibliotekarie försvinner in i mängden av
andra kvinnliga bibliotekarier. De manliga bibliotekarierna blir snarare synliggjorda av de
eventuella chefspositioner som de får och fungerar även som bibliotekets ansikte utåt.124 En

                                               
120 Almrerud 2000. s. 19.
121 Wilson 1982. s. 47.
122 DIK forum. nr. 4/02 s. 39. DIK forum. nr. 11/02 s. 38. DIK forum. nr. 7/02 s. 31.
123 Almerud 2000. s. 10.
124 Lähdevirta 2001. s. 57.
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manlig bibliotekarie står förvisso ut mer mot en bakgrund av kvinnliga arbetskamrater även
om han inte innehar någon högre position.

Vilken bild av bibliotekarien har forskare som använder bibliotekets tjänster?

Forskarna i grupp 3 visade på två ganska olika uppfattningar om bibliotekarien. Det enda
gemensamma var att forskarna såg bibliotekarien som en kvinna. Två av dem upplevde
bibliotekarien som ett hinder i sin informationssökning. Bibliotekarier fungerar som ansiktet
utåt hos biblioteken. Det är därför som bibliotekarien får förkroppsliga de problem som
användaren har fastän problemen ligger hos systemet. De andra visade ganska stor förståelse
för systemet och lade inte skulden för eventuella problem på bibliotekarien. Någon beskrev
bibliotekarien som intellektuell vilket var det mest positiva omdömet bortsett från hjälpsam.
Överlag visar ungefär hälften av den här gruppen hur lätt det kan vara att döma en hel grupp
efter en eller några individer. Fast denna undersökning visar bara hur de såg bibliotekarien i
sin roll som forskare och inte som privatpersoner.

Med en viss risk för att generalisera går det att tolka det som att de som själva har arbetat som
bibliotekarie eller forskade inom området biblioteks- och informationsvetenskap hade en
större förståelse för bibliotekariens arbetsuppgifter.

Vilken bild av bibliotekarien finns hos personalcheferna i näringslivet?

Bilden hos personalcheferna i näringslivet skilde sig en hel del från mitt förväntade resultat.
Jag förväntade mig att samtliga skulle teckna en äldre kvinna och tillskriva henne inte helt
sympatiska karaktärsdrag. Att förvänta sig ett visst resultat har flera nackdelar och bland dem
att man kan tolka sitt resultat för att det ska motsvara det förväntade resultatet. Jag tycker
själv att det är positivt att jag blev överraskad. Alla i gruppen tecknade bibliotekarien som en
kvinna och i några fall var det en äldre kvinna. Bibliotekarien beskrevs även i termer som
hjälpsam, allmänbildad, kunnig och flexibel. De flesta verkar se bibliotekarien som en person
som är kompetent och kunnig inom sitt område. Mina grupper är inte jämförbara fast
stereotyperna verkar leva kvar mest i den här gruppen med drag som vimsig, omodernt klädd
och beläst/förläst.

Hurudan bild förmedlas av den ”nya” bibliotekarien av en utbildningsinstitution under
grundutbildningen?

Det går inte att precisera vilken bild av den ”nya” bibliotekarien som BHS för fram eftersom
det inte är bibliotekarier som utbildas utan kandidater och magistrar i BOI. Det som utbildas
istället är informationsspecialister. Det som förs fram är en bred utbildning som anses kunna
kombineras med det mesta och öppna för flera nya arbetsområden. Det finns inget klart
avgränsat verksamhetsfält för dem som har läst biblioteks- och informationsvetenskap. Istället
får de konkurrera med andra informationsspecialister om titeln då det finns det flera olika
yrkesgrupper som gör anspråk på den. Det kan till exempel vara journalister, webbspecialister
eller informatörer.De flesta som läst biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige börjar
ändå arbeta inom biblioteksområdet.

Jag vidareutvecklade min frågeställning till vilken bild BHS gav av informationsspecialisten.
I arkivmaterialet gav det ingen klar bild men i ”Bibliotekshögskolan” står det att gemensamt
är att kunna ta fram rätt information och anpassa den till användaren varje sig det gäller ett
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folkbibliotek eller ett företag.125 Den meningen säger ändå inte så mycket om arbetet men den
visar att folkbiblioteket ändå betraktas som en framtida arbetsplats för
informationsspecialister.

Enligt Borén är det en bild av en människa som är mycket alert, mycket mångkunnig med en
hög allmänbildning. Dessutom är det människor som är intresserade av andra slags människor
och av många olika slags arbetsområden.126 De som går ut som magistrar i BOI har i vilket
fall som helst minst fyra års utbildningstid bakom sig. Det stämmer förvisso in på den breda
utbildning som beskrivs av BHS.

                                               
125 Bibliotekshögskolan 2001. s. 4.
126 Borén 030303.
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7. Slutdiskussion

Det går att ifrågasätta varför det överhuvudtaget är nödvändigt att diskutera bibliotekarie-
stereotyper. Det pågår ett flertal diskussioner om bibliotekarieyrkets framtid och hur det
kommer att förändras i framtiden. Delvis kopplas de här diskussionerna samman med hur
framtiden kommer att se ut för biblioteken. Framtiden för ämnesområdet biblioteks- och
informationsvetenskap diskuteras också.127 Det finns en känsla av osäkerhet inför framtiden
som jag bäst tycker att man beskriver med orden ”att förändras bör man annars dör man”.

Ett antal olika överlevnadsstrategier har föreslagits för bibliotekarierna och även för
biblioteken. En är att bibliotekarierna ska skaffa sig nya färdigheter för att kunna ”försvara sitt
revir”. Några andra mer radikala är att de ska bilda nya professionella identiteter eller helt
överge biblioteken. Biblioteken å sin sida bör bygga vidare på historiska och existerande
speciella färdigheter som att hantera ny information och producera speciell användaranpassad
information. Andra föreslår att även biblioteken bör utveckla helt nya tjänster som mer är
riktade mot betalande kunder som till exempel företag .128

Stereotyperna är bara en liten del av bibliotekariesfären och de har en marginell plats inom
BOI-området. Om nu bibliotekarie skulle försvinna som yrke som en del föreslår kommer
stereotyperna att tillhöra det förgångna. Jag tror dock inte att bibliotekarieyrket kommer att
försvinna då det är så välkänt och inarbetat. Biblioteken kommer också att finnas kvar i en
eller annan form. De förändringar som ändå kommer tror jag kommer att gå relativt långsamt.

Det är ett faktum att stereotyperna finns men är de egentligen ett hinder? Svaret på den frågan
blir otvivelaktigt ja. För det första är stereotyperna en tydlig markör av yrkets status i folks
ögon. De framställer yrket som omodernt i allmänhetens ögon och att det innehas av underliga
människor. Statusen i sin tur påverkar dels lön och dels vilka som söker sig till yrket i
framtiden. Synen på yrket påverkar även arbetssituationen för dem som arbetar som
bibliotekarier idag.

För det andra kan stereotyperna hindra bibliotekarieyrkets förändring och modernisering.
Många av stereotyperna är gammalmodiga och felaktiga. De låser fast yrket i en
gammalmodig infattning av felaktigheter i allmänhetens medvetande. Stereotyperna kan även
på samma sätt hindra en professionalisering av yrket.

För det tredje stärker stereotyperna bilden av bibliotekarie som ett typiskt kvinnoyrke. Det gör
framförallt att inte fler män söker sig till yrket. Även kvinnor kan avskräckas från att bli
bibliotekarier av sådana skäl som att de inte vill hamna i typiska kvinnoyrken.

Bibliotekarie är ett yrke med gamla anor och de har länge haft sitt speciella område i fred.
De har haft ett slags monopol på bokvärlden och därför inte varit utsatta för konkurrens av
andra yrkesgrupper. Teknologiska uppfinningar som skrivmaskinen och dess mer avancerade
efterföljare har gjort att bibliotekarierna inte längre har detta monopol. Bibliotekarierna har
därför fått tillgripa olika strategier för att överleva och skydda sina områden.129 När nu
försöks gör att ”muta in” nya områden är stereotyperna ett hinder. Bilden av bibliotekarien
som en dammig bokmal är svårförenlig med bilden av en informationsexpert.

                                               
127 Harris, Wilkinson 2001. s. 288-289
128 Harris, Wilkinson 2001. s. 288-289.
129 Magdalenic 1996. s. 66-67.
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Kvinnostämpeln har även lagt hinder i vägen för lanseringen av en ny professionell identitet
som vissa inom yrkeskåren har drivit. De har försökt att bli betraktade som
informationsspecialister men lanseringen har inte slagit ut särskilt väl i någon större
utsträckning. Bland annat informationsindustrin är inte intresserade av bibliotekarier som
informationsförmedlare. En orsak är att yrkes feminina identitet kontrasterar illa mot den
dominerande maskulina ideologin i informationsåldern.130 Detta skrev Magdalenic 1996 och
det är fortfarande aktuellt tycker jag. Det stämmer även in på myten att kvinnor inte är lika
tekniskt begåvade som män. (Se kapitel 4.1.1). Om den tekniska aspekten domineras för starkt
kan det även leda till att kvinnor inte söker sig dit.

Det har gjorts försök att lansera nya professionella yrkesidentiteter men det finns ännu ingen
som kan ersätta bibliotekariekonceptet. Det har även gjorts försök att döpa om bibliotekarien
till saker som informationsarkitekt, cybrarian, information manager och liknande. Inget av de
försöken har ännu slagit igenom fast titeln dokumentalist använts i flera sammanhang. En
firma har faktiskt ändrat beteckningen på sina bibliotekarier till dokumentalister för att de
tyckte att det första var för gammaldags.131

Den saknas en bild av informationsspecialisten och en yrkesidentitet vilket behövs om det är
det som ska ersätta bibliotekarien. Birgitta Olander på BIVIL menar att det främst är under
utbildningen de framtida bibliotekariernas/informationsspecialisternas yrkesidentitet skapas.
Hon menar att det finns fyra speciella faktorer under utbildningen som är identitetsskapande:
kunskaper som är specifika för professionen, yrkesspråket ”bibliotekariska”, personliga
nätverk med kollegor samt attityder och värderingar.132 Många yrkesgrupper har speciella
facktermer som kan vara svårförståeliga för utomstående. De kan anses vara en slags koder
och syftar till att skapa samhörighet och avskärma utomstående.

Utbildningen inom BIO är inte speciellt identitetsskapande. Det är svårt att bygga upp
yrkesidentitet från något som är så pass flytande som biblioteks- och informationsvetenskap.
Uppdelningen på fyra perspektiv på BHS bidrar även till en splittrad yrkesidentitet. Det är
förvisso nödvändigt med specialiseringar men grundutbildningen borde fokusera mer på det
gemensamma och bidra till en känsla av sammanhang.

DIKs ordförande Britt Marie Häggström menar att professionaliseringen har synliggjort
bibliotekarien. På 60-talet kom fokuseringen mer att läggas på bibliotekens roll i samhället än
på bibliotekarien. Då började bibliotekarierna att identifiera sig med institutionen/biblioteken
och blev osynliga.133 Det finns en risk att bibliotekarien och bibliotekariekonceptet kan tappas
bort i professionaliseringssträvandena. Med bibliotekariekoncept menar jag den speciella
kompetens och identitet som bibliotekarieyrket ännu har. Bibliotekarierna har en gång lyckats
ta till sig nya tankebanor och användningen av ny teknologi och lyckats absorbera den i
bibliotekariekonceptet. Jag tror att det går att göra samma sak om igen.

Bibliotekarien ses av många som bibliotekets ansikte utåt och de är svåra att skilja från
varandra. Bibliotekarien kan ibland få gestalta de fel och problem som användare upplever
med bibliotekssystemet. Även de bibliotekarier som arbetar utanför bibliotekssystemet kan
uppleva problem i och med att de kopplas samman med biblioteken. Det finns även en hel del

                                               
130 Magdalenic 1996. s. 37.
131 http.//atst.nso.edu/library/perception
132 Almerud 2003. s. 19.
133 Almerud 2003. s. 19.
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fördomar om biblioteken som dammiga, museiliknande institutioner. Det är viktigt att lyfta
fram bibliotekarien från biblioteket.

Om stereotyperna skulle försvinna skulle en hel del kunna vinnas. I första hand skulle
bibliotekariekåren kunna gynnas av det då omvärlden skulle få en reell uppfattning om
bibliotekarieyrket. Biblioteken skulle även ha glädje av det då många uppfattar bibliotekarien
som en del av biblioteken.

Jag tror att det är nödvändigt med en repositionering av bibliotekarien och en positionering av
informationsspecialisten.
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8. Reflexioner kring repositioneringen av bibliotekarien

Som skrivits ovan anser jag att stereotyperna är ett hinder i bibliotekarieyrkets utveckling. De
påverkar antagligen även till viss del bibliotekariernas arbetssituation. Det skulle finnas flera
fördelar med att få bort stereotyperna. Att få bort stereotyperna helt tror jag blir en
komplicerad process men de borde kunna neutraliseras.

Stereotypernas natur som komplexa sociologiska fenomen med viss historisk bakgrund gör
dem svåra att bli av med. Det finns även vissa verklighetstrogna drag i dem som att nästan
alla bibliotekarier är kvinnor. Det räcker med att människor upplever att en del av
stereotyperna stämmer för att de ska kunna acceptera det som är fel som sant. De kan
åtminstone anse att det andra inte ligger allt för långt ifrån verkligheten. Stereotyperna kan
alltså lätt leva vidare i högönsklig välmåga om ingenting görs.
Dessutom stärks de av hur bibliotekarier ofta presenteras som stereotypa i massmedia som
skönlitteratur, serier, filmer och TV.134

Det har föreslagits ett antal olika strategier för att säkra bibliotekarieyrkets framtid. En del av
dem har varit att professionalisera yrket eller att helt enkelt byta namn. Att byta namn är
visserligen en positioneringsstrategi men det är inte lösningen. Jag tror på att behålla
bibliotekarie både som yrkestitel och som yrke. Det vore oklokt att göra sig av med något som
har erfarenhet av att organisera och hantera information sedan flera tusen år tillbaka. Med
repositionering menar jag att man inte ska ändra på innehållet utan bara på förpackningen
eller snarare synen på yrket.

Det är inte många av författarna som jag läst under skrivandets gång som går in på hur
stereotyperna ska kunna tas bort. Den enda som gör det i någon högre grad är Pauline Wilson
och hon beskriver drygt tjugo år gamla förhållanden. Enligt henne måste bibliotekarierna
själva se till att sluta sprida stereotyperna. Genom att uttala sig i media och ge uttryck för
känslor av frustration och ilska uppmärksammar bibliotekarierna bara allmänheten om att det
finns stereotyper. Inte heller bör man forska om stereotypen för det bidrar även till att sprida
den. Det har även förekommit en del väldigt ytliga undersökningar där forskarna generaliserat
mycket utan att undersöka fakta. Det har ställt till med skada. Wilson menar även att
stereotypen egentligen inte är skadlig utan att de ankommer på bibliotekarierna att lära sig att
hantera sitt respons på den.135

Det kommer inte att gå att tiga ihjäl stereotyperna utan det gäller att först undersöka dem
grundligt som de komplexa fenomen de är. Jag tror att det andra viktiga steget som bör tas är
att stärka bibliotekariens identitet. Det gör dels genom att bibliotekarien lyfts fram ur
biblioteket och synliggörs på det sättet. Dels måste allmänheten få bättre insyn i vad det
innebär att vara bibliotekarie. Det finns många felaktiga uppfattningar om utbildningstiden för
bibliotekarier som att det inte kräver någon examen med mera. En metod att upplysa folk
kanske kunde vara att ”få in folk bakom disken” genom att ha öppet hus på biblioteken.
Många forskningsbibliotek har mycket spännande samlingar. Fast det är förstås en tids- och
kostnadsmässig fråga.

Mycket går också att göra i utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap där
mycket bör satsas på att få en jämnare könsfördelning. Fler manliga informationsvetare eller

                                               
134 Widenberg 2000. s. 37.
135 Wilson 1982. s. 186-190.
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bibliotekarier får inte bort stereotypen men kan bidra till att den motverkas genom att
allmänheten ser att det finns män i branschen. En annan sak som kan göras på utbildningarna
är att yrkesidentiteten stärks. En möjlig utbildning kanske vore en som var mer inriktad på
biblioteksvetenskap och en annan på informationsvetenskap. Det skulle betyda en splittring av
BOI-området i två olika ämnen men det kanske är framtiden.

Något som är svårare att genomföra är att få bort stereotyperna från massmedia. Det kan jag
inte komma med några konkreta förslag på. Generationsskiftet som kommer då 40-talisterna
går i pension kommer att innebära att medelåldern på Sveriges bibliotekarier kommer att
sjunka radikalt. Det kan att innebära att åtminstone stereotyperna med de gamla tanterna
kommer att försvagas.

Framför allt är det bibliotekarierna i sig som genom sina attityder och sitt bemötande mot
kunderna kommer att kunna påverka synen på sig själva.

Som vidare forskningsområden föreslår jag repositioneingen av bibliotekarien och
positioneringen av informationsspecialisten.
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9. Sammanfattning

Det finns en mängd olika stereotyper av bibliotekarien som både är ett internationellt fenomen
och ett med historiska anor. Den mest kända är stereotypen av en knutprydd tant som hyssjar
åt biblioteksbesökarna så hon kan läsa i fred. Syftet med denna uppsats var att explorera hur
bilden av bibliotekarien ser ut hos personer som kommer från olika delar av samhället. De
olika grupperna var bibliotekarier, forskare och personalchefer från näringslivet. Dessutom
undersökte jag den bild av den nya bibliotekarien som förmedlas av Bibliotekshögskolan i
Borås. Mina frågeställningar var följande:

Stämmer stereotyperna överhuvudtaget in på informanternas bibliotekariebild?
Vilken bild har bibliotekarierna av sig själv?
Vilken bild av bibliotekarien har forskare som använder bibliotekets tjänster?
Vilken bild av bibliotekarien finns hos personalcheferna i näringslivet?
Hurudan bild förmedlas av den ”nya” bibliotekarien av en utbildningsinstitution under
grundutbildningen?

Jag använde mig av explorativ metod då detta är ett område med ganska stora
kunskapsluckor. Det ger ganska stor frihet och man är man inte så bunden av teori utan kan
använda sig av metoder från flera olika områden. Kreativitet och idérikedom är viktiga inslag
vi användandet av denna metod.

Materialinsamlingen har gått till så att mina informanter har fått rita en bild av en
bibliotekarie och skriva en kort förtydligande text till. Bilderna har jag sedan analyserat enligt
bildanalysmetoden som används främst vid analys av reklam- och propagandabilder. Jag har
även arbetat med material från BHS som sparats i högskolan i Borås arkiv för åren 1993-
2002. Jag har använt mig av metoden positionering från marknadsföringsområdet när jag
försökt besvara min sista frågeställning. Kompletterande intervjuer har även genomförts med
två lärare vid BHS.

Det finns även med en ganska omfattande historisk del som ska ge information om
stereotypernas bakgrund och över bibliotekarieyrkets historia. Där finns även viss information
om ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap.

Jag kan inte dra några generella slutsatser från mina bilder och texter men det finns en del
gemensamma drag med stereotyperna. De dragen är att bibliotekarie är ett kvinnligt yrke,
bibliotekarien tycker om att läsa. De var de större gemensamma dragen och det fanns enstaka
andra drag som stämde in på en del bilder. Överlag var informanternas bibliotekariebilder
positiva med enstaka negativa drag från stereotyperna. Det var på det hela mycket mer
komplexa bilder än jag förväntade mig.

BHS utbildar inte studenter med bibliotekarieexamen längre utan utbildar stället
informationsspecialister som är magistrar och kandidater i BOI. Bilden av
informationsspecialisten är vag då det inte finns något klart avgränsat verksamhetsområde och
den konkurrerar med andra yrkesgrupper om informationsområdet. Kunskapen om
ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap hos omvärlden kunde varit bättre.

Stereotyperna är ett hinder för bibliotekarieyrkets utveckling och de bör undersökas ordentligt
för att kunna bearbetas. Ett led i det är att stärka bibliotekariernas yrkesidentitet och
synliggöra bibliotekarien.
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Bilaga 1

Hej

Jag heter Magdalena Håkansson och läser biblioteks- och informationsvetenskap på
Bibliotekshögskolan i Borås. För närvarande håller jag på att skiva mitt examensarbete.
Arbetet handlar om bibliotekarieimage och är uppdelat i tre delar. Första delen handlar om hur
bilden av bibliotekarien ser ut hos bibliotekarier, och den andra delen handlar om hur bilden
ser ut hos forskare, samt hur bilden ser ut hos personalchefer i näringslivet.

För att kunna genomföra min undersökning är tanken att jag ska be mellan fem och tio
personer från varje grupp att beskriva sin bild av bibliotekarien. Det har ingen som helst
betydelse på vilken sorts bibliotek som bibliotekarien arbetar. Det ska vara som ni föreställer
er en typisk informant från yrkeskåren.

Uppgiften är enkel och tar inte lång tid att genomföra. Den är uppdelad i två delar:

1: Rita en bild av hur en bibliotekarie ser ut. Det får gärna vara en enkel bild som en
streckgubbe bara det syns vilket kön den avbildade personen har. Tanken är att bilden ska
kunna skannas in så rita helst bara i en färg. Använd gärna ett ritprogram om ni föredrar det.

2. Skriv en kort text om bilden på max 100 ord där ni förklarar vilka attribut och egenskaper
som bibliotekarien på bilden har. Även saker som ålder och arbetsgifter får gärna tas med.

När ni är färdiga med bilden och texten så lägg dem i det förfrankerade kuvertet eller e-posta
dem till mig. Jag är mycket tacksam mot alla som hjälper mig att genomföra det här projektet
genom att delta. Alla som ställer upp är garanterade full anonymitet. Fast jag hoppas att ni vill
uppge ert kön och ålder till det ni skrivit.

Tack på förhand!

Magdalena Håkansson.
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Bilaga 2

Har du arbetat som bibliotekarie?

När var du prefekt på BHS?

På vilka nivåer har kontakterna legat?

Har folkbiblioteken haft några synpunkter/önskemål om grundutbildningen?

Anser du att BHS under de senaste tio åren varit en agent i skapandet av bilden av
bibliotekarien?

Vilken bild BHS ge av den nya bibliotekarien?

Vad gör en informationsspecialist?

Finns det några speciella yrken som har ensamrätt på termen informationsspecialist?

Kan de stereotyper som finns om bibliotekarier utgöra ett hinder för BHS? Som vid
informering om utbildningen/forskningen i syfte att få forskningsmedel.

Kan den traditionella bilden av utbildningen locka till sig fler studenter? Den traditionella
bilden av en bibliotekarie som pratar med folk och lånar ut böcker i godan ro samt läser på
arbetstid.

Har BHS lyckats informera bibliotek och företag (nya och gamla arbetsgivare) om den nya
utbildningens möjligheter? Vad har gjorts? Vad kunde gjorts annorlunda?


