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1. Inledning och bakgrund 
 

Bibliotekarieyrket är ett kvinnointensivt yrke och statistiska mätningar från rapporten 

Folkbibliotek 2013 mars visar att 82.9% av de biblioteksanställda på folkbiblioteken är 

kvinnor (KB, Folkbibliotek 2013). Könsfördelningen är alltså minst sagt ojämn, då 

kvinnor är i stark majoritet och män är i minoritet. Detta faktum har fått oss att undra 

om obalansen i könsfördelningen får konsekvenser för de yrkesutövande. Hur upplever 

bibliotekarierna, manliga som kvinnliga, sitt jobb inom ett kvinnointensivt yrke?  Efter 

att ha läst en magisteruppsats av Bergström & Böngren (2005) Manliga bibliotekariers 

upplevelser av att jobba inom ett kvinnodominerat yrke så blev vi intresserade av att 

följa upp deras arbete. Dock vill vi inte begränsa oss enbart till manliga bibliotekarier, 

utan vill även se de kvinnliga bibliotekariernas syn på saken. Detta just för att kunna 

jämföra och undersöka om obalansen bara håller sig till könsfördelningen eller om den 

finns återspeglad i bibliotekariernas upplevelse av arbetssituationen.  
 

Den obalanserade könsfördelningen inom bibliotekariekåren är något som 

problematiserats inom tidigare forskning. Könsfördelningens obalans framhävs som 

något negativt, och männen och deras roll tycks ständigt vara i fokus. Stiernstedt och 

Wassholm (2004) har i sin magisteruppsats undersökt könsmärkta arbetsuppgifter och 

status inom bibliotekarieyrket. Deras informanter menade att yrkets höga andel 

kvinnliga anställda bidrog till lägre status för yrket och trodde att yrket skulle få högre 

status om fler män anställdes (s.70). Carmichael (1992) och Bergström & Böngren 

(2005) har i sina olika studier undersökt männens upplevelse av att jobba inom ett 

kvinnointensivt yrke, men liknande studier om de kvinnliga bibliotekariernas 

upplevelser verkar utebli. En utav Bergström och Böngrens (manliga) informanter har 

uttryckt att han blivit ifrågasatt under möten med andra barnbibliotekarier, där de 

kvinnliga kollegorna sagt: ”lilla vän, ska du verkligen vara här?” (s.31).  

 

Det tycks finnas ett inbyggt antagande om att kvinnor inte påverkas av att arbeta inom 

kvinnointensiva yrken, och att det därmed inte finns någon relevans i att undersöka 

deras situation. På samma sätt verkar det finnas ett antagande om att män missgynnas av 

att arbeta inom kvinnointensiva yrken och att det därmed skulle vara relevant att 

undersöka deras upplevelser. Detta är dock tvetydigt då det i teorier visar att män i 

kvinnointensiva yrken har enklare att stiga genom graderna. I Stiernstedt och 

Wassholms (2004) studie har en utav deras informanter uttalat följande: 

 

… på biblioteken är det ju så om man är man och vill göra någonting extra så finns  

det alla möjligheter att göra det för manliga bibliotekarier … om man bestämmer sig  

för det bara … då blir man chef och så stiger man i graderna (s.51)  

 

Något som ändå pekar på att det finns en åsikt bland bibliotekarierna att män får en 

fördel framför kvinnorna, samtidigt som det utförs studier som på något vis 

problematiserar att vara män i en ”kvinnas” värld.  

 

Bibliotekarieyrket är ett kvinnodominerat yrke, något som enligt Harris (1992) är 

problematiskt (s.3). Harris beskriver nämligen att trots att kvinnorna inom 

bibliotekarieyrket är fler till antalet, så går ofta de högre posterna till män. Därför har 



2 
 

Harris istället valt att kalla bibliotekarieyrket för ett “kvinnointensivt” yrke, då den 

dominerande, styrande delen, faktiskt inte bestod utav kvinnor. Något att ha i åtanke är 

dock att Harris skrev sin bok 1992, vilket är 22 år sedan i skrivande stund, och även att 

hon skrev utifrån vilka förhållanden som gällde i USA då. Då vi anser att Harris (1992) 

har en poäng med ordet “kvinnodominerad” är detta något vi valt att använda oss utav 

då vi anser att “kvinnointensiv” är en mer neutral term än vad “kvinnodominerad” är. I 

litteraturgenomgången kommer det dock att användas termen kvinnodominerad, i de fall 

författarna själva valt att använda termerna. 

1.1 Problemformulering 

 

Innebär en obalanserad könsfördelning problem eller fördelar för de yrkesutövande? Det 

är lätt att komma med antaganden i stil med att de manliga bibliotekarierna skulle kunna 

känna sig diskriminerade i och med att de är i minoritet. Skulle de kvinnliga 

bibliotekarierna uppskatta fler manliga kollegor för att de tror att det kan höja yrkets 

status? Hur ser könsfördelningen ut? Tycker bibliotekarier i tidigare studier att 

könsfördelningen påverkar yrket? Finns det stereotyper om bibliotekarier i samhället?  

Dessa exempel är något som diskuteras i Stiernstedts och Wassholms (2004) 

magisteruppsats, men motsvarar dessa antaganden verkligen yrkesverksamma 

folkbibliotekariers upplevelser (s.70). Det är också relevant att se om upplevelsen av 

huruvida detta är ett problem skiljer sig mellan de manliga och kvinnliga 

folkbibliotekarierna. 
 

Vi anser att det är viktigt att föra en diskussion kring detta ämne då det är ett ständigt 

återkommande tema. Kulturellt bundna könsroller är något som påverkar både män och 

kvinnor, i alla sammanhang, och därför även i yrkeslivet. Detta är viktigt att få mer 

information om och hur det påverkar oss, för att i framtiden få en mer konstruktiv 

diskussion om dessa frågor.   
 

Det finns redan undersökningar om de manliga folkbibliotekariernas syn på att arbeta 

inom ett kvinnointensivt yrke, men de kvinnliga bibliotekariernas uppfattningar verkar 

dock ha glömts bort trots att denna grupp är avsevärt större än den manliga gruppen. 

Därför är det viktigt att lyfta fram även de kvinnliga bibliotekariernas upplevelser, då vi 

annars upplever att de är en osynliggjord majoritet. Det finns gott om studier som visar 

att kulturellt bundna könsroller påverkar de förutsättningar människor lever under. 

Enligt Connell (1995) kan könsroller ses som en uppsättning förväntningar knutna till 

kön, något som påverkar alla situationer(s.39). Detta innefattar självklart även 

bibliotekarieyrket. Vi tycker att det är viktigt att se vad dessa roller har för effekt på 

folkbibliotekariers upplevelser av yrket och vilka förväntningar som ställs på dem. 
 

1.2. Syfte och frågeställning 

 

Studiens syfte är att nå djupare kunskap om både manliga och kvinnliga 

folkbibliotekariers syn på yrkesgruppens obalanserade könsfördelning.  
 

● Hur upplever folkbibliotekarier att det är att jobba i ett kvinnointensivt yrke? 
● Upplever folkbibliotekarier att det finns könsmärkta uppgifter på bibliotek, och i 

så fall, på vilka sätt? 
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● Om, och i så fall på vilka sätt upplever folkbibliotekarier sin könstillhörighet 

som fördel/ nackdel vid karriärsbefodran?   
● Upplever bibliotekarier att användarna har förväntningar på dem gällande 

kompetenser associerade till manligt respektive kvinnligt i bibliotekarieyrket, 

och i så fall hur?  
 

2. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning utifrån vissa teman som vi anser vara 

relevanta för vår undersökning. I Frenander och Lindberg (2012) Styra eller stödja? 

svensk folkbibliotekspolitik under hundra år har vi funnit läsinspiration och relevant 

litteratur. Något värt att nämna är att vi har valt att inte redovisa bibliotekarieyrket ur ett 

historiskt perspektiv, då det redan skrivits i flera uppsatser, avhandlingar och dylikt i 

ämnet. Inte heller ser vi att det blir relevant för oss att undersöka ur ett historiskt 

perspektiv, då vi inte har några forskningsfrågor gällande detta. För en detaljerad 

genomgång av tidig bibliotekshistoria se Jansson (2010) som i sin avhandling 

Bibliotekarien -Om yrkets tidiga innehåll och utveckling talar om hur bibliotekarieyrket 

utvecklades mellan år 1475 och 1780. Torstensson (1991) tar sedan i sin artikel 

Folkbibliotekarieyrket: framväxt, utbildning, forskning upp hur utvecklingen för 

folkbibliotek sett ut i Sverige från och med andra halvan av 1800-talet. 
 

2.1. Könsfördelning bland bibliotekarierna 

 

I sin magisteruppsats Könsmärkning och statusrelevans i folkbiblioteksvärlden har 

Stiernstedt och Wassholm (2004) intervjuat sju folkbibliotekarier, en 

kommundelsbibliotekarie och två bibliotekschefer. Syfte med studien var att undersöka 

betydelsen av den ojämna könsfördelningen inom folkbiblioteksyrket. De undersökte 

om de olika arbetsuppgifterna räknades som manliga/kvinnliga. Några av de slutsatser 

de kom fram till efter sina intervjuer var att majoriteten av informanterna ansåg att 

kvinnodominansen påverkade yrkets status negativt och att de verkade tro att yrkets 

status skulle höjas om fler män sökte sig till yrket. Anledningen till att informanterna 

trodde att yrkets status skulle höjas om det anställdes fler män var att yrket då 

antagligen skulle handla mer om IT. Deras informanter ansåg att kvinnodominansen och 

typiskt “kvinnliga” arbetsuppgifter bidrog till låg status för yrket. De arbetsuppgifter 

som Stiernstedts och Wassholms informanter ansåg vara mer maskulina uppgifter, var 

även de uppgifter de ansåg vara lite mer prestigefyllda (s.70).   

 

2.2. Stereotyper och bilden av bibliotekarier  

 

En stereotyp är enligt Nationalencyklopedin en ”ofta allmänt omfattad föreställning om 

utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp”. Stereotyper kan vara 

negativa, men behöver inte vara det. Rydbeck (2004) har i sitt paper Från arg tant med 

knut till farlig sexbomb − om bibliotekariestereotyper i ord och bild skrivit om den 

typiska bibliotekariestereotypen: ”Hon är en medelålders eller äldre kvinna och hon har 

ofta glasögon och knut. Hon är ordningsam och rejäl, men tråkig. Hon behandlas med 

respekt och vördnad och har en betydande makt” (s.6). 
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Samuelsson (2012) diskuterar i sin artikel obalansen mellan att bibliotekarierna är en 

homogen grupp till stor del bestående av kvinnor, med hög medelålder, medan 

användarna är en extremt heterogen grupp. Hon menar att biblioteken måste våga 

förändra sig och inte vara för rädda för förändring, annars kommer snart stereotypen om 

den griniga bibliotekarietanten att uppfyllas till verklighet. Även om vi kanske inte delar 

uppfattningen att stereotypen kommer att uppfyllas, tror vi att det måste ske en 

förändring inom yrket, och kanske att biblioteken måste nå ut mer med vad de arbetar 

med.  
 

Williams (1992) skriver i sitt kapitel The Glass Escalator: Hidden Advantages for  

Men in the “Female” Professions om hur de fyra yrkena bibliotekarier, sjuksköterskor 

socialarbetare och lärare är könssegregerade. Williams är professor i Sociologi och 

arbetar vid University of Texas i Austin. Hon kommer fram till att ofta kommer manliga 

folkbibliotekarier och andra män i kvinnointensiva yrken i kontakt med negativa 

stereotyper från användare, och ickeanvändare. Williams gör jämförelser mellan 

yrkesgrupperna socialarbetare, sjuksköterskor, och lärare. I alla yrkena har männen 

kommit i kontakt med folk “utifrån” som verkar bygga på en negativ bild utav yrkena. 

Bland annat har det framkommit att manliga sjuksköterskor antas vara homosexuella, 

manliga bibliotekarier anses vara mesiga och asexuella, manliga lågstadielärare 

misstänks vara pedofiler och manliga socialarbetare anses vara feminina och passiva. 

Williams menar på att männen i de kvinnointensiva yrkena är oroade över denna 

utveckling och att det underminerar deras självkänsla. Generellt sätt är det alltså inte 

användare eller människor inom yrkeskåren som har en negativ bild utav 

bibliotekarierna, utan de som inte kommer i kontakt med biblioteken i det vardagliga 

livet (s.294-305).  
 

Charmichael (1992) har i sin enkätstudie The male librarian and the feminine image: a 

survey of stereotype, status, and gender perceptions undersökt om det enligt hans 

respondenter förekommer stereotyper bland de manliga bibliotekarierna. Bland annat 

hur de tycker att stereotyper påverkar arbetet. Charmichael är professor i Library and 

information studies vid The university of North Carolina. I undersökningen 

framkommer att ca 60 % av de manliga bibliotekarierna bekräftar att det förekommer en 

stereotyp bild om manliga bibliotekarier från användarna. Det finns i detta sammanhang 

en stor del stereotyper om den manliga bibliotekarien som ”feminin” och/eller ”gay”. 

Någon har bland de öppna svarsalternativen skrivit om manliga bibliotekarier som 

“assume gay until proven otherwise” (s.12). En annan egenskap som ofta tillskrivs dem 

är att manliga bibliotekarier saknar sociala färdigheter och ambition. Andra ord som 

används bland respondenterna när de hör orden “manliga bibliotekarier” är nörd, 

humorlös, och mes (s.12). Det finns dock också tecken på att respondenterna ser 

tendenser till mer historiska stereotyper, som att manliga bibliotekarier skulle vara 

akademiker, bokkännare, allvetare, IT-experter bland flera, men de här bilderna 

förekommer inte lika ofta bland respondenterna (s.13). Manliga bibliotekarier försöker 

ofta hävda sig som män, och försöker visa att de främst är män, och i andra hand 

bibliotekarier för att försöka behålla bilden av sin manlighet (s.3).  
 

White (2012)  nämner i sin bok Not your ordinary librarian- Debunking the popular 

perceptions of librarians att det fortfarande finns problematik kring detta då många män 

undviker att bli bibliotekarier, därför att detta skulle utsätta deras manlighet för 

prövningar (s.135). White (2012) inleder sin bok med kapitlet som heter “You don´t 
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look like a librarian”, där hon talar om att hon under sina yrkesverksamma år på 

bibliotek har fått flera kommentarer om att hon inte ser ut som en bibliotekarie eller att 

hon inte ser ut att jobba på bibliotek. Detta ifrågasätter hon inte till en början, men efter 

ett tag försöker hon ställa motfrågor som: “What does that mean? What am I supposed 

to look like?”  Hon får tillbaka svar som: “Where are the glasses and the bun? You dont 

look like any librarian I know”(s.1-2). White jobbar som ungdomsrepresentant och 

håller i samtal och anordnar events för ungdomar. Under ett möte som hon anordnade 

med en grupp tonåringar frågade White vad de tänkte på när de hörde ordet 

bibliotekarie. Ungdomarna hade då svarat att de tänker på en äldre, vit, ful, kvinna med 

håret i en knut på huvudet, som sätter fingret framför munnen och säger: Shhhh, något 

som brukar räknas som en ganska vanlig stereotyp av bibliotekarier (s.3).  
 

Detta tror vi skulle kunna tyda på att det finns en stark inre bild hos personer, kanske 

omedvetet, om hur en bibliotekarie skall se ut och även bete sig. Att sätta in människor i 

speciella fack kan även vara ett sätt att veta hur man skall förhålla sig till dem, men det 

kan vara direkt negativt för gruppen i fråga. 
 

White (2012) skriver även att det är av vikt för biblioteken att ändra den generella bild 

av bibliotekariernas uppgifter som finns i samhället idag, och att detta är lika viktigt 

som andra uppgifter så som finansiering och informationsåtkomst, då biblioteken i det 

långa loppet förlorar finansiering om bilden av bibliotek är dålig. Dessutom verkar det 

finnas ett problem med att media sprider en felaktig bild av vad bibliotekarier gör. Ofta 

är det yttre arbetet som t.ex. att ställa tillbaka böcker i hyllorna och att stå i 

utlåningsdisken som får uppmärksamhet i media, vilket då blir det enda människor tror 

att bibliotekarier gör. De politiker som enligt White bestämmer kring hur finansieringen 

till bibliotek fördelas, har därför på senaste åren i USA gett biblioteken betydligt mindre 

finansiella medel, eftersom de har förlitat sig på den bild som media spridit, att 

bibliotekarier endast ställer tillbaka böcker i hyllan (s.133). 
 

Eftersom vi i vår studie kommer att undersöka huruvida manliga och kvinnliga 

bibliotekarier anser att det finns könsmärkta uppgifter på bibliotek så är det viktigt att 

förstå hur bilden av uppgifterna uppstått. Om något anses mer “kvinnligt” eller 
“manligt” är det ofta baserat på de stereotyper som finns. Mjuka värden brukar kopplas 

ihop med femininitet, och mer hårda värden brukar kopplas ihop med maskulinitet. Om 

en man då kopplas ihop med feminina värden, oavsett yrke så blir detta direkt negativt. 

Om en man till exempel är “mjuk”, som är ett feminint värde så är detta ofta negativt för 

honom. Även upplevelserna av att jobba i ett kvinnointensivt yrke kommer att 

undersökas, och i texterna ovan läser vi om flera problem rörande bilden av bibliotek 

och de negativa stereotypa bilderna utav bibliotekarier. En del påstår att bilden utav 

bibliotek är befläckad av att det är ett kvinnointensivt yrke, då något som anses vara just 

för kvinnor i majoritet ofta inte har högt anseende eller status.  
 

2.3. Manliga bibliotekarier och kvinnliga bibliotekarier 

 

Bergström och Böngren (2005) har i sin magisteruppsats manliga folkbibliotekariers 

upplevelser av att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke utfört en intervjustudie med 

åtta manliga folkbibliotekarier. De har valt att använda sig av informanter som jobbar på 

mindre orter då de förväntar sig att användarna på mindre orter skulle reagera mer på 

närvaron av manliga bibliotekarier. Till sin analys fördjupar de sig i teorier om bland 
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annat maskuliniteter. Några av slutsatserna de drar efter sin undersökning är att deras 

informanter trivs bra inom den kvinnodominerade miljön, att mötet med användarna är 

positivt men att de ibland känner en viss press att prestera mer än sina kvinnliga 

kollegor för att passa in bland dem. Enda gången deras informanter verkar tycka att det 

är en fördel att vara kvinna är i samtalet med gravida kvinnor. Trots att det är låg lön så 

trivs de informanterna med sitt arbete, och en bidragande faktor till detta är att de får 

jobba med vad de tycker är intressant. Bergström och Böngren har även dragit slutsatsen 

att de manliga bibliotekarierna inte tycker att mötet med användarna skiljer sig från 

mötet mellan kvinnliga bibliotekarier och användare. Deras informanter har snarare 

uttryckt att personligheten verkar gå före kön vid sådana möten (s.48). 
 

Att finna litteratur som rör manliga bibliotekarier, är inte särskilt svårt, men att finna 

litteratur rörande kvinnliga bibliotekarier, majoriteten av yrkeskåren verkar desto 

svårare. Den litteratur som rör kvinnliga bibliotekarier talar ofta om stereotyper utav 

dessa, och hur bilden utav kvinnliga bibliotekarier sprids i media. Detta är problematiskt 

då de kvinnliga bibliotekarierna glöms bort. Varför räknas inte de kvinnliga 

bibliotekariernas upplevelser utav att jobba i ett kvinnointensivt yrke? Detta är en fråga 

vi ställt oss. Varför är det viktigare att visa en bild av en grupp som påvisar stereotyper, 

än att visa den reella gruppen och deras upplevelser? 
 

Storm (2010) har skrivit en kandidatuppsats, Bilden av bibliotekarier och 

bibliotekarieyrket: En diskursanalytisk studie av hur användare talar om bibliotekarier 

och bibliotekarieyrket där även hon under analysen konstaterar att bibliotekarien ofta 

benämns som en kvinna i högre medelåldern. Dock, till skillnad från hur kvinnliga 

bibliotekarier skildras i litteraturen, så tycks användarna i Storms diskursanalys 

tillskrivas mer positiva egenskaper. Användarna beskriver de kvinnliga bibliotekarierna 

som bland annat lugna, stabila, tillmötesgående, hjälpsamma, snälla, och tålmodiga. 

Utseendet blev även kommenterat av Storms informanter, en utav dem säger följande: 

“[…] asså i mina ögon är bibliotekarien så här i rutig kjol, vit blus med lite krås på, 

sträng min, knut i håret och glasögon.. runda glasögon “ (s.15). Vilket kan tyda på att 

även om användarna har haft bra erfarenheter utav kvinnliga bibliotekarier, så verkar 

det även som om de har en stark inre bild av hur en bibliotekarie skall se ut. En annan 

informant hade även sagt: “[...]nån liten sån där.. grå tyst sak som inte gör så mycket 

väsen av sig.. men som är väldigt kunnig när man frågar om nånting.. så vet de precis 

att.. jaha, det är den boken och den har jag läst.. så att.. bibliotekarier för mig de brukar 

vara väldigt hjälpsamma och löser alla bekymmer” (s.16). 

När det gäller inre egenskaper, hur man bemöter användare, får de kvinnliga 

bibliotekarierna positiva egenskaper tillskrivna sig, men när det gäller yttre egenskaper, 

hur man ser ut, verkar bilden vara mer negativ. 

2.4. Slutsats forskningsöversikt 

 

De olika studierna som vi presenterar ger oss olika infallsvinklar att arbeta utifrån. För 

att kunna besvara våra forskningsfrågor måste vi veta hur det ser ut i tidigare studier, 

och vilka resultat de får. Påverkas yrket  av att bilden av vad en bibliotekarie gör inte är 

utbredd i samhället? Stereotyper är bilder som man tillsammans med en stor grupp 

människor har gemensamt. Om man upptäcker mönster i intervjuerna som pekar på att 

bibliotekarieyrket påverkas av en stereotyp, negativ eller positiv, så är det viktigt att 

veta hur den kan ha uppstått.  
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3. Teori 
 

I följande avsnitt presenteras de texter vi valt att använda oss av inför analysen av våra 

intervjuer. Texterna är tematiskt indelade.  
 

3.1. Genus 

 

Hirdman (1988) har i sin artikel Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala  

underordning skrivit om genussystemets logiker. Hon beskriver att genus är “en 

dynamisk struktur (system); en beteckning på ett “nätverk” av processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar; vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags 

mönstereffekter och regelbundenheter” (s.51). Systemet vilar på två bärande lagar som 

går ut på att: 
 

1. Den ena logiken är just dikotomin, d.v.s. isärhållandets tabu: manligt och 

kvinnligt bör inte blandas. 

2. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är 

människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga 

(s.51). 
 

Hirdman (1988) talar mycket om isärhållandet och vad det betyder praktiskt sätt. Hon 

skriver att isärhållandets lag finns överallt i samhället och den uttrycker sig i både fysisk 

och psykisk ordning. Enligt henne kan det fysiska då representeras av platser och det 

psykiska representeras utav egenskaper. Man “orienterar sig i världen efter platser, 

sysslor, sorter” (s.52). Detta är också ett sätt att skapa maktrelationer. Den här sortens 

genusformering resulterar i att man håller isär könen och männen blir det positiva 

medan kvinnorna blir det negativa (s.52). 
 

Connell (1995) har i sin omfattande studie “Maskuliniteter” kartlagt hur maskulinitet 

etableras och vilka olika teorier och synsätt som råder inom forskningen och samhället, 

både historiska och nutida. Studien tar sin början i hur maskulinitetsbegreppet uppstod 

med Freuds teorier om exempelvis Oidipuskomplexet och kastrationsångest. Dock har 

vi för vår studie valt att fokusera mer på begreppen “hegemonisk maskulinitet” kontra 

“underordnad maskulinitet”. För att förstå vilka sorters sociala förväntningar som finns 

på män och hur dessa eventuellt skulle kunna utgöra ett problem ett problem för män 

inom ett kvinnointensivt yrke har vi valt att studera teorier om maskulinitet.  
 

Connell (1995) beskriver genus som “ett sätt att organisera social praktik” (s.91).  

Maskulinitet blir alltså en social vidareutveckling av biologiska funktioner (s.77). Det 

som traditionellt anses vara maskulint är enligt Connell inte biologiskt förbestämt utan 

ett resultat av historiska processer (s.96). Mycket av det vi anser som självklart 

“manligt” kan därmed vara en social konstruktion, ibland med ett bakomliggande syfte. 

Exempelvis menar Connell att vissa manlighetsideal uppstått för att motivera män att 

delta i krig eller jobba inom tung industri (s.56).  
 

Enligt Connell (1995) finns det inte bara en sorts maskulinitet, utan flera som 

samexisterar (s.100). Ingen person är bärare av bara en sorts maskulinitet, utan det kan 
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vara flera olika, i olika situationer. De två extremerna i typerna av maskuliniteter är den 

hegemoniska maskuliniteten och de underordnade. Den hegemoniska maskuliniteten ses 

som den mest “åtråvärda”. Den innehåller drag av dominans och maktinnehav, och är 

enligt Connell den maskulinitet som förmodas garantera männens dominans över 

kvinnor i ett patriarkalt samhälle. Underordnade maskuliniteter räknas som mindre 

åtråvärda och ger anledning till hån och förakt, alltid på grund av att vederbörande man 

bär stereotypt feminina drag på ett eller annat sätt. Den grupp Connell främst använder 

som exempel för underordnade maskuliniteter är homosexuella, men han menar även att 

det finns fler exempel. “Den homosexuella maskuliniteten är den mest iögonfallande, 

men den är inte den enda underordnade maskuliniteten. Vissa heterosexuella män och 

pojkar är också uteslutna från legitimitetscirkeln. [...] Även här är det uppenbart att det 

är femininitet som utgör grunden för det symboliska nedsolkandet” (s.102-103). 
 

Connell (1995) skriver att genus är uppbyggt av ett antal relationsstrukturer, och nämner 

en tredelad modell för genusstrukturer (s.97). Två av de sorters relationer som nämns i 

modellen är relationer byggda på makt och relationer byggda på 

produktionsförhållanden. Relationer byggda på makt blir i maskulinitetssammanhang 

patriarkatets makt, att män är överordnade kvinnor. Detta kan ses som anledning till att 

underordnade maskuliniteter är just underordnade. Om män är överordnade kvinnor, blir 

feminina män, eller män som på något annat sätt rör sig inom “kvinnliga” cirklar, 

underordnade maskulina män. Relationer byggda på produktionsförhållanden handlar 

enligt Connell om den genusmässiga arbetsfördelningen och dess ekonomiska 

konsekvenser (s.98). Det handlar exempelvis om att män oftare har chefspositioner och 

driver större bolag, och indirekt då även att “kvinnoyrken” har lägre status. Detta är 

något som även går att koppla till könsmärkta uppgifter, då det rimligtvis borde 

innebära att mer statusfyllda uppgifter tillfaller män. Med detta i åtanke känns det 

relevant att använda maskulinitetsteori i vår analys.  
 

Connells (1995)  teorier stämmer väl överens med Hirdmans (1988) teorier om genus. 

Båda nämner att män anses som norm, att blandandet av manliga och kvinnliga 

egenskaper är tabu och kan leda till utanförskap, och att män ses som överordnade 

kvinnor. Skillnaden mellan texterna är att Connell lägger främst fokus på männens roll 

medan Hirdman ger en generell, övergripande syn på genusstrukturer. 

3.2. Könsmärkta arbetsuppgifter 

 

Könsmärkning av uppgifter kan förklaras relativt enkelt enligt Westberg-Wohlgemuth 

(1996). Hon har skrivit Kvinnor och män märks. Könsmärkning av arbete – en dold 

lärandeprocess där hon tar upp sambanden mellan hur yrken och arbetsuppgifter blir 

kopplade till manligt och kvinnligt. Enligt Westberg-Wohlgemuth beror mycket på 

inlärda beteenden från barndomen, och hur man socialiseras, då man i 

socialiseringsprocessen lär sig förhållningssätt och värdehierarkier. Egenskaper kopplas 

till manligt och kvinnligt och blir sedan kopplade till arbetsuppgifter och yrken (s.5). 
 

Stiernstedts och Wassholms (2004) skrev en magisteruppsats som heter Könsmärkning 

och statusrelevans i folkbiblioteksvärlden I deras resultat redovisas att en del av deras 

informanter upplever att män förväntas vilja arbeta med IT och teknik, medan kvinnor 

ofta förväntas vilja arbeta med barn (s.70-71). Andra uppgifter som anses lite mer 

prestigefyllda och har lite mer status är katalogisering och klassifikation, något som 
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enligt Steirnstedts och Wassholms informanter generellt sätt inte utförs av kvinnor. 

Precis som Stiernstedt och Wassholm yttrar även Harris (1995) sig om att 

arbetsuppgifter så som IT och administration anses vara maskulina uppgifter. Eftersom 

sådana uppgifter anses mer maskulina än andra uppgifter nämner Harris att dessa 

uppgifter även anses svårare än att till exempel jobba med barn. Det finns en 

uppfattning om att typiskt kvinnliga uppgifter är något “vem som helst” kan göra, då det 

till detta räknas uppgifter som inte kräver några särskilda kunskaper (s.30). Något som 

står i kontrast till vartannat är att Stiernstedts och Wassholms (2004) informanter ansåg 

att katalogisering är något som flest män gör, alltså lite mer prestigefullt (s.70), medan 

Harris (1995) skriver att detta är en uppgift som anses vara en “kvinnlig” uppgift 

(s.121). Något att ha i beaktande är att det är nio år mellan studiernas publicering, och 

även att Harris tar upp exempel från USA medan Stiernstedt och Wassholm tar upp 

exempel från Sverige. 
 

Williams (1992) beskriver i sin artikel om hur män inom kvinnointensiva yrken ofta 

upplever att de blir förflyttade från uppgifter för att istället utföra uppgifter som 

cheferna anser mera passande för män. Bland annat så blir en manlig socialarbetare 

uppmuntrad att jobba med administration och planering trots att han inte är intresserad 

av sådant, en manlig sköterska som bland annat jobbar med barns hälsa blir hindrad att 

jobba med sådant till fördel för att jobba med att ta hand om vuxna (s.297). Slutligen 

finns det en manlig lågstadielärare som har problem att finna en anställning inom sin 

inriktning och blir istället anställd för att arbeta med administration (s.298). 
 

3.3. “The glass ceiling”  

 

“The glass ceiling effect” är en metafor som slutligen blivit ett begrepp och som 

ursprungligen kommer ifrån USA. Det är en term som kan förklaras metaforiskt, på så 

vis att man kan föreställa sig en stege, som man klättrar på steg för steg uppåt. Stegen 

motsvarar en kvinnas karriär och varje steg hon tar upp är ett avancemang. Kvinnan kan 

klättra uppför stegen länge, men till slut tar det bara stopp. Hon slår emot en osynlig 

barriär som hon inte kan ta sig förbi, oavsett hur mycket hon än försöker. Hädanefter i 

uppsatsen kommer vi att använda termen glastak, då vi tycker att det ger en bra visuell 

bild av fenomenet ifråga. 
 

Glastaksfenomenet är något som drabbar kvinnor som i arbetslivet jobbar inom 

kvinnointensiva yrken. De utbildar sig till t.ex. bibliotekarier med ambitioner att 

avancera inom yrket, vilket de också gör, men bara fram tills de blir ungefär 40 år. Då 

upplever många kvinnor att de blir hindrade att avancera inom yrket. Det finns flera 

anledningar till varför kvinnorna inte blir befordrade, trots erfarenhet och utbildning. En 

av faktorerna är att om kvinnan skaffar barn så anses hon som oseriös. 
 

Jones & Oppenheim (2002) har i sin artikel Glass ceiling issues in the UK library 

profession skrivit flera anledningar till varför kvinnor hindras att avancera inom 

bibliotekarieyrket. Artikeln är publicerad i Journal of librarianship and information 

science, och Jones innehar en master i Library and information studies. Oppenheim är 

professor i Information studies vid universitetet i Loughborough.  De nämner bland 

annat samhälleliga förväntningar och ansvarsområden som kan begränsa karriären, att 

könsroller skapar internaliserade beteendemönster, och dold och öppen diskriminering 

som gör det svårare för kvinnor att avancera inom ett yrke (s.103).  Av deras 
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respondenter svarade 74% av kvinnorna att det hade påverkat deras karriär negativt att 

få barn och ta mammaledighet (s.107). En annan aspekt som tas upp är mobilitet. För att 

kunna avancera så förväntas man kunna flytta dit det finns jobb, och kvinnor uppfattas 

som mindre benägna att flytta för att få jobb, speciellt om de är gifta och har barn 

(s.104). Det har även diskuterats att en avsaknad av kvinnliga förebilder inom högre 

poster på bibliotek kan ha en påverkande effekt på varför fler kvinnor inte söker sig till 

högre tjänster inom biblioteken. 
 

I Simons studie (1996) The "double-glazed glass ceiling" in Australian libraries tror ca 

58% av kvinnorna och 40% av männen att anledningen till att kvinnorna inte lyckas 

penetrera glastaket och ta sig högre upp i karriärstegen är att det existerar en maskulin 

organisationskultur som är fientlig mot kvinnor (s.6). 
 

Faktum är att det inte bara är kvinnor som upplever ett glastak, utan även en del män. I 

Charmichaels (1992) enkätstudie finns det en del av hans manliga respondenter som 

anser sig bli hindrade att avancera, just för att de är män. Ofta anses manliga egenskaper 

som kraftfullhet, aggressivitet och ambition som positiva egenskaper ifall det är en 

manlig chef, om det däremot är en kvinnlig chef så anses det direkt som negativa 

egenskaper (s.14-15). 
 

Jonung (1997) har i sitt kapitel Yrkessegregeringen mellan män och kvinnor  som ingår 

i Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden undersökt orsakerna 

till yrkessegregeringen inom arbetsmarknaden, och även undersökt detta under lång tid. 

Studien äger rum under 1970-talet till 1990-talet i Sverige. Jonung talar om hur chefer i 

organisationer väljer att inte anställa kvinnor framför män då de förväntar sig att 

kvinnorna skall dra en lägre arbetsbörda än männen. Cheferna förväntar sig att kvinnan 

kommer att vara frånvarande och därför anser de att det är riskabelt att investera i 

denna. Därför kan de välja att låta kvinnorna jobba under en kortare period, eller inte 

låta dem gå nödvändiga interna utbildningar som kan leda till högre jobb. Ett annat sätt 

cheferna försäkrar sig om att de täcker upp för förväntat bortfall från kvinnorna är enligt 

Jonung att ge kvinnorna lägre lön (s.54). Att då hindra kvinnorna från att kunna klättra i 

karriärstegen är även detta ett tecken på att det finns ett glastak i Sverige Denna 
undersökning är förvisso relativt gammal men den påvisar ju att ett glastak har funnits i 

Sverige. Även om det inte specifikt visar på just bibliotekarieyrket så är detta ändå 

något som vi kommer att kunna använda som analytiskt redskap.  
 

3.4. “The glass escalator” 

 

“The glass escalator”, är precis som the glass ceiling en term som kan presenteras 

metaforiskt. Tänk dig en stege, som i glastaksfenoment, och bredvid denna stege står det 

en rulltrappa i glas. Kvinnorna tar som tidigare nämnt stegen, och får kämpa sig upp, 

männen tar rulltrappan och åker upp för den i samma takt som kvinnan klättrar. När 

kvinnan slår i det osynliga glastaket så åker mannen förbi denna barriär och fortsätter 

uppåt. Han får skjuts och helt utan ansträngning kommer han högst upp. Vi kommer 

hädanefter i uppsatsen även att använda den svenska termen glasrulltrappa, då det ger en 

klar bild av hur vi ser på fenomenet. 
 

Williams (1992) gjorde en omfattande intervjustudie med 76 män och 23 kvinnor där 

hon studerar glasrulltrappan inom fyra kvinnointensiva yrken. En utav hennes 
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informanter uttrycker att hans kollegor vid flera tillfällen uttalat att han hade tur som 

valt ett sådant yrke, då han kommer att kunna avancera och komma upp till toppen fort, 

“...and you´ll have have a real influence” (s.300). 
 

Fenomenet med glasrulltrappan innebär att de män som söker sig till yrken som är 

kvinnointensiva, så som bibliotekarieyrket, ofta får administrativa tjänster eller hamnar i 

chefspositioner, trots att det finns kvinnliga medarbetare med högre utbildning och/eller 

mer erfarenhet. En annan aspekt av det hela är att män som kommer in i yrket, med en 

vilja att jobba med till exempel barn, ofta upplever att de förnekas den möjligheten, och 

istället blir hänvisade uppgifter som anses vara mer lämpliga att utföra för män.  
 

Williams (1992) har i sin studie intervjuat en manlig barnbibliotekarie som upplevt 

problematik med glasrulltrappan. Han trivdes som barnbibliotekarie, och efter sex 

månaders anställning kom den första utvärderingen av hans arbete där cheferna 

berömde honom för hans arbetsinsatser, men att de var besvikna för att han “was not 

shooting high enough”. Hans chefer hade förväntat sig att han skulle jobba med mer 

administrativa tjänster och eftersom han inte ville göra detta så fick han en dålig 

utvärdering från dem (s.298). I Charmichaels enkätstudie (1992) framkommer det att 

45% av hans respondenter inte anser att de har möjlighet att avancera inom sitt yrke 

bara för att de är män (s.13-14).  
 

3.5. Slutsatser teoriavsnitt 

 

Genus och de teorier som tillhör Hirdmans genussystem kommer vi att använda i syfte 

att se ifall det finns några indikationer på att mannen är normen inom yrkeskåren. Även 

teorin kring dikotomin som går ut på att kvinnligt och manligt inte bör blandas, hur ser 

våra informanter på den obalanserade könsfördelningen utifrån Hirdman? Även 

Connells teorier kring hegemonisk maskulinitet och underordnad maskulinitet kommer 

att användas för att se vilka sociala förväntningar från användare och kollegor som finns 

på de manliga bibliotekarierna och hur detta eventuellt påverkar dem. Vidare ger 

Connells teorier om maskulinitet vissa verktyg att analysera feminitet. I och med att 

feminitet i det närmaste anses vara den hegemoniska maskulinitetens motpol och något 

icke-åtråvärt blir det lätt att konstatera vilka egenskaper som anses kvinnliga inom 

maskulinitetsteorin. Det som inte är maskulint är kvinnligt och vice versa. 
 

Då vi ämnar undersöka huruvida våra informanter upplever att de förväntas utföra vissa 

arbetsuppgifter utifrån vilket kön de tillhör så är det relevant att ha djupare kunskap om 

könsmärkta uppgifter. Könsmärkta uppgifter på bibliotek kommer vi att undersöka 

genom att fråga informanterna om de anser att några uppgifter på biblioteken anses av 

dem/eller andra som mer manliga/kvinnliga. Detta just för att sedan se ifall de manliga 

bibliotekarierna förväntas arbeta med de uppgifter som anses ha mer status. Vi kommer 

även att undersöka ifall det finns några mönster bland våra informanter. 
 

Glastaket använder vi oss utav för att undersöka ifall det finns osynliga barriärer för 

kvinnor, eller män för den delen, inom bibliotek. Även om metaforen förvisso är ur 

kvinnligt perspektiv så vill vi inte låsa oss fast vid att det kan finnas ett glastak för män 

också. Hur ser det ut på folkbibliotek i Sverige när det gäller glastak, utifrån våra 

informanter? Man kan ju förvisso inte dra några generella slutsatser utifrån vår studie, 

men vi kan peka på mönster inom informantgruppen.  
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Glasrulltrappan använder vi för att se ifall några liknande mönster finns hos våra 

informanter. Får männen positiv särbehandling på så vis att de flyttas upp i rankerna, 

utan att själva ha detta som avsikt? Känner de att de blir tvingade till att utföra uppgifter 

som i allmänhetens eller yrkeskårens ögon anses ha mer status?  Tror våra informanter 

att de har fördelar för att de är män?  
 

Något som är gemensamt för både teorierna kring glasrulltrappan och glastaket är att de 

just består utav glas. Betyder det att även om man inte ser några tecken på att det skulle 

förekomma, ändå finns men anses vara så normala att man inte tänker på att de finns 

där? Finns det motsättningar i informanternas svar som kan bekräfta detta? 
 

Något vi tycker är värt att nämna är att det inte förekommer lika många teorier rörande 

kvinnliga bibliotekarier, och att vi därför mest har teorier rörande manliga bibliotekarier 

eller män generellt. Däremot anser vi att man kan till viss del applicera de teorier vi valt 

att använda oss utav även på kvinnor, något vi även gjort i analys och 

diskussionsavsnittet.  
 

4. Metod 
 

Vi har valt att använda oss utav semi-strukturerade intervjuer för att djupare kunna 

förstå hur våra informanter upplever sitt yrke. Just kvalitativa intervjuer är enligt 

Bryman (2002) fördelaktigt att använda sig av när man vill ta reda på informantens 

upplevelser och tankar, medan vid kvantitativ forskning är det istället forskarens 

intressen man undersöker (s.300). Med detta i åtanke ansåg vi att kvalitativa metoder 

var det lämpligaste för vår studie. Barbara M. Wildemuth (2009) beskriver intervjuer 

som ett strukturerat och syftesfullt samtal, där den ena personen tar rollen som 

informant och den andra som intervjuare (s.232). Skillnaden från ett vanligt samtal är 

alltså att det är planerat i förväg med en intervjuguide och att de deltagande försöker 

uppfylla vissa förväntningar, det vill säga att få fram data. Metoden lämpar sig bäst när 

man är intresserad av människors känslor och upplevelser av något ämne, i vårt fall 

könsfördelningen inom bibliotekarieyrket. Anledningen till att vi valt att göra just semi-

strukturerade intervjuer är att det då finns en flexibilitet som man annars missar med en 

fast intervjuguide. Känner man att ett visst ämne bör diskuteras mer har man därför 

frihet att ställa följdfrågor som man annars hade missat. Enkäter kändes inte heller 

relevant då vi ville undersöka folkbibliotekariernas upplevelser av yrket och då blir 

detta svårt att undersöka i en enkät som kräver fasta svar. Och eftersom det är svårt att 

utröna vad folk kommer att svara så blir det då skevt med vad vi vill uppnå. Inte heller 

observationer skulle vara lämpligt då det endast kan leda till spekulationer om vad 

objekten känner eller tycker.    

4.1. Analysmetod 

 

När alla intervjuer är gjorda och transkriberade kommer vi att analysera materialet med 

hjälp utav kvalitativ innehållsanalys. Empirin kommer att analyseras utifrån våra 

forskningsfrågor med hjälp utav teori och tidigare forskning. Vi kommer att undersöka 

likheter och skillnader mellan informanterna och sedan återkoppla dessa till teorin och 

forskningen. Att urskilja bakomliggande mönster i materialet är också viktigt. Enligt 
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Bryman (2002) börjar de flesta analyser med kodning (s.383). Processen kan innehålla 

frågor så som: Vad representerar den här informationen? Vad handlar det om? Vilket 

tema hör informationen till? Vad gör människorna? Vad säger människorna att de gör? 

Kodning skall enligt Bryman inte ses som själva analysen, men kommer att vara stor 

hjälp vid analysen senare (s.384).  

4.2.  Intervjuer 

 

Majoriteten av intervjuerna ägde rum på de bibliotek våra informanter arbetar vid, 

förutom en intervju som utfördes på en restaurang. Vi har under kontakten med 

informanterna valt att låta dem välja plats av flera skäl. För att intervjun skulle bli en så 

trevlig upplevelse som möjligt kändes det optimalt om informanterna själva fick välja 

en plats de kände sig bekväma på. Vi har fått informanternas godkännande innan vi 

spelat in intervjuerna. Vi har även informerat om att studien är konfidentiell och att vi 

kommer att hitta på fiktiva namn till dem. Intervjuerna har varierat i längd, från ca 30 

minuter till ca 1,5 timme.  
 

Det fanns vissa svårigheter med en av intervjuerna, den som ägde rum på en restaurang. 

När vi spelade in intervjun använde vi två mobiltelefoner för att kunna täcka upp ifall 

den ena slutade att fungera. Med detta i åtanke räknade vi med att kunna använda båda 

inspelningarna till detta, vilket inte var möjligt. Inspelningarna blev dåliga på grund av 

den höga ljudnivån. Inspelningarna gick att använda, men den dåliga kvaliteten 

försvårade transkriberingen. Faktumet att informanten åt under lunchen kändes också 

något stressigt. Informanten hade själv valt platsen för intervju, men det var svårt för oss 

att veta om våra frågor stressade henne eller ej. Vi poängterade dock att hon inte 

behövde stressa för vår skull och förklarade att vi inte hade några tider att passa. 

4.3. Validitet 

 

Enligt Bryman (2002) är validitet att man mäter det man avser att mäta (s.257-258). 

Detta kan förklaras genom två olika begrepp, intern validitet och extern validitet. Intern 

validitet innebär att forskaren med hjälp av de frågor som ställs, skall kunna få svar på 

sina forskningsfrågor. Alltså att denne mäter det som avses. Extern validitet innebär att 

huruvida man som forskare kan generalisera utifrån sina resultat.  
 

Den interna validiteten anser vi är stark då vi kunnat besvara våra forskningsfrågor med 

hjälp av den empiri vi samlat ihop. Vår första frågeställning rör hur våra informanter 

upplever att arbeta i ett kvinnointensivt yrke. Vi har i intervjuguiden försökt triangulera 

detta svar genom att dels fråga hur många män respektive kvinnor som jobbar vid deras 

arbetsplats, vad de tycker om könsfördelningen inom bibliotekarieyrket, och slutligen 

om de upplever att arbetsplatsen påverkas av att ett kön är i majoritet. På liknande vis 

har vi valt att arbeta även med de andra forskningsfrågorna, samtidigt som vi tänkt på 

att inte ställa frågor som ger ja/nej- frågor, något som enligt Bryman (2002) inte ger god 

validitet (s.168-172).  
 

Den externa validiteten kan diskuteras. Vi anser inte att man utefter våra resultat kan 

göra några större generaliseringar om hur bibliotekarier i hela Sverige upplever yrket, 

urvalet är alldeles för litet för detta. Däremot kan vår undersökning ligga som grund för 

en mer omfattande studie. 
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4.4. Pilotstudie 

 

Ett bra sätt att kontrollera att intervjuguiden fungerar är enligt Bryman (2002) att göra 

en pilotstudie (s.171). Detta kan göras för att få kunskap om huruvida intervjuguidens 

frågor tolkas på det sätt det är avsett eller om det är något annat som behöver ändras. En 

annan fördel med att göra en pilotstudie är enligt Bryman att de som intervjuar blir mer 

bekväma med intervjuguiden och därmed får intervjuerna att flyta på bättre när det 

verkligen gäller.  
 

Vi utförde en pilotstudie som förflöt mycket väl med många intressanta resultat, vilket 

innebar att vi även använt oss av den intervjun i studien. Intervjuguiden föreföll fungera 

och frågorna tolkades på det sätt vi avsett. Efter intervjun frågade vi vår informant vad 

hon tyckte om frågorna och om hon tyckte vi glömt något, vilket hon ansåg att vi hade. 

Hon menade att det skulle vara fördelaktigt om vi även frågade hur gamla våra 

informanter var för att även kunna ta med åldersaspekten i jämförelsen. Vi tog till oss 

det rådet och la till en fråga om ålder i intervjuguiden.  

4.5. Informanter 

 

Våra informanter består av manliga och kvinnliga bibliotekarier som är verksamma vid 

folkbibliotek i Sverige. Vi har valt att avgränsa oss till folkbibliotekarier då skillnaderna 

mellan antal manliga respektive kvinnliga bibliotekarier är större där än inom 

forskningsbiblioteken. I denna undersökning avser vi därför folkbibliotek och 

folkbibliotekarier när vi skriver bibliotek och bibliotekarier. 
 

Av praktiska skäl har vi avgränsat oss till ett län, då det skulle bli för dyrt och 

tidsödande att leta informanter över hela landet. Vi har inte gjort några avgränsningar 

baserade på bibliotekens eller orternas storlek, utan har valt att fokusera just på vilka 

skillnader som råder baserat på kön. Vi tror även att betydelsen på ortens storlek är svårt 

att mäta då sådana upplevelser lika gärna skulle kunna bero på just det biblioteket i sig.  
 

När vi sökte informanter så gjorde vi detta via bibliotekens hemsidor. Markovits har en 

förteckning över alla folkbibliotek i länet (Svenska bibliotek, folkbibliotek i Västra 

Götaland) vilken vi har använt oss utav. Markovits är ansvarig utgivare för den 

webbaserade nyhetsportalen INETMEDIA.nu.  
 

Sammanlagt skickade vi ut 20 förfrågningar via e-mejl. Tre stycken av dem sade nej, 

åtta stycken har tackat ja och resterande har inte lämnat något svar. Vi hade sedan 

tidigare valt att vi ville intervjua en lika stor del kvinnor som män, alltså fyra män och 

fyra kvinnor, vilket vi även uppnått. 
 

Eftersom vi endast från början fick svar av fyra stycken, tre män och en kvinna så var vi 

tvungna att skicka ut dels en påminnelse, och dels sökte vi upp nya potentiella 

informanter och skickade ett andra utskick till. Första utskicket var till tio bibliotekarier, 

andra var till åtta bibliotekarier. Två utav informanterna sökte vi dock upp personligen 

när vi fått ihop sex bibliotekarier totalt att intervjua. Eftersom vi tyckte att tiden började 

rinna iväg så ansåg vi det alltså viktigt att snabbt finna de två sista bibliotekarierna. Två 

utav informanterna känner varandra, då de jobbar vid samma bibliotek, vilket kan ses 
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som ett problem men vi diskuterade med varandra och ansåg att det inte var det. 

Informanterna det handlar om är Herbert och Mimmi, och när vi gjorde intervjuerna var 

vi öppna med att vi skulle intervjua båda två, de fick även veta detta redan när vi endast 

hade mejlkontakt.  
 

Våra informanter är: 

Vilhelm, 51 år, verksam vid en biblioteksfilial i en större stad. 

Hans, 51 år, verksam vid en biblioteksfilial utanför en större stad. 

Jonathan, 52 år, verksam vid ett huvudbibliotek i en liten stad. 

Herbert, 38 år, verksam vid ett kommunbibliotek i en mindre ort. 

Berit, 49 år, verksam vid ett kommunbibliotek i en mindre ort. 

Viveka, 64 år, verksam vid ett kommunbibliotek i en mindre ort. 

Mimmi, 30 år, verksam vid ett kommunbibliotek i en mindre ort. 

My, 28 år, verksam vid ett stadsbibliotek i en större stad. 
 

För mer utförliga informantutsagor se BILAGA 3. 

4.6. Etik 

 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) krävs en etisk bedömning så fort någon 

verksamhet får konsekvenser för andra människor (s.59). I användandet av intervjuer 

rör det sig om konsekvenser som kan uppstå av att människor berättar om sitt eget liv 

och sina erfarenheter. Intervjuer är inte en forskningsmetod som skulle kunna orsaka 

informanten kroppslig skada, till skillnad från vissa vetenskapliga experiment, däremot 

är det viktigt att informanten inte utsätts för obehag på grund av intervjun. Obehag 

skulle exempelvis kunna vara frågor som rör känsliga eller intima ämnen (s.60). Vidare 

nämner Johannessen och Tufte ett antal forskningsetiska riktlinjer fastställda av det 

svenska vetenskapsrådet. Däribland nämns informationskravet och samtyckeskravet 

(s.61). Informationskravet innebär att informanten ska bli informerad om vad 

forskningssyftet är, vad det kommer att frågas om och varför.. Samtyckeskravet innebär 

enligt Bryman (2002) att informanten själv bestämt att delta och att denne har rätt att 

välja att inte besvara frågor om den inte vill. Vi har strävat efter att efterfölja dessa 

riktlinjer under intervjuerna. 
 

Något vi reflekterat över är forskningseffekten och hur den kan påverka intervjuerna. 

Informanterna kan omedvetet säga vad de tror att vi vill höra, även om det inte 

representerar deras egentliga åsikt. Detta är något man kan koppla till Bryman (2002) 

och till social önskvärdhet, där svaren på frågorna reflekterar vad informanten tycker 

går an att svara (s.141). Detta var något vi tänkte extra mycket på under intervjuerna 

med de manliga informanterna. Vi märkte en tendens till att vissa av dem var mer 

ovilliga att diskutera nackdelar med könsfördelningen, vilket skulle kunna bero på att de 

känt sig obekväma att uttrycka eventuellt missnöje inför oss då vi är kvinnor. Detta är 

inget vi kan bevisa eller på något sätt är säkra på, men vi började reflektera över 

möjligheten. Vi eftersträvade dock i utformningen av intervjufrågorna att inte bli 

ledande eller skapa situationer där informanten skulle kunna känna press att svara på ett 

visst sätt. 
 

En etisk reflektion kan givetvis föras i samband med att vi har två informanter som 

jobbar på samma bibliotek. Detta är något som hade kunnat leda till att dessa 
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informanter känt sig hindrade att besvara vissa frågor, men vi upplevde inte det uppstod 

några problem. Informanterna verkade ha en god relation till varandra och de båda 

talade fritt om sin arbetssituation och respektive kollega.  
 

5. Analys  
 

I följande kapitel har vi sammanställt vår empiri utifrån våra forskningsfrågor. Vi har 

jämfört empirin med de teorier vi tagit fram i kapitel 3. Vi urskiljer mönster, likheter 

och skillnader. Analysen delas alltså in efter våra forskningsfrågor och för att enklare 

kunna skilja männen och kvinnorna åt så kommer deras svar presenteras som grupper, 

först kvinnorna, sen männen. Detta kommer att ske i början av varje avsnitt för att sedan 
öppna upp för en mer jämförande analys. 
 

5.1. Analys av första forskningsfrågan 

 

Hur upplever folkbibliotekarier att det är att jobba i ett kvinnointensivt yrke? 
 

Berit tycker inte att hon själv är påverkad av könsfördelningen inom bibliotek men 

tycker däremot att lönen är dålig och tror att det beror på att det är för få män. Hon 

upplever också att när det bara är kvinnor blir det ofta en massa skitsnack, medan det är 

mer rak kommunikation mellan män. Hon poängterar dock att det inte är säkert att 

stämningen skulle vara bättre med fler män. Hon nämner även att utbudet bättre skulle 

spegla alla i samhället om det fanns fler manliga bibliotekarier som hjälpte till med 

inköp. Berit tycker även att det skulle vara viktigt att få fler manliga bibliotekarier för 

att ha förebilder för unga pojkar där. 
 

Jag säger ju inte att det skulle komma fler killar för att det står en man i 

biblioteksdisken men det kanske, och sen som man säger om en sån sak att man ska 

jobba med läsfrämjande arbete och få unga att läsa. Där kommer den medelålders 

bibliotekstanten och ska få pojkar att läsa. Hur ska man nå killar?  
 

Viveka anser att det är svårt att avgöra i vilken grad könsfördelningen påverkar yrket, 

och det enda hon kommer på som skulle förbättras av en jämnare könsfördelning är 

utbudet av böcker och media, då det i nuläget är kvinnoinfluerat. Viveka anser att lönen 

är dålig och tror att det beror på att yrket är kvinnointensivt. Även Mimmi tycker att 

lönen är dålig och att man hela tiden får hävda sig inför kommunpolitikerna, som inte 

ser vikten av kultur och bibliotek. Att det är majoritet av kvinnor tycker Mimmi 

generellt sett är problematiskt då hon upplever att kvinnor snackar mycket skit, något 

som får männen att dra sig undan från dem.  
 

Det är många kvinnor som jobbar inom den här yrkeskategorin, men jag kan ändå inte 

komma ifrån att vi kvinnor är några hejdare på att snacka skit. Jag kan inte komma ifrån 

det.  Jag märker det för männen kan hålla sig lite undan.  
 

Dock tycker hon inte om kvotering, utan kompetensen är det som ska räknas. Hon 

tycker det är problematiskt att yrket både är ett serviceyrke och ett “kvinnoyrke”. My 

menar att hon aldrig reflekterat över att ett kön är i majoritet. Hon tror att man aldrig 

skulle säga något opassande eller skämta grovt på hennes arbetsplats, utan jargongen är 

mjuk och det har enligt henne med manligt och kvinnligt att göra. Hon upplever att när 
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man jobbar i ett serviceyrke så får man dock ta emot mycket missnöje. My tycker att det 

är negativt när ett kön är i majoritet, då yrket behöver influenser från båda könen. Hon 

tror att “kvinnodominansen påverkar yrkets lön” och karriärsmöjligheterna. Hon tycker 

även att hon är drabbad av “duktig flicka”-syndromet och vill alltid prestera så bra som 

möjligt. 
 

Vilhelm anser inte att arbetsplatsen påverkas av att ett kön är i majoritet, men att 

beståndet påverkas. Han tycker att lönen är riktigt dålig. Vilhelm har inget problem med 

att det är en obalanserad könsfördelning, men han anser att det kan vara lite skevt på de 

arbetsplatser där det endast är representerat av det ena könet. Hans tycker inte att 

arbetsplatsen påverkas av att ett kön är i majoritet, men att det skulle vara bättre för 

användarna om det vore mer blandat. Hans tycker precis som Vilhelm att lönen är dålig, 

och att den borde betalas ut efter förtjänst, speciellt efter så lång utbildning. Han tror 

även att lönen är låg på grund av att yrket klassas som ett kvinnoyrke. Han tycker inte 

att könsskillnaderna är likadana som de könsskillnader som finns inom vården utan 

menar att bibliotekarier är på ett likvärdigt plan utan inbyggda hierarkier. Hans anser att 

det är bra med en så jämn könsfördelning som möjligt, och att inkvotering kan vara ett 

alternativ för hur det ska gå till. Dock tycker han att hans bibliotek är ganska förskonat 

från påverkan gällande könsfördelningen. Även Jonathan anser att lönen är dålig.  
 

Jonathan har upplevt en del aspekter som är problematiska angående könsfördelningen 

på bibliotek. Bland annat så upplever han sig ensam som enda manliga barnbibliotekarie 

på möten för barnbibliotekarier i regionen. Detta trots att han jobbat på arbetsplatser där 

det varit en relativt jämn fördelning mellan männen och kvinnorna. Jonathans förra chef 

har haft ett uttalat mål att anställa lika många män som kvinnor. Att jobba i närkontakt 

med BVC var även jobbigt för Jonathan, då de inte ville prata med honom i början av 

hans yrkesverksamma liv. Herbert menar att han inte påverkas av den ojämna 

könsfördelningen just nu, men att han tidigare märkte både att de kvinnliga kollegorna 

såg honom som en “liten pojk” och att kvinnliga bibliotekarier på andra bibliotek ansåg 

att han skulle vara tyst medan “de riktiga bibliotekarierna” pratade. Han menar att han 

blev behandlad på samma vis som det beskrivs att kvinnor behandlas inom 

mansdominerade yrken; nedvärderad.  
 

En likhet mellan både de manliga och kvinnliga informanterna är att de tycker att lönen 

är dålig. Sex av åtta informanter har angett lönen som det sämsta med yrket och av 

dessa sex informanter har tre varit kvinnor och tre varit män, vilket tyder på att 

missnöjet med lönen inte skiljer sig mellan könen. Både manliga och kvinnliga 

informanter tror att den låga lönen kan vara ett resultat av att yrket är kvinnointensivt, 

men det är fler kvinnor än män som uttryckt detta. Bland de manliga informanterna är 

det två utav dem som uttrycker att bibliotekarieyrket är underbetalt på grund av att det 

är ett kvinnointensivt yrke. Jonathan uttrycker: “Kvinnodominerade yrken har lägre lön. 

Om vi säger, det var dags att flytta ifrån mitt dåvarande bibliotek
1
, men jag hade aldrig 

heltid på där. Jag hade 75 % och 80 % och 70 % och det var så hela tiden. Och det är 

verkligen typiskt kvinnodominerade yrken”.  Det Jonathan menar är alltså att han inte 

fick någon heltidstjänst utan fick bara som mest en tjänst på 80 %. Hans uttryckte att: 

                                                             
1 Här nämner han bibliotekets namn, men vi har valt att ändra det till “mitt dåvarande bibliotek” så att 

biblioteket inte kan pekas ut. 
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“Jag är helt övertygad om att den dåliga lönebilden beror på att det är ett 

kvinnodominerat yrke”. Att kvinnointensiva yrken ofta har tjänster på en viss procent, 

50 %, 75 % osv är något Jonung (1997) konstaterar. Enligt Jonung anser chefer att 

kvinnorna kan dra en lägre arbetsbörda än sina manliga medarbetare. För att täcka upp 

för förlorad arbetsinsats från kvinnorna så utformar de tjänsterna så att det inte “gör” 

något ifall den kvinnliga medarbetaren måste vara borta eller ej (s.54). Även Vilhelm 

har upplevt detta: “Ibland var det heltid på ett ställe, ibland kunde det vara 25 % ”. 
 

Hans är ensam om att säga att den låga lönen måste bero på att yrket är kvinnointensivt. 

Sambandet mellan den låga lönen och yrkets kvinnostämpel stämmer överens med 

Connells (1995) tredelade modell för genusstrukturer. Den hegemoniska maskuliniteten 

fungerar som ett medel att bevara männens överordning gentemot kvinnor genom makt 

och produktion. Detta innebär att män traditionellt haft de yrken som gett högst vinst 

medan kvinnor fördelats sysslor som på ett eller annat sätt ansetts vårdande och som 

inte genererat lika mycket lön (s.98). Huruvida en jämnare könsfördelning faktiskt 

skulle leda till en högre lön är svårt att avgöra.   
 

Den utav informanterna som uttrycker sig starkast över lönefrågan är My som inte alls 

tycker lönen är så dålig. Hon säger:  
 

Jag blir så förundrad över all denna diskussion om lön, all personalpolitik är ju 

lön. Och jag tycker det är så tråkigt, det finns mycket viktigare saker. Att man 

trivs och så. Om man jämför med sjuksköterskor, de pluggar längre och hårdare än 

vi och så sitter de där med ännu sämre lön än vi. Nej och jag håller med där för jag 

jämför det med ett större perspektiv, u-länderna har det så mycket värre än mig, 

jag har det bra lönemässigt, och om man jämför med andra yrken, så hallå vad 

bitchar vi om? Men det är en politiskt viktig fråga, för lön är en måttstock på 

jämställdhet. Det är det absolut, men som individ så är det skitsamma, bara man 

klarar sig. Jag vill ha en annan typ av tack för mitt jobb. Jag vill hellre ha en annan 

måttstock för att jag gör mitt jobb bra.  
 

De flesta informanter är överens om att den ojämna könsfördelningen är olycklig och 

kan leda till problem, även om de inte är enhetligt överens om vilka problem den leder 

till och hur de ska lösas. Åsikten att en jämnare könsfördelning vore önskvärd är alltså 

inte något som skiljer sig mellan könen. Ytterligare något som inte skiljer sig mellan 

könen är känslan av att könsfördelningen inte är något som påverkar informanten 

personligen, MEN att det ändå vore bra med fler män inom yrkeskåren. Det är ett 

intressant fenomen att trots att flera av våra informanter säger att könsfördelningen inte 

påverkar dem, så säger de sedan vid nästa fråga där vi frågar dem “vad tycker du om 

könsfördelningen inom bibliotekarieyrket” så svarar många att det är negativt när ett 

kön är i majoritet. Bland annat Hans säger att han inte tror att det spelar någon roll ifall 

ett kön är i majoritet, men två frågor senare svarar han: 
 

Jag tror ju på en könsfördelning som ska vara så lika som möjligt, det tror jag är 

det optimala överallt. Oavsett arbetsplats. Jag tror att man ska vara försiktig med 

renodlade kvinnoarbetsplatser och renodlade mansarbetsplatser för det tror jag är 

fullständigt förlegat. Jag tror att man måste tänka om radikalt. Och sen om man är 

tvungen att kvotera eller någonting, ja men gör det då. Jag tror att någonting måste 

vi göra. Vi är lite förskonade här i biblioteksvärlden, vi får inte de där skillnaderna 
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riktigt. Det känns inte som att det skulle spela en sådan jättestor roll, så könet är 

ganska ovidkommande i alla fall vad jag har märkt. Det finns kanske ställen där 

det märks mer, men här märks det inte.  
 

Varför behövs det fler män om den ojämna könsfördelningen inte påverkar 

informanterna? Det är nästan som att det finns en osynlig barriär här, på så vis att 

informanterna ändå uttryckt i flera utav intervjuerna att det skulle vara bra för yrket ifall 

det anställdes fler män. Frågan är då varför det skall anställas fler män om det redan 

anses vara bra som det är? Visserligen har flera informanter uttryckt att det inte är säkert 

att det skulle bli bättre ifall det kom flera män, men då är frågan återigen, vad ska bli 

bättre om det inte är något problem? Det verkar från informanterna ligga ett egenvärde i 

att få in fler män i yrket och om det kombineras med att män enligt Jonung (1997) drar 

en högre arbetsbörda än vad kvinnor gör (s.54) så anser vi att det kan leda till att chefer 

och personal driver på att få in fler män, som prioriterad fråga. Detta tolkar vi som att 

det skulle kunna vara en avsats till glasrulltrappan då den får “mer fart” på så vis att 

man på något undermedvetet plan anser att det skulle bli bättre med fler män, av olika 

anledningar. Det lägger grunden för ett tankesätt där man samtidigt som man skapar en 

glasrulltrappa för männen, även placerar ett tak över kvinnorna, då man hela tiden 

prioriterar männen. Varje gång man kvoterar en man bara för att han är man, så väljer 

man samtidigt bort en kvinna, för att hon är en kvinna. 
 

En annan tolkning är att det finns ett dåligt självförtroende hos bibliotekarierna som 

uttrycker sig i: Vi räcker inte till, för det finns för få män. Detta är något som skulle 

kunna kopplas till Hirdmans (1988) och Connells (1995) diverse genusteorier där 

mannen beskrivs som normen för mänskligheten medan kvinnan bara är kvinna. Det ger 

en känsla av att ett behov att få in fler män, fler “riktiga människor”, för att exempelvis 

hävda yrkets vikt i samhället. Ytterligare en tolkning är att informanterna trodde att vi 

“ville” att de skulle säga att “könsfördelningen är negativ för yrket”, och därför sa vad 

de trodde att vi ville höra. 
 

De negativa aspekter av könsfördelningen som anges av de kvinnliga informanterna är 

låg lön, skitsnack mellan kvinnliga kollegor, ett utbud som inte till fullo representerar 
alla användare, få manliga förebilder för unga pojkar och “brist på manliga influenser”. 

De negativa aspekter som männen anger är låg lön, få manliga förebilder för unga 

pojkar, ett ojämnt utbud och att det blir “skevt” när det är för många inom en yrkeskår 

av samma kön. På så vis skiljer sig alltså inte de manliga och kvinnliga informanternas 

upplevelser av den ojämna könsfördelningen särskilt mycket, även om de kvinnliga 

informanterna ser fler problem än de manliga. Majoriteten av informanterna anser dock 

att kvotering inte är en önskvärd lösning, utan menar att kompetenser är mycket 

viktigare än kön. Den enda informant som förespråkar kvotering är Hans.  
 

En sak som kommit på tal när vi frågat efter vad deras umgängeskrets eller familj sagt 

när de berättade att de skulle bli bibliotekarier var att både Mimmi och My hade fått 

reaktioner som speglade en tro om att yrket inte krävde utbildning och verkade ge 

upphov till förvåning. Mimmi berättade att en lärare uttryckte följande: “VA! ska du bli 

bibliotekarie, det passar ju inte dig. [...] Nej det var väl en tid, sista året i gymnasiet som 

jag gick omkring med slitna jeans, collegetröja och keps, jag såg väl inte ut som en 

bibliotekarie”. Även My hade fått liknande kommentarer: “Men det är många som inte 

räknar bibliotekarie som ett yrke på något sätt, och säger: Oh wow, kan man jobba som 
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det? kan man utbilda sig till det? Och sen är det väl lite sådana här vänskapliga gliringar 

om den här stereotypen om bibliotekarier, att man läser mycket, och bibliotekstanten 

och så”.  Harris (1992) nämner i sin bok att typiskt kvinnliga uppgifter och yrken anses 

vara något “vem som helst kan göra” (s.30) något som verkar stämma överens med vad 

våra informanter upplevt. I både Mys och Mimmis fall har den här förvåningen följts att 

bilden av hur en bibliotekarie “ska” se ut och då även om olika stereotypa bilder som 

familj och vänner förmedlar.  
 

Både de manliga och de kvinnliga informanterna är nöjda med sitt arbete och tycker inte 

personligen att de har något problem med att yrket är kvinnointensivt, även om de 

tycker att det skulle vara positivt med fler manliga bibliotekarier 
 

5.2. Analys av andra forskningsfrågan 

 

Upplever folkbibliotekarier att det finns könsmärkta uppgifter på bibliotek, och i 

så fall, på vilka sätt? 
 

Berit sysslar mycket med fjärrlån och säger att katalogisering var särskilt svårt för 

henne. Hon anser att hon skulle ha behövt någon kurs eller så från Högskolan men att 

det inte erbjöds. Berit upplever inte att det finns könsmärkta uppgifter på bibliotek, men 

säger även att det kan vara en fördel att vara man då man kanske är starkare än de 

kvinnliga medarbetarna och därför har lättare med tunga lyft och sådant. 
 

Viveka anser att det inte finns manliga respektive kvinnliga uppgifter eftersom det 

endast är kvinnor vid hennes bibliotek. Mimmi säger att när det handlar om teknik 

verkar det tillfalla hennes manliga kollega, men att det är på grund av att han är bättre 

på sådant. My tycker inte att det finns uppgifter som är mer manliga eller kvinnliga. 

Support-enheten förväntas av användare vara bemannad av män, men majoriteten är 

kvinnor. Dock så konstaterar hon att det är fler kvinnor som jobbar som 

barnbibliotekarier. 
 

Vilhelm arbetar med inköp, medieavdelning, musikavdelning, serieavdelning, 

omvärldsbevakning och ekonomiansvarig, och han har hand om bibliotekens hemsidor i 
hans kommun. Han uppfattar inte att det finns könsmärkta uppgifter på bibliotek men att 

det ändå skämtas om det. Om tunga lyft och dylikt som något speciellt manligt. Hans 

säger att han jobbar med allt på sitt bibliotek pga dess ringa storlek. Hans nämner att 

han inte anser att några uppgifter vid hans bibliotek är manliga/kvinnliga, men att lönen 

nog är så dålig för att yrket varit kvinnodominerat så länge. Jonathan tycker inte att det 

finns uppgifter på bibliotek som är mer manliga/kvinnliga, men han ser dock en fördel i 

att vara man, då han som man har enklare att lyfta tunga lådor och liknande än sina 

kvinnliga arbetskamrater. Herbert menar att han inte ser några “mönster” av 

könsmärkning på hans bibliotek, men konstaterar att han till skillnad från sin kvinnliga 

kollega gillar att flytta möbler.   
 

När vi frågar om våra informanter så svarar alla att de anser att det inte finns några 

sådana vid deras bibliotek, men senare i intervjuerna får vi ändå flera exempel på detta. 

Jonathan som nämner att: 
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En annan sak är att om det är stökigt i biblioteket. Vår närmaste granne och före 

detta hyresgäst är systembolaget. Och när det är kallt har vi inne A-lagarna, då är 

det ganska systematiskt att om jag och Therese
2
är ute, att man går till mig och 

berättar vem som stör. Och jag ganska könsstereotypt ställer inte frågan till 

Therese: vill du följa med och skälla utan jag går och slänger ut dem själv. Det är 

en typiskt manlig uppgift.  
 

Även Herbert nämner: “Är det stökigt på biblioteket så blir jag mer åtlydd för att min 

röst är barskare, vilket beror på att jag är karl”. 
 

Herbert lägger dock till att detta inte betyder att kvinnor inte kan säga till, men att han 

då oftare blir åtlydd.  

Detta kan ändå peka på att våra manliga informanter anser att det finns en del 

könsmärkta arbetsuppgifter, men att de antingen inte själva har tänkt på det, eller inte 

anser att det är “något ovanligt”. Ibland är det svårt att själv urskilja mönster i vad man 

själv gör, och detta kan vara ett sådant tillfälle. Man kan koppla detta till Westberg-

Wohlgemuth (1996) som talar om att könsmärkning av arbeten är en dold 

lärandeprocess, att man från det att man är liten får lära sig att ett visst beteende är 

manligt eller kvinnligt. Att vissa egenskaper blir kopplade till manligt eller kvinnligt, 

vilket också kan förklara varför Herbert inte upplever att hans kvinnliga kollegor blir 

åtlydda på samma sätt som han. Om man lär sig att kvinnor skall stå för mjuka värden, 

så blir en kvinna som “skäller” på någon en annorlunda sak. Enligt Hirdman (1988) 

skall inte manligt och kvinnligt blandas (s.51), en kvinna som då utför en manlig 

“uppgift” blir onormal, då mannen anses vara normen.  
 

Flera utav våra informanter nämner att män förväntas utav både arbetskamrater och 

användare kunna mer om IT och teknik medan kvinnorna förväntas att inte kunna det 

alls. Jonathan beskriver: “Ja, teknik är jag helt ointresserad av. Nu pratar vi om 

vuxenlåntagaren. De tror ju att jag ska kunna saker mer, som till exempel det där med 

teknik. Allting som har med avdelning P att göra. det kan vara lite irriterande för det kan 

jag verkligen inte”. 
 

Förväntningen om att manliga bibliotekarier skall kunna just om IT och teknik är något 

som både kommer från användare och från medarbetare. När det gäller att åsikten 

kommer från medarbetare eller andra bibliotekarier är det något många av våra 

informanter upplevt. Berit säger: “Ja, det är ju som man säger, man skall inte fastna i 

könsroller men män är ju lite mer för teknik och IT och tjejer mer för hem, pyssel, mat”.  

Även Mimmi har kommit i kontakt med detta: “Varför det blev Herbert är att han är lite 

bättre på sånt än vad jag är, att sköta hemsidor och så. Då tog jag andra arbeten så att 

han kunde jobba med det. Men hade jag varit bättre än honom så hade det ju hamnat på 

mig istället”. I Mimmis och Herberts fall har det ju snarare handlat om en gemensam 

överenskommelse, att de ansett att den ena är bättre på hemsidor än den andra, och 

därför bör ta den uppgiften, än att Herbert skulle ha fått det bara för att han var man. Att 

IT och teknik anses som typiska maskulina uppgifter är något som stämmer överens 

med både Stiernstedt och Wassholm (2004), och även vad Harris (1995) skriver i sina 

studier.  

                                                             
2 Vi har ändrat namnet så att det inte skall gå att peka ut personen eller biblioteket.  
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Tunga lyft och andra fysiskt krävande uppgifter nämns som lämpligare för män även 

om det ses mer som en ergonomisk fråga än en könsfråga. De manliga informanterna 

nämner att det ofta skämtas om att de ska utföra vissa praktiska uppgifter så som att 

bära tunga saker, använda hammare och flytta bokhyllor. 
 

Eventuell könsmärkning av uppgifter är något som märks mycket starkare i användarnas 
förväntningar på bibliotekarierna än hos bibliotekarierna själva. Jonathan stötte under 

90-talet på motstånd som manlig barnbibliotekarie och det verkar finnas en allmän 

förväntan på män att vara teknikkunniga och att kvinnor inte ska vara det. Detta är något 

vi kommer att behandla mer i stycket om användarnas förväntningar på bibliotekarierna 

utifrån deras könstillhörighet. 
 

De manliga och de kvinnliga informanter upplever visserligen olika förväntningar på sig 

från användarna, men de är överens om vilka förväntningar som finns på det motsatta 

könet. De är också överens om att det inte finns några könsmärkta uppgifter, förutom att 

män är mer lämpade för tunga lyft. 
 

5.3. Analys av tredje forskningsfrågan 

 

Om, och i så fall på vilka sätt upplever folkbibliotekarier sin könstillhörighet som 

fördel/ nackdel vid karriärsbefodran?  
 

Berit tror att det finns möjlighet för henne att avancera, om hon till exempel vill bli 

första-bibliotekarie eller bibliotekschef, men detta har hon inget intresse utav då hon 

inom sitt tidigare yrke varit chef och det blev för tufft för henne. Berit tror däremot att 

män har lättare att bli chefer för att de är mer drivande, medan kvinnor är mer försiktiga. 

Viveka har vid några tillfällen avancerat och varit chef, men sedan gått tillbaka till att 

vara bibliotekarie Hon är dock inte intresserad av att bli chef igen. 
 

Jag har avancerat men jag har retirerat igen. I omgångar har chefen försvunnit av olika 

anledningar och då har jag fått gå in som chef. Men jag har inte velat. Men med lång 

erfarenhet och så så har det ju blivit så. Så på så sätt har jag fått möjlighet att avancera, 

men jag har inte velat. Jag är ju första-bibliotekarie nu, och det är lagom.  
 

Mimmi skulle ha möjlighet att avancera till sektorchef, men hon tror att hon då måste 

utbilda sig mer. Det enda hinder Mimmi känner är att eftersom det inte längre finns en 

bibliotekschef så är det ett större hopp upp till sektorschefstjänsten. Men hon känner sig 

inte hindrad från någon person eller så. 
 

My anser att hon har möjlighet att avancera, men att hennes tjänst just nu ändå är 

ganska “hög”. Hon har blivit hindrad från att utföra uppgifter då nytänkande projekt ofta 

stoppas då biblioteket är så traditionstyrt.  
 

Det är ju just den här traditionen som jag talade om innan, det finns en syn på att allt 

ska ske på ett traditionellt sätt. Ja men så här har vi alltid gjort så vi fortsätter med det 

för det har alltid funkat. Idéer, projekt och sånt som kräver framåtanda och är lite nytt 

och så, då upplever jag att det blir lite stopp där. Så samtidigt så, allt som passar in i 

ramen det är helt okej att göra, och det uppmuntras jag ju till att göra.  
 



23 
 

Vilhelm anser att det finns möjlighet för honom att avancera men att det i hans kommun 

skulle kunna vara riskabelt eftersom han då kan få hand om instanser som inte har med 

bibliotek att göra. Han anser inte att han varken har en fördel eller en nackdel. Hans 

anser inte att det finns möjligheter för honom att avancera då han anser att det ligger i 

yrkets “själ och status” att vara på samma nivå. Men han har inte blivit hindrad att 

avancera heller. 
 

Jonathan anser att det finns möjligheter för honom att avancera men att han inte är 

intresserad av detta utan är för snäll och konflikträdd. Han anser också att det 

avancemang han skulle räkna med är snarare förmånen att kunna utveckla sin tjänst 

efter sina intressen, och kanske få högre lön. Herbert anser att det finns möjlighet för 

honom att avancera men är inte intresserad av det. Trots det har han blivit erbjuden en 

administrativ tjänst.  
 

Vare sig de manliga eller de kvinnliga informanterna har känt sig direkt hindrade från 

att avancera, även om ett fåtal av informanterna anger att det inte finns någon större 

möjlighet till avancemang för dem. Mimmi menar att det skulle vara svårt för henne att 

avancera i och med att tjänsten som bibliotekschef i hennes bibliotek ersatts av en 

sektorschefstjänst, något hon inte anser sig vara kvalificerad för med sin 

bibliotekarieutbildning. Även Vilhelm upplever svårigheter till avancemang på grund av 

att chefsposten skulle innebära ansvar för annat än just bibliotek. Han menar att det inte 

finns någon möjlighet för honom att avancera på grund av hur yrket är uppbyggt. 

Ytterligare något som är genomgående för både de manliga och de kvinnliga 

informanterna är ett ointresse av att avancera. Den enda som visar ett starkare intresse 

för att avancera är My, då hon “alltid sett sig själv som en chefstyp” men att hon sedan 

hon blev anställd vid sin nuvarande post har fått lägga den ambitionen åt sidan, då 

hennes tjänst har en ganska tung arbetsbörda för en person och “hon måste fixa sina 

egna prestationsgrejor” först. Flera utav informanterna har också uttryckt att de inte 

blivit hindrade från omvärlden, utan att de snarare själva sätter stopp.  
 

Den enda utav kvinnorna som faktiskt har haft möjlighet att avancera är Viveka, som 

har varit chef vid ett par tillfällen, men att hon nu är nöjd med att vara första 
bibliotekarie och att ändå “få behålla den höga lönen”. Berit vill inte själv bli chef men 

hon uttrycker: 
 

Det här med män, de är nog snabba på att bli chefer. De är mycket mer på. Mycket 

det där med chefskap, kvinnor tänker sig för allra helst om man har barn och 

familj. Man kanske inte tar det klivet lika lätt som en kille.  
 

Av männen är det Herbert som haft möjlighet att avancera, och då till kultursekreterare. 

Detta var något han absolut inte ville och han var tvungen att säga till sin chef “om jag 

får kultursekreterartjänsten
3
 så säger jag upp mig”. Kvinnan som jobbade som 

kultursekreterare hade antagit att Herbert ville ha hennes tjänst, av vilka anledningar är 

för oss svårt att veta, men detta trots att Herbert inte visat något intresse för tjänsten. På 

något vis har det bara antagits att Herbert velat ha den tjänsten, om det är för att han är 

man eller ej är oklart, men på något vis har han ju ändå fått en fördel framför sina 
                                                             
3 Han säger egentligen namnet på kultursekreteraren, men vi har ändrat detta för att det inte skall gå att 

räkna ut var han jobbar eller att peka ut vem kvinnan är. 
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medarbetare genom att kultursekreteraren gjort det i ordning för honom att ta över 

tjänsten. Herbert sa att “hon hade till och med gjort i ordning pärmar och så, för att det 

skulle vara enkelt för mig”. Detta kan ändå liknas vid en glasrulltrappa på det vis att han 

har antagits vilja avancera, genom att då ta en tjänst mer “utanför” biblioteket som då 

också var en administrativ tjänst. Och precis som i Williams (1992) studie där en 

barnbibliotekarie blev berömd för sitt fina arbete med barn, samtidigt som han fick 

kritik för att han inte ville “högre upp”. En skillnad är här dock att Herberts chef hade 

tagit honom på allvar och anställt någon annan till kultursekreterartjänsten när han 

uttryckt att han inte var intresserad, till skillnad från exemplet med barnbibliotekarien 

där pressen kom från cheferna. 
 

Även Jonathan har blivit erbjuden att avancera, och då till bibliotekschef, men efter ett 

råd från en mentor valde han att avstå från denna tjänst och valde istället att jobba 

vidare som barnbibliotekarie och tjänsten gick då till hans kvinnliga kollega. Han sa:  
 

Jag är barnsligt förtjust att hålla många bollar i luften, och jag gick in i väggen för 

5 år sen. Och det är ibland bra att bli hindrad, för en sådan som mig [...]  Det finns 

inget negativt för mig att bli hindrad, utan man måste ibland tänka efter en gång 

till [...] Det är viktigt att kunna bolla med någon med helikopterperspektiv, vilket 

man inte alltid har själv.  
 

Han menar då på att det ibland är bra att ha någon som kan tala om för honom att han 

måste stanna upp och se vilka konsekvenser det får ifall han tar på sig att göra flera 

uppgifter. Att hinder faktiskt kan vara en positiv sak, beroende på vem det kommer ifrån 

och vilket syfte personen har.  
 

Generellt anser inte våra informanter att deras könstillhörighet har någon betydelse vid 

avancemang, utan flertalet nämner vidareutbildning (då flera högre tjänster inte ligger 

inom endast bibliotekssektorn), kompetens, och egen ambition som större anledningar. 

Att flytta från sin hemort för att arbeta vid ett annat bibliotek anses också som att ge en 

större chans till avancemang. Detta uttrycks bland annat av My som säger: “Men för att 

avancera så måste man antingen plugga mer, eller så får man se på det som att man 

byter till ett bibliotek som man anser vara intressantare eller någon tjänst som passar 

mig bättre”. Herbert nämner även att: “När det gäller karriär kan jag nog inte komma så 

mycket högre, utan då får jag nog bege mig till Göteborg och bli [...] vad heter det, 

adjunkt eller något sådant.” My säger även följande: “Men jag ser det som positivt att 

byta arbetsplats lite grand. Våga få lite erfarenheter från andra arbetsplatser“. 
 

Just tanken att man måste flytta för att kunna avancera är något Jones & Oppenheim tar 

upp i sin artikel. Mobilitet anses vara en av anledningarna till varför kvinnor inte kan 

bryta igenom glastaken, att de inte kan flytta för att få en högre tjänst. Både My och 

Herbert verkar dock öppna för möjligheten att om de vill avancera så kan de flytta.  
 

Sen verkar flera utav våra informanter anse att avancemang inte nödvändigtvis betyder 

att de får mer ansvar, högre lön och då bli chef, utan de har snarare nämnt att man kan 

avancera nästan på ett intellektuellt plan. Jonathan uttrycker det som följande:  
 

Vad kan man bli, om man är bibliotekarie så utformar man sin tjänst utefter sig 

själv. Man har sina möjligheter att byta inom arbetsplatsen. Jag har fortsatt att vara 
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barnbibliotekarie för jag gillar yrket, jag har ibland funderat på att bli en riktig 

bibliotekarie, vuxenbibliotekarie, hur förmedlar man, hur skulle jag jobba med 

det?  
 

My uttrycker även liknande tankar: “Men för att avancera så måste man antingen plugga 

mer eller så får man se på det som att man byter till ett bibliotek som man anser vara 

intressantare eller någon tjänst som passar mig bättre”. Herbert har avancerat från barn 

och ungdomsbibliotekarie till första bibliotekarie vid sitt bibliotek och han nämner att 

det förvisso är ett erkännande, men han uttrycker även: “Jag är inte så jätteintresserad 

utav titeln som sådan utan jag är mer intresserad utav hur många människor jag hjälper, 

eller vad man nu ska säga, hur många människor jag förändrar, vilken skillnad jag gör”. 
 

När det gäller tredje forskningsfrågan om hur våra informanter anser att de har en  

fördel eller nackdel på grund av deras könstillhörighet vid avancemang  verkar våra 

informanter inte tycka att kön spelar någon roll. En utav informanterna har avancerat, 

men hon har sedan gått tillbaka till sin gamla tjänst. Två manliga informanter blev 

erbjudna dels en administrativ tjänst och dels en bibliotekschefstjänst, men båda tackade 

nej. Majoriteten utav informanterna anser att de har möjlighet att avancera ifall de skulle 

ha intresse utav detta. Det finns inte här några skillnader mellan könen. 
 

5.4. Analys av fjärde forskningsfrågan 

 

Upplever bibliotekarier att användarna har förväntningar på dem gällande 

kompetenser associerade till manligt respektive kvinnligt i bibliotekarieyrket, och i 

så fall hur?  
 

Berit tror att de kvinnliga användarna förväntar sig att Berit ska förstå dem och vad de 

vill ha och läsa utifrån att de båda är kvinnor. Och hon tror även att de manliga 

användarna inte förväntar sig att hon skall kunna något om teknik men att man då får 

försöka ringa in vad de vill ha. Viveka anser inte att användarna förväntar sig något 

speciellt av henne som kvinnlig bibliotekarie utan snarare för att hon är kvinna, och 

detta i alla sammanhang. En del användare är dock enligt henne kvar i det “gamla 

könsrollstänkandet”. Mimmi upplever att användarna har förväntningar på henne till 

viss del, speciellt när det gäller hennes boksmak. Mimmi precis som Berit upplever att 

kvinnliga användare förväntar sig att hon skall gilla samma böcker som de. Vissa av de 

manliga användarna har ibland en nedvärderande ton mot henne.  Enligt My så har 

användarna förväntningar på henne. Dels tror de att hon inte kan något om teknik, trots 

att hon är den tekniska supporten på sitt bibliotek. Även My har känt sig nedvärderad av 

äldre manliga användare som talat nedlåtande till henne. 
 

Vilhelm har inte märkt att användarna skulle haft förväntningar på honom som manlig 

bibliotekarie, utan snarare för hans specialintressen musik och serier. Men att användare 

hellre pratar med någon de känner till sen innan än att de pratar med någon nyanställd. 

Hans anser att han har svårt att veta ifall användarna har specifika förväntningar på 

honom för att han är man, och han försöker “låta bli att tänka på det”. Det tänks så 

mycket på sådant och nu får det “vara slut på det här tramset”. 

Jonathan är av åsikten att barn inte bryr sig om du är man eller kvinna utan snarare om 

de känner dig sen innan eller ej. Men att vuxna ofta vänder sig till honom som man. Han 

anser att han får mer kunskapsfrågor medan de kvinnliga bibliotekarierna som sitter 
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samtidigt med honom i disken ofta får fler skönlitteratursrelaterade frågor. Jonathan har 

också märkt att användarna hellre pratar med någon de känner sen innan, än att de talar 

med den nyanställda bibliotekarien vid hans bibliotek. Herbert har noterat att vissa av de 

manliga användarna söker sig till honom istället för hans kvinnliga kollega och han 

upplever dessutom att manliga användare uppskattar när det är en man i disken. Några 

direkta förväntningar från användarna nämner han dock inte. 
 

Både de manliga och de kvinnliga informanterna upplever att användarna har 

förväntningar på dem utifrån deras könstillhörighet, men naturen av förväntningarna 

skiljer sig mellan könen. De förväntningar som tycks finnas gentemot de kvinnliga 

bibliotekarierna är att de inte är teknikkunniga utan bättre på skönlitteratur. Något annat 

som återkommer är upplevelsen av att kvinnliga användare förväntar sig att de kvinnliga 

bibliotekarierna ska förstå vad de menar och dela deras boksmak och intressen, bara för 

att de är kvinnor. Informanten Mimmi anger att hon dessutom upplevt förväntning på att 

hon som kvinna ska uppskatta en viss sorts böcker. Detta är något Berit även upplevt:  

“Som ett exempel; Tjejer läser kärleksromaner, och det är det sista jag läser”. 
 

Både de manliga och de kvinnliga informanterna berättar att det finns en förväntning på 

att män ska vara bättre än kvinnor på teknik. Jonathan berättar att situationen kan bli 

irriterande då han inte har något intresse av teknik, och informanten My berättar att 

vissa användare väljer att be hennes manliga kollegor om hjälp med teknikfrågor då de 

antar att de är bättre på det. “Sitter jag och en manlig bibliotekarie i disken och det 

kommer fram någon som undrar något tekniskt, så säger de, och det har jag till och med 

fått höra att: ja men detta kan väl inte du och så väljer de den manliga bibliotekarien 

istället”. I realiteten är My ansvarig för teknik- supporten på sitt bibliotek. Stiernstedt 

och Wassholm (2004) bekräftar bilden av att män skulle vara kunnigare inom IT och 

teknik. Deras informanter kopplar begrepp som IT och teknik starkt till män, menar att 

män utför sådana uppgifter mer och tror även att män i allmänhet tycker att sådana 

uppgifter är roligare än vad kvinnor gör (s.53). Vidare gör deras informanter en 

koppling mellan teknik och status. Bland deras slutsatser visar det sig att 

teknikorienterade uppgifter inte bara är manligt könsmärkta, utan även på grund av detta 

anses ha högre status (s.77). Detta stämmer överens med Connells (1995) modell för 

könsstrukturer. Han menar att männens roll som överordnade kvinnor resulterar i att de 

får jobben som ger högst avkastning och har mest status (s.98). 
 

Informanten Jonathan skildrade de förväntningar han upplevde på sig själv som manlig 

barnbibliotekarie och menade att det fanns en motvilja gentemot honom eftersom han 

jobbade med barn som man. Detta är inget de två andra informanterna som jobbat som 

barnbibliotekarier nämnt, kanske något som beror på att de började med detta ungefär 

10 år efter Jonathan, som själv säger att samhällsklimatet har ändrats till det bättre för 

män inom barnomsorgen. Jonathans berättelse om de motgångar han stötte på är dock 

något som stämmer väl in både med Hirdmans (1988) och Connells (1995) teorier om 

könsstrukturer. Hirdman skriver om isärhållandets tabu, att manligt och kvinnligt ej bör 

blandas (s.51). Connell tar det ett steg längre och menar att om isärhållandet misslyckas 

och en man på ett eller annat sätt antar feminina egenskaper kommer det klassas som en 

underordnad maskulinitet, något som kan leda till missnöje eller rent utav hån (s. 102-

103). 
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 I Jonathans fall överträddes isärhållandets tabu när han tog en tjänst som innehöll en 

aspekt som räknas som feminin; fokus på barn. Dels ifrågasattes hans kvalifikationer på 

grund av hans könstillhörighet, trots att han hade egna barn hemma. Dels upplevde han, 

efter att ett fall med sexuella övergrepp mot barn uppmärksammats i nyheterna att det 

kanske fanns de som ifrågasatte hans avsikter. Ifrågasättandet av hans kvalifikationer är 

något som stämmer överens med isärhållandets tabu. Om sysslor och egenskaper kan 

ses som starkt knutna till ett visst kön kan det även ses som att personen av det motsatta 

könet inte ens besitter den “medfödda” kompetens sysslan “kräver”.  
 

Det Jonathan upplever som ett eventuellt ifrågasättande av hans avsikter går att koppla 

till Connells teorier om underordnad maskulinitet och hur det kan leda till hån. I det här 

fallet en pedofilstämpel, även om det aldrig uttalades eller om Jonathan ens var säker på 

att de märkliga blickarna existerade. I och med att arbete med barn är en uppgift med 

kvinnostämpel kan ifrågasättande från samhället uppstå när en man träder över 

gränserna. Jonathan uttrycker frustration över att han upplever det som att så fort någon 

pedofilskandal uppdagas känns det som att alla män inom barnomsorgen dras över en 

kam och utsätts för misstanke. Detta är även något Stiernstedt och Wassholms (2004) 

informanter upplevt. 

“En av våra manliga intervjupersoner menar att det i samhället finns en rädsla  

att män som arbetar med barn har ”andra avsikter”. Det kan, enligt oss, vara en  

förklaring till att så få manliga bibliotekarier arbetar med barnbiblioteksverksamhet“(s. 

68). 
 

 Förutom misstänksamhet över hans avsikter upplever Jonathan även att han kan bli 

förbisedd och osynliggjord som manlig barnbibliotekarie. Han beskriver situationer i 

lånedisken på följande vis: 
 

Jane
4
 satt i disken och jag stod bredvid med en hel trave barnböcker och det var 

väldigt tydligt att det var jag som var barnbibliotekarie, ändå frågade de Jane. Och 

det var väldigt svårt för jag stod framför Jane och de pratade förbi mig. Det tog ett 

tag innan man accepterades. 
 

Både informanterna Mimmi och My upplever att manliga informanter kan nedvärdera 

dem och komma med kommentarer som “lilla gumman” eller “lilla du”. Liknande 

upplevelser finns inte från de manliga informanternas sida, förutom från Herbert som 

upplever att de äldre kollegorna och kvinnliga bibliotekarier på bibliotek de samarbetar 

med såg honom som “en liten pojk” eller “lilla gubben”. Herbert nämner också att en 

del av de äldre kvinnliga användarna kan se på honom som en son, men det verkar inte 

vara något negativt, till skillnad från hur han upplever de andra bibliotekariernas attityd.  
 

6. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi diskutera vad vi kommit fram till i analysen och koppla det till 

tidigare forskning. Vi kommer göra detta efter vår problemformulering. 
 

Hur upplever folkbibliotekarier att det är att jobba i ett kvinnointensivt yrke? 

                                                             
4 Vi har här ändrat namnet för att det inte skall gå att peka ut personen eller biblioteket.  
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Något som framkommit under vår undersökning är att vare sig de manliga eller 

kvinnliga informanterna upplever det som negativt att jobba inom ett kvinnointensivt 

yrke. Några av de kvinnliga informanterna menar att det kan i kvinnointensiva miljöer 

kan uppstå en del skitsnack, en upplevelse de manliga informanterna inte nämner något 

om. Merparten av informanterna, både manliga som kvinnliga, har jobbat inom 

kvinnointensiva yrken förut och en återkommande åsikt bland bägge könen är att de 

personligen inte har något emot att jobba med bara kvinnor och att det funkar bra, 

åtminstone på deras bibliotek.  
 

Trots att informanternas upplevelse av att jobba inom ett kvinnointensivt yrke är god 

finns det dock en övergripande inställning att det behövs fler män. Detta är något som 

gäller både de manliga och de kvinnliga informanterna, även om de kvinnliga betonar 

det något hårdare. De manliga och de kvinnliga informanterna anger liknande skäl till 

varför det behövs fler män inom branschen; att det behövs män för att utbudet av media 

ska bli representativt, att det behövs manliga förebilder för små pojkar och att det 

“behövs lite av varje” eller “manliga influenser”. Det sistnämnda är något som går att 

koppla till Hirdmans (1988) teorier om isärhållandets tabu. Åsikten att det behövs “lite 

av varje” pekar på att våra informanter trots allt tycker att det finns skillnader mellan 

män och kvinnor, bortsett från de självklara, biologiska skillnaderna. 
 

Även Stiernstedt och Wassholms (2004) informanter verkade se en skillnad mellan män 

och kvinnor och vara av åsikten att det behövs bägge delar för att uppnå en jämn balans. 

Deras informanters svar liknar på många sätt våra informanters. Ofta trivs de 

personligen på sitt bibliotek och ser inga problem med sin egen arbetsplats, men tycker 

ändå att de behövs fler män, just för att balansera det kvinnliga klimatet och utbudet av 

media (s.51). Böngren och Bergströms (2005) undersökning, som visserligen fokuserar 

enbart på manliga bibliotekariers upplevelse av att jobba i ett kvinnointensivt yrke, visar 

även den att informanterna inte ser några problem i att jobba i en kvinnointensiv sfär, 

men att de trots det tycker att det behövs fler män (s.48). Deras informanter verkade 

dock ha upplevt att de var tvungna att prestera mer och vara “mer bibliotekarie” än sina 

kvinnliga kollegor, något som inte stämmer överens med våra manliga informanters 
upplevelse. Den enda av våra manliga informanter som upplevt något sådant var den 

manliga barnbibliotekarien Jonathan som upplevde att han var tvungen att vara ännu 

mer barnbibliotekarie än de kvinnliga barnbibliotekarierna för att rättfärdiga sig själv.  
 

Kvotering som lösning på den obalanserade könsfördelningen är något som både våra 

manliga och kvinnliga bibliotekarier nämner, och oavsett kön anser majoriteten att det 

är fel. Kunskap och personkemi uppges som viktigare egenskaper än kön. Den enda 

informant som förespråkar kvotering är den manliga informanten Hans. Informanten 

Herbert anser sig vara ett resultat av kvotering, men anser trots detta att det inte är 

önskvärt. Flera av informanterna har chefer som aktivt arbetar för att anställa lika 

många män som kvinnor. Att hitta litteratur som berör ämnet kvotering ur 

biblioteksperspektiv har varit svårt, det närmaste vi kommit är ett stycke ur Stiernstedt 

och Wassholms (2004) masteruppsats. En av deras manliga informanter uppger att han 

tycker att rekrytering av män för att höja yrkets status vore fel eftersom status bör mätas 

efter kompetens, inte kön (s. 51). En annan av deras informanter anger att det vore fel 

att medvetet försöka rekrytera män då fler kvinnor utbildar sig till bibliotekarier (s.52). 
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En negativ aspekt av att jobba inom ett kvinnointensivt yrke som är jämnt spridd hos 

våra manliga och kvinnliga informanter är den låga lönen. Lönen anges som det sämsta 

med yrket av majoriteten av informanterna; bara två informanter, My och Herbert, är 

inte missnöjda med den. Flera av de missnöjda informanterna, om än inte alla, nämner 

yrkets kvinnointensitet som anledning till att lönen är låg. Ytterligare skäl som nämns är 

att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke och ett kulturyrke, men kvinnointensiteten är det 

som oftast nämns som huvudskäl. Informanten My, som personligen inte är missnöjd 

med lönen, tror även hon att det beror på att yrket är kvinnointensivt och menar att det 

är en viktig politisk fråga. Stiernstedt och Wassholms (2004) informanter tror också att 

lönen beror på att yrket är kvinnointensivt. De verkar se det som en ond cirkel. Flera av 

dem uttrycker att fler manliga anställda skulle leda till högre lön och status, men att män 

inte söker sig till yrket just för att det har låg lön och status (s.60).  
 

Jonung (1997) nämner att kvinnointensiva yrken ofta anpassar tjänsterna så att det inte 

skall spela någon roll ifall de kvinnor som anställs måste ta ledigt från jobbet för att få 

barn eller liknande (s.54). Därför får man inte ofta en heltidstjänst, vilket vi även kan se 

en tendens utav hos våra informanter, men i vår undersökning verkar det inte “drabba” 

kvinnorna, utan de som nämner det är de två manliga informanterna Villhelm och 

Jonathan. Däribland Jonathan som inte fick någon heltidstjänst när han var 

utexaminerad, och som fick flytta till annan ort för att få det. Även Villhelm har 

erfarenheter utav detta. och jobbar nu 40% på ett bibliotek och 60% på ett annat 

bibliotek.  
 

Det verkar finnas en svag bild av att bibliotekarieyrket inte kräver utbildning, vilket två 

utav informanterna stött på. Detta har uttryckts från informanternas vänner när de talat 

om att de tänkte utbilda sig till bibliotekarier. Precis som i Storms (2010) bok kom 

informanterna vid dessa tillfällen kommit i kontakt med den “normala” 

bibliotekariestereotypen där bibliotekarien skildras med “knut, glasögon, och sträng 

min” (s.15). Även White (2012) tar upp utseendet som ett viktigt attribut för många 

användare, som verkar förvänta sig att en bibliotekarie skall se ut på ett visst sätt (s.1-2).  
 

Upplever folkbibliotekarier att det finns könsmärkta uppgifter på bibliotek, och i 

så fall, på vilka sätt?  
 

Under intervjuerna har det framkommit att det finns könsmärkta uppgifter, dock har 

bibliotekarierna inte ansett det själva utan det har framkommit när vi frågat om huruvida 

de upplevt att användarna haft förväntningar på dem utifrån deras könstillhörighet. 

Detta skulle kunna bero på att vår fråga om könsmärkta arbetsuppgifter var bristfälligt 

formulerad och efterfrågade mer om informanterna själva könsmärkte uppgifter. 
 

Utifrån våra informanters utsagor visar det sig  att de inte upplevt att det finns några 

kvinnligt könsmärkta uppgifter, förutom möjligtvis barnverksamheten. Däremot finns 

det manligt könsmärkta. Den enda uppgift informanterna själva anser skulle kunna vara 

könsmärkt, eller snarare lämpligare för ett kön, är tunga lyft vilket informanter av båda 

könen ansåg var lämpligare för män. Dock betonade informanten Jonathan att det var en 

ergonomisk fråga snarare än en könsfråga. När det gäller uppgifter som användarna 

könsmärkt framkommer det att männen förväntas och anses vara bättre på teknik, IT 

och kunskapsfrågor. Detta är något både de manliga och de kvinnliga informanterna 

upplever. De kvinnliga informanterna kände sig bortvalda i frågor om teknik och de 
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manliga informanterna märkte att deras kvinnliga kollegor valdes bort i dessa 

situationer. Detta resultat är absolut inget nytt och chockande om vi ser till tidigare 

informanter. Stiernstedt & Wassholms (2004) informanter hade liknande upplevelser. 

Stiernstedt och Wassholms informanter ansåg att teknik var starkt maskulint könsmärkt 

och att de manliga bibliotekarierna förväntades vara bättre på det (s.70). Vidare ansåg 

deras informanter även att det inte bara var maskulint könsmärkt utan att det även hade 

högre status, och att en ökat andel män inom yrket skulle leda till högre status för yrket 

eftersom verksamheten då säkerligen skulle lägga större fokus på IT och teknik (s.77). 

Den sistnämnda delen är dock inget som återspeglas i våra informanters utsagor. Den 

skillnad som finns i våra och Stiernstedt och Wassholms resultat i denna fråga är att 

våra informanter personligen inte ansåg att teknik var maskulint, något deras 

informanter verkade göra. Ytterligare något som skiljer sig är att Stiernstedt och 

Wassholms informanter ansåg att bibliotekschefstjänster var maskulint könsmärkta 

(s.70). Detta återspeglas ej vare sig hos våra manliga eller kvinnliga informanter. Att 

män förväntas vara bättre på kunskapsfrågor är något som berörs kort i Samuelssons 

(2012) tidskriftsartikel: “Descriptions of male librarians are few and far between, but a 

classic stereotype is that they are well-read, intellectual and ‘giants of scholarship.” 
 

Om, och i så fall på vilka sätt upplever folkbibliotekarier sin könstillhörighet som 

fördel/ nackdel vid karriärsbefodran.  
 

Generellt sätt så anser inte någon utav våra informanter att de haft en fördel i att vara 

män eller kvinnor när det gäller att avancera inom yrket. Den enda som varit chef är 

Viveka, och då för att hon hade mest kompetens utav de som blev kvar på arbetsplatsen. 

Både Herbert och Jonathan har haft möjligheter att avancera till dels en högre tjänst och 

dels en mer administrativ tjänst, båda har dock avstått från detta. Att bli erbjuden en mer 

administrativ tjänst är ju något som kan relatera till Williams (1991) studie. Även där 

blev en barn och ungdomsbibliotekarie erbjuden att avancera till en mer administrativ 

tjänst, även om Williams informant absolut inte hade detta intresset (s.298). Samma sak 

var det ju med Herbert som bestämt fick säga nej och till och med hota med avsked ifall 

han fick den tjänsten. Detta är det enda tecken vi har sett som skulle kunna peka på en 

glasrulltrappa, så som den framställs i litteraturen. I Jonathans fall valde han bort 

möjligheten att bli chef, då det inte passade ihop med hans personliga egenskaper.  
 

Att urskilja en glasrulltrappa bland våra informanter är svårt. Vi har i analysen talat om 

att en möjlig grund för glasrulltrappan, är det tankesätt som går ut på att även om 

informanterna inte tycker att könsfördelningen på bibliotek påverkar dem, tycker de 

ändå att det behövs flera män. Att detta kan ge en möjlig extra skjuts uppåt för de män 

som äntrar yrket. Vi har dock även talat för att detta kan vara ett resultat av att våra 

informanter reagerade utifrån social önskvärdhet. 
 

My, Mimmi och Vilhelm kan känna att det finns ett hinder för dem att avancera, men 

detta på grund av att de inte har den utbildning som krävs. Jonung (1997) skriver i sitt 

kapitel om att chefer ibland låter bli att ge kvinnor (eller män) den nödvändiga 

utbildning som krävs för att de skall kunna avancera (s.54). Detta är inte något vi tror 

stämmer överens i Vilhelms, Mimmis och Mys fall, då det för My snarare handlar om 

erfarenhet, och för Mimmi och Vilhelm beror det istället på att man om man blir chef, i 

“nästa” nivå också har hand om andra verksamheter än bibliotek. 
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Snarare uttrycker informanterna att utveckla sin tjänst efter sina intressen är viktigare 

för dem, att de trivs. Om de ville avancera så har en del av informanterna uttryckt att 

vidareutbildning och eventuell flytt till ett annat område skulle vara saker som skulle 

öka chanserna för högre tjänster, snarare än kön. Förekomsten av ett eventuellt glastak 

inom bibliotekarieyrket är svårt att urskilja utifrån vad våra informanter nämnt. En 

informant, Hans, har sagt att det inte finns chans för honom att avancera, men beskriver 

att det är yrkets uppbyggnad som ligger till grund för detta, inte det faktum att han är 

man.  
 

Vi har inte i vår studie sett några likheter med Simons (1996) studie, där en andel av 

deras informanter ansåg att det fanns en maskulin organisationskultur som var negativt 

inställd till kvinnor (s.6). Detta är inte någonting som någon uttalat i vilket fall. 
 

Jones & Oppenheim (2002) skrev i sin artikel om att dold och öppen diskriminering 

ledde till att det blev svårare för kvinnor att avancera (s. 103). Detta är inte något vi har 

märkt från varken våra kvinnliga eller manliga informanter. Ingen har i vilket fall 

uttryckt att de blivit diskriminerade i en situation som handlade om anställning eller 

avancemang.  
 

Att vi inte urskiljer några starka mönster på vare sig en glasrulltrappa, eller ett glastak, 

förutom från enstaka kommentarer från enstaka informanter som man möjligtvis kan 

relateras till detta, så betyder det inte att det inte finns. Det finns ju som tidigare nämnt 

en anledning till varför termerna börjar med glas.  
 

Upplever bibliotekarier att användarna har förväntningar på dem gällande 

kompetenser associerade till manligt respektive kvinnligt i bibliotekarieyrket, och i 

så fall hur.  
 

Under undersökningen har det visat sig att informanter upplever vissa förväntningar på 

sig och att det skiljer sig mellan könen. Dock är det inte alla som upplever förväntningar 

på sig utifrån sin könstillhörighet eller sin yrkesroll. Informanten Viveka menade att det 

alltid fanns förväntningar på sig som kvinna, oavsett situation. Informanten Vilhelm 

upplevde inga förväntningar på sig utifrån sin könstillhörighet, utan utifrån sina 

specialintressen. 
 

Flera av de kvinnliga informanterna berättar att de upplever att de kvinnliga användarna 

har förväntningar på att de ska dela deras boksmak och förstå vad de vill. Informanterna 

Berit och Mimmi upplever dessutom att de förväntas ha en viss boksmak som inte 

representerar deras egna. De manliga informanterna uppger också att användare väljer 

att diskutera skönlitteratur med deras kvinnliga kollegor, medan de själva får frågor om 

teknik och kunskap. Att kvinnor förväntas ta hand om skönlitteratur, romaner och 

böcker av en viss genre är alltså något både de manliga och de kvinnliga informanterna 

upplevt, även om det finns vissa variationer i upplevelserna. Upplevelsen är vanligare 

hos kvinnorna än hos männen.  
 

Att i vår tidigare forskning hitta någon slags förklaring eller koppling till varför 

kvinnliga bibliotekarier kan förväntas vara kunnigare gällande skönlitteratur än sina 

manliga kollegor eller varför de förväntas uppskatta vissa genrer visar sig vara inte helt 

lätt. Storms (2010) diskursanalytiska studie om användarnas bild av bibliotekarier visar 
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att användarna i allmänhet anser och tror att bibliotekarier är pålästa och har läst mycket 

skönlitteratur (s.23). Storms undersökning handlar dock om användarnas syn på 

bibliotekarier oavsett kön, vilket gör det svårare att koppla till våra informanters 

upplevelser. Storms informanter ser å andra sidan bibliotekarier som “en hon”, en 

kvinna eller en kvinna i 50-årsåldern (s.20) vilket kanske skulle kunna peka på att det 

finns en tendens hos användare att se bibliotekarier som pålästa kvinnor. Faktumet att 

Storms informanter pratar om bibliotekarier som en “hon” som är påläst. Detta innebär 

emellertid dock ej att de nödvändigtvis skulle se en manlig bibliotekarie som mindre 

påläst. Snarare innebär det att de antagligen stött på fler kvinnliga bibliotekarier och att 

de upplevt dessa som pålästa. Bergström och Böngrens (2005) informanter menar att 

kvinnor läser mer och kopplar dessutom “mjuka” yrken och värden, såsom kulturyrken, 

till kvinnor (s.27). Detta skulle eventuellt kunna vara en förklaring till varför de 

kvinnliga bibliotekarierna förväntades vara kunniga inom skönlitteratur. Om det finns 

en bild av att kvinnor läser mer och är mer kopplade till “mjuka” värden skulle det 

förklara delvis varför användarna sökte sig till dem när det gällde skönlitteratur. Vidare 

upplever flera av de kvinnliga informanterna att en del äldre användare, ofta män, tror 

att de inte är kompetenta när det gäller teknik.  
 

6.1. Slutsatser 

 

Vare sig de manliga eller de kvinnliga bibliotekarierna kan se något större problem med 

att jobba inom ett kvinnointensivt yrke. De betonar att de trivs på sin arbetsplats och att 

det fungerar bra på deras arbetsplats. Merparten av informanterna, manliga som 

kvinnliga, har jobbat inom kvinnointensiva yrken förut och tycker att bibliotekarieyrket 

i allmänhet är mindre “drabbat” av problematik på grund av den obalanserade 

könsfördelningen jämfört med exempelvis vården. Upplevelsen av att jobba inom ett 

kvinnointensivt yrke skiljer sig inte mellan våra manliga och kvinnliga informanter. 

Både manliga och kvinnliga informanter tror att utbudet påverkas av den obalanserade 

könsfördelningen och nämner att lönen är det sämsta med yrket, något de tror beror på 

att yrket är kvinnointensivt. 
 

De enda uppgifterna bibliotekarierna själva anser skulle vara lämpligare för ett visst kön 

är tunga lyft, och att säga till stökiga användare vilket både manliga och kvinnliga 

informanter anser är lämpligare för män. Längre in i intervjuerna framkommer det dock 

från både manliga och kvinnliga informanter att användarna ofta tror att manliga 

bibliotekarier är bättre på teknik, något som pekar på att IT och teknik är manligt 

könsmärkt. Ej heller denna upplevelse skiljer sig mellan könen. Vidare upplevde en av 

våra manliga informanter ett motstånd mot sig i sin roll som manlig barnbibliotekarie, 

både från användare och BVC. Detta är inget som andra informanter nämner, vare sig 

kvinnliga informanter eller manliga informanter som själva jobbat som 

barnbibliotekarier. En orsak till detta kan vara att just denna manliga informant jobbat 

som barnbibliotekarie väldigt länge, och att samhällsklimatet ändrats sen dess. Några 

kvinnliga könsmärkta uppgifter utmärks inte. 
 

Merparten av våra informanter har inget intresse av att avancera inom yrket och ingen 

har känt sig personligen hindrad eller hindrade på grund av sin könstillhörighet. Både en 

manlig och en kvinnlig informant menar att det finns möjlighet för dem att avancera 

men att det skulle bli svårt då bibliotekschefstjänsten på deras orter ersatts med en 

enhetschefstjänst, något de upplever skulle vara ett för stort hopp från 
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bibliotekarietjänsten. En manlig informant nämner att han blev “pushad” mot en 

kultursekreterartjänst, men nämner inte kön som anledning till detta.  
 

Det framkommer att våra informanter upplever vissa förväntningar på sig utifrån sitt 

kön, och dessa skiljer sig mellan de manliga och kvinnliga informanterna. Några av de 

kvinnliga informanterna upplever att det finns förväntningar på dem som kvinnor att 

förstå kvinnliga informanter bättre och dela deras boksmak och intressen. Både de 

manliga och de kvinnliga informanterna upplever att de kvinnliga bibliotekarierna får 

mer frågor om skönlitteratur. Vidare upplever merparten av våra kvinnliga informanter 

att de förväntas vara sämre på teknik än sina manliga kollegor. Två av de kvinnliga 

informanterna känner att de till och med kan få nedvärderande kommentarer vid sådana 

situationer. Även några av de manliga informanterna har noterat att användarna väljer 

bort deras kvinnliga kollegor vid teknikfrågor.  
 

De förväntningar de manliga bibliotekarierna känner från användare är just att de ska 

vara kunnigare inom IT och teknik. Kvinnorna verkar uppleva mer och fler 

förväntningar än de manliga. 
 

Överlag är skillnaderna mellan de manliga och de kvinnliga informanternas upplevelser 

ganska små. Vid frågor som berör bägge könen har ofta lika delar manliga och 

kvinnliga informanter varit av samma åsikt och vid ämnen som berört informanter av 

ena könet, exempelvis att män förväntas vara bättre på teknik, har även de kvinnliga 

informanterna märkt av det. Könsfördelningen inom yrket verkar inte utgöra något stort 

problem, även om vissa resultat av det, som lönen, leder till missnöje. Användarnas 

förväntningar på manliga respektive kvinnliga egenskaper leder stundvis till viss 

frustration för våra informanter, men ej heller det verkar vara ett stort problem på dem. 

De förväntningar som upplevts verkar också vara ganska allmänna och inte egentligen 

kopplade till yrkesrollen. 
 

6.2. Förslag till vidare forskning 

 

Förslag till vidare forskning kan utföras från flera olika perspektiv. 

Dels vill vi betona vikten att mer undersöka hur de kvinnliga folkbibliotekarierna 

upplever att jobba i ett kvinnointensivt yrke. Studier av minoriteten män, har utförts vid 

flera tillfällen, ur olika synvinklar, men trots att det finns flest kvinnor i yrket så är 

kvinnorna underrepresenterade i forskningen. Kvinnliga bibliotekariers upplevelser över 

huvudtaget saknas och skulle därför vara en viktig aspekt att undersöka, då det nu 

endast finns material om stereotypa bilder.  
 

Att undersöka huruvida det finns glastak och glasrulltrappor inom bibliotekarieyrket, 

skulle nog kunna utföras genom en enkätstudie, då man där minskar risken att 

informanterna svarar utifrån social önskvärdhet. Att undersöka detta med intervjuer kan 

vara för känsligt för informanterna, att de kanske inte vill svara helt sanningsenligt. Vi 

tror inte att våra informanter ljugit på något sätt, men om du besvarar en enkät behöver 

du inte bry dig om vad någon annan eventuellt kan tycka om dig.  
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En annan intressant infallsvinkel kan vara att undersöka huruvida det förekommer 

glastak och/eller glasrulltrappor inom forskningsbibliotek, då det där finns procentuellt 

fler män än inom folkbibliotek.  
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BILAGA 1, Mail till informanter 
 

Här är det mail vi skickade ut för att få informanter. 
 

Hej!  
  

Vi är två tjejer som skriver en kandidatuppsats nu i vår. Vi studerar Biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Vår uppsats ska behandla frågor gällande 

den obalanserade könsfördelningen inom bibliotekskåren och hur detta påverkar 

upplevelserna av att vara bibliotekarie. Vi kommer att göra en jämförande studie där vi 

undersöker huruvida upplevelserna av yrket skiljer sig mellan könen och särskilt 

fokuseras bibliotekariernas upplevelser av omvärldens förväntningar kring kompetenser 

associerade till manligt respektive kvinnligt i bibliotekarieyrket. 
  

Vi skulle verkligen uppskatta om du har tid och lust att ställa upp på en intervju. 

Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer inte 

heller att avslöjas var du arbetar.  
  

Vi uppskattar svar inom en vecka, detta för att snabbt kunna bestämma dag för  

intervjutillfälle. Innan intervjun kommer att ske så kommer du även att få studera 

frågorna i några dagar. Detta för att du i lugnt och ro ska kunna sätta dig in i frågorna 

och hinna reflektera kring dem.  
  
  

Med Vänliga Hälsningar  
 

Gillian Wijk & Sofia Schöön 
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BILAGA 2, Intervjuguide 
 

Inledning 
Presentera oss själva, förklara studiens syfte, fråga om lov att spela in och förklara att 

det kommer vara anonymt. 
 

Bakgrund 
Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat som bibliotekarie?  

Vad fick dig att bli bibliotekarie? 

Vad fick dig att vilja jobba på folkbibliotek? (Var det ditt förstahandsval, etc?) 
Hur ser din umgängeskrets och familj på att du valde att bli bibliotekarie? 

Vad är det bästa med att vara bibliotekarie? 

Vad är det sämsta med att vara bibliotekarie? 
 

Könsfördelning 
Upplever du att arbetsplatsen påverkas av att ett kön är i majoritet?  

-På vilket sätt? 

Hur är fördelningen mellan manliga och kvinnliga bibliotekarier på din arbetsplats? 

Vad tycker du om könsfördelningen inom bibliotekarieyrket?  

-Positivt/negativt och varför? 
 

Arbetsuppgifter 
Vad är dina arbetsuppgifter?  

-Är de tilldelade eller ett eget val? 

Uppmuntras du till att utföra specifika arbetsuppgifter?  

-Vem uppmuntrar? 

Har du blivit erbjuden att utföra uppgifter som du inte tidigare har erfarenheter utav? 

-Om ja, hur har du upplevt detta? 

Finns det arbetsuppgifter som du anser mer manliga/kvinnliga i ditt bibliotek?  
 

Karriärmöjligheter 
Anser du att det finns möjligheter för dig att avancera inom ditt yrke och på vilket sätt? 

- Om inte, vad tror du att detta beror på?  

Har du någonsin känt dig hindrad att avancera? 

Har du känt dig hindrad att utföra vissa uppgifter?  

-Varför/på vilket sätt? 

-Om ja, vad tror du det beror på? 
 

Användare 
Har du upplevt att användarna har haft specifika förväntningar på dig som bibliotekarie 

utifrån din könstillhörighet? 

Upplever du att manliga och kvinnliga användare behandlar dig på olika sätt?  

-Om ja, hur? 
 

Har du någonting du vill tillägga, som du tänkt på under samtalet, eller förtydliga 

någonting? 
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BILAGA 3, Informantutsagor 
 

Här presenteras våra informanter. Eftersom det är en konfidentiell studie kommer vi att 

hitta på fiktiva namn för våra informanter. Vi har även valt att skriva ihop varje intervju 

till en mer sammanhängande presentation, för att det skall vara enklare att förstå och 

läsa.  
 

Vilhelm, 51 år 

 

Vilhelm är 51 år gammal och blev färdig med sin bibliotekarieutbildning år 2005. 

Tidigare jobbade han inom äldreomsorgen, men valde att omskola sig. Han är en av fem 

bibliotekarier på sin filial och han är den enda manlige bibliotekarien. Just när det gäller 

valet att jobba på folkbibliotek menar Vilhelm att för hans del hade det kunnat bli vilket 

som, forskningsbibliotek eller folkbibliotek. ”Man fick ju ta det som fanns. Sen är det ju 

klart, jag känner mig väldigt hemma på folkbibliotek”. Hade han haft valmöjligheten 

hade det dock blivit folkbibliotek i alla fall. 
 

När vi frågar Vilhelm hur hans familj och umgängeskrets reagerade på hans val att bli 

bibliotekarie tar han en lång paus innan han bryter ut i skratt. Efter att ha funderat en 

stund konstaterar han dock att det nog föll sig ganska naturligt i och med att han alltid 

haft kulturintresse och att det inte var någon som ifrågasatte hans val. 
 

Det Vilhelm tycker är bäst med bibliotekarieyrket är att det är varierat. Det är både 

stillasittande och spring, administrativt arbete och kontakt med människor. Han 
uppskattar också att det inte är för mycket kontakt med människor, utan i måttlig dos. 

“Ibland orkar man inte, stå och spela teater höll jag på att säga, en hel dag va”. Han 

tycker att jobbet aldrig blir tråkigt eller tjatigt eftersom det är många olika 

arbetsuppgifter. När vi däremot frågar vad som är som är sämst med yrket svarar han 

snabbt och bestämt att det är lönen. “Den är ju så kass att folk tror inte att det är sant”. 

Det är dock det enda Vilhelm kan komma på som är negativt med yrket. 
 

Vilhelm säger att han inte upplever att arbetsplatsen påverkas av att ett kön är i 

majoritet inom bibliotekarieyrket. Dock tror han att det påverkar beståndet. Å andra 

sidan menar han att kön inte är den enda faktor som påverkar utbudet, utan att det även 

påverkas av bibliotekariernas personliga intressen och självfallet även av användarna. 

När vi frågar vad Vilhelm tycker om könsfördelningen inom bibliotekarieyrket svarar 

han att han personligen inte har något problem med den. Han tror däremot att det skulle 

kunna bli lite snett på en arbetsplats där bara det ena könet finns representerat. Dock 

tycker han inte att det finns något behov av att könsfördelningen ska vara exakt jämn, 

och menar att könstillhörighet är underordnat personkemi. “Men nu behöver det väl 

kanske inte vara fifty-fifty heller. Det viktiga är väl att folk passar med varann och trivs 

ihop”. 
 

Med hjälp av sitt intresse inom musik och för serier har han gjort sitt bibliotek känt 

lokalt för sin seriesamling. Några av de arbetsuppgifter Vilhelm har är ansvar för inköp. 

Han är huvudansvarig för det men säger att alla är med och bestämmer och kommer 

med förslag. Han säger också att de alla på biblioteket är ansvariga för mediebevakning 
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och att hålla sig uppdaterade. En annan uppgift han har blivit tilldelad är ett ekonomiskt 

ansvar för hela sin stadsdels hemsidor. Just ansvaret med hemsidorna tycker han har 

blivit alldeles för mycket, men de håller på att utbilda en till anställd till att hjälpa till 

med det. ”Man skulle vilja mer, lägga in mer boktips och så va. Men det hinner man 

inte”. 
 

Gällande uppmuntran till att utföra specifika arbetsuppgifter menar Vilhelm att han 

främst uppmuntrats till att vidareutveckla sina egna intressen. 
 

”Jag har ju fått alltså som det här serieintresset, det har ju min chef uppmuntrat mig till 

då. De har ju skickat mig till den här seriefestivalen i Stockholm och lite sådana saker. 

Alltså fortbildning i detta då så att jag ska jobba med det”. Han menar att 

bibliotekariernas egna specialintressen uppmuntras på hans bibliotek och att de i bästa 

fall kan leda till just fortbildning. 
 

Vilhelm har tilldelats arbetsuppgifter han ej haft tidigare erfarenhet av och nämner då 

sitt ekonomiska ansvar som exempel. Han väljer dock att förtydliga att han blev 

tillfrågad och valde att tacka ja, att det inte rörde sig om något slags tvång. Trots att han 

inte hade någon tidigare erfarenhet av det såg han det som en utvecklande och positiv 

upplevelse och säger att det alltid är kul att lära sig något nytt. 
 

Enligt Vilhelm finns det inga manliga eller kvinnliga arbetsuppgifter på hans bibliotek, 

men han berättar att han och hans kollegor brukar skämta om könsmärkta 

arbetsuppgifter och om något mer praktiskt ska utföras, exempelvis flytt av hyllor eller 

byte av glödlampor, brukar kollegorna föreslå på skämt att han ska göra det eftersom 

han är man. Han betonar dock att det just är skämtsamt. 
 

När vi frågar om Vilhelm tycker att det finns möjlighet för honom att avancera svarar 

han att det alltid finns lite, exempelvis om han skulle vilja bli enhetschef. Dock verkar 

det som att avancemang är en smula riskabelt inom hans kommun. Hans bibliotek ligger 

under stadsdelsförvaltningen, vilket skulle kunna innebära att man som chef är ansvarig 

för andra enheter än biblioteket. ”Och det är väl kanske inte det man har tänkt sig när 

man en gång har pluggat till bibliotekarie va”. Med det i åtanke verkar Vilhelm inte 

särskilt intresserad av avancemang. Möjlighet finns dock, menar han. Han har heller 

aldrig känt sig hindrad att vare sig avancera eller utföra specifika arbetsuppgifter. 

Vilhelm har aldrig upplevt speciella förväntningar på sig från användarna utifrån sin 

könstillhörighet, men däremot utifrån sina speciellintressen. Eftersom han har gjort sig 

känd på sitt bibliotek för sitt serie- och musikintresse kommer serie- och musikälskarna 

främst till honom. Han har aldrig märkt att användarna skulle söka sig specifikt till en 

viss bibliotekarie på grund av dennes könstillhörighet, utan säger att det möjligtvis kan 

vara så att användarna undviker de som är nyanställda och istället väljer en bibliotekarie 

de pratat med förut. Vilhelm har heller aldrig märkt att manliga respektive kvinnliga 

användare skulle behandla honom olika. 
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Hans, 51 år 

 

Hans är 51 år gammal och har jobbat som bibliotekarie i 10 år. Han jobbar på ett 

bibliotek där han är ensam fastanställd man, med fyra kvinnliga bibliotekarier, en 

kvinnlig assistent och en manlig vikarie. Han började som barn- och 

ungdomsbibliotekarie, men gick efter sex år över till att vara vuxenbibliotekarie då han 

tyckte att energin efter några år inte räckte till för barnverksamheten. Fast han tillägger 

att han fortfarande till viss del jobbar med barn, eftersom hans arbetsplats är ett litet 

bibliotek där bibliotekarierna får vara lite “allround”.  
 

När vi frågar Hans hur det kommer sig att han jobbar på just folkbibliotek svarar han 

snabbt och säkert att det är för att han trivs bäst där. Han förklarar att han har ett brett 

litteraturintresse men att han inte är särskilt akademisk som person och att han inte vill 

specialisera sig på forskning, därför föredrar han folkbibliotek framför högskole- och 

sjukhusbibliotek. “Utan jag tycker att det är mycket trevligare att vara ute i, missförstå 

mig rätt, bland verklighetens folk och se till att de kan få någonting”. 
 

Det Hans tycker är roligast med bibliotekarieyrket är mötet med människor. Framförallt 

gillar han att det är frivilligt och att folk går dit av egen vilja, och inte av tvång. Han 

jämför det med sin tid i vården och menar att där är ingen av egen vilja, utan för att de 

behöver hjälp. I jämförelse med det tycker han att bibliotekarieyrket är jätteskönt: 
 

Jag öppnar en dörr och säger ”välkommen hit! När du kommer hit så tar vi hand 

om dig.” Ingen kommer hit av tvång. Jag jobbade ju alltså över 20 år i vården, och 

vården kommer man inte till om man inte behövde va. Och det är jätteskönt. Att få 

vara en del i samhället som bygger mycket på frivillighet. Där ingen blir tvingad, 

möjligtvis en och annan skolelev. [...]Men man kommer hit frivilligt och får ta del 

av det här helt gratis.  
 

Det som Hans tycker är sämst med yrket är däremot lönen. Han säger att hög lön aldrig 

varit någon primär sak för honom, men menar att de helt klart är underbetalda och att de 

åtminstone hade varit trevligt med lön efter förtjänst. Speciellt tycker han att det känns 

tråkigt med en såpass låg lön efter att ha tagit en relativt lång utbildning med 

magisterexamen.  
 

När vi frågar om Hans tycker att yrket påverkas av att ett kön är i majoritet blir han 

fundersam en stund. Sedan konstaterar han bestämt att det nog inte spelar någon större 

roll. Han tror att det kanske skulle kunna vara betydelsefullt för låntagarna om 

könsfördelningen var jämnare blandat, men tillägger att det är sådant som är svårt att  

veta säkert. Exempelvis hänvisar han till att de på hans bibliotek har en stor andel 

manliga låntagare, men att det är omöjligt att veta hur detta hade påverkats om de haft 

fler eller färre manliga bibliotekarier. Han jämför även med sin tid inom vården och 

menar att i bibliotekarievärlden är inte könskillnaderna lika markanta. “Eftersom alla har 

samma eller liknande utbildningar och man är mera på ett likvärdigt plan. Redan från 

start. Det blir liksom inga inbyggda hierarkier i verksamheten”. 
 

Hans åsikt om den ojämna könsfördelningen är att det alltid är eftersträvansvärt att ha en 

så jämn könsfördelning som möjligt, oavsett yrke. Tanken på renodlade mans- och 
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kvinnoyrken tycker han är förlegat och han anser att samhället måste tänka radikalt. 

Hans säger också att om kvotering är det som krävs för att göra könsfördelningen 

jämnare så bör det utföras. Dock tycker han att biblioteksvärlden är ganska förskonad 

från problematik orsakad av den ojämna könsfördelningen, åtminstone på hans 

bibliotek. 
 

När det kommer till arbetsuppgifter håller Hans på med lite av allt. ”På ett relativt litet 

bibliotek som det här pillar du ju i varenda burk”. Han menar att han både har tilldelade 

och självvalda arbetsuppgifter; att han har möjlighet att styra upp verksamheten, frihet 

under ansvar. Om han någonsin känt sig uppmuntrad till att utföra specifika 

arbetsuppgifter har det varit i form av positiv respons på lyckade tillställningar, då både 

från chefen och också användarna. 
 

När vi frågar Hans om han tycker att det finns arbetsuppgifter på hans arbetsplats som är 

manliga respektive kvinnliga svarar han snabbt nej och förklarar att de alltid försöker 

vara könsneutrala på hans bibliotek. Dock är han övertygad om att lönen är ett resultat 

av att yrket varit kvinnodominerat så länge. 
 

Hans tycker inte att han har möjlighet att avancera, men har aldrig känt sig direkt 

hindrad från att göra det. När vi frågar varför han tror att det inte finns möjlighet för 

honom att avancera svarar han att han tror att det inte ligger i yrkets natur. ”Nej men jag 

tror ju att det beror på yrkets själ och status över huvud taget. Jag tror det ligger inbyggt. 

Att det ska inte vara för stora skillnader och så”. 
 

Han tycker sig inte ha upplevt några direkta hinder att utföra specifika arbetsuppgifter 

heller. Om det någonsin varit så har det varit på grund av bristande resurser och tid, 

snarare än att någon satt direkt stopp. Både när det gäller förväntningar på sig från 

användarna utifrån hans könstillhörighet och olika behandling från manliga och 

kvinnliga användare säger Hans att det är svårt att veta. Han menar att det är klart att det 

kan vara så, men det är inget han kan bevisa och han försöker låta bli att tänka på det 

sättet. ”Jag försöker undvika att tänka så. För jag tycker att det tänks för mycket på det 

på andra håll å jag tror att någon gång måste vi bestämma oss. Att nu får det vara slut 

med det här tramset”. 
 

Jonathan,  52 år 

 

Jonathan är 52 år gammal och har jobbat som bibliotekarie i 22 år. Han jobbar som 

barnbibliotekarie och har varit på samma bibliotek i många år nu, även om han i början 

var på några olika filialer. 
 

Jonathans familj tyckte att det var bra när han valde att bli bibliotekarie, eftersom han 

behövde ett jobb. Dock menar han att som första akademikern i familjen blev han lite av 

en ”främmande fågel”. Annars var de positiva och menade att det säkert var ett bra yrke, 

framför allt eftersom han alltid gillat böcker. Den enda negativa reaktionen fick han från 

en kompis i sin umgängeskrets. ”Någon sa så här när jag kom in på BHS: kommer du 

ihåg han i Huddinge, den där bibliotekarien. Han var så jävla bitter. Är det bara bittra 

akademiker som blir bibliotekarier?” 
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Det Jonathan tycker är bäst med att vara bibliotekarie är bland annat att få jobba med 

människor och det som ligger nära hjärtat. När vi däremot frågar vad som är sämst med 

yrket svarar han snabbt att det är den låga lönen. ”Ni är trasakademiker, varsågod, ni 

kommer vara det”. Han tycker att lönen framför allt är tung jämfört med studieskulden 

och säger att det tar tid att få upp lönen. 
 

Ursprungligen hade Jonathan tänkt jobba på högskolebibliotek, men han ändrade sig. 

Han berättar att när han utbildade sig till bibliotekarie var utbildningen uppdelad i två 

linjer, en för folkbibliotekarier och en för forskningsbibliotekarier. ”Men det var en 

sådan tråkig föreläsare från forskningsbibliotek att jag tänkte: Herre gud, är det man 

håller på med och sådan man blir så… nej. Då blev jag folkbibliotekarie istället”. 

När vi börjar prata om könsfördelningen på Jonathans arbetsplats berättar han att alltid 

jobbat på bibliotek med andra manliga bibliotekarier. På några av de tidigare 

arbetsplatserna har fördelningen till och med varit jämn, och han berättar att hans 

tidigare chef hade som uttalat mål att anställa lika många kvinnor som män. I och med 

detta har han svårt att uttala sig om hur den obalanserade könsfördelningen påverkar 

arbetsplatsen. Dock berättar han att när han började som barnbibliotekarie var han en 

utav två i länet. 
 

När vi frågar Jonathan hur det var att vara manlig barnbibliotekarie i början av 90-talet 

berättar han om en diskussion han hade med en bekant som är kvinnlig präst. 

Vederbörande hade sagt att som kvinnlig präst måste hon vara ”mycket mer präst” än de 

andra prästerna. Jonathan menar att han upplevde det på samma sätt, att han var tvungen 

att vara mycket mer barnbibliotekarie för att rättfärdiga sin existens. Han upplevde 

också att han ofta var tvungen att förklara både att han var förälder och att han jobbat 

med barn tidigare. ”De som var jobbigast var BVC. För där ville de inte ens prata med 

mig från början”. 
 

Gällande om hans arbetsuppgifter är tilldelade honom eller självvalda menar Jonathan 

att det är lite både och. Just att han är barnbibliotekarie är tilldelat, men han anser att 

han har möjlighet att utforma sin tjänst och utveckla sina intressen.  

Jonathan anser inte att det finns arbetsuppgifter på hans bibliotek som är manliga eller 
kvinnliga, men konstaterar att det är lättare för honom att bära tunga boklådor än för de 

kvinnliga kollegorna. ”Men det är mer en ergonomisk fråga och inte en könsfråga”. 

Tillägger han. Han menar också att det kan finnas en tendens till att han som man oftare 

springer och exempelvis hämtar hammare om det är något praktiskt som ska ordnas. 

När vi är inne på diskussionen om könsmärkta arbetsuppgifter kommer Jonathan att 

tänka på hur det var att vara manlig barnbibliotekarie under 90-talet. Han återkommer 

till hur dålig hans kontakt med BVC var, och börjar minnas hur klimatet ändrades till 

det sämre efter en otäck pedofilhistoria som utspelade sig på en förskola i en stad i 

samma län. 
 

Någonstans blev jag nerfrågad: Jag kände mig ifrågasatt i den gruppen. Varför 

jobbar DU med barn? […]Det uppmärksammades mycket och det minns jag att 

jag upplevde som mycket jobbigt. Men jag vet inte hur mycket av det som jag 

kände inom mig själv, eller om det fanns några blickar på mig. Fanns det några 

blickar? 
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Jonathan förklarar dock att det var länge sedan och att klimatet har ändrats till det bättre. 

Han säger också att efter så många år inom yrket har han slutat bry sig om vad andra 

eventuellt tycker och han känner sig mycket mer självklar i sin yrkesroll. Trots detta 

menar han ändå att varje gång det händer något liknande, att barn blir sexuellt utnyttjade 

av män, fylls han med ett obehag. 
 

Varje gång tänker man, jaha nu kommer det att ta ännu längre tid att få in män i 

barnomsorgen, för de behövs där. De behövs verkligen där också. För det finns ett 

mansbehov ute i skolorna, av och till. De söker förebilder, ja eller män att ta 

kontakt med. 
 

Jonathan menar att det finns möjlighet för honom att avancera, exempelvis till 

bibliotekschef, men det är inget han har något intresse av då han tycker att han är för 

snäll och konflikträdd. Ett för honom mer aktuellt sätt att avancera är istället att få mer 

inflytande i sin tjänst och möjligheten att kanske få något högre lön efter sin prestation. 

Han har heller aldrig känt sig hindrad att avancera. Det enda hinder han har känt från att 

utföra specifika arbetsuppgifter har varit när det inte funnits tillräckligt med resurser för 

det. Dock menar Jonathan att det inte alltid nödvändigtvis är negativt att bli ”hindrad”. 

”Det finns inget negativt för mig att bli hindrad, utan man måste ibland tänka efter en 

gång till”. 
 

När vi frågar om Jonathan någonsin känt att användarna har specifika förväntningar på 

honom utifrån hans könstillhörighet svarar han att det kan vara lite irriterande när vuxna 

låntagare tror att han ska vara bra på teknik, eftersom han personligen är ointresserad av 

det. Han säger också att när det är stökigt i biblioteket kan det lätt bli så att användarna 

går och säger till honom först. 
 

På frågan om manliga och kvinnliga användare behandlar honom olika gör Jonathan 

först en särskiljning mellan vuxna användare och barn. Han konstaterar att barnen inte 

bryr sig om vilket kön han har, utan går efter individ och vem de redan känner. Däremot 

menar han att vuxna kvinnliga användare gärna söker sig till just honom som man. “Jag 

har tanttycke. Tanter går gärna till en manlig bibliotekarie. På något sätt kanske man 

verkar förtroendeingivande. Farbröder behöver verkligen inte gå till manliga 

bibliotekarier utan de tycker kanske snarare att det är trevligt med en söt tjej i disken”. 
 

Han börjar med att förklara att han tror att han för det mesta får samma sorts frågor som 

sina kvinnliga kollegor, men tillägger sedan också att vissa användare visar en tendens 

att tro att de manliga bibliotekarierna ”kan” och vet mer än de kvinnliga. Han nämner 

också att om han suttit i lånedisken parallellt med någon av sina kvinnliga kollegor har 

det ibland känts som att han fått mer kunskapsfrågor medan den kvinnliga kollegan fått 

mer frågor om skönlitteratur. Dock väljer han att förtydliga att det inte nödvändigtvis 

alltid beror på kön, utan kanske på vem som varit där längst och vad låntagaren har för 

relation till vederbörande. 
 

Herbert, 38 år 
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Herbert är 38 år och har jobbat som bibliotekarie i 10 år. Han började som 

barnbibliotekarie men gick sedan över till att ansvara för vuxenavdelningen. Biblioteket 

han jobbar på har just nu två bibliotekarier anställda, en manlig och en kvinnlig. 

När vi frågar Herbert hur hans familj och umgängeskrets ser på att han valde att bli 

bibliotekarie svarar han att hans umgängeskrets inte hade några synpunkter på det. Hans 

fru tyckte att det var ett jättebra val. Herberts fru är lärare, och de är båda överens om att 

det var bra att Herbert valde att bli bibliotekarie istället för att fortsätta med 

lärarutbildningen. Herbert menar att han inte tar med sig jobbet hem på samma sätt som 

hon. Herbert biologiska familj, som han väljer att kalla sin före detta familj eftersom 

han nu bildat sin egen familj med fru och barn, kan ibland skämta med honom om att 

han “nu minsann är akademiker”. Herbert är den första akademikern i sin familj, därför 

skämtar de ibland om att han som akademiker borde ha andra politiska åsikter än de han 

har.  

 

Herbert väljer att dela upp frågan om vad som är bäst med att vara bibliotekarie i två 

delar; nämligen vad han tycker är bäst med sin anställning och vad han tycker är bäst 

med yrket i sig. Det han tycker är bäst med sin anställning är att han har stor frihet att 

utforma verksamheten och tjänsten som han vill. 

“Jag kan, ”komma och gå som jag vill”. Jag har mer eller mindre fullständigt förtroende 

från min nuvarande chef, och jag känner ingen stress och press på mig”. 
 

Att biblioteket ligger på en liten ort är dessutom något han uppskattar, han tycker att det 

leder till att det inte ställs så stora krav på dem. “Det krävs inte så mycket för att lyckas 

här”. Han menar att det bästa med yrket är att han får ägna sig åt kultur, och främst den 

kultur som intresserar honom. 
 

Det Herbert tycker är sämst med bibliotekarieyrket är att det är ett kulturarbete. Han 

upplever att kulturen nedprioriteras ekonomiskt eftersom man inte kan tjäna pengar på 

dem. “Det är så svårt att se de direkta cashen trilla in, för det gör det aldrig va”. Herbert 

tror att biblioteken ger en ekonomisk vinst i form av välmående och nöjda medborgare, 

men menar att det inte är den sortens ekonomisk vinst som prioriteras.   
 

När vi frågar Herbert om han tycker att yrket påverkas av att ett kön är i majoritet säger 

han att påverkan inte går att förneka, det vore som att säga att “jorden plötsligt slutat 

snurra”. Men han menar att han märkte av påverkan mycket mer när han började för tio 

år sedan och var ensam man bland många kvinnor som alla var över 50 år. Han säger att 

han anställdes mer eller mindre som en kvotering, även om ingen någonsin skulle 

erkänna det, själv är han dock emot kvotering. Meningen var att han skulle vara en 

motvikt till de äldre kvinnorna och att han skulle locka ungdomar till biblioteket. 

Herbert upplevde det i början som att kollegorna antog en närmast moderlig roll 

gentemot honom. “De tyckte på ett eller annat sätt att man får se mellan fingrarna 

litegrann med den där Herbert, för han är ju trots allt bara en liten pojk”. Men allt 

eftersom att Herbert blivit äldre, kollegorna försvunnit eller bytts ut av en yngre, 

kvinnlig bibliotekarie menar han att skillnaden suddats ut. Han säger att han varken blir 

negativt eller positivt särbehandlad för att han är man. Jag märker inte att jag blir mera 

åtlydd eller betrodd för att jag är kille. Dock tillägger Herbert efter en stund att han inser 

att det finns situationer då det är en fördel att vara man. “Vissa låntagare har större tillit 
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för mig för att jag är man, jag upplever det så. Är det stökigt på biblioteket så blir jag 

mer åtlydd för att min röst är barskare, vilket beror på att jag är karl”. 
 

Herbert är med som representant i fackföreningsförbundet DIK och sitter därför med 

under löne-diskussioner, och jag får en jättebra lön då jag är första bibliotekarie  
 

Herbert håller sig neutral till frågan om vad han tycker om könsfördelning, då han anser 
att han har för lite kunskap i hur den ser ut. Dock säger han att det är olyckligt att en 

grupp ska ha majoritet när bibliotekarier ska representera hela samhället. 

Bibliotekarieyrket är nog av tradition ett kvinnoyrke. Han säger att han tror att den 

manliga gruppen av bibliotekarierna ökar, men han tror att det kan vara så att många går 

vidare till att vara chefer. Han tror inte att bibliotekarier blir det för att göra karriär, och 

de som vill göra karriär, jobbar inte kvar i lånedisken. “Jag har inget intresse av att bli 

chef, jag trivs i lånedisken!” Innan jag började var det äldre kvinnor som jobbade här, 

men det var negativt för biblioteket blev mer riktat mot den inriktningen.  
 

Han har upplevt att det förväntades av honom att ta över en kultursekreterartjänst när 

denne gick i pension, något han absolut inte ville. Förväntningen kom dock från den 

dåvarande kultursekreteraren, och inte från chefen. Men han fick stanna kvar på sin 

tjänst.  
 

Jag uppmuntras av min chef att utföra uppgifter som hon tycker att jag gör bra. När 

datorerna krånglar så uppmuntrar kollegorna honom att fixa dem genom att påpeka att 

han är så duktig på det.  
 

När det gäller manliga/kvinnliga arbetsuppgifter så anser han inte att det finns sådana 

mönster. Däremot har han en förkärlek för att flytta möbler och hyllor, och då upplever 

han att han får vara ensam att bära. Han vill poängtera att han inte tror att de övriga på 

hans arbetsplats låter bli att hjälpa honom, för att de är kvinnor eller män utan snarare 

att det beror på att individerna är ovilliga till det. Sen tror han att möblering och så 

kanske är en mer kvinnlig egenskap med estetik och design. 
 

Herbert anser att det finns möjligheter för honom att avancera. Han är dock inte 

intresserad av att avancera men om han vore det kan han bli antingen bibliotekschef, 

sektorchef eller kommunchef. “Fast vad är att avancera inom mitt yrke?  Jag är dock 

inte av åsikten att ett större lönekuvert att jag bestämmer över mer människor betyder 

inte nödvändigtvis att jag avancerat [...] Så länge jag “säljer” böcker, så anser jag att jag 

avancerat”.  
 

Han har redan avancerat lite, lönemässigt får han mer nu när han är första bibliotekarie, 

än när han var barn och ungdomsbibliotekarie. “Men karriärmässigt har jag inte klättrat 

mycket”. Men han har aldrig blivit hindrad att avancera. 
 

Herbert beskriver att han har en manlig användare som endast kommer till honom för att 

han ska välja ut böcker till honom. Han vill inte ha böcker från kvinnliga författare och 

Herbert tror att han kommer till honom för att han är man. Han säger sen att han har två-

tre användare som är “på det viset”. Han upplever att männen blir glada för en man i 

lånedisken medan en kvinna uppskattar en kvinna i lånedisken. När Herbert började 

jobba så tyckte högstadieungdomarna att han var “cool” då han nästan var lika gammal 
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som de, och han hade länge ett tjejgäng som kom mycket till biblioteket, och som till 

och med frågade efter hans telefonnummer. Han tycker inte att han blir behandlad 

annorlunda för att han är man utan för att han är ung.  
 

När vi frågar om han har något att tillägga så börjar han att diskutera hur det är att 

komma in i en grupp som ensam man när den gruppen består av äldre kvinnliga 

bibliotekarier. Han säger att man inte blir tagen på allvar, och att det inte förväntades att 

han skulle kunna något. Han säger att bibliotekarierna då sagt: 
 

Du är en pojk och du kan ju sitta där och säga vad du tycker vi ska göra, men vi är 

riktiga bibliotekarier och vi vet bättre. Det blir nästan som den där känslan när 

kvinnor försöker göra sig hörda i exempelvis styrelsesammanhang: Ja, och nu har 

Majbritt sagt vad hon tycker där borta, och så fortsätter vi med dagordningen och 

tar tag i de riktiga problemen, lite så har jag känt det i bibliotekssammanhang[...]  
 

Berit, 49 år 

 

Berit har jobbat som folkbibliotekarie i tio år. Innan dess jobbade hon som 

förskolelärare i 13 år, men efter att ha “gått in i väggen” kände hon att det var dags för 

karriärsbyte. Det började smått med att hålla i sagostunder och inställning av böcker i 

hyllorna, och efter tre år skaffade Berit bibliotekarieutbildning på högskolan. 
 

När vi frågor hur familj och bekanta reagerade på hennes val att bli bibliotekarie svarar 

Berit att hon bara mötts av positiva reaktioner. Hon förklarar att hon är den första 

akademikern i sin familj och att hon i och med detta gjort en klassresa, från arbetarbarn 

till akademiker, och att hennes familj är glada och stolta över henne. Huvudsaken för 

henne är dock att hon själv trivs. 
 

Det Berit beskriver som det roligaste med bibliotekarieyrket är mötet med människor. 

Det var något hon hade erfarenhet av från sitt tidigare yrke, mötet med barn och 

föräldrar, och hon ser bibliotekarieyrket som en fortsättning på detta. Det enda Berit 

anser negativt med bibliotekarieyrket är att det är lågavlönat, framför allt med tanke 

utbildningens längd. Hon tillägger att hon tror att yrket hade haft högre lön om det hade 
varit fler män. 
 

Berit har alltid jobbat mycket med kvinnor och hon trivs med detta. I och med det 

menar hon att hon personligen inte blir påverkad av att bibliotekarieyrket är 

kvinnointensivt. Hon berättar dock att hon har en väninna som jobbar inom ett yrke med 

mestadels män och väninnan menar att det blir “mindre tjafs” med män. ”Det blir ju en 

mer rak kommunikation och det blir inte så mycket skitsnack”. 
 

Dock betonar Berit att det absolut inte behöver innebära att det skulle bli en förbättring 

om det var fler män inom branschen. Något annat hon nämner är att utbudet antagligen 

skulle spegla låntagarna om det var fler män. ”Ja, det är ju som man säger, man ska inte 

fastna i könsroller män är ju lite mer för teknik och IT och tjejer är mer hem, pyssel, 

mat. Alla är ju inte sådana”. 
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På Berits arbetsplats jobbar bara kvinnor, men det finns en manlig praktikant som 

hjälper till och ställer upp böcker. När vi är inne på ämnet könsfördelning på 

arbetsplatsen konstaterar hon att det vore bra med fler killar på arbetsplatsen. ”Vi ska ju 

spegla samhället som vi jobbar mot och de användare vi möter”. 

Hon är inte övertygad om att det skulle komma fler män till biblioteket om det var fler 

manliga bibliotekarier, men tror ändå att det kanske skulle finnas en möjlighet. En 

annan fördel Berit skulle kunna se med en jämnare könsfördelning är när det gäller 

läsfrämjande arbete för unga. ”Där kommer den medelålders bibliotekstanten och ska få 

pojkar att läsa. Hur ska man nå killar?” 
 

Berit har ofta fått arbetsuppgifter tilldelade till sig. Hon beskriver det som att när man 

går vägen från biblioteksassistent till heltidsanställd kommer det upp nya 

arbetsuppgifter då och då. Oftast har det varit arbetsuppgifter hon ”tagit över” från 

kollegor, exempelvis när de gått i pension. Ett exempel på uppgifter hon tilldelats är 

fjärrlån, något hon numera håller på med mycket. Det var en uppgift hon fick ta över 

från en kollega. ”Sen flyttade bibliotekschefen över allt på mig. Och det har funkat bra, 

men det bara blev så”. 
 

När det gäller uppmuntran till att utföra specifika uppgifter kommer uppmuntran just 

från chefen. Berit förklarar att det kan vara så att hon presenterar en idé för chefen, och 

om chefen tycker att det är en bra idé uppmuntras hon att utföra det. 

När vi frågar om Berit blivit tilldelad uppgifter hon ej haft erfarenhet av innan förklarar 

hon att katalogiseringen var ett stort steg. Det är inget hon hade utbildning inom sedan 

innan, vilket gjorde upplevelsen mödosam. ”Jag tyckte katalogisering var svårt, allt är 

svårt i början men när man tragglat det ett tag går det bra. Jag fick hjälp av 

bibliotekschefen men jag kände väl att jag velat ha mer än så, kanske någon kurs på 

högskolan”. Dock tillägger hon att katalogiseringen var ny och svår för alla, och inte 

enbart för henne. ”Vi gick från stentavlor till högteknologi”. 
 

Enligt Berit finns det inga manliga eller kvinnliga arbetsuppgifter på hennes bibliotek. 

Det enda hon kan tänka på är att det kan finnas praktiska fördelar med män när det 

gäller tunga lyft. Hon berättar att distribuering av boklådor till exempelvis servicehem 
var tungt både för rygg och handleder. Berit menar att det finns möjlighet för henne att 

avancera, exempelvis om hon skulle vilja bli bibliotekschef eller förstabibliotekarie på 

ett något större bibliotek än det hon jobbar på. Dock har hon inget personligt intresse av 

det då hon varit chef inom sitt tidigare jobb, något hon menade blev för tufft i längden. 

Hon har däremot aldrig känt sig hindrad att avancera, det är bara något hon inte har 

intresse av. ”Nej, jag känner mig inte hindrad, det är ju mitt eget val med folkbibliotek, 

jag trivs ju här”. 
 

När det kommer till förväntningar baserade på könstillhörighet säger Berit att ibland 

känns det som att de kvinnliga användarna förväntar sig att hon ska förstå dem och läsa 

samma saker som dem, bara för att de båda är kvinnor. ”Som ett exempel; Tjejer läser 

kärleksromaner, och det är det sista jag läser”. Hon känner också att män kanske inte 

tror att hon ska förstå sig på teknik så bra. Men annars menar Berit att användarna har 

samma förväntningar och behandlar henne på samma sätt, oavsett kön. 
 

När vi slutligen frågar Berit om det är något hon vill tillägga eller förtydliga börjar hon 

diskutera chefskap. Hon tror att män kanske snabbare blir chefer för att de är mer 
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drivande medan kvinnor är försiktiga, och att kvinnor kanske tänker sig för och 

begränsas mer av att skaffa familj. ”Sen är det ju en sådan sak, om du skiljt dig och är 

ensamstående mamma, hur lätt är det att vara chef då? Det är ju säkert ingen 40-

timmarsvecka”. 
 

Viveka, 64 år 

 

Viveka är 64 år gammal och har jobbat som bibliotekarie sen 70-talet. Ursprungligen 

såg hon inte bibliotekarieyrket som något drömyrke utan hade en museiutbildning i 

botten men hade svårt att få fasta jobb inom den verksamheten och valde då att byta 

spår.  
 

Det Viveka tycker är bäst med bibliotekarieyrket är att det är ett tacksamt jobb där hon 

möts av nöjda låntagare. ”Folk är alltid nöjda. Man upplever aldrig missnöje!” Det 

Viveka tycker är sämst med bibliotekarieyrket är lönen. 
 

Viveka tycker att det är svårt att avgöra i vilken grad yrket påverkas av att ett kön är i 

majoritet. Hon börjar spekulera, men den första konkreta påverkan hon kommer att 

tänka på är inköpsförslagen, vilket hon oftare tycker kommer från kvinnor och som på 

så sätt då även gör biblioteket “kvinnligare”. 
 

På Vivekas bibliotek är alla bibliotekarier kvinnor. Det finns en manlig 

bokbusschaufför, men han har ingen bibliotekarieutbildning. Den ojämna 

könsfördelningen inom yrkeskåren är något hon menar är negativt. “Det måste ju vara 

negativt att vi är mer kvinnor i majoritet för lönerna hade nog varit bättre med fler män i 

yrket”. 
 

Hon menar dock att det är svårt att veta om en arbetsplats blir sämre för att det är bara 

män eller bara kvinnor på den, utan tror att det kan bero mycket på individerna i sig. 

Viveka menar att hon efter alla sina år i yrket får välja de flesta av sina arbetsuppgifter 

och att det inte är mycket hon tilldelas. ”När man har jobbat så himla länge som jag så 

blir det ju att man får ju det man vill göra”. Hon håller på mycket med fjärrlån och 

inköp och tycker att det är väldigt roligt arbete. 
 

Uppmuntran till att utföra specifika arbetsuppgifter är inget Viveka upplever. Hon säger 

snarare att med åren utkristalliseras vem som är bra på vad och att arbetsfördelningen 

därmed sker naturligt efter det. “Man får sina roller och specialiteter, man vet att du är 

bra på det och du är bra på det”.  
 

I och med att det inte finns några manliga bibliotekarier på Vivekas bibliotek säger hon 

att det inte finns arbetsuppgifter där som hon anser är manliga eller kvinnliga. Hon 

menar att om det hade funnits manliga bibliotekarier på hennes arbetsplats hade det 

kanske funnits könsmärkta uppgifter, men att det är omöjligt att veta. Viveka anser att 

hon har möjlighet att avancera inom sitt yrke, och har till och med gjort det vid några 

tillfällen. “Jag har avancerat men jag har retirerat igen. I omgångar har chefen 

försvunnit av olika anledningar och då har jag fått gå in som chef”.  
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Trots att hon har prövat på att vara chef är det inget hon är intresserad av. Hon har dock 

aldrig känt sig hindrad att vare sig avancera eller utföra uppgifter. Viveka menar att hon 

aldrig känt specifika förväntningar på sig i sin yrkesroll utifrån hennes könstillhörighet, 

utan säger snarare att dessa förväntningar finns på henne i vilken situation hon än är. 
 

“Man blir behandlad som kvinna utifrån vilken situation som än är, så att ta det bara 

ifrån jobbet, bara för att man är kvinna, så finns det förväntningar att man ska vara på 

ett visst sätt bara för att man är kvinna”. Hon betonar dock att det inte är alla som har 

specifika förväntningar på henne utifrån hennes könstillhörighet, utan att det är vissa 

individer som är fast i könsrollstänkandet. 
 

Mimmi, 30 år 

 

Mimmi är 30 år och har jobbat som bibliotekarie i 6,5 år. Hon blev heltidsanställd 

ganska direkt efter sin bibliotekarieexamen och har varit på samma bibliotek sen dess. 

Just på hennes bibliotek är könsfördelningen mellan bibliotekarierna jämn, de är en 

manlig och en kvinnlig bibliotekarie. Mimmi har ansvar för barn och 

ungdomsavdelningen. 
 

Anledningen att Mimmi ville bli bibliotekarie var att hennes förälskelse för böcker. 

Folkbibliotekarie var Mimmis förstahandsval. Hon jobbar på orten hon växte upp på, 

och precis när hon blev färdig med utbildningen blev hennes drömtjänst tillgänglig och 

hon fick den. Varken Mimmis familj eller vänner hade något emot hennes val  att bli 

bibliotekarie. Den enda negativa kommentar hon fick på sitt karriärsval var från en av 

sina gymnasielärare. “Jag hade en lärare i gymnasiet som sa: VA! ska du bli 

bibliotekarie, det passar ju inte dig. Nej det var väl en tid, sista året i gymnasiet som jag 

gick omkring med slitna jeans, collegetröja och keps, jag såg väl inte ut som en 

bibliotekarie”. 
 

Det Mimmi tycker är allra bäst med bibliotekarieyrket är att hon får så mycket boktips. 

Hon gillar också att träffa människor, och menar att det känns fantastiskt när en 

användare gillat en bok hon rekommenderat. “Då vet jag att jag lyckades förmedla min 

läskänsla. Till människan, och att den får uppleva något som är bra som jag tycker är 

skitbra”. Det Mimmi tycker är sämst med bibliotekarieyrket är dels den låga lönen och 

dels att det blir en pågående kamp med kommunpolitikerna för att hävda bibliotekens 

vikt. “De ser inte vikten av kultur och bibliotek. Utan de tycker att det ska sparas pengar 

på biblioteken och att det är enkelt att spara in på det i jämnförelse med skolan. De 

fattar inte att skolan och biblioteken ihop och hur viktiga biblioteken är för barns läs- 

och skrivutveckling och för att de sedan ska läsa böcker senare i livet”. Just den kampen 

menar Mimmi är tung och tråkig stundvis. 
 

På frågan om huruvida arbetssituationen påverkas av att ett kön är i majoritet kan 

Mimmi kanske inte uttala sig ur bibliotekarieperspektiv i och med att könsfördelningen 

är jämn just mellan bibliotekarier på henne bibliotek. Dock samsas ett antal olika 

verksamheter inom samma lokal, och sammanlagt är kvinnor i majoritet. Mimmi har 

noterat att det ibland kan vara lite problematiskt. 
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[...] Jag kan ändå inte komma ifrån att vi kvinnor är några hejare på att snacka skit. 

Jag kan inte komma ifrån det. Jag märker det för männen kan hålla sig lite undan. 

Och det är en nackdel. Jag tycker det är bättre om det är blandat faktiskt. Det kan 

ju vara så med att kvinnor gaddar ihop sig mot vissa om det är något, och det 

gäller ju inte bara den här arbetsplatsen. Det gäller alla. 
 

Mimmi förtydligar dock att trots detta anser hon inte att män ska kvoteras, utan tycker 

att folk ska anställas efter kompetens, inte kön. När vi frågar vad Mimmi tycker om 

könsfördelningen på biblioteken säger hon att det är problematiskt att yrket stämplas 

både som ett kvinnoyrke och ett serviceyrke. Hon anser att det inte riktigt tas på allvar. 

“Man säger att man är en bibliotekarie, och att man pluggat i fyra år, då säger de: VA! 

För att låna ut böcker? Ja det har jag gjort. Det förvånar mig fortfarande”. 
 

När vi frågar Mimmi om hon anser att det finns arbetsuppgifter på hennes bibliotek som 

hon anser mer manliga eller kvinnliga svarar hon att allting som har med teknik att göra 

brukar tillfalla hennes kollega. Men hon förklarar att det inte har att göra med att de 

anser att det skulle vara en mer “manlig” syssla, utan det beror på att han är bättre på det 

och har större intresse av det. 
 

Mimmi anser att det finns möjlighet för henne att avancera, i så fall skulle det bli till 

sektorchef. Dock misstänker hon att hon skulle behöva någon ytterligare utbildning, 

exempelvis i ledarskap, innan hon skulle vara kvalificerad för det. Hon menar att det 

skulle kunna bli aktuellt i framtiden, men just nu trivs hon bra i disken där hon har 

kontakt med låntagarna. 
 

Det enda hinder Mimmi känt från att avancera är kommunen hon jobbar i har tagit bort 

bibliotekschefstjänsten och ersatt den med en sektorchefstjänst. I och med detta 

upplever hon att det uppstått ett för stort glapp som leder till att hon med sin 

bibliotekarieutbildning kanske inte räknas som tillräckligt kvalificerad. Men hon har 

aldrig känt sig aktivt hindrad från avancemang av någon, och har ej heller känt sig 

hindrad från att utföra specifika arbetsuppgifter. Möjligtvis menar hon att det kan ha 

funnits situationer där uppgifter tilldelats till någon annan för att vederbörande haft mer 

erfarenhet eller ansetts bättre lämpad, men hon kommer inte på något exempel. 

Till viss del känner Mimmi att användarna har förväntningar på henne utifrån hennes 

könstillhörighet. Ofta då gällande hennes boksmak. Hon menar att de ofta förväntar sig 

att hon som kvinna ska uppskatta en viss sorts böcker, som i verkligheten inte 

intresserar henne alls.  
 

Mimmi har noterat att manliga och kvinnliga användare behandlar henne olika, men 

menar att det inte egentligen har med hennes yrkesroll att göra utan enbart med hennes 

könstillhörighet. Vissa av de manliga användarna kan ibland ha en nedvärderande ton 

mot henne. Exempelvis kan de kalla henne saker i stil med “lilla gumman”. Mimmi 

säger att det inte är samma sak med de kvinnliga användarna. Ibland har hon fått 

känslan av att de kanske förväntar sig att hon ska dela deras intressen och vara i 

samförstånd med dem bara för att de är av samma kön, men de är inte nedvärderande 

eller förlöjligande på samma sätt som vissa av de manliga användarna kan vara. 
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My, 28 år 

 

My är 28 år och har jobbat som bibliotekarie i två år. Hon har varit heltidsanställd på sin 

nuvarande tjänst i ett år, och innan dess hade hon ett vikariat på ett annat, mindre 

bibliotek. Biblioteket hon jobbar på är ett stadsbibliotek med många bibliotekarier, och 

könsfördelningen är jämn. 
 

Folkbibliotek var inte Mys förstahandsval, utan egentligen hade hon velat jobba på 

forskningsbibliotek. Hon praktiserade på ett forskningsbibliotek under studietiden och 

säger att hon lockas av den miljön, av närheten till högre kunskap. Anledningen att hon 

istället hamnade på ett folkbibliotek var att det blev en tjänst tillgänglig och att hon får 

jobba med mångkultur och integration, något hon brinner för. 
 

När vi frågar My hur hennes familj och umgängeskrets reagerade på hennes val att bli 

bibliotekarie svarar hon att de tyckte att det var passande, eftersom hon alltid gillat att 

läsa. Den enda negativa respons hon fått är från allmänheten, att folk blir förvånade över 

att bibliotekarie är någonting som kräver en akademisk utbildning. My menar att det 

känns som att många inte ser bibliotekarie som ett riktigt yrke. 
 

Det My tycker är bäst med bibliotekarieyrket är att hon får träffa mycket människor och 

att det är variationsrikt. Det My tycker är sämst med bibliotekarieyrket är att hon som 

anställd inom ett serviceyrke får stå ut med mycket missnöje. Hon menar att så fort 

något går fel blir hon personligt ansvarig för det. 
 

Man blir på något sätt en robot som bara får ta all skit. Folk tenderar att inte se en 

som människa, speciellt när något går fel. Och det är ju så i alla serviceyrken, det 

är det tråkigaste, men det hör ju till. Såklart. Men det är väldigt mycket besvikelser 

om boken någon beställt inte kommit den dag man lovat att den ska komma, så är 

det just ditt personliga fel. Då är du inkompetent när du inte klarar av att ta hit en 

bok du beställt. 
 

My menar att hon aldrig riktigt reflekterat på hur yrket påverkas av att ett kön är i 

majoritet. Hennes bibliotek delar lokal med andra verksamheter, vilket innebär att de på 
arbetsplatsen är många män och kvinnor, även om alla inte är bibliotekarier. I 

diskussioner med hennes sambo, som jobbar på en arbetsplats med fler män, har de 

kommit fram till att de på hennes arbetsplats har en mycket mjukare jargong medan de 

på sambons arbetsplats kan vara hårdare mot varandra eller dra grova skämt. ”Här 

skulle man aldrig få för sig att skämta på ett grovt eller opassande sätt. Och det tror jag 

såklart har med manligt och kvinnligt att göra”. 
 

Att könsfördelningen är ojämn inom bibliotekarieyrket ser My som negativt. Hon tycker 

att det alltid är negativt när ett kön är i majoritet och menar att det behövs influenser 

från både män och kvinnor. Hon tror även att kvinnodominansen påverkar yrkets lön. 

“Sen får man ju tänka på att den traditionella bilden inverkar så mycket på löner, 

karriärsmöjligheter och på inflytande och så länge bibliotekarie är ett kvinnodominerat 

yrke så tror jag inte att det finns samma möjligheter, eller att lönerna kommer att öka 

eller så”. 
 

My har bara fått ta över de uppgifter den tidigare bibliotekarien hade.  



53 
 

 

Det är ju helt enkelt ett arv från min företrädare som jobbade med tjänsten i 40 år. 

Jag är väldigt kritisk till det för det är alldeles för mycket ansvar, för ensamt 

ansvar, jag är ju en sådan här typisk kvinnofälla-kvinna som vill göra allting bra. 

Och duktiga flickan-syndromet. Och ytterst dålig på att be om hjälp. Det är också 

svårt, jag vet inte om det har med yrket att göra eller om det är miljön här som gör 

det, men det är ytterst svårt att ändra någonting hur mycket man än pratar om det, 

det gäller inte bara min situation utan andras mer. 
  

My säger att hon hade önskat att hon kunnat få mer stöd. 
 

My tycker inte att det finns manliga respektive kvinnliga arbetsuppgifter på hennes 

bibliotek. Som exempel nämner hon att biblioteket har en supportenhet som är 

bemannad av kvinnor, trots att teknik stereotypt skulle kunna ses som manligt. 

Biblioteket hon jobbar på har dessutom en jämn könsfördelning, men hon nämner att det 

dock nästan enbart är kvinnor som jobbar på barnavdelningen. 
 

När det gäller möjlighet till avancemang tycker My att det finns, men hon säger också 

att hon tycker att hon redan börjat på hög nivå. Många av hennes kollegor fick ta 

deltidstjänster och vikariat under längre tid innan de fick heltidsanställning, så på så vis 

tycker My att hon haft tur. 
 

My upplever att hon ibland blivit hindrad att utföra vissa uppgifter. Hon menar att 

biblioteksvärlden är traditionsstyrd och att det ibland finns en motvilja mot det som är 

nytt, vilket gör att nytänkande projekt kan hindras. “Det är ju just den här traditionen 

som jag talade om innan, det finns en syn på att allt ska ske på ett traditionellt sätt. Ja 

men såhär har vi alltid gjort så vi fortsätter med det för det har alltid funkat. Ideer, 

projekt och sånt som kräver framåtanda och är lite nytt och så, då upplever jag att det 

blir lite stopp där”. 

Förhindret kommer från ledningen enligt My. Dock säger hon att projekt som faller 

inom den traditionella ramen kan få mycket uppmuntran. 
 

Enligt My har användarna förväntningar på henne utifrån hennes könstillhörighet. Hon 

har upplevt att användare anser att hon som kvinna inte kan teknik, och tycker att det 

blir väldigt påtagligt även om det inte är alla som tycker så. Om hon exempelvis sitter i 

disken med en man kan det lätt bli så att vissa, ofta äldre, användare går till den manliga 

kollegan för tekniska frågor. “Det är dessutom jag som har tekniksupporten här, så det 

känns både skrattretande och sorgligt”. 
 

My har också upplevt att manliga och kvinnliga användare behandlar henne olika. Hon 

säger att det finns en tendens hos äldre män att tala nedlåtande med henne, framför allt 

om de är missnöjda. Dock förtydligade hon att det inte är något som gäller alla. 
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BILAGA 4, Arbetsfördelning 
 

Gillian har ansvarat över kontakten med informanter och handledare, formalia, 

referenser och större delen av litteraturgenomgången och transkribering. Hon har även 

jobbat med förslag till vidare forskning. 
 

Sofia har ansvarat för informantutsagorna, huvudsakliga arbetet med analysen, hela 

diskussionen, abstract, slutsatser. 
 

Vi vill poängtera att problemformulering, frågeställning, utförande av intervjuerna, och 

alla större frågor inom arbetet, har vi hjälpts åt med. Vi tycker att arbetsfördelningen 

varit jämn och vi är nöjda med samarbetet. Vi har haft stor hjälp utav varandra då vi har 

kunnat bolla idéer på ett konstruktivt sätt. Dock skall nämnas att vi båda har varit och 

jobbat i alla stycken, inte bara “våra egna” och att det därför är svårt att säga att en 

person gjort allt inom ett stycke.  


