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Inledning 

Försiktigt stiger han in genom bibliotekets port. Det är inte så ofta han går hit. Miljön är på något 
sätt tillrättavisande. För att inte tala om fruntimren bakom disken; surögda och sniptryniga, utan 
färg eller värme.1 

Bibliotekarier är en yrkesgrupp som anses vara på ett speciellt vis och se ut på ett visst sätt. 

Även om den stereotypa bilden av bibliotekarien oftast inte stämmer överens med verklig-

heten lever fördomarna vidare och frodas i bland annat romaner och tecknade serier. 

Bibliotekarieyrket lider också av en låg status och låga löner i förhållande till den utbildning 

som krävs. En av orsakerna till detta är den stora kvinnodominansen inom yrket. Även den 

seglivade stereotypa bilden av bibliotekarien påverkar i förlängningen yrkets framtida status, 

samt lönesättningen.2 

En vanlig bild av bibliotekarien är den som skildras i utdraget ovan. Den kvinnliga 

bibliotekarien framställs som en färglös och argsint kvinna. Också andra kvinnodominerade 

yrkesgrupper såsom lärarinnor, översköterskor och postkassörskor brukar utmålas med 

stereotypa bilder.3 Den kvinnliga bibliotekarien skildras dessutom ofta som en tråkig och 

löjlig folkbibliotekarie, medan bilden av den manlige bibliotekarien, även om den inte är lika 

befäst som den kvinnliga, är lärdomsgiganten.4 Ofta anses det ligga en viss sanning i 

generaliseringarna, vilket gör att djupare kunskap om föreställningarna och fördomarna inte 

söks. Min mening är inte att undersöka sanningshalten i de stereotypa bilderna av biblio-

tekarien, eftersom det viktigaste inte är om bilderna av bibliotekarien stämmer överens med 

verkligheten eller inte, utan vilka konsekvenser de har för yrkets status.  

Som en blivande bibliotekarie med siktet inställt mot informationssamhället och de allt 

högre krav som ställs på bibliotekarier är det tråkigt att ständigt mötas av dessa många gånger 

förlöjligande bilder. En orsak till att jag har valt att studera hur bibliotekarien framställs är att 

jag själv upprepade gånger har bemötts av förvåning och små leenden när jag berättat att jag 

utbildar mig till bibliotekarie. – ”Ska du som är så glad och trevlig bli bibliotekarie?” Jag är 

nyfiken på vad som ligger bakom ett sådant påstående. Vilken är egentligen den vedertagna 

bilden av bibliotekarien?  

 

                                                 
1 Alverfors, Ann-Charlotte (1986) Stjärneklok, s. 114-115. 
2 Bruijns, R.A.C. (1992) Status and image of the librarian: report of a sample survey carried out in twelve 
countries, s. 1f. 
3 Lundgren, Britta (1990) Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska postverket, s. 7. 
4 Thomas, Barbro (1991) ”Status efter lön och kön”, s. 146.  
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Syftet med uppsatsen är således att undersöka föreställningar av bibliotekarien som framförs 

genom romaner och tecknade serier. Vilka teman och karaktärsdrag kring bibliotekarien är 

framträdande? Eftersom könsfördelningen inom bibliotekarieyrket är ojämn och eftersom det 

betraktas som ett kvinnoyrke, är det intressant att undersöka om bilden av bibliotekarien 

färgas av detta faktum. Utifrån ett genusteoretisk perspektiv kommer jag därför att undersöka 

skillnader och likheter mellan hur kvinnliga och manliga bibliotekarier skildras. Existerar det 

möjligen någon kvinnlig motsvarighet till den manlige lärdomsgiganten, samt någon manlig 

motsvarighet till den snipiga kvinnliga bibliotekarien?  

Tidigare forskning 

Bilden av bibliotekarien har ännu inte behandlats särskilt ingående i svensk forskning. Det 

finns flera uppsatser i Biblioteks- och informationsvetenskap som behandlar bibliotekarie-

yrket på något vis. De snuddar vid den stereotypa bilden av bibliotekarien, men gör sedan 

ingen djupare analys av problemet.5 En förklaring till detta är förmodligen att biblioteks- och 

informationsvetenskap är en relativ ny disciplin i Sverige. Denna avsaknad av forskning i det 

aktuella ämnet är dock överraskande då bibliotekarieyrket länge dragits med en töntstämpel, 

samt ständigt och oskäligt utsatts för fördomar och stereotypa avbildningar. En orsak till 

avsaknaden kan vara att en del menar att man genom att uppmärksamma den ofördelaktiga 

framställningen av bibliotekarier bygger på de redan befintliga fördomarna. Andra, liksom 

jag, anser att först då man tittar närmare på och problematiserar stereotypa framställningar av 

bibliotekarier, i ett teoretiskt sammanhang, är det möjligt att se var problemet ligger och vad 

det går att göra åt det. Då det hittills saknats fördjupning i den segdragna stereotypen av 

bibliotekarien anser jag att denna uppsats har stor relevans. 

Greta Renborg har studerat ett flertal undersökningar om hur människor som inte besöker 

bibliotek uppfattar biblioteken och bibliotekarierna. Många nämner tidiga biblioteks-

upplevelser och att de blivit skrämda av biblioteken. Biblioteken har alltid försökt tala om för 

människor att de ska läsa och bibliotekarierna har gett människor en känsla av mindervärde 

om de inte läser. Biblioteken har av hävd ansetts trista, gravallvarliga och att argsinta äldre 

damer härskat med järnhand i dem.6  

                                                 
5 Se exempelvis ”Yrket bibliotekarie, för mig växer det hela tiden”. Folkbibliotekariers uppfattningar om 
och upplevelser av sitt yrke – en kvalitativ studie med drag av life history, av Annelie Jonasson och 
Lillemor Lindberg 1999, Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.  
6 Renborg, Greta (1969) ”Kännedom om och attityder till folkbibliotek”,  s. 72f.  
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Barbro Thomas skriver om bibliotekarieyrket i ”Status efter lön och kön” i Bibliotekarieyrket. 

Tradition och förändring (1991) där ytterligare en rad forskare och bibliotekarier skriver om 

bland annat yrkesidentitet, om yrkets gamla anor och om yrkets förändringar. Thomas artikel 

belyser yrkets framväxt och den traditionella föreställningen om bibliotekarieyrket som en 

bisyssla och som ett kall. Hon nämner könsskillnaden mellan föreställningen av den manlige 

bibliotekarien som lärdomsgigant och den kvinnliga bibliotekarien som snipig tant. Enligt 

henne finns det ingen manlig motsvarighet till den snipiga tanten. Hon frågar sig om denna 

nidbild av den kvinnliga bibliotekarien har för starkt fäste för att kunna tvättas bort. De försök 

som gjorts för att skapa alternativ har nämligen aldrig lyckats.  

Birgitta Bergdahl har undersökt bibliotekariemyter från romaner och filmer, som 

insamlats under cirka ett års tid och skriver om dem i artikeln ”Bibliotekariemyter” i 

Biblioteksbladet (1987:7). Hon framhåller myternas historiska förklaringar. Bland annat 

nämner hon att eftersom biblioteken varit nära sammanknutna med kyrkor och olika 

folkrörelser har de krav som ställs på bibliotekarien, angående dennes politiska, religiösa och 

moraliska uppfattningar färgat av sig på bilden av bibliotekarien i dag. Bergdahl behandlar 

också genusskillnaden i föreställningarna kring den manlige forskningsbibliotekarien och den 

kvinnliga folkbibliotekarien. Artikeln är dock endast två sidor lång och hon går inte djupare in 

på problemet med stereotypiseringen. Utöver denna artikel har jag inte funnit någon 

ytterligare svensk forskning som direkt berör bilden av bibliotekarien.  

Den utländska forskningen kring den stereotypa bilden av bibliotekarien är dock mer 

riklig, men utgår oftast från bibliotekariernas eget perspektiv. Ett exempel är Stereotype and 

Status. Librarians in the United States (1982) av Pauline Wilson. Hon har undersökt hur 

bibliotekarier beskriver sig själva. Syftet med studien var att möjliggöra en förändring av den 

ofördelaktiga synen på yrket. Enligt henne är det omöjligt att förändra en stereotyp före-

ställning om man inte talar öppet om den. Lösningen på problemet anser hon måste komma 

inifrån, det vill säga från bibliotekariekåren.  

Dr. R.A.C. Bruijns har skrivit en intressant rapport med titeln Status and Image of the 

Librarian. Report of a sample survey carried out in twelve countries (1992). Undersökningen 

genomfördes efter ett beslut på en IFLA-konferens (International Federation of Library 

Associations and Institutions) och därefter har resultat från tolv länder sammanförts. Bruijns 

menar att det inte främst är verkligheten som påverkar ett yrkes status, utan det är den i 

samhället rådande synen på yrket som är den avgörande faktorn.7 Han är orolig för att 

                                                 
7 Bruijns (1992) s. 6.  
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bibliotekarieyrket kommer att urholkas av den felaktiga bilden av bibliotekarien, då den inte 

bara avgör yrkets status, utan också medför att personer med en felaktig syn på yrket dras till 

det, vilket i förlängningen påverkar bibliotekens prestationsförmåga. Därför menar Bruijns att 

det är viktigt att undersöka hur folk i allmänhet ser på bibliotekarieyrket. Undersökningen tar 

bland annat upp vilka egenskaper som bibliotekarien tillskrivs och vilken status yrket anses ha 

i jämförelse med andra yrken, både gällande lönesättning och utbildningskrav. Dessutom visar 

resultaten att fler kvinnor än män anser att bibliotekarieyrket är attraktivt. Nästan ingen av de 

tillfrågade anser att det är ett passande yrke för män.  

Då jag inte funnit tillräcklig forskning kring föreställningar av bibliotekarien har jag i 

stället använt mig av forskning om liknande yrkesgrupper som ofta beskrivs stereotypt. I 

Britta Lundgrens etnologiska studie Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det 

svenska postverket (1990) analyseras postverkets yrkeskultur och kvinnlighetens gestalt-

ningar. Postkassörskan, liksom bibliotekarien, ingår i en tjänstemannakultur i offentlig tjänst, 

där mötet med kunden är centralt. Fastän det inte rör sig om något rent kvinnodominerat yrke 

anser jag att studien är intressant för min undersökning då den tar upp den stereotypisering 

som ägde rum då kvinnor fick tillträde till postverket och hotade broderskapet inom posten.  

En liknande studie har gjorts om kontorsarbete i Kontorsfolket. En etnologisk studie av 

livet på kontor (1988) av Birgitta Conradson. Personalen på kontor är, liksom bibliotekarier, 

tjänstemän och Conradson berör skönlitterära och mediala stereotyper av dessa. Hon menar 

att ”skönlitterära beskrivningar från kontorsmiljöer ofta har kunnat ge sken av att vara 

realistiska inifrånbeskrivningar, men bör oftast ses som förstärkare och förmedlare av rådande 

föreställningar och klichéer om kontorslivet”.8 Likaså kan skönlitterära framställningar av 

bibliotekarier uppfattas som verklighetsbetonade beskrivningar och därmed ytterligare bygga 

på de redan befintliga fördomarna.   

Historikern Kalle Bäck har gjort en studie som heter Den besvärliga svärmodern – myt, 

nidbild och verklighet. En historisk studie av förhållandet mellan svärdöttrar och svärmödrar 

(1999) som är intressant för uppsatsen, då den behandlar nidbilder och stereotypa kvinno-

bilder. Studien handlar om nidbilden av svärmodern i bland annat tecknade serier och 

litteratur. Bäck tar upp det icke jämbördiga förhållandet mellan könen och har kommit fram 

till en del resultat som är väl värda att ha i åtanke även när det gäller bilden av bibliotekarien. 

Medan det i svärmorsmyten är konflikten mellan den unge mannen och hans svärmor som 

behandlas är det i verkligheten förhållandet mellan den unga kvinnan och svärmodern som är 

                                                 
8 Conradsson, Birgitta (1988) Kontorsfolket. En etnologisk studie av livet på kontor, s. 61 
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problematiskt. Då konflikter mellan svärmodern och svärdöttrarna inte har något komiskt drag 

över sig och inte innebär något hot mot den etablerade föreställningen om positioner mellan 

könen finns det inget behov av att skämta om det. Det ligger inget onaturligt i att en äldre 

kvinna sätter en yngre kvinna på plats. En man däremot, som inte klarar av att handskas med 

en kvinna, förlöjligas. Detta väcker intresset av att undersöka i vilka situationer det finns 

behov av att skämta om kvinnliga och manliga bibliotekarier? Intressant är också att Bäck inte 

funnit någon positiv motbild till svärmodern och inte heller någon nidbild av svärfadern. Hur 

är detta fallet när det gäller föreställningar av bibliotekarier? Finns det några positiva mot-

bilder till föreställningen av den kvinnliga bibliotekarien, samt några nidbilder av den manlige 

bibliotekarien? 

Teoretiska utgångspunkter  

Bibliotekarieyrkets könsfördelning är ojämn och denna övervikt av kvinnor avspeglas även i 

uppsatsens källmaterial, där föreställningar om kvinnliga bibliotekarier är överrepresenterade. 

Att det är ett kvinnoyrke som dras med en, ofta negativ, stereotyp gör det intressant att studera 

materialet utifrån ett genusperspektiv. Också med tanke på Bergdahls undersökningsresultat 

med den kunnige manlige forskningsbibliotekarien och den obildade kvinnliga bibliotekarien 

är det intressant att studera materialet med genus som utgångspunkt.  

Jag kommer att använda mig av historikern Joan Wallach Scotts teori om genus för att 

analysera källmaterialet. Scott som skrivit boken Gender and the Politics of History (1988) 

intar en central plats inom genusforskningen och många forskare har inspirerats av hennes 

teorier. Britta Lundgren är en av dessa, vars avhandling om Postverket är central för upp-

satsen. Genusforskningens mål är enligt Scott att upptäcka könsroller och könssymbolik i 

olika samhällen och tidsepoker för att finna deras betydelse, samt att se hur de fungerar för att 

upprätthålla den sociala ordningen. Vidare menar Scott att det är relationen mellan manligt 

och kvinnligt som bör komma i centrum i forskningen. Eftersom kvinnan och mannen är 

relativa begrepp och definierar varandra är det i en undersökning av det ena könet nödvändigt 

att studera även det andra.9 Därför kommer jag behandla framställningar av både kvinnliga 

och manliga bibliotekarier. De uppfattade skillnaderna mellan könen, vad som vi definierar 

som kvinnligt och manligt tror jag kan öka förståelsen av föreställningar kring bibliotekarie-

yrket.  

                                                 
9 Scott, Joan Wallach (1988) Gender and the Politics of History, s. 29.  



 7 

Genus är en beteckning för socialt kön, som inte liksom det biologiska är bestämt en gång för 

alla, utan är föränderligt. Genus fungerar som en organiserande princip som sorterar 

människor i kulturella kategorier av kvinnligt och manligt.10 Scott menar att genus är baserat 

på ”kulturellt tilldelade och upplevda könsskillnader, dels som grundläggande element i 

sociala relationer, dels som uttryck för ett maktförhållande”.11 Tonvikten ligger på hur kön 

och makt hör samman. Genus är ett grundläggande sätt att uttrycka ett rådande makt-

förhållande. Förändringar i de tilldelade och upplevda könskillnaderna motsvarar alltid 

förändringar i maktförhållandet mellan könen.12 Ännu idag är förhållande mellan könen en 

relation mellan icke jämbördiga parter. Kvinnor är ofta underordnade och det ojämlika 

maktförhållandet tar sig uttryck i exempelvis löner och befordringsgång.13 

Scott utgår från olika samverkande och grundläggande nivåer i den sociala uppfattningen 

av genus. En av dessa nivåer återfinns i kulturella symboler av manligt och kvinnligt. Dessa 

symboler frambringar ofta motsägelsefulla bilder och myter, som exempelvis horan och 

madonnan. Symbolerna kan se olika ut och tolkas på olika sätt under olika historiska och 

sociala sammanhang och av olika skäl. Därav är det intressant att studera vilka symboler och 

motsägelsefulla bilder av bibliotekarien det finns i källmaterialet.  

En annan nivå är tolkningen av dessa symboler, varifrån slutsatser och normativa begrepp 

bildas. De alternativa tolkningarna hålls tillbaka av de för tiden rådande normativa före-

ställningarna. Enligt Bergdahl är bilden av den kvinnliga bibliotekarien oftast en ensidig 

nidbild och positiva motbilder är sällsynta.14 Det är intressant att undersöka hur dessa 

nidbilder framställs samt hur motbilderna ser ut. Skildras aldrig kvinnliga bibliotekarier som 

lärdomsgiganter? Och har möjligen den snipiga tanten någon manlig motsvarighet? 

Scotts tredje nivå, den institutionella, visar att genus även konstrueras genom bland annat 

arbetsmarknad och utbildning. Kvinnlighet och manlighet tillskrivs olika karaktärer beroende 

på sammanhanget. På den fjärde nivån analyseras genus utifrån den subjektiva identiteten. Då 

min undersökning behandlar symboler i framställningarna och tolkningar av dessa kommer 

jag främst att studera källmaterialet utifrån de två första nivåerna.  

Ofta bemöts män inom kvinnodominerade yrken av påståenden om att de inte är 

maskulina utifrån det arbete de utövar. Fortfarande lever fördomar om att friska och 

intelligenta män inte frivilligt vill arbeta inom så kallade kvinnoyrken. Män inom sådana 

                                                 
10 Scott (1988) s. 32. 
11 Lundgren (1990) s. 30 efter Scotts definition i Gender and the Politics of History s. 42f.  
12 Scott (1988) s. 42f. 
13 Lundgren (1990) s. 31.  
14 Bergdahl, Birgitta (1987) ”Bibliotekariemyter”, s.190. 
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yrken betraktas som anomalier och framställs ofta mycket stereotypt, med mjuka och 

omanliga egenskaper.15 Med anomalier menas fenomen som faller utanför ramarna och inte 

får plats inom de upprättade kategorierna. Dessa gränsfall blir problematiska och tabubeläggs 

på olika sätt antingen med tystnad och hemligfullhet eller med starka känslor av äckel och 

avsky.16 

Etnologen Christer Eldh menar dock att det finns olika sorters maskulinitet. Akademiker 

framstår, mycket på grund av deras egen definition av arbetarnas maskulinitet, i jämförelse 

med dessa som mindre manliga. Detta beror på att akademikerna sällan reflekterar över sin 

egen manlighet utan ser den som naturlig och därmed påverkas tolkningarna utifrån detta 

faktum. I jämförelse med deras egen maskulinitet framställs arbetarklassens män ofta som 

innehavare av en råare maskulinitet.17 Detta är viktigt att ha i åtanke då undersökningen berör 

män inom ett akademiskt och kvinnligt dominerat yrke.  

 Ett centralt begrepp i uppsatsen är stereotyp. Det kan definieras som en ”förenklad, ofta 

allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss 

grupp”.18 Vanligtvis påverkar stereotypen den bild man skapar sig av en individ ur en viss 

grupp, detta utan att man först prövat om den är korrekt. Den är uppbyggd av viss faktisk 

kunskap och förenklar hanteringen av intryck från omvärlden. Den inte bara påverkar vår 

uppfattning om hur människor ur vissa grupper är, utan också hurdana de bör vara. Stereo-

typer bidrar till att fördomar och negativa attityder vidmakthålls.19  

En orsak till att stereotyper lever vidare är att de är användbara och till och med 

nödvändiga. De är ett sätt att organisera kunskaper om och erfarenheter av exempelvis en viss 

yrkesgrupp. Stereotyper är kollektiva uppfattningar som inlärs genom bland annat romaner, 

noveller, filmer, tv och tidningar. De lärs in på alla ställen där människor träffas och 

kommunicerar. En gång inlärda stannar de kvar och blir som bilder i våra huvuden. Det är 

också vanligt att just stereotyper av en viss yrkesgrupp innehåller både fördelaktiga och 

ofördelaktiga komponenter.20  

Ett annat begrepp som återkommer i uppsatsen är begreppet nidbild. Med nidbild menas 

en speciell sorts stereotyp, där enbart de negativa dragen renodlas. Den är vanligtvis konkret 

                                                 
15 Williams, Christine L. (1995) Still a man´s world. Men who do ’women´s work’ s. 109. 
16 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (1982) Kulturanalys. Ett etnologiskt perspektiv. s. 60f.  
17 Eldh, Christer (1993) ”Könlösa akademiker och maskulina arbetare. En diskussion kring genusperspektiv 
och arbetarklassforskning”, s. 31ff. 
18 Nationalencyklopedien (1990) 
19 Nationalencyklopedien (1990)  
20 Wilson, Pauline (1982) Stereotype and status. Librarians in the United States, s. 4f.  
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och avläsbar. En nidbild  behöver inte heller vara osann trots att den är ofördelaktig, förenklad 

och stereotyp.21  

Material  

Som källmaterial till denna uppsats har jag valt att främst använda mig av romaner. En 

liknande undersökning hade också varit möjlig med media som utgångspunkt. Att jag dock 

har valt att bygga min studie på romaner beror på att beskrivningarna av bibliotekarierna där 

är mer målande och tydliga. Dessutom framträder stereotyper bättre där än i media, som mer 

behandlar verklighetens bibliotekarier än föreställningar om bibliotekarier. Skönlitterära 

beskrivningar av bibliotekarier är dessutom lättare att hitta än mediala beskrivningar. Jag har 

också valt att utgå från den här sortens material därför att många människor dagligen kommer 

i kontakt med böcker och serier och påverkas av skildringarna i dessa. Bilderna leder till att 

människor får förväntningar på hur en bibliotekarie ska se ut och vara.  

Ett annat material som skulle vara intressant när det gäller bilden av bibliotekarien är 

intervjuer. Dock är det skriftliga och bildliga material som jag har samlat in av betydlig 

kvantitet och kvalitet, och jag anser att materialet är tillräckligt för att ge en bild av före-

ställningar om bibliotekarier. Den tid som står till förfogande för arbetet med en kandidat-

uppsats räcker inte heller till för att noga bearbeta både intervjuer och skriftligt, samt bildligt 

material. Att göra en liknande undersökning byggd på intervjumaterial är dock en angelägen 

framtidsuppgift.  

Källmaterialet består huvudsakligen av 28 romaner där bibliotekarien omnämns i texten. 

Som ett komplement kommer jag även att använda mig av tecknade serier där bibliotekarien 

framträder. Kombinationen av olika materialkategorier, som genom att stödja eller motsäga 

varandra, fungerar som en slags källkontroll.22 Materialet består av både svenska och 

utländska böcker, liksom både ungdoms- och vuxenlitteratur. Jag har valt att ta med även 

utländska romaner då det visar på att bilden av bibliotekarien existerar även utanför Sverige. 

Möjligen kan den se lite annorlunda ut i andra länder, men de stereotypa uppfattningarna 

tycks vara ett problem även utomlands. 

Bibliotekarien är huvudperson endast i ett fåtal böcker och skildras ofta mer ingående i 

dessa. Av detta skäl återkommer dessa titlar oftare än andra titlar där bibliotekarien endast 

beskrivs i förbigående. Även i de fall där bibliotekarien bara är med i en kort scen är det dock 

                                                 
21 Bäck, Kalle (1999) Den besvärliga svärmodern – myt, nidbild eller verklighet. En historisk studie av 
förhållandet mellan svärdöttrar och svärmödrar, s. 50f.  
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möjligt att utläsa en hel del information. De tendenser som jag nämner i uppsatsen återfinns 

även i de övriga böckerna som står i källförteckningen. Jag inte heller funnit några tendenser 

bland dessa böcker som motsäger de beskrivningar av bibliotekarien och biblioteksmiljön som 

nämns i uppsatsen. Av utrymmesskäl har jag valt att endast ta med de citat som jag anser vara 

mest innehållsrika och representativa.  

 De flesta av romanerna är utgivna på 1980- och 90-talet och är således relativt nya. En 

anledning till att jag valt nya romaner är att aktuella titlar oftare når fler läsare än äldre och 

mindre aktuella titlar. Detta gäller dock inte klassiker. Handlingarna i böckerna utspelar sig 

alla under 1900-talet. Jag har valt att göra denna avgränsning eftersom folkbibliotekarieyrket 

inte funnits i längre än så. Jag är också mest intresserad av att titta närmare på den bild av 

bibliotekarien som för närvarande existerar i vår föreställningsvärld.   

Romanerna där bibliotekarien skildras har jag funnit dels genom sökning i olika 

bibliotekssystem och i databaser, som BURK, Handikat samt Boktipsskivan 2 (utgiven av 

Bibliotekstjänst), dels genom tips från arbetskamrater och andra. Dessutom har jag genom 

tjänsten ”Fråga biblioteket” på Internet fått tips på relevanta titlar.23 Av tidsmässiga skäl har 

det inte varit möjligt att ta med alla titlar som jag rekommenderats i uppsatsen. Ett trettiotal 

romaner har jag ansett vara tillräckligt för en undersökning av det här slaget. 

      Materialet från de tecknade serierna består av ett femtiotal seriestrippar. Även här rör det 

sig om både utländska och svenska serier samt barn- och vuxenserier. Serierna har jag funnit 

genom Christina Wengström, som är bibliotekarie på Gävle stadsbibliotek. Hon har samlat 

serier om bibliotekarier, bibliotek och litteratur under nästan 20 års tid.24 I en del serier är det 

böcker eller bibliotek och inte just bibliotekarier som omnämns. Av detta skäl, samt att jag 

inte fått ut så mycket som jag först trodde av serierna, kommer dessa endast att användas som 

ett komplement till övrigt källmaterial.  

Metod  

Metodiskt kommer jag att genomföra en kvalitativ kulturanalytisk tolkning av ett avgränsat 

empiriskt material. Eftersom materialet är relativt begränsat gör jag inget anspråk på att ge en 

heltäckande bild av hur bibliotekarien skildras. Genom de skönlitterära texterna och de 

                                                                                                                                                         
22 Ehn & Löfgren (1982) s.118. 
23 ”Fråga biblioteket” 19 bibliotek i samarbete – ett projekt inom den digitala salongen, 
www.dds.se/bibl/fraga/htm 2000-04-26 
24 Kopierat material finns i uppsatsförfattarens ägo. 
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tecknade serierna kommer jag att synliggöra, tolka och analysera framträdande karaktärsdrag 

och teman i skildringarna av bibliotekarien.  

Kulturanalys är en metod som främst används inom det etnologiska området för att tolka 

och analysera, ofta vardagliga, fenomen och för att finna kulturmönster som säger något om 

grundläggande värden och synsätt.25 Metoden handlar om att närläsa materialet och lyfta ord 

och betydelser ur sitt sammanhang, att ”plocka isär” verkligheten, och betrakta delarna 

närmare för att komma åt sociala och kulturella beståndsdelar. Kulturanalys innebär också att 

sätta samman delar till nya helheter och att tolka dessa.  

Genom att titta närmare på källmaterialet är det möjligt att utröna återkommande detaljer 

och teman i föreställningar om bibliotekarier. Detta kallas tematisering och används för att 

komma åt kulturmönster av olika slag. Det kan ibland vara svårt att finna teman och 

företeelser på grund av hemmablindhet. Detta beror på den förhandskunskap man har om de 

studerade fenomenen. Det är lätt att uppfatta dem som naturliga inslag i samhällsbilden. 

Tolkning av vardagslivet är också oftast underförstådda och styr vårt handlande och 

varseblivning utan att verbaliseras. Ett av kulturanalysens syften är att medvetandegöra 

sådana dolda premisser.  

Syftet är dock inte bara att inventera teman, det ena efter det andra, utan också att 

kartlägga relationerna mellan dem, att fånga kulturens helhet och sammanhang. Då det idag 

existerar en mängd olika kulturbegrepp kommer jag av utrymmesskäl inte att göra någon 

djupare redogörelse kring detta. För att tydliggöra vad jag menar med kultur nämner jag dock 

hur Billy Ehn och Orvar Löfgren använder sig av begreppet. Med kultur menar de att 

människor delar ”gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och sammanhållande 

tankemönster”. Kulturen finns dock inte bara inne i människors huvuden, utan medvetandet 

blir gemensamt bara genom kommunikation mellan människor. Kulturen går då att finna i 

olika sorters kommunikation mellan människor, däribland den kommunikation som sker 

genom böcker och tecknade serier.  

Något som är viktigt att vara medveten om i en kulturanalys är forskarens egen roll, 

eftersom varje kulturanalytisk tolkning är en skapelse, och som sådan en produkt av en mängd 

olika faktorer som bland annat subjektiva föreställningar och kulturell tillhörighet. Varje 

tolkning är således en subjektiv sådan och vad jag väljer att skriva om är avgörande för 

läsarens förståelse av det tolkade materialet. Jag gör utifrån mina egna tolkningar en ny text 

som är baserad på de litterära texterna om bibliotekarien.  
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Bakgrund 

Bibliotekarieyrket är historiskt sett inte ett yrke som förknippats med kvinnlighet. Den 

rådande bilden av bibliotekarien under 1800-talet var den barska, vresiga och excentriska 

manlige bibliotekarien.26 Fram till 1873 hade  kvinnor inte tillträde till universiteten och var 

därmed utestängda från att arbeta som bibliotekstjänstemän på forskningsbiblioteken. Även 

senare då kvinnor fick tillträde till universitetsutbildning begränsades deras möjligheter till 

tjänstgöring genom höga utbildningskrav. Den manliga dominansen bland tjänstemännen på 

forskningsbiblioteken höll i sig fram till 1970-talet. Möjligen är den manliga dominansen, då 

manligt arbete traditionellt har värderats högre än kvinnligt, en förklaring till att forsknings-

bibliotekarien än idag åtnjuter högre anseende och status, rent lönemässigt, än folk-

bibliotekarien som oftast är en kvinna.27 Denna statusskillnad märks även i skillnaderna 

mellan skildringar av forskningsbibliotekarien som framställs som forskarens lärde jämlike 

medan folkbibliotekarien skildras som tråkig, obildad och löjlig.28  

Folkbibliotekarieyrket har allt sedan dess framväxt under 1900-talets början varit starkt 

kvinnodominerat. Kring förra sekelskiftet fanns det ett stort behov av arbetskraft samtidigt 

som många ogifta kvinnor behövde försörjning och det var därför många kvinnor som 

anställdes på biblioteken. Yrket ansågs dessutom som passande för kvinnor eftersom de 

ansågs ha speciella egenskaper som lämpade sig i bibliotekssammanhang, då arbetet liknade 

sysslor som de tidigare hade skött i hemmet. Arbetet krävde till exempel ingen större fysisk 

styrka och biblioteket var en plats där de inte behövde komma i kontakt med det hårda 

klimatet i samhället.29  

En inställning, som hör samman med folkbildningstankens ideella sida, var att se 

bibliotekarieyrket som ett kall. Till en början var det i hög grad överklasskvinnor som var 

kallade. Dessa var till skillnad från arbetarkvinnor inte alltid tvungna att arbeta för sin 

försörjning och ansågs därmed inte vara i så stort behov av lön. Därav yrkets traditionellt låga 

lönesättning. Bibliotekarieyrket har även en lång tradition som bisyssla. Oftast sköttes de små 

folkbiblioteken av intresserade personer, som hade biblioteksverksamheten som en 

                                                                                                                                                         
25 Metodavsnittet bygger på Kulturanalys. Ett etnologiskt perspektiv, av Billy Ehn och Orvar Löfgren 
(1982) s. 12-13, 27, 67, 105. 
26 Newmyer, Jody (1976) ”The Image Problem of the Librarian: Femininity and Social Control”, s. 44.  
27 Hamrén, Sofie (1999) Folkbibliotekariekårens professionaliseringssträvanden under 1940-1950-talen. 
En  undersökning av utbildning, rekrytering, arbetsmarknad och facklig organisation ur ett genusinriktat 
professionaliseringsperspektiv, s. 1. 
28 Bergdahl (1987) s. 190.  
29 Newmyer (1976) s. 45f. 
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fritidssyssla. Enligt beräkningar arbetade 1991, 40 procent av bibliotekarierna fortfarande 

deltid. Deltidsarbete är varken status- eller lönehöjande.30 Ännu en orsak till yrkets låga status 

i allmänhetens ögon är svårigheterna att få en uppfattning om yrkets egentliga innehåll. Detta 

beroende på att det arbete som syns utåt ofta består av mer rutinartade uppgifter. En del menar 

att ”det behövs väl ingen utbildning för att stämpla böcker”.31  

 

Undersökning  

I min undersökning av källmaterialet har jag funnit en rad återkommande föreställningar om 

bibliotekarien. Dessa kommer jag att presentera tematiskt i de följande avsnitten. Inlednings-

vis kommer jag att redogöra för centrala teman kring bibliotekarien och dennes arbetsmiljö. I 

de två följande avsnitten fortsätter jag med att visa först hur den kvinnliga bibliotekarien 

framställs och gör sedan en jämförelse med den manlige bibliotekarien. Tyngdpunkten 

kommer att ligga på skildringar av den kvinnliga bibliotekarien beroende på att dessa är mera 

framträdande än skildringar av den manlige bibliotekarien i materialet.  

Bibliotekarien och biblioteksmiljön 

Eftersom miljöbeskrivningarna av biblioteket ständigt återkommer i källmaterialet, och då 

miljön är starkt sammankopplad med föreställningar om bibliotekarien börjar jag med en 

redogörelse kring detta. Föreställningarna som framkommer i detta avsnitt gäller både den 

kvinnliga och den manlige bibliotekarien. 

Den inåtvända bibliotekarien 

Biblioteket beskrivs inte som någon ytlig eller skrikig plats utan som en lokal vars atmosfär 

lockar till tystnad och stillhet. Tystnaden är ett återkommande tema såväl i romanerna som i 

de tecknade serierna. Biblioteket beskrivs som en lokal där tystnaden är ett ”naturlig” och där 

”var och en är fri i sin egen tystnad” och ”alla de olästa sidorna äskar en tystnad som blir en 

del av inredningen”.32 Tystnaden är det som fyller biblioteket medan böckerna håller 

biblioteket uppe, liksom väggar; 
 

                                                 
30 Thomas (1991) s. 136ff 
31 Thomas (1991) s. 144.  
32 Jakobson,  Lars (1985) Vinterkvarteret, s. 66. Delerm, Philipp (1999) Första klunken öl och andra 
njutningar, s. 70. Jakobson (1985) s. 67.  
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Hysch! Böckerna fick människorna att böja sina huvuden och smyga fram utan ord mellan raderna. 
Lika larmande som ordbruset och ropen var från uppslagna sidor, lika moltigande var de murriga 
bandens ryggar där de som tegelstenar ställda på högkant formade murar. Bokhyllemurar 
inneslutande endast tystnad.33  

Oftast skildras biblioteket i skönlitteraturen med högstämda och dramatiska känslor.34 Detta 

är tydligt i ovanstående citat. Bibliotekslokaler liknas med kyrkor där tystnaden är ett själv-

klart inslag. Liksom i kyrkan förmanas barnen att ”sänka tonen” och ”dämpa sig” medan de 

vuxna skrider fram i ”filttofflor i något som liknade vördnad. Inte alla, naturligtvis, men en 

del strök av sig hatten som om de kommit in i en kyrka”.35 Biblioteket inger känslor av 

vördad och uppmanar till stillhet. Känslan av vördnad inför kunskapen förekommer som en 

jämförelse med den vördnad som annars brukar visas i kyrkan. Vidare beskrivs också en 

biblioteksdisk vara utformad som en predikstol.36 Kopplingen till kyrkan finns också i en del 

tecknade serier där bibliotekarier liknas vid munkar och nunnor.37 Det historiska arvet gör sig 

påmint. De första biblioteken i Sverige låg nämligen i anslutning till domkyrkorna och 

bibliotekarierna tillhörde prästeståndet långt in i modern tid.38  

I de tecknade serierna kopplas tystnaden i biblioteket samman med alla de regler som 

omger biblioteksverksamheten. Det skämtas flera gånger om att ljud absolut inte får 

förekomma i lokalen. Det ska vara tyst vad som än inträffar. Detta understryks även av alla 

skyltar som ofta finns på bibliotekariens disk eller hängande i lokalen med texten 

”TYSTNAD!” En serie går så långt att det på skylten står: ”You talk, you die”. Vanligt är 

också bilder där bibliotekarien håller pekfingret för munnen och säger hyssj!39 Denna gest 

kopplas samman med bibliotekarier och beskrivs till och med, med ordet ”bibliotekarie-

hyschning”.40 Tystnaden skildras dels som något naturligt i biblioteksmiljön, dels som något 

som måste upprätthållas med hjälp av regler och förmaningar från bibliotekets personal. 

Bibliotekarien framställs som tystnadens väktare, den som ser till att reglerna om tystnad 

efterlevs. 

Stillheten på biblioteket beskrivs också som ”ointaglig” och biblioteket liknas vidare vid 

ett ”öppet och säkert skyddsrum” avskiljt från stadens alla ljud.41 Även beskrivningar som 

”gömställe” förekommer. Både skyddsrum och gömställe är platser som förknippas med 

                                                 
33 Jakobson (1985) s. 71. 
34 Mjöberg, Lotte (1992) ”Bibliotekarien i filmen”, s. 36.  
35 Jakobson (1985) s. 66-67. 
36 Spencer, LaVyrle (1989) Kärlek för frusna hjärtan, s. 94. 
37 Se bilaga 1.   
38 Bergdahl (1987) s. 191.  
39 Se Bilaga 2-3. 
40 Bank, Melissa (1999) Flickornas handbok i jakt och fiske, s. 141. 
41 Gourio, Jean-Marie s. Hyssj!, s. 32. 
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trygghet och säkerhet, ett ställe dit man flyr ifrån världen utanför. Biblioteket som en avskild 

plats återkommer även inom filmen där det spelar rollen som en frizon där mystiska möten 

äger rum. Där möts människor som annars inte skulle komma i kontakt med varandra.42  

Många av de egenskaper som sammankopplas med biblioteket förekommer även i 

beskrivningar av bibliotekarier. Bibliotekarier förväntas bland annat vara nervöst lagda och 

trivs således på en sådan arbetsplats där det finns möjlighet att gå undan och gömma sig, 

vilket är tydligt i följande utdrag:  
Bibliotekarierna till exempel – dom är jättenervösa. Det är därför jag vill bli bibliotekarie. Då 
märks det inte om man är nervös på jobbet. Man bara stämplar böcker och slår upp saker åt folk 
och ibland smiter man iväg och tar en rökpaus för att lugna ner sig. Ett bibliotek är ett bra 
gömställe.43  

Enligt framställningarna är bibliotekarien ofta en stillsam och inåtvänd varelse som helst lever 

i böckernas värld och inte i verkligheten. Dessa föreställningar är tydligt färgade av den miljö 

som bibliotekarier vistas i. Lokalerna är uppfyllda av tystnad och den från yttervärlden 

avgränsade ytan ger bibliotekarier möjlighet att avskärma sig från verkligheten och leva med 

och genom böckerna. Detta sätt att tillbringa sin tid uppfattas inte alltid som ett normalt sätt 

att leva. Detta är tydligt i följande utdrag där en blivande bibliotekarie, som barn hellre läser 

böcker än leker med tennsoldater. Hans pappa säger att ”- Pojken lever ju inte på riktigt. Han 

lever genom böckerna”.44 Som vuxen ägnar samme bibliotekarie sin fritid åt litteratur och i 

romanerna ”tillgodoses hans behov av starka känslor, äventyr, lidelser, blod och tårar, hat och 

kärlek”.45 En annan bibliotekarie lever genom att iaktta andra människors liv och för anteck-

ningar över vad de gör, i stället för att själv leva i verkligheten.46 Föreställningar om 

bibliotekarier säger att de inte riktigt passar in i den riktiga världen och att de helst håller sig i 

sin egen trygga värld bland böckerna i bibliotekets tysta vrå.  

Även i serierna framkommer att läsning förknippas med passivitet och står i motsats till 

att aktivt göra saker. Detta kan jämföras med det verkliga livet i motsats till det i böckerna. I 

en serie frågar en person en annan: ”Varför kan inte du läsa mer böcker, Lennart?” Denne 

svarar då ”Jaha…vem är det som lagar bilen då?”47 I en annan serie återkommer 

motsatsförhållandet mellan biblioteket och verkligheten. En kvinna står mot en vägg och 

ingenting händer och hon säger ”Ja’ tror ja’ ska börja gå på biblioteket…Verkliga livet tycks 

                                                 
42 Mjöberg (1992) s. 35. 
43 Kerr, M.E. (1974) Missförstå mig rätt! s. 130 
44 Lärn, Viveca (1996) Den blå vänthallen, s. 28.  
45 Ibid. Baksidestext.  
46 Mazetti, Katarina (1998) Grabben i graven bredvid, s.165.  
47 Se bilaga 4, övre bilden. 
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inte ha någon handling.”48 I det här fallet är det dock biblioteket som står för handlingen och 

verkligheten som står för passiviteten. Det är det synsätt som bibliotekarier förväntas ha. 

Deras verklighet utspelar sig i böckernas värld.   

Framställningar av bibliotekarier är starkt kopplade till boken som symbol. De har 

ständigt en bok i sin hand och de förmodas ha böcker och läsning som fritidsintresse. 

Litteratur-intresset följer dem även efter arbetstid. Bibliotekarier både lever med böcker och 

genom böcker. Några andra intressen, som till exempel sport, som är en aktivitet som kan ses 

som motsatsen till läsning och stillasittande förekommer inte. Ingen av bibliotekarierna i 

materialet beskrivs heller som sportintresserad. Denna föreställning av bibliotekarien som 

ointresserad av sport stämmer överens med resultaten i Bruijns undersökning där endast en 

procent av de tillfrågade uppfattar bibliotekarier som sportintresserade.49 En bibliotekarie 

läser hellre en bok än ägnar sig åt andra aktiviteter, även då det handlar om sport på TV:  
Det är bara sport hon inte tål. Så fort hon hör signaturen till ett sportprogram börjar hon stöna av 
otålighet och gräver fram nån jävla diktsamling ur sin blommiga tygväska. Hon går ingenstans 
utan den och det finns alltid ett par böcker i den.50  

Att bibliotekariens fritidsintresse förmodas vara läsning märks även på flertalet beskrivningar 

såväl i tecknade serier som i romaner där bibliotekariens hem är inrett med bokhyllor.51 I 

följande utdrag liknas det bokhylleklädda hemmet också med bibliotekariens arbetsplats.  
Jag sneglade mig omkring och började kränga av mig jeansen. Och sen vart jag alldeles slak. Det 
kändes som att vi blottade oss på stadsbiblioteket. ”Alla dina jävla bokhyllor gör mig nervös!”, 
muttrade jag. 52  

I föreställningen om bibliotekariens intresse av läsning, även utanför arbetet, återfinns det 

traditionella synsättet med biblioteksarbete som ett kall. Det är inte bara ett arbete, utan mer 

en livsstil. Det ses som mer eller mindre självklart att en bibliotekarie ägnar sig åt sitt arbete 

även efter arbetstid. Arbetet och fritiden smälter samman och arbetet betraktas inte som någon 

stor belastning. Bibliotekarieyrket ses mer som ett kall och en frivillig sysselsättning än som 

ett riktigt yrke.  

 

 

 

                                                 
48 Se bilaga 4, mittenbilden.  
49 Bruijns (1992) s. 37. 
50 Mazetti (1998) s. 109 
51 Se bilaga 4, nedre bilden. 
52 Mazetti (1998) s. 55 
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Den ordningsamma bibliotekarien 

En del kvinnor blir bibliotekarier därför att de tycker om ordning och reda – sådan är jag. 
Ordningstal, sifferföljd, alfabetiskt, alfanumeriskt, geografiskt, i ämnesordning, efter färg, form 
och storlek. Något logiskt, så att andra förhoppningsvis inte rör till det för en även om de 
försöker.53 

Föreställningar om den ordningsamma bibliotekarien återkommer flera gånger i 

källmaterialet. Bibliotekarier föreställs vara ordningsamma människor, med förkärlek att dela 

upp saker efter olika system. Helst ska systemen vara så komplicerade att ingen annan än 

bibliotekarierna själva förstår dem. På detta sätt får de ha systemen för sig själva. Biblio-

tekarier beskrivs dessutom flera gånger som prudentliga.54 Någon som är prudentlig är alltför 

noggrann, strikt, petnoga, petig och pedantisk.55 Bibliotekarier förmodas nästan gå till 

överdrift med ordningsamheten och följer alltid upprättade regler.  

Ordningen finns också inbyggd i bibliotekslokalen, som ibland liknas vid ett vardagsrum, 

dock i kombination med känslor från låntagarens sida, av att vara ovälkommen in i en för 

bibliotekarierna reserverad plats.56 Intrång i deras värld ses ej med blida ögon av biblio-

tekarierna. Det finns på biblioteken en mängd formella lagar som gör besökarna osäkra. 

Dessutom finns det också informella normer, exempelvis att man inte ska skratta eller prata 

högt. Dessa oskrivna lagar kan kännas obehagliga och besökarna befarar att de ska utsättas för 

förnedrande behandling, att de ska känna sig mindervärdiga och löjliga och många håller sig 

därför borta från biblioteken.57 Miljön är tillrättavisande, liksom personalen, och reglerna är 

ständigt närvarande. På biblioteket är det bibliotekariernas ordning som gäller och försiktighet 

krävs från besökarens sida för att undvika övertramp 

I en rad tecknade serier framkommer en del av alla de regler som omger ett biblioteks-

besök. Förutom brottet att bryta tystnaden framställs ett förlorat bibliotekskort som en 

katastrof med förväntade hårda straff som följd. Även försenade böcker som måste lämnas 

igen framkallar ångestrelaterade känslor. I ett fall drömmer en person mardrömmar om en bok 

som han glömt att lämna igen och får i drömmen besök av en skräckinjagande bibliotekarie, 

mer lik en häxa. I en annan serie tar man till mera drastiska metoder när det gäller försenade 

böcker. Tre dagars försening leder till halshuggning.58  

                                                 
53 McCracken, Elisabeth (1996) Jättens hus, s. 12. Se även Spencer (1989) s.94. ”Ordning och reda var det  
viktigaste i Gladys Beasleys liv”. 
54 Spencer (1989) s.  95, Jakobson (1985) s. 74.  
55 Walter (1996) Bonniers synonymordbok.   
56 Kerr (1974) s. 55.  
57 Renborg (1969) s. 72ff. 
58 Se bilaga 5 och 6.  
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Det är tydligt att det finns ett behov av att skämta om försenade låneböcker och om stränga 

bibliotekarier i olika situationer. Alla dessa regler med eventuellt påföljande straff bidrar till 

att biblioteksmiljöns karaktär av en plats, som är omgärdad av regler och föreskrifter. 

Reglerna färgar av sig både på bibliotekarierna och på miljön. Bilden av den ordningsamma 

bibliotekarien kan kopplas dels till de regler som jag tidigare nämnt, men också till de för 

lekmän omöjliga och svåra system som biblioteksbeståndet är uppbyggt efter. Systemen kan 

ibland uppfattas som mer gjorda för bibliotekarierna själva än för låntagarna. Bibliotekarierna 

framställs som regelryttare och som ordningens väktare. Med regelryttare menar jag personer 

som följer alla regler till punkt och pricka.  

Den färglösa bibliotekarien 

Biblioteket som en dammig plats är ännu en vanligt förekommande beskrivning i mitt 

källmaterial. Dammet i biblioteksmiljön återfinns i de tecknade serierna, exempelvis flyger 

det ut damm ur en bok som någon öppnat vilket leder till att personen i fråga nyser. Dammet 

tycks även dras till bibliotekarien och dennes kläder. En manlig bibliotekarie gestaltas som en 

man som inte var gammal, men som ”tycktes präglad av bibliotekarielivet: grå som bokdamm 

i både kläder och syn, med blekblå skolbläckfläckar på lösmanschetterna som enda färg i all 

dysterhet”.59 I ett flertal fall beskrivs både bibliotekarien och dennes kläder som trista, bleka 

och färglösa, exempelvis i följande beskrivningar:  
Och så sitter hon där. Blek som ett gammalt färgfoto som suttit i skyltskåp i åratal. Ljust visset hår, 
blekt ansikte, vita ögonfransar och ögonbryn, blaskiga bleka kläder, alltid nåt milt blått eller beige. 
En beige människa.60 

Han såg okammad och lite torr och sliten ut. När han satt sig på en skrivbordsstol som han nästan 
flöt ihop med tog han på sina glasögon som han placerade långt ner på näsan. /…/ Han hade en 
mellanbeige kofta utanpå en blekgul skjorta som var uppknäppt i halsen.61 

Börje stod och väntade i sin noppriga bruna slipover, sin brunrutiga flanellskjorta och sina 
blankslitna gröna manchesterbyxor. /…/Bara han stod en stund helt tyst och vägde på 
eccoklackarna kunde han få fram vilka fåniga erkännanden som helst från unga intellektuella 
flickor i ljus page.62  

Av de bibliotekarier som beskrivs närmare i källmaterialet framställs de flesta som färglösa, 

inte en endaste bibliotekarien har färgglada kläder. Färglösheten kan kopplas samman med det 

ständigt närvarande bokdammet och den instängda miljön och följaktligen med bibliotekarien 

som en dammig, blek och tråkig person.  

                                                 
59 Burman, Carina (1996) Den tionde sånggudinnan, s. 97. 
60 Mazetti (1998) s. 9 
61 Lärn, Viveca (1999) Midsommarvals, s. 103-104. 
62 Lärn (1996) s. 12-13. 
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Bilden av bibliotekarien som framträder i källmaterialet stämmer väl överrens med ord som 

människor kommer att tänka på i samband med bibliotekarier. Ofta har orden en negativ 

klang; gammaldags, charmlös, enstöring, reserverad, konservativa kläder, bokälskande, 

introvert, oattraktiv, socialt oduglig och tråkig. Positiva ord som förknippas med bibliote-

karier är färre. Exempelvis nämns skärpt, utbildad, kompetent, goda människor, vänlig, 

hjälpsam och intellektuell.63  

I materialet är det tydligt att föreställningar om biblioteket färgar av sig på bilden av 

bibliotekarien. Biblioteket som ett gömställe och en tyst lokal återkommer i föreställningen av 

bibliotekarien. Denne framstår som en stillsam och inåtvänd person som hellre lever i sin egen 

värld av böcker, än i den riktiga världen. Detta stillasittande liv med en fritid som också går åt 

till läsning kan sammankopplas med den blekhet, som ingår i flera beskrivningar av biblio-

tekarier. Bibliotekslokalen som står och samlar damm kan också kopplas till den instängda 

och stilla miljön. I förlängningen kan denna föreställning dessutom sammankopplas med 

bilden av den introverta, trista, grå och bleka bibliotekarien.  

Den tillrättavisande miljön och reglerna som omger ett biblioteksbesök färgar av sig på 

föreställningen av den argsinta bibliotekarien (en föreställning som jag återkommer till 

senare). Den för låntagaren många gånger ologiska ordningen som bibliotekets bestånd är 

uppordnat efter är också en bidragande komponent. Reglerna i biblioteket gör att 

bibliotekarien framställs som regelryttare och som tystnadens och ordningens väktare.  

Den kvinnliga bibliotekarien 
She literally, of course, had the bun in her hair, and looked a little dowdy and looked older than 
probably she really was and talked in a real, low, quiet voice and that sort of thing.64  

Denna nidbild, med en rad nedsättande drag, är en vanlig förekommande bild av den 

kvinnliga bibliotekarien. Barbro Thomas menar att den är universell och att alla försök att 

skapa alternativ hittills har misslyckats.65 Bilden av den kvinnliga bibliotekarien med hårknut 

är mer eller mindre en vedertagen sanning. I tecknade serier fungerar det uppsatta håret och 

glasögonen på nästippen ungefär som ett kännetecken för bibliotekarien.66 Även när 

bibliotekarien endast syns i bakgrunden som en liten krumelur går det att uttyda den lilla 

knuten på huvudet. Glasögon är också en återkommande komponent i bilden av bibliotekarien 

                                                 
63 Wallace, Linda (1989) ”The Image – and what you can do about it in the Year of the Librarian. ALA´s 
public relations professional confronts the stereotype and tells how librarians can work to change it”, s. 23. 
64 Williams (1995) s. 75. 
65 Thomas (1991) s. 146.  
66 Se bilaga 7 och 8.  
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och endast ett fåtal bibliotekarier skildras utan glasögon. En naturlig koppling är att hon läst 

för mycket och därför måste bära glasögon. Att den glasögonförsedda bibliotekarien är en 

föreställning som existerar, visar också en undersökning där en rad uppfattningar om 

medelålders kvinnor utifrån deras utseende vad gällde hårets längd och om de bar glasögon 

eller inte. Kvinnor med glasögon förmodades ofta arbeta som bibliotekarier. De uppfattades 

dessutom som intelligenta, pålitliga, dominanta och troddes ha akademiska yrken. Kvinnor 

som hade långt hår och inte bar glasögon ansågs som vackra och feminina, men inte lika 

intellektuella som de kvinnor som bar glasögon. Människor med glasögon skattades också 

som mer passiva, mindre populära och inte så utåtriktade och atletiska som personer utan 

glasögon.67 

I citatet ovan beskrivs den kvinnliga bibliotekarien se äldre ut än vad hon egentligen är. 

Detta återkommer också i följande utdrag: ”Hon kan inte vara mer än tjugofem-tjugosju år. 

Fast det kommer hon inte att upptäcka förrän hon är trettiofem. Och då är hon säkert redan 

femti. Hon har den stilen”.68 Det antyds att hon kommer att se ut som en gammal tant, det vill 

säga som den vedertagna bilden av bibliotekarien. Tvärt emot denna bild av bibliotekarien 

som en äldre kvinna framställs den kvinnliga bibliotekarien i filmens värld oftast som ung. 

Den gamla kvinnan är där ovanlig, men attribut som skygghet och en färglös framtoning 

förföljer även den unga bibliotekarien.69 I mitt material förekommer både yngre och äldre 

bibliotekarier. Det är för det mesta svårt att avgöra deras ålder. Det viktiga är dock inte åldern 

utan hur de skildras, exempelvis som i fallet ovan som äldre än vad de egentligen är. 

Ett framträdande drag i bilden av den kvinnliga bibliotekarien är ilska. Liknande problem 

finns kring förställningar av den kvinnliga postkassörskan, som oftast framställs som en elak 

ragata. Dessa stereotypt målade kvinnobilder består, enligt Lundgren, av en tillskriven 

kvinnlighet som uppkommit i specifika historiska situationer och som reproduceras i olika 

meningssammanhang. Lundgren har funnit en rad representationer av kvinnlighet i föreställ-

ningar kring postkassörskan som rör sig på en skala från den barska ”postragatan” till den 

snälla ”fröken brevduva”. Postkassörskor framträder i materialet som ragator, tragiska 

ungmör, hängivna trotjänarinnor som är lyckligt gifta med posten, samt godhjärtade 

hjälpredor.70  

                                                 
67 Hagberg, Inga-Lill (1994) ”Kvinnans ålder hänger på håret”, s. A5. 
68 Tunström, Göran, (1986) Tjuven, s. 183. 
69 Walker, Stephen och Lawson, V. Lonnie (1993) The librarian stereotype and the movies, 
http://wings.buffalo.edu/publications/mcjrnl/vlnl/image.html 1999-11-24. 
70 Lundgren (1990) s. 226.  
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De kvinnliga bibliotekarierna i mitt material, liksom de kvinnliga postkassörskorna, tillhör en 

tjänstemannakultur i offentlig tjänst, vilket gör en jämförelse intressant. Eftersom jag i mitt 

material har funnit liknande föreställningar om kvinnlighet, som Lundgrens kategorier, 

kommer jag fortsättningsvis att använda mig av dessa i mina redogörelser. Jag kommer i de 

följande avsnitten tematiskt redogöra var för sig för biblioteksragatan, bibliotekarien som 

ungmö och bibliotekets gemål, samt den goda bibliotekarien.  

Biblioteksragatan  

Eftersom ett av de mest framträdande och återkommande dragen i bilden av den kvinnliga 

bibliotekarien är ilska startar jag med att redogöra för hur den argsinta kvinnliga biblio-

tekarien framställs i källmaterialet. För att exemplifiera börjar jag med detta utdrag där de 

negativa dragen är framträdande och nidbilden av den kvinnliga bibliotekarien är tydlig.  
Miljön är på något sätt tillrättavisande. För att inte tala om fruntimren bakom disken; surögda och 
sniptryniga, utan färg eller värme. Fast nog vet han att de kan vara förekommande och servila. 
Som när exempelvis Mea med sitt bestämdaste tonfall beordrar dem att plocka fram böcker som 
”Beskattning och avdrag”. Han går kring lånedisken som katten kring het gröt. Om han ändå haft 
en titel, eller åtminstone ett namn. Förbannelse över detta utländska! Varför inte försvenska alla 
titlar? Han lämnar biblioteket springande som om han vore förföljd. Fördömda snipa! Ingenting 
begrep hon av det han ville. Viss kompetens och bildning bör man kunna kräva av en bibliotekarie. 
Hånfull var hon dessutom. Skrattade åt honom då han stammande upprepade: Fransman…nåt med 
passion…bårhus. Tror det börjar på s och nåt på å…Slutligen tyckte han att alla människor stirrade 
på honom där han stod, malande sin bristfälliga beskrivning, blottande sin okunnighets skam och 
blygsel. Hältan tedde sig värre än vanligt då han lämnade informationsdisken och linkade mot 
dörren.71  

Bibliotekarierna beskrivs i romanen med en rad nedsättande skällsord, såsom ”fruntimren”, 

”surögda”, ”sniptryniga” och ”snipa”. Synonymer med snipig är spetsig, vass, sur, ogillande 

och grinig.72 Flera bibliotekarier skildras med ogillande miner, bland annat en vars mun var 

”så hårt hopknipen att den nästan försvann där hon satt och skrev” och en annan ”snörpte” på 

munnen.73 Denna sura min återkommer också i flertalet tecknade bilder av den kvinnliga 

bibliotekarien.74  

Enligt Margareta Svahn, som är universitetslektor i nordiska språk vid Umeå Universitet, 

härstammar skällsord och stereotyper från mycket gamla föreställningar om vad som anses 

som kvinnligt och manligt. De konserverar uppfattningar om hur kvinnor och män bör vara 

och kan ses som värdemätare på karaktärsdrag som kulturellt och traditionellt sett är illa 

sedda. Skällsorden visar också vad för egenskaper och beteenden som är önskvärda och 

                                                 
71 Alverfors (1986) s. 114-115. Se även Lärn (1999) s. 134, ”en sur gammal tant”. 
72Walter, Göran (1996) Synonymordboken 
73 Spencer (1989) s. 95 och s. 99 
74 Se bilaga 7-8. 
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accepterade. Svahn menar att flera drag i första hand tycks häftade på kvinnor medan andra 

tenderar att främst sammankopplas med män. Orden speglar skillnader i synen på könen. 

Medan det till exempel finns ganska många skällsord för ilskna kvinnor är detta ingen 

framträdande egenskap i skällsorden om män.75 Att vara sur och kall betraktas således som 

oacceptabla kvinnliga egenskaper.  

Den ilskna postragatan, som har sina rötter hos den militäriskt skolade manlige 

postmästaren, visade upp en rad oacceptabla kvinnliga egenskaper och tecknas därmed 

stereotypt. Den folkilskne manlige postmästaren är dock inte lika stereotypt tecknad som den 

kvinnliga ragatan, eftersom den kvinnliga ilskan användes i syfte att mota bort kvinnor från 

yrket, medan den manliga vreden ingav pondus.76 Bibliotekarierna i ovanstående utdrag 

uppvisar en rad kulturellt och traditionellt illa sedda karaktärsdrag, vilket är en del av för-

klaringen till skällsorden ovan. Liksom postragatan inger inte heller den kvinnliga biblio-

tekariens ilska någon pondus, utan leder istället till en rad negativa stereotypa föreställningar. 

Bibliotekarierna ovan beskrivs vidare som vassa, hånfulla och färglösa. Trots att 

besökaren vet att de ibland kan vara vänliga och hjälpsamma skyler de, enligt honom, gärna 

dessa egenskaper och visar hellre upp sin sura och mindre hjälpsamma sida. Istället för att 

vara serviceinriktade är de hånfulla och skrattar rått åt låntagaren och hans fråga. Förhåll-

ningssätt som innefattar ilska och motstånd förknippas med negativ kvinnlighet i den mening 

att de revolterar mot rådande dominansförhållande.77 Arga och drivande kvinnor har genom 

historien och ända in i vår tid ansetts som provocerande och som en negativ stereotyp. Den 

svaga, väna kvinnan däremot är en positiv stereotyp. En man kan i kontrast till den svaga 

kvinnan få sin manlighet bekräftad, till skillnad mot den starka kvinnan där hans manlighet 

hotas.78  

I utdraget ovan framträder en situation där dominansförhållandet ställs på ända. 

Låntagaren, som är man, känner rädsla inför bibliotekarien som besitter auktoritet. En 

maktsituation framträder där den manlige låntagaren blir tvungen att visa sin okunskap inför 

den kvinnliga bibliotekarien. Det är hon som besitter kompetensen i sammanhanget och 

därmed även makten. Han får inte sin manlighet bekräftad mot den drivande kvinnan.  

Ett sätt att motverka revolter mot rådande dominansförhållanden är att göra kompetenta 

kvinnor i offentligheten mindre hotfulla genom att omvandla dem till sexuella objekt. Det är 

                                                 
75 Svahn, Margareta (1999) Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen. Skällsord, stereotyper och 
könskonstruktioner, s. 9ff och s. 187. 
76 Lundgren (1990) s. 215ff. 
77 Lundgren (1990) s. 215.  
78 Svahn (1999) s. 186f. 
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ett effektivt sätt att förminska kvinnor.79 Likaså kan skällsord som består av oönskade 

kvinnliga egenskaper fungera som ett sätt att förminska den kvinnliga bibliotekarien sexuellt 

och därmed göra henne mindre hotfull. Det ilskna uppträdandet ses som ett negativt kvinnligt 

beteende och det innebär ett uppror och ett motstånd mot ett hängivet eller positivt kvinno-

ideal. Ett okvinnligt beteende som ilska väcker bland annat löje, rädsla eller olust hos såväl 

kvinnor som män.80 I sådana fall kan det vara lätt att ta till sig stereotypa uppfattningar och 

använda sig av dessa om man träffar på en bibliotekarie som uppträder på ett argsint sätt.  

Lundgren menar att tillmälen som ragata och hagga brukades av allmänheten som ett sätt att 

försvara sig mot postfröknar som använde reglementet och formella föreskrifter i sin 

yrkesutövning. En yrkesattityd av detta slag tillämpades för att uppfostra allmänheten från 

”osundt postalt” leverne. Den stränga uppsynen var ett sätt för postfröknarna att markera 

yrkesheder.81 Likaså kan nidbilden av den arga bibliotekarien fungera som ett försvar för 

låntagaren då denna måste utlämna sin okunskap och fråga bibliotekarien.  

Även i situationer med övertramp av bibliotekets regler kan nidbilden vara användbar 

utifrån låntagarens perspektiv. Mötet mellan bibliotekarien och låntagaren, som är en kritisk 

situation, är ett återkommande tema i källmaterialet. Själva frågandet är känsligt. Biblio-

tekarien har en viss makt i sammanhanget. Det är hon som besitter nyckeln till informationen 

och låntagaren är beroende av hennes hjälp för att finna svaret på sin fråga. Föreställningen av 

den kvinnliga bibliotekarien som informationens väktare illustreras bland annat i följande 

utdrag.  
Vid universitetsbibliotekets informationsdisk stod en mörkhårig kvinna i trettioårsåldern och 
ältade en för henne komplicerad fråga. Han såg henne bara bakifrån när hon energiskt vevade med 
armarna för att förklara sitt problem för den återhållsamma Elin Claesson från Älvängen som satt 
bakom sitt bord och såg ut som om hon visste allt, fast hon högst ogärna delade med sig av sina 
kunskaper.82  

Disken fungerar som en gräns mellan besökaren och bibliotekarien och ger henne auktoritet 

och skydd. Den avgränsar bibliotekariens egen sfär. Besökaren kan inte nå bibliotekarien 

bakom disken. I flera tecknade serier sitter hon vänd från besökaren och verkar bli störd i sitt 

arbete.83 Detta är ytterligare tecken på den ohjälpsamma kvinnliga bibliotekarien som själv 

väljer om hon ska lämna ut någon information eller inte. Hon besitter informationen och 

därmed en viss makt. 

                                                 
79 Svahn (1999) s. 24.  
80 Lundgren (1990) s. 221.  
81 Lundgren (1990) s. 218ff. 
82 Lärn (1996) s. 63. 
83 Se bilaga 8. 
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Bibliotekarien som ungmö och bibliotekets gemål  

Liksom postfröknar framställs bibliotekarier ofta som tragiska ungmör, eller i modern mening 

som ensamstående kvinnor. Bibliotekarier som är gifta och som har familj är näst intill 

obefintliga i källmaterialet. En bibliotekarie beskrivs som en ”hemmadotter, nån som har en 

liten syssla i väntan på giftermålet med kamrern”.84 I följande exempel menar bibliotekarien 

att hon uppfattas som nucka, vilket synonymt betyder ”gammal ungmö”, ”gumma” eller 

”kärring”85 
Jag älskade honom inte som en bror. Jag älskade honom inte som en son. Och fastän jag älskade 
honom för hans kropp, var det inte hans kropp jag älskade, /…/. En del som hör detta kommer att 
säga att eftersom hon är bibliotekarie och nucka finns det självfallet en blockering, uppenbarligen 
finns det problem här.86  

Här följer ännu ett exempel på en bibliotekarie som förmodas vara ungmö:  
Rose Hindmarch visade sig vara en liten sköldpadda till kvinna med ett hårstrå på hakan som en 
hieroglyf, den personifierade ungmön i fyrtiofemårsåldern med glittrande ögon, ödmjuk och livlig. 
/…/ Jag förundrades över att Mary  Swanns enda vän skulle vara bibliotekarie med ett ansikte som 
en liten vapensköld och ett nervöst skratt.87  

En personifierad ungmö förväntas tydligen ha ett visst utseende, med egenskaper som inte är 

särskilt positiva. Kopplingen till att hon förblir ogift för att hon är för ful ligger också nära till 

hands. Föreställningen om bibliotekarien som ungmö har sina rötter i slutet av 1800-talet, då 

biblioteksarbete sågs som en lämplig syssla för de unga och ogifta kvinnor som vid denna tid 

började ta sig in på arbetsmarknaden. Utifrån föreställningar om ungmön utformades sedan 

också föreställningar om bibliotekarien.88 Dessa historiska fakta färgar fortfarande av sig på 

den kvinnliga bibliotekarien då hon i ett flertal fall skildras just som ungmö och mer sällan 

som gift flerbarnsmor.  

De fördomar och stereotyper som förknippas med ungmön utgår från det faktum att hon 

inte har levt tillsammans med en man, alternativt inte haft någon sexuell erfarenhet med en 

man. Frånvaron av intim samvaro med män gör att kvinnan definieras med, ofta motsägelse-

fulla egenskaper, alltifrån hjältinnor till satmaror. Bilden av den ilskna kvinnan kan kopplas 

till fördomarna om ungmön – hon är frustrerad eftersom hon inte kan förverkliga sin kvinnlig-

het genom föreningen med en man och omvandlas därför till en skräckfigur.89 Föreställ-

                                                 
84 Mazetti (1998) s. 20. 
85 Walter (1996) 
86 McCracken (1996) s. 94 
87 Shields, Carol (1987) Mary Swann. En litterär kriminalgåta, s. 39f. 
88 Grimes (1994) ”Marian the Librarian – The Truth Behind the Image”, s. 4.  
89 Lundgren (1990) s. 220.  
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ningen av biblioteksragatan hör samman med den kvinnliga bibliotekarien som ungmö, och då 

följaktligen som frustrerad och därmed arg.  

Att den kvinnliga bibliotekarien framställs som ungmö är också ett sätt att spela på den 

kvinnliga sexualiteten. Hon är en asexuell varelse, motpolen till sexualitet, och används i 

vissa sammanhang för att utnyttja effekten av den enorma avgrunden mellan erotiken och 

bibliotekarierollen.90 I exempelvis följande utdrag anspelas det på denna avgrund:  
Johan var född i en liten by i Småland som var mest känd för sin skräckinjagande bibliotekarie, 
fröken Lundström. Fröken Lundström var tjock och minst lika sträng. Ingen vågade fråga fröken 
Lundström om något mindre nyttigt och dygdigt än ”Svenska folkets underbara öden”. En gång 
hade Johan frågat henne om ”Hundra sätt att knulla en get”. För det hade han blivit avstängd från 
biblioteket resten av året.91  

Den kvinnliga bibliotekarien antas ta illa vid sig av sexuella ord och yttringar.92 Detta sätt att 

omvandla den kvinnliga arga bibliotekarien till ett sexuellt objekt fungerar också som ett sätt 

att göra henne mindre hotfull. 

Som ungmö har den kvinnliga bibliotekarien följaktligen ingen partner. Därför ses det 

som naturligt att hennes arbete tar hennes makes plats. Att arbetet ses som en make, ”att vara 

gift med posten” är ett vanligt uttryck i Lundgrens material och kvinnan som gift med yrket, i 

det här fallet bibliotekets gemål, är ännu en representation av kvinnlighet. Postfröknar som 

inte blivit gifta kunde med postverket som make finna en mening med livet.93 Mycket av detta 

går också igen i skildringar av den kvinnliga bibliotekarien. Till exempel märks detta i före-

ställningen om bibliotekariens intresse av läsning, där hon får sina känslor tillfredsställda i 

den litterära världen, i stället för av en partner. Hon behöver ingen partner för att ha ett 

känsloliv, även om det oftast beskrivs som relativt torftigt. Hon tillbringar också mycket av 

sin fritid med sitt arbete. Dessutom uttalas det direkt att hon ser biblioteket som sin partner, 

vilket framgår av följande utdrag: 
Jag blev förälskad i biblioteket vid första ögonkastet och jag fortsatte att älska det, förmodligen på 
samma sätt som en kvinna älskar sin äkta man som hon får dras med, även om hon ber en stilla 
bön om att han antingen ska ge sig av eller dö. Fram till 1950 var det i själ och hjärta biblioteket 
som jag hörde samman med. När vi var skilda åt undrade jag vad det skulle ta sig till för tokigheter 
medan jag var borta /…/ när vi var tillsammans förbannade jag det och bad besökarna om ursäkt 
för hur det bar sig åt. Innan jag mötte James Carlson Sweatt var biblioteket min stora tröst och 
glädje. Jag hade fallit för det där biblioteket.94  

I de fall då bibliotekarien har en partner handlar det inte om något äktenskap utan om ett 

kärleksförhållande. Dessa partners beskrivs ofta som en total kontrast till bibliotekarien. I ett 

                                                 
90 Bergdahl (1987) s. 191.  
91 Gardell, Jonas (1985) Passionsspelet, s.60. 
92 Bergdahl (1987) s. 190. Se även Thorvall, Kerstin (1986) Det mest förbjudna, s. 112-113.   
93 Lundgren (1990) s. 203. 
94 McCracken (1996) s. 32. 
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fall möts en kvinnlig bibliotekarie och en bonde som sällan eller aldrig läser böcker. De är 

varandras motsatser och har helt skilda intressen. I en annan roman är det en fallskärmsjägare 

som blir kär i en kvinnlig bibliotekarie. Han är ointresserad av böcker och läsning men förstår 

att vägen till hennes hjärta går genom litteraturen. Ännu en roman skildrar mötet mellan en 

kvinnlig bibliotekarie och en vaktmästare.95 Bibliotekariens partner gestaltas som en person 

som sällan eller aldrig läser böcker, är obildad, världslig och inte inåtvänd som bibliotekarien, 

pratglad och inte stillsam. Bibliotekariens motsats är den färgglada och världsliga människan 

som hellre gör saker än att sitta stilla och läsa böcker. De lever i verkligheten medan 

bibliotekarien lever i böckernas värld. Detta motsatsförhållande tydliggör ytterligare 

bibliotekariens karaktär. 

Den goda bibliotekarien 

Som jag tidigare nämnt brukar stereotypa beskrivningar av yrkeskategorier ofta bestå av både 

negativa och positiva delar. Om den ena ytterpolen är en skräckfigur finns det också oftast en 

god och vänlig varelse på den andra sidan, en hjältinna.96 Inom filmen är stereotypen av en 

sur och snipig bibliotekarie ovanlig, medan det är vanligare att bibliotekarien skildras som en 

riktig humanist och som den sanna och goda människan.97 Grunden till föreställningen om 

bibliotekarien som en god människa går att återfinna i bibliotekariens historiska rötter i 

prästerståndet och i olika folkrörelser, med vissa religiösa och moraliska uppfattningar.98  

Den goda och hjälpsamma bibliotekarien i mitt material kan delvis liknas med ”fröken 

brevduva” i Lundgrens material. ”Fröken brevduva” framställs som ung och glad vilket inte är 

särskilt vanligt bland de kvinnliga bibliotekarierna i mitt material. De benämns sällan varken 

som glada eller unga. Rena hjältinnor går inte heller att finna i den litteratur jag studerat, men 

väl bibliotekarier som är riktiga humanister. Dessa egenskaper stämmer väl överens med 

kulturförmedlaridentiteten som växte fram i Sverige under 1960 och 70-talet. Centrala 

uppgifter som hänger samman med kulturförmedling är att stimulera till läsning av kulturellt 

värdefull litteratur, samt att vägleda och ge råd åt läsarna. Sådana bibliotekarier vill locka till 

läsning.99  

I jämförelse med föreställningen om den argsinta kvinnliga bibliotekarien har den 

hjälpsamma och goda bibliotekarien en mindre framträdande plats i materialet. Den vänliga 

                                                 
95 Mazetti (1998), Gourio (1999) och Nummi, Markus (1995) Det förlorade Paris. 
96 Lundgren (1988) s. 203.  
97 Mjöberg (1992) s. 36. 
98 Bergdahl (1987) s. 191.  
99 Månsby, Susanna (1997) ”Den nya tekniken och bibliotekarierollen”, s. 131. Jakobson (1985) s. 66. 
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bibliotekarien kontrasteras oftast i skildringarna mot den sura och mindre hjälpsamma 

bibliotekarien. Beskrivningen börjar med en bibliotekarie som först inte ens reser sig upp för 

att tala med låntagaren och som sedan svarar i brysk ton. Efter det följer beskrivningen av en 

vänlig och hjälpsam bibliotekarie som ”älskade varenda förfrågan. Det var de som visste 

mest”.100 En annan sådan beskrivning börjar med bibliotekarier som sysslar med annat bakom 

disken och som håller regelrätta förhör innan de över huvud taget reser sig från stolen. Dessa 

ställs mot bibliotekarier som ”verkligen visste var alla böcker fanns och hade svar på alla 

upptänkliga frågor”.101 Den goda bibliotekarien besitter kunskapen om var svaret går att finna 

och ger inte upp förrän hon funnit svaret på frågan. 
Jag greps av en välbekant mani – det finns information här någonstans, och jag kan hitta den, det 
måste jag göra. En god bibliotekarie är inte så olik en guldgrävare, hjärnan är som en slagruta. /…/ 
Hon hyser ständigt samma blinda tro på att hon kommer att finna vad hon söker, även när det 
verkar hopplöst.102  

Samma bibliotekarie anpassar sig alltid efter låntagarens behov och menar att det inte är  

”undra på att vi kallas för allmänhetens tjänare”.103  

På ett ställe framträder tre vänliga och hjälpsamma bibliotekarier som visserligen beskrivs 

negativt; ”tre försynta bibliotekarier tassade omkring”.104 En pojke ställer en fråga som 

bibliotekarierna inte kan besvara, och de tar därför den digitala tekniken till hjälp; 
–”Här finns allt, sa den första och klappade monitorn som om den vore en snäll hund.” –”Här hittar 
man vad man söker, instämde den andra belåtet medan den tredje ivrigt knappade fram olika listor på 
bildskärmen./…/ De gillade verkligen sin dator. Kanske var den nyinköpt, kanske hade de precis 
varit på kurs och lärt sej sköta den, vad vet jag. Men deras ögon lyste förväntansfullt när de böjde sej 
fram så att deras kinder färgades blå av bildskärmens sken.105  

Efter endast några minuter fann de vad de sökte och en av bibliotekarierna log stolt och 

rättade till sina runda glasögon. Låntagaren var nöjd och imponerad av den snabba 

framtagandet av informationen. Även om bibliotekariernas stora yrkesskicklighet i 

informationssökning framkommer ligger det något löjeväckande över det hela. 

       Förutom att bibliotekarien ibland skildras som en god människa, finns en annan positiv 

bild av henne som vacker. I en bok skildras hon som vacker och med kvinnliga attribut som 

nagerlack och högklackade skor.106 En annan bibliotekarie beskrivs som ”vacker just för att 

hon njöt av att läsa och struntade i allt annat”.107 Bilden av den kvinnliga bibliotekarien som 

                                                 
100 McCracken (1996) s. 99.  
101 Kerr (1974) s. 55.  
102 McCracken (1996) s. 63. 
103 McCracken (1996) s. 68. 
104 Nilsson, Per (1994) Korpens sång, s. 271. 
105 Nilsson (1994) s. 272 
106 Dexter, Colin (1990) Kommisarie Morse och kvinnan i kanalen, s.76-77 och 133. 
107 Gourio (1999) s. 5. 
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vacker är dock inte särskilt vanlig i materialet. Jag har endast funnit denna kategori av den 

kvinnliga bibliotekarien i två av böckerna. Det positiva i föreställningen av den kvinnliga 

bibliotekarien är således inte särskilt framträdande. Det är andra drag i bilden av den 

kvinnliga bibliotekarien som dominerar, till exempel ilska. 

Den manlige bibliotekarien 

Till skillnad från den kvinnliga stereotypen, som ofta skildras med glasögon och hårknut, har 

jag inte funnit några liknande symboler för den manlige bibliotekarien, kanske för att före-

ställningen av den manlige bibliotekarien inte är lika befäst som föreställningen om den 

kvinnliga bibliotekarien. Det enda som möjligtvis kan vara ett kännetecken är slipovern och 

tofflorna.108 Slipovern och tofflorna finns dock endast med i ett par enstaka skildringar och 

jag drar därför inga slutsatser utifrån detta. För övrigt beskrivs den manlige bibliotekarien 

negativt som gammalmodig och sjaskig, luggsliten och med kläder som inte matchar 

varandra.109 Detta stämmer överens med källmaterialets övriga beskrivningar där han liksom 

den kvinnliga bibliotekarien bär tråkiga och färglösa kläder.110  

           När jag studerat mitt material har jag slagits av hur sällan bibliotekarier är män. Det är 

långt mer ovanligt med skildringar av manliga bibliotekarier än med kvinnliga. Även på film 

är skildringarna av kvinnliga bibliotekarier många gånger fler än skildringar av manliga 

bibliotekarier.111 I mitt seriematerial är den manlige bibliotekarien väldigt ovanlig.  

I detta faktum avspeglas även den faktiska verklighetens kvinnodominans inom yrket. Det 

säger även något om föreställningen av bibliotekarieyrket. En bibliotekarie föreställs oftast 

som kvinna och inte som man. Det är ett yrke som sällan förknippas med manlighet. Nästan 

ingen av de tillfrågade i Bruijns undersökning uppfattar bibliotekarieyrket som ett manligt 

yrke. Fler anser att det är ett yrke för kvinnor mer än för män.112 Att bibliotekarieyrket inte är 

något yrke som direkt förknippas med manlighet framkommer också i en undersökning där 

endast åtta av 129 yrken uppfattades som mer feminina yrken än bibliotekarie, däribland 

sjuksköterska, ballerina och manikyrist. Kvinnoyrken innebär att män måste tävla med 

kvinnor, ta order av kvinnor och kanske få lägre lön än andra yrken, vilket medför att rådande 

                                                 
108 Se citat s. 18. 
109 Carmichael (1992) s. 430. 
110 Se avsnittet Den färglösa bibliotekarien. 
111 Walker och Lawson (1993) 
112 Bruijns (1992) s. 43. 
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dominansförhållande mellan könen ställs på ända.113 På grund av detta brukar män inom 

kvinnodominerade yrken anses som mindre manliga.  

Att bibliotekarieyrket inte uppfattas som en självklar accepterad manlig sysselsättning 

märks väl i en rad utdrag från källmaterialet, som exempelvis följande, där en pojke skriver en 

dikt som handlar om biblioteket och…  
därför skulle han aldrig bli klar med den eller visa den för någon. Han var medveten om att en 
manlig kattälskare som dessutom älskade bibliotek borde behålla detta för sig själv. En annan sak 
som han behöll för sig själv var sin starka önskan att bli bibliotekarie. Han tänkte sig att han skulle 
tillkännage det i skolan någon gång då han just hade gjort en avgörande toppinsats i en 
fotbollsmatch eller erövrat högsta betyg för en uppsats inom någon tuff specialitet, typ yttre 
rymdens kartläggning.114  

Det framgår att bibliotekarie inte är något eftersträvansvärt yrke för pojkar i tonåren. 

Bibliotekarieyrket framstår som motpol till mer ”tuffa” och manligt förknippade syssel-

sättningar, som fotboll eller astronomi. Det ses inte som självklart att en pojke kan tycka om 

bibliotek, utan som lite ovanligt, något som man helst inte talar öppet om. En pojke ska helst 

tycka om att göra andra saker än att läsa böcker. Det anses inte särskilt manligt att ägna sig åt 

läsning och böcker. Detta är tydligt i följande utdrag där en pappa försöker uppmana sin son 

att leka med mer specifikt manliga leksaker i stället för att läsa böcker.  
- ”Pojken lever ju inte på riktigt. Han lever genom böckerna”, klagade fadern. ”Han blir blekare 
och blekare för varje dag. Han är den förste i min släkt som är närsynt. Men gillar han musketörer 
skall jag minsann köpa tennsoldater som vi skall gjuta i källaren. Min grabb skall ha fler soldater 
än någon annan”. Markus visade ett artigt men kortlivat intresse för tennsoldaterna, precis som han 
gjort för meccanot och racerbåten som drevs runt i badkaret med hjälp av metatabletter. Men så 
fort fadern givit sig iväg, återvände han till böckernas värld.115 

En av de mest utbredda stereotyperna av den manlige bibliotekarien är just den att han ses 

som omanlig, feminin och homosexuell.116 En man inom ett yrke som förknippas med 

kvinnlighet ses som feminin och faller, likt anomalier, utanför ramarna för vad som anses vara 

accepterad manlighet. Han blir ett problematiskt gränsfall som ofta framställs stereotypt. 

Förutom den feminina stereotypen förknippas den manlige bibliotekarien med flera negativt 

manliga egenskaper. Han beskrivs som oambitiös, patetisk, humorlös och som en sorglig 

varelse som saknar social kompetens och blivit kvar inom yrket därför att han inte kan få 

något annat.117 

Arbete på kontorsliknande arbetsplatser uppfattas inte som särskilt manligt. Kontors-

miljöer och kontorsanställda som företeelse och begrepp har i jämförelse med andra arbets-

                                                 
113 Wilson (1982) s. 119-120. 
114 Kerr (1974) s. 10f. 
115 Lärn (1996) s. 28. 
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platser, som till exempel fabriker och verkstäder, betraktats som feminina i negativ 

bemärkelse. Män som däremot arbetar inom verkstäder och fabriker sammankopplas med ett 

manlighetsideal som är starkt positivt. Till skillnad från det rena och bekväma kontorsarbetet 

anses det mer manligt att använda sin styrka och att utföra farliga arbetsuppgifter. Detta är 

tydligt i den bild av den manlige kontorsanställde som framträder i skönlitteraturen vilken 

främst är den ”bleksiktiga bokhållaren med ’feminina’ drag” och ”den ensamme, kutryggige 

kamrerstypen”. Kontorsarbetet har dessutom ytterligare feminiserats under hela 1900-talet då 

andelen kvinnliga kontorsanställda ökat.118  

Även bibliotek är arbetsplatser med kontorsmiljö. Framställningar av manliga 

bibliotekarier kan kopplas till föreställningar om att det är ett mindre manligt yrke än arbeten 

som kräver muskelstyrka i högre grad. Föreställningen om biblioteksmiljön som en lugn och 

tyst plats vilken är avskärmad från yttervärlden tycks ytterligare späda på föreställningen om 

yrket som omanligt, vilket i förlängningen även berör föreställningen av den manlige biblio-

tekarien. Den maskulinitet som manliga bibliotekarier och kontorsanställda förknippas med 

är, enligt Eldh, en annan sorts maskulinitet. Deras maskulinitet ses som femininare än 

arbetares mera råa maskulinitet.119 En orsak till att manliga bibliotekarier framställs som 

omanliga är just denna skillnad mellan olika sorters maskulinitet.  

Efter ett konstaterande att föreställningen av den manliga bibliotekarien är starkt formad 

av föreställningen av yrket som feminint är det intressant att studera om det finns någon 

manlig motsvarighet till de tidigare diskuterade kategorierna; biblioteksragatan, bibliotekarien 

som ungmö, den med biblioteket gifta bibliotekarien och den goda bibliotekarien. Den tidiga 

stereotypen av den manliga bibliotekarien, den som florerade under 1800-talet, var en mörkt 

klädd, vresig och gammal man. Detta innebar att många föräldrar behövde övertalning innan 

de släppte in sina döttrar på den yrkesbanan.120 Till skillnad från den kvinnliga bibliotekarien 

skildras den manlige bibliotekarien i mitt material sällan som argsint. Några starkare uttryck 

för ilska än vresighet förekommer inte i skildringar av manliga bibliotekarier. I de fall 

manliga bibliotekarier framställs på ett nedsättande vis beskrivs de som vresiga, känslokalla, 

förgrämda eller ohjälpsamma, då de inte ens tittar upp från datorn utan är djupt koncentrerade 

på sitt arbete.121  

                                                                                                                                                         
117 Carmichael (1992) s. 430. 
118 Conradson (1988) s. 204. 
119 Eldh (1993) s. 31f. 
120 Williams (1995) s. 29.  
121 Edqvist, Dagmar (1944) Kamrathustru, s. 159, Lärn (1999) s. 135 och 142.  
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Bland de negativt manliga stereotyper som används i dagens svenska är den omanlige mannen 

den mest framträdande och bristande manlighet uttrycks på flera sätt.122 Ett skällsord som 

”velourpojke” ger information om att mjuka män inte är alltigenom är gångbara.123 Några 

skällsord om någon sur manlig bibliotekarie förekommer över huvud taget inte till skillnad 

från den kvinnliga bibliotekarien som bland annat kallas för snipa. Ett vresigt uppträdande 

uppfattas dessutom inte som någon negativ manlig egenskap. I likhet med den manlige 

postmästarens ilska inger ett sådant förhållningssätt pondus och medför inte några nedsättande 

skällsord, som i fallet med kvinnlig ilska. Det är således inte ilska eller liknade förhållnings-

sätt som medför skällsord när det gäller män utan det är andra egenskaper som uppfattas som 

oacceptabla. 

Liksom den kvinnliga bibliotekarien framställs också den manlige bibliotekarien ofta som 

ensamstående eller ungkarl, vilket kan ses som en manlig motsvarighet till ungmön.  
Markus Granat är snart femtio och lång, mager, stillsam med närsynt något förvirrad blick. Många 
moderliga kvinnor vill ta hand om honom, eftersom de felaktigt tror att han är hjälplös. Markus är 
inbiten ungkarl. Han har jobbat på universitetsbiblioteket i Göteborg i hela sitt vuxna liv och även 
fritiden ägnar han åt litteratur. I klassiska ryska och franska romaner tillgodoses hans behov av 
starka känslor, äventyr, lidelser, blod och tårar, hat och kärlek. Markus har aldrig långtråkigt.124 

I de fall den manlige bibliotekarien inte utpekas som ungkarl nämns inte något äktenskap. 

Bibliotekarien i ovanstående utdrag är ungkarl, men det beskrivs som ett frivilligt tillstånd 

vilket inte tycks vara fallet när det gäller kvinnliga ensamstående bibliotekarier. Den manlige 

ensamstående bibliotekarien beskrivs inte heller på något nedsättande vis, som den kvinnliga 

ensamstående bibliotekarien. Han blir inte frustrerad på grund av avsaknad av kvinnlig 

närvaro och det leder inte, som i fallet med den kvinnliga bibliotekarien, till ilska eller något 

argsint uppträdande. Tvärtemot kämpar han för sin tillvaro som ungkarl medan kvinnor dras 

till honom för att de vill ta hand om honom.  

Liksom den kvinnliga bibliotekariens partner beskrivs den manlige bibliotekariens partner 

också som en kontrast till honom själv. Detta märks tydligt i följande utdrag då han beskrivs 

som stillsam, förvirrad och blek medan hans kvinnliga partner framställs som färgstark, 

pratglad och utåtriktad:  
Den småväxta kvinna som invaderade Vänthallen fick all verksamhet att upphöra några ögonblick. 
Gröna gummistövlar, brandgul oljerock och röd sydväst. Och vilket liv! Hon tjåstade och frustade 
sig högljutt genom lokalen fram till bardisken några trappsteg upp, hela tiden lämnande kaskader 
av snö runt omkring sig.125 
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I ett ytterligare ett exempel beskrivs bibliotekarien och hans partner som varandras kontraster: 
Själv är jag lugn av naturen, ganska tyst, men i gengäld en god lyssnare. Böcker betyder mycket 
för mig i livet, likaså handskrifterna i Vatikanen. De fyller arbetsdagen och oftast fritiden. Jag trivs 
bäst hemma och tycker inte om att umgås med många människor. /…/ Min hustru var helt 
annorlunda. Hon var en reslig, elegant kvinna, ljus i sinnet och mycket livlig. /…/Arbetet krävde 
hennes tid både tidigt och sent, ständigt var hon i farten, också om kvällarna, i möten och på 
mottagningar. Hon måste hålla kontakt med en mängd människor i sin omgivning med hänsyn till 
byrån.126  

Då bibliotekariens partner beskrivs som en kontrast förstärks de stereotypa dragen hos 

bibliotekarien. Även då bibliotekarien i ovanstående citat är gift, beskrivs han leva för sitt 

arbete. Detta skiljer sig inte från den kvinnliga bibliotekarien som också hon ägnar sin fritid åt 

läsning. Arbetet tar över fritiden, men det beskrivs inte, som i fallet med den kvinnliga 

bibliotekarien, som en partner. 

Skildringarna av den manlige goda bibliotekarien är relativt få och jag inte funnit några 

ingående beskrivningar av honom i någon arbetssituation. Detta innebär svårigheter när det 

gäller att göra jämförelser med den kvinnliga goda bibliotekarien. Det går också att i av-

saknaden av skildringar av en god manlig bibliotekarie läsa in andra saker. Skildringar av den 

manlige bibliotekarien är inte lika starka som i fallet med den kvinnliga. Han skildras varken 

som speciellt argsint eller speciellt god och vänlig. 

  

Slutdiskussion  

Som jag tidigare angav är syftet med den här uppsatsen att undersöka föreställningar av 

bibliotekarien som förmedlas genom skönlitteratur och tecknade serier. Eftersom 

bibliotekarieyrket är ett kvinnodominerat yrke har jag genomfört undersökningen ur ett 

genusperspektiv för att se om bilden av bibliotekarien är färgad av detta faktum. Jag har 

studerat likheter och skillnader i föreställningar om kvinnliga och manliga bibliotekarier och 

undersökt om det finns någon kvinnlig motsvarighet till den manlige lärdomsgiganten, samt 

någon manlig motsvarighet till den snipiga tanten. 

Till att börja med har jag studerat hur föreställningar om biblioteksmiljön färgar av sig på 

föreställningen av bibliotekarien. Biblioteket skildras som en motpol till det glamorösa och 

världsliga och framstår som en trist och instängd plats. Tystnaden och bibliotekslokalen som 

en från omvärlden skyddad plats är föreställningar som färgat av sig på föreställningen av 

bibliotekarien. Bibliotekarien skildras som en tyst, lugn och inåtvänd person som hellre lever i 
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böckernas värld och den instängda miljö som biblioteket erbjuder än att ägna sig åt andra 

aktiviteter ute i verkligheten. Tystnaden i biblioteket framställs som något naturligt och 

paralleller till kyrkan är tydliga. Biblioteket inger högstämda känslor av vördnad och lockar 

till stillsamhet. Samtidigt beskrivs tystnaden vara något som hotas och som måste upprätt-

hållas med hjälp av dess väktare, bibliotekarierna. Reglerna som omger ett biblioteksbesök är 

tydliga i källmaterialet och tar fram en annan sida hos bibliotekarien än den inåtvända och 

tystlåtna personen. Den ordningsamma och prudentliga bibliotekarien står för att regelverket 

upprätthålls. Bibliotekarien beskrivs då inte längre som någon tyst eller försynt varelse utan 

mer som ett hotfullt monster som kräver att reglerna ska följas till punkt och pricka. 

För att upptäcka könssymboliken har jag haft Scotts genusteori i åtanke under arbetets 

gång. Jag har undersökt vilka kulturellt tilldelade kategorier av kvinnligt och manligt som 

framkommer i materialet och hur dessa fungerar för att upprätthålla den sociala ordningen. 

För att undersökningen inte ska vara ensidig har jag efter Scotts exempel studerat både 

föreställningar av kvinnliga och manliga bibliotekarier. Den första nivån i hennes teori består 

av kulturella symboler av manligt och kvinnligt, som ofta frambringar motsägelsefulla bilder. 

I min undersökning av källmaterialet har jag när det gäller den kvinnliga bibliotekarien funnit 

bilder av henne som är motsägelsefulla. Dels framställs hon som en god människa som gör 

allt för besökarna. Dels skildras hon som en ilsken biblioteksragata, som ibland till och med 

beskrivs som en häxa. Föreställningen av biblioteksragatan omgärdas av en rad skällsord och 

egenskaper som betraktas som oacceptabelt kvinnliga, däribland ilska. Andra föreställningar 

om den kvinnliga bibliotekarien, som också kan sammankopplas med den ilskna, är ungmön 

och den med yrket gifta kvinnan. Dessa föreställningar har historiska rötter då yrket under 

1900-talets början sågs som en kall för ogifta kvinnor som behövde arbete. Eftersom hon 

saknar en man i sitt liv får arbetet ta dennes plats. Avsaknaden av manligt sällskap föreställs 

leda till att hon blir frustrerad, och därmed argsint, eftersom hon inte kan förverkliga sin 

kvinnlighet. Utifrån dessa föreställningar kan föreställningarna om biblioteksragatan delvis 

förklaras.  

Scotts andra nivå består av tolkningar av symbolerna, varifrån slutsatser och normativa 

begrepp bildas. Bilden av den kvinnliga bibliotekarien har flera sidor, där den goda biblio-

tekarien är en positiv motbild till nidbilden av biblioteksragatan. Föreställningen av den goda 

bibliotekarien är en alternativ tolkning som hålls tillbaka av den normativa bilden av den 

kvinnliga bibliotekarien; biblioteksragatan. Den goda bibliotekarien är som renodlad stereotyp 

inte lika framträdande som de övriga representationerna av kvinnlighet. Tillsammans med 
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ungmön och bibliotekets gemål är biblioteksragatan den dominerande stereotypen av den 

kvinnliga bibliotekarien. 

En förklaring till att det är biblioteksragatan som är den dominerande stereotypen i 

föreställningen om den kvinnliga bibliotekarien går att finna i föreställningen om positionerna 

mellan könen. Ilska är ett icke acceptabelt kvinnligt uppträdande och kvinnor ska helst vara 

svaga och väna. Manlig ilska däremot inger pondus och ses som ett positivt manligt drag. 

Kvinnor som uppvisar ett argsint och drivande sätt anses som provocerande och en negativ 

stereotyp bildas. Detta är också tydligt, då det som främst färgar av sig på den kvinnliga 

bibliotekarien, från biblioteksmiljön, är ordningen och reglerna. Hon skildras som en 

regelryttare och som en väktare av ordningen. Mötet mellan besökaren och bibliotekarien är 

känsligt och i det ligger ett maktförhållande där den kvinnliga bibliotekarien besitter makten 

över kunskapen. Besökaren behöver hennes kunskap för att komma åt informationen. Att 

skämta om den kvinnliga bibliotekarien och göra henne till en stereotyp är ett sätt för 

besökaren att försvara sig.  

I förklaringar till föreställningen av den manlige bibliotekarien ligger att en man inte ska 

vara mjuk och ägna sig åt yrken som förknippas med kvinnliga kvaliteter. Detta förorsakar 

negativa föreställningar om honom. Han är ett problematiskt gränsfall, en anomalie, som inte 

passar in i mallen för det som anses manligt. Han anses också som onormal inom ett yrke som 

främst innehas av kvinnor och som förknippas med kvinnlighet. Föreställningen av den 

manlige bibliotekarien är starkt färgad av det faktum att det är ett kvinnoyrke. Bilden av 

honom är inte på samma vis som bilden den kvinnliga bibliotekarien färgad av reglerna och 

den tillrättavisande miljön. Det som främst färgar av sig på bilden av den manlige 

bibliotekarien är tystnaden och stillheten. Föreställningen av biblioteksarbete som lugnt och 

stillsamt ses inte som tillräckligt manligt, i jämförelse med andra yrken som kräver 

muskelstyrka, vilket förknippas med en positiv manlighet. Till denna föreställning av den 

manlige bibliotekarien kan kopplas den om bibliotekarien som en tystlåten och inåtvänd 

person, medan föreställ-ningen om den kvinnliga bibliotekarien kan kopplas till bilden av 

bibliotekarien som en hotfull väktare av tystnaden. 

Som jag tidigare nämnt påstår Bergdahl att den manlige bibliotekarien oftare brukar 

skildras som forskarens lärde jämlike till skillnad från den kvinnliga bibliotekarien som 

vanligtvis skildras som en obildad och löjlig folkbibliotekarie. Detta påstående stämmer 

endast delvis överrens med skildringarna i mitt material. Skildringar av kvinnliga folk-

bibliotekarier förekommer oftare än skildringar av kvinnliga forskningsbibliotekarier. I endast 

ett fåtal böcker förekommer en kvinnlig forskningsbibliotekarie. Så långt stämmer våra 
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resultat överrens. Den övervägande andelen bibliotekarier i böckerna är kvinnor och 

skildringar av manliga bibliotekarierna är inte särskilt många. I de fall de förekommer skildras 

de inte främst som forskarens jämlike utan lika ofta som folkbibliotekarier. Bilden av den 

manlige bibliotekarien som framträder i mitt material stämmer inte överrens med föreställ-

ningen av honom som en forskarens jämlike. Det är med ett begränsat material som det här 

inte möjligt att dra några långtgående slutsatser. Dock är det möjligt att konstatera att 

skildringar av kvinnliga bibliotekarier är vanligare än skildringar av manliga bibliotekarier. 

En bibliotekarie förväntas främst vara kvinna, vilket märks i föreställningen om yrket som 

kvinnligt.  

Det är främst i bilden av den kvinnliga goda bibliotekarien som det går att avläsa en 

kvinnlig motsvarighet till bilden av den manlige bibliotekarien som lärdomsgigant, då hon 

beskrivs ha svar på alla frågor. Hon skildras dock aldrig som en jämlike med forskaren. 

Bilden av den goda kvinnliga bibliotekarien är inte heller särskilt framträdande i materialet. 

Den övervägande andelen kvinnliga bibliotekarier skildras dessutom inte heller som 

forskningsbibliotekarier. Följaktligen kan man dra slutsatsen att det i bilden av den kvinnliga 

bibliotekarien saknas en kvinnlig motsvarighet till den manlige lärdomsgiganten.  

Jag har inte heller funnit manlig motsvarighet till den snipiga tanten. I föreställningen av 

honom förekommer sällan ilska eller några skällsord gällande ilska. Det mest framträdande i 

stereotypen av den manlige bibliotekarien är de omanliga dragen. Min studie visar också att 

föreställningen av den manlige bibliotekarien som lärdomsgigant endast är en alternativ 

tolkning, som i mitt material står tillbaka för föreställningen av den manlige bibliotekarien 

som en omanlig och sorglig varelse, starkt färgad av den kvinnlighet som förknippas med 

yrket.  

Bilderna av bibliotekarien som jag funnit är tyvärr inte särskilt positiva. Dock kan man 

genom uppsatsens resultat konstatera att det inte främst är verklighetens bibliotekarier som är 

förebilder för de stereotypa föreställningarna. Visst består stereotypa bilder av viss faktiskt 

uppbyggd kunskap, men är i det här fallet främst en förenklad bild av verkligheten. Genom 

uppsatsens undersökning framträder föreställningarnas historiska rötter och ger en förklaring 

till stereotypernas uppbyggnad.  

Min studie har också bidragit till att belysa föreställningar, som utan ett genusteoretiskt 

perspektiv saknar förklaringar och bidrar till att fördomarna lever vidare. Dagens skällsord 

och stereotyper bygger på gamla föreställningar om vad som anses som kvinnligt och manligt. 

De fungerar också på så sätt att de konserverar könsuppfattningarna. Detta är tydligt i mitt 

material där de stereotypa föreställningarna om kvinnliga och manliga bibliotekarier bygger 
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på uppfattningar om vad som betraktas som oacceptabla kvinnliga, respektive manliga egen-

skaper. Genom medvetenhet om hur kön konstrueras och hur vi formas av kulturen har vi 

möjlighet att välja andra vägar än att okritiskt inordna oss i förlegade mönster och synsätt. Vi 

kan därmed undvika att bedöma mäns och kvinnors handlingar utifrån stereotypa 

föreställningar av hur något ’borde’ vara eller inte vara.  

Föreställningen om bibliotekarieyrket som ett yrke för argsinta kvinnor och omanliga män 

tror jag är på väg att upplösas i takt med informationssamhällets frammarsch. Bibliotekarie-

yrket blir allt viktigare och den ökade serviceinriktningen gör att människor får en annan 

uppfattning om bibliotekarien. Vi inom bibliotekariekåren kan hjälpa denna utveckling på 

traven genom att medvetet förmedla en annan bild av bibliotekarien. En förändring är möjligt 

genom en ökad medvetenhet om föreställningarnas könskonsturerade uppbyggnad och 

historiska förklaringar. Min förhoppning är min studie kan bidra med kunskap om före-

ställningarnas uppbyggnad, samt till en förändring av stereotypa föreställningar av biblio-

tekarien, både vad gäller kvinnliga och manliga bibliotekarier.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka de föreställningar om bibliotekarien som framförs 

genom romaner och tecknade serier. Med en kulturanalytisk metod har jag sökt teman och 

karaktärsdrag som är framträdande i föreställningar om bibliotekarien. Då bibliotekarieyrket 

är ett kvinnoyrke har jag genomfört studien ur ett genusteoretiskt perspektiv för att belysa 

skillnader i föreställningarna av manliga och kvinnliga bibliotekarier.  

I min undersökning har jag funnit att bibliotekarien ofta framställs som en tråkig, färglös, 

tystlåten och ordningsam person. Dessa egenskaper är starkt färgade av föreställningar om 

bibliotekslokalen som en tyst och dammig lokal. Miljön uppfattas också som tillrättavisande 

vilket kan kopplas till låneregler och andra regler, bland annat att det ska vara tyst på 

biblioteket.  

Den dominerande stereotypen av den kvinnliga bibliotekarien är den argsinta bibliotek-

arien, en kategori föreställningar som jag kallar biblioteksragatan. Andra föreställningar av 

den kvinnliga bibliotekarien är ungmön, den med yrket gifta kvinnan och den goda 

bibliotekarien. Någon manlig motsvarighet till den argsinta bibliotekarien har jag inte funnit. 

Till skillnad från den kvinnliga bibliotekarien finns det inte några skällsord för någon argsint 

manlig bibliotekarie. Ilska ses inte som någon negativt manlig egenskap, och därför finns 

heller inget behov av en sådan föreställning. Den mest framträdande stereotypen av den 

manlige bibliotekarien är den lite feminina bibliotekarien. Bibliotekarieyrket är främst 

förknippat med kvinnlighet vilket märks i föreställningen av den manliga bibliotekarien.  

Det som i biblioteksmiljön främst färgar av sig på föreställningen av den manlige 

bibliotekarien är tystheten och lugnet. Föreställningen av den kvinnliga bibliotekarien 

däremot är färgad av det i miljön som står för ordning och regler. Kvinnor som följer reglerna 

till punkt och pricka kan av besökare uppfattas som sura regelryttare. Det som dominerar i 

föreställningarna är det som ses som omanliga, respektive okvinnliga egenskaper. 

Bibliotekarien framställs oftast som kvinna och manliga bibliotekarier är ovanliga i 

materialet. Männen framställs inte främst som forskningsbibliotekarier och lärdomsgiganter, 

utan lika ofta som folkbibliotekarier. Kvinnorna framställs sällan som forskningsbibliote-

karier. Därmed har jag har inte funnit någon manlig motsvarighet till den snipiga tanten och 

inte heller någon kvinnlig motsvarighet till den manliga lärdomsgiganten. Stereotyperna är 

starkt färgade av uppfattningarna om bibliotekarieyrket som kvinnligt och bygger på 

traditionella föreställningar av vad som anses vara kvinnliga och manliga egenskaper. 
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