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Inledning 

Då de svenska folkbiblioteken växte fram under slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet förändrades allmänhetens tillgång till böcker och information. 
Biblioteksverksamheten har sedan dess, liksom samhället i övrigt, genomgått 
flera stora förändringar. För att kunna ge besökarna den service de önskar 
måste det moderna biblioteket inte bara vara en del av informationssamhället, 
utan många gånger en institution som ligger bland de främsta i utvecklingen. 
Detta medför att informationskompetensen ofta är hög hos bibliotekarierna, 
och att ständig fortbildning är ett måste. Tyngdpunkterna i den moderna 
bibliotekariekompetensen är kunskapsförmedling, kunskapsorganisation och 
kunskap om hur man genomför kvalificerade sökningar i databaser för att 
snabbt få fram efterfrågat material. En kompetent bibliotekarie vet vilken 
informationskälla som passar bäst till den fråga som ställts, och har även 
kunskaper om bl.a. pedagogik och teknik. 

Trots detta möts jag som studerande i biblioteks- och 
informationsvetenskap ofta av oförståelse inför mitt yrkesval, och frågor om 
varför jag vill bli del av en sådan trist och mossig miljö som bibliotekets. De 
flesta tar också för givet att jag läser kopiösa mängder skönlitteratur. Den 
stereotypa uppfattningen om bibliotekarien och biblioteksarbete visade sig 
tydligt den gången jag fick frågan om hur många poäng som läses i konsten att 
hyssja rätt i biblioteket… Frågan var naturligtvis skämtsamt menad, men sade 
ändå något om den personens uppfattning av bibliotekarieyrket. All denna 
okunnighet om mitt kommande yrke har fått mig att fundera mycket kring den 
gängse bilden av bibliotekarien och biblioteket. 

Våra föreställningar om omvärlden grundar sig till stor del på intryck vi 
fått från populärkultur via TV, film och skönlitteratur. Den uppfattning 
människor har om olika yrken – vare sig den är korrekt eller inte – påverkar 
dessa yrkens status, vilket i sin tur påverkar sådant som lönesättning och 
rekrytering av nya medarbetare. Det har skrivits mycket om vad 
bibliotekarieyrkets status och image gör för professionaliseringen av yrket. Det 
finns däremot lite forskning kring hur bibliotek och bibliotekarier skildras i 
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populärkultur och media, och min uppsats kommer därför att ägnas åt bilden av 
bibliotek och bibliotekarier i filmer och TV-serier. 

Syfte, frågeställningar och centrala begrepp 
Syftet med uppsatsen är att undersöka framställningar av bibliotek och 
bibliotekarier i filmer och TV-serier, samt att koppla samman dessa 
framställningar med bibliotekarieyrkets status och yrkeskårens strävan efter att 
bli betraktad som en profession. Mina frågeställningar är följande: 

• Hur skildras bibliotek och bibliotekarier i filmer och TV-serier? 
• Hur kan dessa filmers och TV-seriers skildringar av bibliotek och 

bibliotekarier påverka bibliotekarieyrkets status? 
• Hur påverkar filmers och TV-seriers skildringar av bibliotek och 

bibliotekarier yrkeskårens strävan efter att bli betraktad som en 
profession? 

Uppsatsen innehåller ett antal ofta förekommande begrepp som nu kommer att 
definieras. Definitionerna är huvudsakligen hämtade ur Nationalencyklopedin. 

Image. Inom psykologin betyder ordet ”image” framför allt den bild av sig 
själv som man vill visa upp inför andra. Ordet ”image” är engelskt och betyder 
”bild”, ”föreställning”, ”framtoning”.1 

Parodi. En parodi är en medveten förvrängning i förlöjligande syfte, där 
förebildens innehåll förändras medan dess form behålls. Inom filmen 
förekommer parodier på praktiskt taget alla genrer.2 

Profession. Ordet ”profession” betyder i allmänt språkbruk detsamma som 
yrke. Snävare definierat är det ett yrke vars auktoritet och status bygger på hög 
formell utbildning, ofta universitetsbaserad. Till de klassiska, förindustriella 
”statusprofessionerna” räknas medicin, juridik och teologi. Industrialismen gav 
upphov till ökad arbetsindelning och specialisering, vilket i sin tur ledde till en 
rad nya professioner och en allmän strävan mot professionalisering.3 Enligt den 
ursprungliga definitionen avser professionell även ”yrkesmässig” och 
”avlönad”. I dagligt tal är begreppet professionell ofta också värderande, och 
betyder då framför allt kompetent och skicklig4, att man har yrkesstolthet och 

                                                   
1 Nationalencyklopedin 1992, nionde bandet, uppslagsord: image. 
2 Nationalencyklopedin 1994, fjortonde bandet, uppslagsord: parodi. 
3 Nationalencyklopedin 1994, femtonde bandet, uppslagsord: profession. 
4 SOU 1993:82, Frivilligt socialt arbete: Kartläggning och kunskapsöversikt, s. 62 f. 
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tar ansvar för sina arbetsuppgifter, att man arbetar effektivt och med precision, 
och att man iakttar de yrkesregler som gäller.5 

Professionalisering. Så kallas den process som leder till att en yrkesgrupp 
tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en 
profession. En vanlig strategi idag är att kombinera yrkesverksamhet med lång 
högskoleutbildning och forskning. Professionalisering leder ofta till att 
yrkesgruppen erhåller legitimation, vilken tillsammans med regler för utövande 
av yrket innebär monopol på yrket, och därmed också möjligheter att ställa 
högre krav på samhälleliga belöningar.6 

Semiprofession. Ordet ”semi” används i betydelsen ”halv”.7 Yrken som 
inte helt uppfyller de krav som ställs på en profession kallas ibland för 
semiprofessioner, alltså halvprofessioner. 

Status. Ordet ”status” används inom sociologin som en benämning på en 
persons ställning i en grupp, eller gruppens ställning i samhället. Status kan 
sägas vara beroende av andras värdering av de attribut som utmärker personen 
eller gruppen i fråga, och en viss status är förknippad med en viss samhällelig 
position. Status kan vara tillskriven, dvs. bero på kön, ålder, etnicitet e.dyl., 
eller förvärvad, dvs. ett resultat av utbildning, yrke eller talang.8 

Stereotyp. En stereotyp är en förenklad, ofta allmänt omfattad 
föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp. 
Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av en individ ur en viss 
grupp, utan att man närmare prövar om den är korrekt. En stereotyp är vanligen 
uppbyggd av viss faktisk kunskap, och förenklar hanteringen av intryck från 
omvärlden, men den kan påverka inte bara uppfattningen om hurdana vissa 
andra ”är” utan också om hurdana de ”bör” vara. Stereotyper bidrar ofta till att 
vidmakthålla fördomar och negativa attityder.9 

Aktuellt forskningsläge 
Under denna rubrik kommer jag att redovisa det aktuella forskningsläget inom 
mitt uppsatsämne. Jag har valt att göra detta under fyra mindre rubriker. Skälet 
till detta är att uppsatsens ämne rör sig inom åtminstone fyra olika 

                                                   
5 Selander, Staffan, 1989, ”Inledning”, s. 12. 
6 Nationalencyklopedin, 1994, femtonde bandet, uppslagsord: professionalisering. 
7 Nationalencyklopedin, 1995, sextonde bandet, uppslagsord: semi. 
8 Nationalencyklopedin, 1995, sjuttonde bandet, uppslagsord: status. 
9 Nationalencyklopedin, 1995, sjuttonde bandet, uppslagsord: stereotyp. 
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forskningsområden. Även om dessa områden tangerar varandra skiljer de sig 
åt. 

Forskning kring bibliotekariens status, image och kring 
bibliotekariestereotypen 
Den forskning som gjorts om den stereotypa uppfattningen om bibliotekarien 
är övervägande amerikansk, men det finns även några svenska undersökningar 
som behandlar ämnet. 

Den svenska biblioteksforskaren Greta Renborg beskriver i artikeln 
”Kännedom om och attityder till folkbibliotek” från 1969 hur människor som 
aldrig besöker bibliotek (icke-användare) uppfattar bibliotek och 
bibliotekspersonal. Renborg skriver med utgångspunkt från två hypoteser. Den 
första hypotesen är att allmänheten inte är tillräckligt informerad om vad 
folkbiblioteken har att erbjuda. Den andra hypotesen är att många icke-
användare har negativa attityder gentemot folkbiblioteken.10 Resultaten visar 
att informanternas attityd till bibliotek ofta präglas av ängslan, och att 
biblioteket uppfattas som ett ställe där man måste smyga och vara tyst.11 Många 
menar att de ogillar atmosfären på bibliotek och att de p.g.a. denna atmosfär 
känner sig som inkräktare då de besöker biblioteken.12 

Den amerikanska biblioteksforskaren Pauline Wilson vill med sin 
avhandling Stereotype and Status: Librarians in the United States från 1982 
uppmärksamma bibliotekariestereotypen, som hon menar har hemsökt 
yrkeskåren under 1900-talet. Hon menar att stereotypen måste undersökas och 
visas upp för att effektivt kunna bekämpas.13 Wilson har undersökt hur 
bibliotekarier reagerar på den stereotypa uppfattning många människor har av 
deras yrke och personlighet. Hon finner att bibliotekariekåren har samma 
problem som de grupper som vanligtvis definieras som minoriteter (vissa 
etniska grupper t.ex.).14 Wilson påpekar att det går att se ett slags kastsystem 
hos minoritetsgrupper, där den inbördes rangordningen bestämmer vem som 
står lägst på skalan. Hon tycker sig ha funnit detta även i biblioteksvärlden, där 
forskningsbibliotekarier och bibliotekarier som arbetar i specialbibliotek anses 
ha en högre status än folk- och skolbibliotekarier.15 

                                                   
10 Renborg, Greta, 1969, ”Kännedom om och attityder till folkbiblkotek”, s. 37. 
11 Renborg, 1969, s. 51f. 
12 Renborg, 1969, s. 62. 
13 Wilson, Pauline, 1982, Stereotype and Status: Librarians in the United States, s. x. 
14 Wilson, 1982, s. 30. 
15 Wilson, 1982, s. 37. 



 6 

Wilsons studie visar också att många bibliotekarier inte tycker att 
bibliotekariestereotypen stämmer på dem själva, men däremot på kolleger. 
Bibliotekarier kritiserar sina kollegers utseende, beteende, attityd, privatliv, 
sättet de arbetar på etc. Detta menar Wilson är ett typiskt beteende för en 
minoritetsgrupp. Det leder till att de som tillhör gruppen förlorar i 
självsäkerhet, och det kan i värsta fall leda till självförakt. Om individerna i 
gruppen ser sig själva på det sätt andra ser dem, i det här fallet den majoritet 
som har en stereotyp bild av bibliotekarien, kan det leda till att människor 
känner olust över den grupp de tillhör, och att de känner skam över att vara en 
del av den.16 

Wilson menar att människor som ska göra ett yrkesval till mycket stor del 
utgår ifrån den uppfattning de har om ett visst yrke. Yrken som anses 
oattraktiva väljs bort, och detta ibland på grundval av felaktig information om 
vad som ingår i yrkesutövningen. Detta kan leda till att de människor som 
känner att de passar in i stereotypen söker sig till yrket av det skälet. Wilson 
skriver: ”[T]here can be little doubt that the profession has attracted a portion 
of persons who match the unfavorable stereotype”.17 Enligt Wilson är de största 
farorna med stereotypa uppfattningar om ett yrke att profetiorna blir 
självuppfyllande: 

An unfavorable public stereotype, one that is inaccurate, can become a self-fulfilling 
prophecy. As it is desseminated and becomes firmly implanted in the public´s mind, it 
begins to come true, for it attracts persons who are like it [...].18 

Wilson menar att man måste förändra eller göra sig av med den stereotypa 
uppfattning som finns om bibliotekarieyrket för att bryta denna onda cirkel.19 

Den holländske sociologen R.A.C. Bruijns gjorde i början av 1990-talet en 
studie i tolv länder om bibliotekariens status och image. Syftet var att ta reda 
på vad allmänheten anser om bibliotekarieyrket och om bibliotekarien som 
person. Studien gjordes genom enkätundersökningar och informanterna fick 
rangordna ett visst antal yrken efter hur hög status de ansåg att yrket har. 
Informanterna fick även ge sin bild av vad de tror om bibliotekariens 
personlighetsdrag, och av vad de tror att bibliotekarieyrket innebär. Bruijns 
skriver följande angående hur informanterna fått sin uppfattning om olika 

                                                   
16 Wilson, 1982, s. 36. 
17 Wilson, 1982, s. 135. 
18 Wilson, 1982, s. 136. 
19 Wilson, 1982, s. 137. 
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yrkens status: ”Judgements about the status/prestige of occupations by 
individuals is seldom based on personal taste or preference, but rather reflects a 
collective value judgment”.20 Bruijns skriver vidare att detta har samband med 
den stereotypa bild många yrken dras med, en stereotyp som bl.a. sprids genom 
media.21 

De karaktärsdrag Bruijns informanter ansåg mest utmärkande för 
bibliotekarien var ordningsamhet, hjälpsamhet, vänlighet och lugn. 
Bibliotekarien ansågs även vara en humorlös person som absolut inte är 
intresserad av sport och vars attityd snarare är konservativ än progressiv. 
Bibliotekarieyrket sågs som omodernt, enkelt och oattraktivt, och arbetet som 
utförs ansågs mest vara rutinjobb. Det var framför allt de yngre informanterna 
som fann arbetet i ett bibliotek oattraktivt och rutinbaserat. Bruijns, liksom 
Wilson, frågar sig därför vilka unga människor som kan tänkas vara 
intresserade av att arbeta på bibliotek när uppfattningen om dessa ser ut som 
den gör. Bruijns kommer till samma slutsats som Wilson. Han menar att de 
som söker sig till bibliotekarieyrket är de som kan identifiera sig med den 
allmänna stereotypa bilden av vad yrket innebär. Detta i sin tur leder till att 
yrket inte kommer att kunna genomgå en statushöjning, eftersom de människor 
som lockas till det inte kan anses ha förmågan att förändra synen på biblioteket 
och bibliotekarien.22 

Bruijns menar att de viktigaste faktorerna för att bestämma ett yrkes status 
ligger i den utbildning som krävs för att kunna utföra yrket, och i den grad av 
ansvar yrket innebär. Bibliotekarieyrkets status är, enligt Bruijns, lika låg som 
den var 20–25 år innan hans studie genomfördes. Detta trots den tekniska 
utveckling yrket genomgått, och trots att vi nu lever i ett samhälle där tillgång 
till information blir allt viktigare. Bruijns menar att akademiker förlorar i status 
om de blir bibliotekarier, och han tror inte att bibliotekarieyrkets status 
kommer att höjas i framtiden. Detta beror på att yrkets status fortfarande är 
mycket låg, även i länder där bibliotekariekåren länge strävat efter 
professionalisering (t.ex. Storbritannien), och att unga informanter visade en 
tendens att ranka bibliotekarieyrket lägre på statusskalan än vad de äldre 
informanterna gjorde.23 

                                                   
20 Bruijns, R.A.C., 1992, Status and Image of the Librarian: Report of a sample survey carried out in 
twelve countries, s. 1. 
21 Bruijns, 1992, s. 2. 
22 Bruijns, 1992, s. 49. 
23 Bruijns, 1992, s. 48 f. 
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I den amerikanska antologin Discovering Librarians: Profiles of a 
Profession från 1994 ingår tolv artiklar som alla på olika sätt diskuterar 
bibliotekarieprofessionen och den uppfattning som finns om bibliotekarieyrket, 
både bland de yrkesverksamma och bland allmänheten. I förordet uttrycker 
Anne K. Beaubien sin oro över att bibliotekarieyrket inte lockar de 
mångkunniga, intelligenta och kreativa människor som krävs som 
informationsspecialister i framtiden. Hon menar att bibliotekarieyrket har 
problem med sin image och att det är något som måste förändras.24 

IFLA-rapporten The Status, Reputation and Image of the Library and 
Information Profession är baserad på en internationell konferens som hölls i 
Delhi år 1992. Rapporten innehåller artiklar som alla behandlar 
bibliotekarieyrkets status och image. I artikeln ”Status, Image and Reputation 
of Librarianship” beskriver de holländska biblioteksforskarna Hans Prins och 
Wilco de Gier resultatet av en enkätundersökning angående bibliotekarieyrkets 
låga status. Enkäterna har skickats till länder över hela världen och Prins och 
de Gier har även genomfört djupintervjuer med personer som arbetar inom 
biblioteks- och informationssektorn. Prins och de Gier har funnit att många 
informanter anser att yrkets låga status beror på det faktum att människor inte 
kan skilja mellan bibliotekarier och övriga som arbetar i ett bibliotek. Till 
skillnad från många andra yrken är det dessutom otydligt vad bibliotekariers 
arbete består av. Den allmänna uppfattningen är att alla som arbetar i ett 
bibliotek är bibliotekarier.25 

Prins och de Gier anser att den låga kvalitén på bibliotekarieutbildningarna 
världen över är en bidragande orsak till den låga yrkesstatusen. De menar, 
liksom Wilson och Bruijns, att bibliotekarieyrkets image lockar till sig ”fel” 
sorts studenter, som sedan i sin tur bidrar till att upprätthålla yrkets låga status. 
De menar att många av dem som söker sig till utbildningen ser det som en sista 
chans att få en akademisk examen. Utbildningen de får är dessutom i alltför 
hög utsträckning inriktad på klassiska bibliotekarieuppgifter som 
katalogisering, och studenterna ägnar alltför lite tid åt att utveckla färdigheter i 
kommunikation och service.26 

För att lösa dessa problem menar Prins och de Gier att en mängd åtgärder 
måste vidtas. De anser bl.a. att det är omöjligt att höja yrkets status innan en 
gemensam yrkesprofil formulerats. De anser dessutom att det krävs starka 

                                                   
24 Beaubien, Anne K., 1994, ”Preface”, s. ix. 
25 Prins, Hans och de Gier, Wilco, 1994, ”Status, Image and Reputation of Librarianship”, s. 37 ff. 
26 Prins och de Gier, 1994, s. 41 ff. 
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biblioteksorganisationer och en förändring av bibliotekarieutbildningarna för 
att en statushöjning ska kunna ske.27 

Bibliotekariestereotypen nämns också i ett antal svenska uppsatser i 
biblioteks- och informationsvetenskap, men oftast bara i förbigående.28 

Forskning kring professionalisering 
Sedan 1930-talet har det bedrivits sociologisk forskning kring professioner och 
professionalisering. Under åren 1930–1970 ägnade sig forskarna inom området 
framför allt åt att försöka särskilja de professionella från andra yrkesgrupper. 
De ställde därför upp ett antal kriterier på vad som kännetecknar en profession. 
Den forskning som bedrivits från 1970 och fram till idag har främst ägnats åt 
professionaliseringsprocessen och de strategier som yrkesgrupper utvecklat för 
att avgränsa ett yrkes- och kunskapsområde, samt åt hur professionernas 
ställning ser ut i ett samhälle som karaktäriseras av klass- och könsskillnader.29 

Den brittiske sociologen och statsvetaren Frank Parkin använder begreppet 
”exclusion” för att beskriva hur en yrkesgrupp, för att uppnå priviligerade 
positioner, skaffar sig kontroll över sitt yrkesområde genom att utestänga 
andra. Utestängningen sker genom krav på utbildning och legitimation, och 
medför att en yrkesgrupp tillskansar sig kontroll över, och tolkningsföreträde i, 
sin verksamhet.30 Enligt Parkin är professioner framgångsrika yrkesgrupper 
som har lyckats monopolisera vissa kunskaper och färdigheter, och därmed 
lyckats upprätta ett exklusivt inflytande över sitt yrkesområde.31 

Yrken som inte helt uppfyller de krav som ställs på professioner kallas 
ibland för semiprofessioner. Den amerikanske sociologen Amitai Etzioni 
skriver i Moderna organisationer från 1972 att organisationer som förmedlar 
kunskap istället för att producera den kan räknas som semiprofessionella.32 
Dessa organisationer karaktäriseras av ett högre beroende av överordnade. 
Personalens personlighetsdrag och yrkeskunskaper är passande för 
administrativa uppgifter. De egenskaper som krävs för kunskapsförmedling 
liknar mer de beskaffenheter som krävs för administration än de som fordras 
för skapande och i viss mån tillämpning av kunskap. Av den orsaken hanteras 
dessa organisationer oftare av halvspecialiserade personer än av andra. Etzioni 
                                                   
27 Prins och de Gier, 1994, s. 43. 
28 Se t.ex. Göransson, Magdalena och Jarnbjer, Annika, 2001, Fokus på folkbibliotekarien – ett 
arbetslivsperspektiv, s. 69 f. 
29 Selander, 1989, s.14. 
30 Selander, 1989, s. 16. 
31 Selander, 1989, s. 17. 
32 Etzioni, Amitai, 1972, Moderna organisationer, s. 123. 
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menar även att kvinnodominans inom ett yrke många gånger kan ses som ett 
tecken på att yrket kan klassas som en semiprofession, eftersom män oftare 
återfinns inom professioner.33 

Professionsforskningen har inte omfattat ett genusperspektiv i någon större 
utsträckning. Den svenska sociologen Inga Hellberg skriver i artikeln 
”Könsutjämning och könspolarisering inom professionerna på dagens svenska 
arbetsmarknad” från 1989 att kvinnor framför allt återfinns i de yrken som 
betraktas som semiprofessioner. Kvinnor arbetar företrädelsevis i nya, mindre 
etablerade professioner och i de mindre statusladdade positionerna inom de 
etablerade professionerna. Hellberg menar också att de kvinnodominerade 
professionerna är underordnade etablerade manliga professioner, och att 
kvinnodominerade arbetsplatser ofta styrs av män. Även i mansdominerade 
professioner saknas kvinnor i ledande positioner, liksom i de högstatusladdade 
specialiteterna.34 

Professionaliseringsforskningen har dock under de senaste decennierna allt 
oftare ägnats åt kvinnoyrken, trots att själva kvinnodominansen inom ett yrke 
många gånger anges som ett hinder för professionalisering. Som exempel på 
sådan forskning kan nämnas Christina Florins avhandling Kampen om katedern 
från 1987, i vilken Florin har studerat folkskolläraryrket ur ett feminiserings35- 
och professionaliseringsperspektiv, samt Agneta Emanuelssons avhandling 
Pionjärer i vitt från 1990, där Emanuelsson har undersökt 
professionaliseringen av sjuksköterskeyrket i Sverige under början av 1900-
talet. 

Professionalisering av bibliotekarieyrket 
Frågan om bibliotekarier tillhör en profession eller en semiprofession har 
debatterats livligt. 

Den norske biblioteksforskaren Johan Olaisen skriver i artikeln 
”Bibliotekarer – Profesjon eller semiprofesjon?” från 1998 att benämningen 
semiprofession används då ett yrke inte har någon tydlig och klar 
teoriförankring. Semiprofessioner kännetecknas även av att de 
yrkesverksamma inte ses som en samlad kollegial enhet, samt att de inte har 
ensamrätt på sina kunskaper och färdigheter.36 Enligt Olaisen uppfyller inte 

                                                   
33 Etzioni, 1972, s. 137 ff. 
34 Hellberg, Inga, 1989, ”Könsutjämning och könspolarisering inom professionerna på dagens svenska 
arbetsmarknad”, s. 179. 
35 Feminisering innebär att många kvinnor kommer in i ett tidigare manligt yrke. 
36 Olaisen, Johan, 1998, ”Bibliotekarer – Profesjon eller semiprofesjon?”, s. 59 ff. 
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bibliotekarieyrket det som krävs för att bli betraktad som en profession, och 
bör därför betraktas som en semiprofession.37 

Den engelske biblioteksforskaren Russell Bowden konstaterar i artikeln 
”Image, Status and Reputation: Some Observations” från 1992 att 
bibliotekarieyrkets status är låg i jämförelse med andra yrken som räknas som 
professioner. Han anser att detta beror på att erkända professioner, som t.ex. 
juridik och läkarvetenskap, ägnar sig åt frågor om liv och död, som är 
samhällets allra viktigaste frågor. Bowden menar även att de yrkesverksamma 
inom dessa grupper ser sig själva som professionella, och att detta är viktigt för 
att yrket i allmänhetens ögon ska bli betraktat som en profession. Han menar 
att bibliotekarier inte alltid ser sig som professionella, och att de diskussioner 
angående yrkets professionella status som ständigt pågår är en bidragande 
orsak till att yrket ännu inte betraktas som en profession.38 

Enligt Bowden vet människor i allmänhet inte vilka ansvarsområden som 
ingår i bibliotekarieyrket. Yrkestiteln ”bibliotekarie” associeras direkt med 
byggnaden bibliotek. Bowden anser att det kan bidra till att yrket uppfattas 
som ett arbete som enbart pågår inom denna byggnad. De delar av 
bibliotekariearbetet som allmänheten kommer i kontakt med är den yttre 
tjänsten, som framför allt består av sökning efter efterfrågat material. Att 
allmänheten är okunnig om yrkets övriga ansvarsområden är ett stort problem 
för yrkets professionella status. Bowden anser även att den stora 
kvinnodominansen inom bibliotekarieyrket kan ses som ett problem, eftersom 
kvinnor i många länder har låg social status. Detta leder till att även 
kvinnodominerade yrken får låg status. Ett av de mest grundläggande 
problemen är dock, enligt Bowden, att det råder oenighet inom yrkeskåren om 
vad bibliotekarieyrket egentligen innebär, och hur yrket ska definieras.39 

I USA har man under de senaste decennierna diskuterat kvinnodominansen 
inom yrket och dess betydelse dels för bibliotekens utveckling, dels för 
bibliotekarieyrkets status. Den amerikanska biblioteksforskaren Dee Garrison 
skriver i den uppmärksammade avhandlingen Apostles of Culture från 1979 om 
orsakerna till att bibliotekarieyrket feminiserats, och om följderna av detta 
faktum. Garrison menar att kvinnors insatser på arbetsmarknaden under 1800-
talet och tidigt 1900-tal kan ses som en utvidgning av kvinnors traditionella 
sfär, hemmet. Detta har, enligt Garrison, inneburit att verksamheten vid 

                                                   
37 Olaisen, 1998, s. 65 f. 
38 Bowden, Russell, 1994, ”Image, Status and Reputation: Some Observations”, s. 28 f. 
39 Bowden, 1994, s. 30 ff. 
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framför allt folkbibliotek kommit att präglas av passivitet och överdriven 
betjäningsanda. Hon menar att det saknas engagemang för yrket, en vilja att 
leda snarare än att betjäna, samt ett medvetande om yrkets rättigheter och 
skyldigheter. Att bibliotekarieyrket inte blir erkänt som en profession menar 
Garrison har sin direkta orsak i kvinnodominansen inom yrkeskåren.40 

Garrison har naturligtvis fått mycket kritik för att hon lägger skulden för 
bibliotekarieyrkets låga status och låga löner på de kvinnliga bibliotekarierna. 
Kritikerna har bl.a. hävdat att kvinnodominansen i bibliotekarieyrket inte är 
orsaken till utan resultatet av de låga lönerna.41 

Forskning kring skildringar av bibliotekarien i skönlitteratur, film 
och media 
Anette Widenbergs kandidatuppsats Snipig tant eller lärdomsgigant? från 2000 
behandlar bibliotekarieskildringar i skönlitteratur. Hon skriver utifrån ett 
genusteoretiskt perspektiv, och syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
bibliotekarier framställs i skönlitterära verk. Hennes undersökning omfattar 
tjugoåtta romaner där bibliotekarier omnämns i texten. Hon använder sig även 
av tecknade serier för att komplettera sitt material. Widenberg konstaterar att 
”bibliotekarien ofta framställs som en tråkig, färglös, tystlåten och ordningsam 
person”.42 Hon finner även att biblioteket skildras som ”en lokal vars atmosfär 
lockar till tystnad och stillhet”.43 Widenberg har funnit att den dominerande 
stereotypen vad det gäller kvinnliga bibliotekarier är den argsinta 
bibliotekarien. I de få skildringarna hon funnit av manliga bibliotekarier 
framstår dessa med feminina drag.44 

Marika Lundqvist har i sin magisteruppsats Bilden av bibliotekarien från 
2000 undersökt vad som skrivits om bibliotekarier i Aftonbladet och Svenska 
Dagbladet under 1999. Syftet med hennes uppsats är att diskutera den bild de 
undersökta artiklarna förmedlar av bibliotekarien. Lundqvist kopplar också 
bilden av bibliotekarien till forskning kring bibliotekarieprofessionen och 
bibliotekariens status och image. 

                                                   
40 Garrison, Dee, 1979, Apostles of Culture: The Public Librarian and American Society, 1876–1920, s. 
188. 
41 Torstensson, Magnus, 1991, ”Folkbibliotekarieyrket: framväxt, utbildning, forskning: Exemplet USA 
och några svenska jämförelser”, s. 96 f. 
42 Widenberg, Anette, 2000, Snipig tant eller lärdomsgigant?: En genusteoretisk studie av kvinnliga och 
manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld, s. 37. 
43 Widenberg, 2000, s. 13. 
44 Widenberg, 2000, s. 28 f. 
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Lundqvist menar att tidningsartiklarna visar att moderna svenska 
bibliotekarier har en självklar plats inom IT-området, och att de har en hög 
yrkesmässig kompetens. Vissa artiklar tar upp frågan ifall bibliotekarier aktivt 
ska arbeta för s.k. ”god” litteratur. Här kallas bibliotekarien för 
”kvalitetsväktare”, och Lundqvist menar att synen på bibliotekarien som 
folkbildare påverkar uppfattningen om bibliotekariens uppgifter än idag. 
Lundqvist finner att bibliotekarien ibland framställs som bokälskande. Hon 
menar att det här möjligen kan finnas en konflikt mellan bibliotekarier och 
allmänhet, eftersom bibliotekarier ser sig som informationsförmedlare i första 
hand, medan allmänhetens uppfattning om bibliotekarier består i att de är 
”guider i den skönlitterära världen”.45 

Lundqvist tycker sig ha funnit en mångfacetterad och i de flesta fall positiv 
bild av bibliotekarien i de artiklar hon undersökt. Hon finner dock skillnader 
mellan vad som skrivs om bibliotekarier i Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 
Hon menar att bibliotekarien i Svenska Dagbladet främst framstår som en 
sträng och bokälskande väktare av kvalitetslitteratur. I Aftonbladet omnämns 
bibliotekarier oftare än i Svenska Dagbladet i samband med Internet och IT.46 

Bibliotekarien Birgitta Bergdahl diskuterade 1987 i en kort artikel i 
Biblioteksbladet bibliotekariemyter i filmer och romaner. Bergdahl menar att 
man i filmer och romaner ibland råkar på en bibliotekarie som är en ”på alla vis 
normal och frisk och sund människa, kanske t o m välklädd och attraktiv, men 
inte skildras då en sådan persons yrkesroll särskilt tydligt, några frejdiga 
kultureldsjälar är det då inte precis frågan om!”47 

Bergdahl anser att många skildringar visar bibliotekarien som sexualitetens 
och sensualitetens motpol, och bibliotekarien förutsätts ta illa vid sig av 
sexuella ord och yttringar. Hon förklarar denna bibliotekariemyt med historisk 
hjälp. Biblioteken har varit nära knutna till kyrkor och olika folkrörelser, och 
bibliotekarier var tvungna att visa upp vissa politiska, religiösa och moraliska 
uppfattningar. Detta, menar Bergdahl, är den historiska verklighet som än idag 
präglar den allmänna uppfattningen om vad det innebär att vara bibliotekarie. 48 

Författaren Lotte Mjöberg skrev 1992 en kort artikel i Biblioteksbladet om 
bibliotekarien i filmen. I artikeln intervjuar hon journalisten och filmkritikern 
Helena Lindblad, som menar att bibliotek i filmer ofta skildras som frizoner 

                                                   
45 Lundqvist, Marika, 2000, Bilden av bibliotekarien: Framställningar i Aftonbladet och Svenska 
Dagbladet i relation till aktuell forskning, s. 49 ff. 
46 Lundqvist, 2000, s. 55. 
47 Bergdahl, Birgitta, 1987, ”Bibliotekariemyter”, s. 190. 
48 Bergdahl, 1987, s. 190 ff. 



 14 

där mystiska möten äger rum. Lindblad säger också att den stereotypa bilden 
av bibliotekarien som sur och snipig är ovanlig i filmer: ”Bibliotekarien 
skildras i de flesta filmer som en riktig humanist. Som den sanna och goda 
människan”.49 

Metod och tillvägagångssätt 
Denna uppsats är en kvalitativ undersökning av hur bibliotek och bibliotekarier 
framställs i trettiofyra filmer och fem TV-serier. För att ge en överblick av den 
föreställningsvärld jag finner i filmerna kommer jag att använda mig av en 
kulturanalytisk metod som syftar till att kartlägga teman i en världsbild, eller i 
ett system av föreställningar. Etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren menar 
att man genom att systematisera kan visa ”de sätt på vilka en kultur är 
organiserad i bestämda kategorier och tankebanor, grundläggande värderingar 
och förhållningssätt”.50 De teman jag kommer att utgå ifrån redovisas närmare i 
uppsatsens undersökningsdel. 

Även om syftet med uppsatsen är att undersöka hur bibliotekarier 
framställs kommer jag även att ta upp skildringar av biblioteksassistenter. Det 
finns flera skäl till detta val. Utifrån ett professionaliseringsperspektiv är det 
intressant att jämföra hur bibliotekarier och biblioteksassistenter skildras, för 
att se om det framgår någon skillnad mellan dessa yrkeskategorier. Dessutom 
ger även framställningar av biblioteksassistenter en bild av vilken typ av 
människor som arbetar på bibliotek, och av arbetet som utförs. Detta färgar av 
sig på bibliotekarieyrkets status, i positiv eller negativ bemärkelse beroende på 
framställningarnas art. 

I redovisningen av mitt undersökningsmaterial använder jag mig 
genomgående av filmernas och TV-seriernas originaltitel. I de fall en utländsk 
film fått en svensk titel redovisas denna inom parentes första gången filmen 
nämns i texten. Eftersom inspelningsår och ursprungsland är av intresse 
redovisas även dessa uppgifter första gången filmen omnämns. Vid citering 
använder jag mig av filmernas och TV-seriernas originalspråk, eftersom de 
svenska översättningarna ofta ter sig både fattiga och missvisande. Ett 
undantag finns dock. Filmen Hak Hap är producerad i Hongkong, och den 
version som finns tillgänglig på video i Sverige är dubbad till engelska. 
Eftersom jag, och många med mig, saknar kunskaper i de språk som talas i 

                                                   
49 Mjöberg, Lotte, 1992, ”Bibliotekarien i filmen”, s. 35 f. 
50 Ehn, Billy och Löfgren, Orvar, 1982, Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv, s. 27. 
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Hongkong finner jag ingen mening i att söka efter en version på 
originalspråket, och jag citerar därför istället den engelskspråkiga versionen. 

Vid citering ur filmerna och TV-serierna ges inga nothänvisningar. Jag har 
gjort denna avvägning eftersom jag ser svårigheter i att finna en väl fungerande 
metod för dessa hänvisningar. En metod jag övervägt är att ange ett ungefärligt 
antal minuter in i filmen eller TV-serien då den citerade scenen utspelar sig. 
Jag anser dock att en sådan metod varken är exakt eller lätthanterlig, och i de 
uppsatser och avhandlingar jag läst inom filmvetenskap förekommer heller 
inga nothänvisningar vid citat ur filmer.51 Jag har på dessa grunder valt att inte 
använda mig av noter i citeringen av mitt källmaterial. 

För att skapa spridning i mitt undersökningsmaterial har jag använt mig av 
filmer och TV-serier med olika ursprungsländer och i olika genrer. Dessa 
genrer är action, karateaction, komedi, thriller, skräck, fantasy, äventyr och 
drama. I många fall passar filmernas och TV-seriernas skildringar av bibliotek 
och bibliotekarier in i ett flertal olika teman, och de kommer därför att 
redovisas mer än en gång. Jag har valt att använda filmer och TV-serier som 
producerats från 1941 fram till idag. Att tidsspannet är stort gör det intressant 
att se om, och i så fall hur, skildringarna förändrats med bibliotekarieyrkets 
utveckling under perioden. Den största delen av materialet är dock producerat 
under 1980- och 1990-talen. 

Källmaterial, urval och avgränsningar 
Som källmaterial har jag alltså valt att använda mig av trettiofyra filmer och 
fem TV-serier. Jag väljer att inte namnge dessa verk här, eftersom en sådan 
presentation skulle vara alltför platskrävande. Jag har fått tips om dessa filmer 
och TV-serier av bekanta och genom webbsidor.52 Skildringarna av bibliotek, 
bibliotekarier och biblioteksassistenter varierar i omfattning mellan de olika 
verken. Såväl museibibliotek, forskningsbibliotek, skolbibliotek, 
sjukhusbibliotek, fängelsebibliotek och folkbibliotek finns representerade i mitt 
undersökningsmaterial. Gemensamt för samtliga filmer och TV-serier är att de 
innehåller skildringar av fiktiva bibliotek och bibliotekarier, samt att dessa 
skildras i en utsträckning och på ett sätt som gör skildringen intressant ur ett 
professionaliseringsperspektiv. Jag kommer inte att använda mig av 

                                                   
51 Se t.ex. Anders Åbergs doktorsavhandling Tabu: Filmaren Vilgot Sjöman. 
52 Se t.ex. webbsidan Librarians in the Movies: An Annotated Filmography. 
Tillgänglig: http://www.byui.edu/Ricks/employee/raishm/films/introduction.html [2003-03-05]. 
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dokumentärfilmer, eftersom dessa kan antas skildra verklighetens 
bibliotekarier, och därmed inte i samma utsträckning den stereotypa bilden av 
bibliotekarien. 

 De filmer jag valt att undersöka är såväl svenska som utländska. Av de 
utländska filmerna är flertalet amerikanska, men i materialet finns även filmer 
från England, Tyskland och Hongkong. I samtliga fall är filmerna dock svensk- 
eller engelskspråkiga. Jag har valt att använda filmer från ett antal länder för att 
skapa spridning i mitt undersökningsmaterial. Att jag inte bara undersökt 
svenska filmer har flera orsaker. Svenska filmer som utspelas i biblioteksmiljö 
är alltför få för att jag ska kunna dra vetenskapligt belagda slutsatser enbart 
utifrån detta material, och på svenska biografer och i svensk TV visas en 
mängd amerikanska och engelskspråkiga filmer och TV-serier. Vår kultur 
påverkas mycket av det amerikanska sättet att se på omvärlden, och detta 
synsätt återspeglas bl.a. i amerikanskt producerade filmer. Bibliotekssystemen 
ser också ut på ett likvärdigt sätt i Sverige, England och USA eftersom det på 
biblioteken i dessa länder och stater arbetar såväl utbildade bibliotekarier som 
biblioteksassistenter. 

Mitt undersökningsmaterial har jag i stor utsträckning lånat av vänner och 
från Uppsala stadsbibliotek. Jag har lånat TV-serierna och några av de äldre 
filmerna från Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm, samt hyrt filmer i olika 
videobutiker i Uppsala. Jag har använt mig av den omfattande filmdatabasen 
The Internet Movie Database53 för att söka fakta om filmerna, som exempelvis 
inspelningsår och namn på skådespelare och regissörer. De filmer jag har 
undersökt utspelar sig under 1900- och 2000-talen, och urvalet av 
källmaterialet har till viss del påverkats av filmernas och TV-seriernas 
tillgänglighet. De filmer jag valt har varit relativt lätta att få tag på, vilket 
också tyder på att de är och har varit populära. Populariteten innebär i sin tur 
att ett stort antal människor sett dessa filmer och TV-serier, och att de därmed 
påverkat allmänheten i stor utsträckning. 

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
Etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren skriver i boken Kulturanalys från 
1982 att kultur kan definieras som delade kunskaper och erfarenheter54, och att 
kulturanalysens syfte är att ”[g]enom alldagliga fenomen […] frilägga djupare 

                                                   
53 The Internet Movie Database. Tillgänglig: http://www.imdb.com [2003-03-17]. 
54 Ehn och Löfgren, 1982, s. 21. 
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kulturmönster som säger något om grundläggande värden och synsätt”.55 För att 
klargöra kulturbegreppet, till vilket det finns en mängd olika definitioner, 
använder jag mig av följande citat: 

Att se på mänskligt liv i kulturella termer är en fråga om en särskild betoning, en betoning 
av kollektivt medvetande och av de kommunikationer som bär upp det. Kultur omfattar 
därmed gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och sammanhållande 
tankemönster.56 

Man talar om kultur i termer av kollektivt medvetande eller system av 
betydelser och symboler, vilket innebär att intresset ligger i de erfarenheter, 
kunskaper och värden som människor delar och som de återskapar och 
förändrar i socialt handlande.57 Ehn och Löfgren kallar processen då kultur 
reproduceras, och människor blir delaktiga i kulturell gemenskap, för kulturell 
prägling. Detta begrepp ingår i ett studiefält vars intresse ligger i att undersöka 
”hur begrepp, betydelser och symboler […] sjunker in i människors 
medvetande och blir till något naturligt och oreflekterat”.58 Ehn och Löfgren 
menar att den mest effektiva inlärningsprocessen återfinns i vardagshändelser 
som inte tycks särskilt iögonfallande. De skriver: ”Prägling handlar om hur 
kultur vidmakthålls genom olika former av inlärning, men också om hur vi 
genom ett ständigt bombardemang påminns om att verkligheten är som den 
är”.59 

De bilder filmer uppvisar av bibliotek och bibliotekarier präntas in i våra 
medvetanden genom kulturell prägling, och blir till kollektivt uppfattade 
”sanningar”. Bibliotekarieyrket, liksom de flesta yrken, omges av positiva eller 
negativa föreställningar, vilka ger yrket ett symbolvärde. Det är utifrån detta 
symbolvärde jag kommer att arbeta i min uppsats. Jag kommer att mäta 
symbolvärdet i filmers och TV-seriers framställningar av bibliotek och 
bibliotekarier i termer av positiva och negativa intryck. Jag avser då sådana 
intryck som kan tänkas påverka människors syn på bibliotek och bibliotekarier, 
och som därmed även påverkar bibliotekarieyrkets status och 
professionaliseringsprocessen. 

                                                   
55 Ehn och Löfgren, 1982, s. 10 f. 
56 Ehn och Löfgren, 1982, s. 13. 
57 Ehn och Löfgren, 1982, s. 13. 
58 Ehn och Löfgren, 1982, s. 90. 
59 Ehn och Löfgren, 1982, s. 90. 
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Bakgrund 
Under denna rubrik tar jag upp de delar av bibliotekets historia som är av 
intresse för uppsatsen. Här fokuseras framför allt folkbibliotekets uppkomst 
och framväxt under 1800- och 1900-talen. Detta eftersom folkbibliotekets 
ursprung och dess uppgifter vid seklets början påverkar bilden av 
bibliotekarieyrket och yrkets status än idag. 

Bibliotekarieyrket är ett av de äldsta yrken som finns. Det är äldre än t.ex. 
läkekonsten, och yrket har historiskt sett påverkats av två stora samhälleliga 
förändringar. Den första var då boktryckarkonsten uppfanns och 
bokproduktionen utvecklades. Den andra är den stora förändring vi ser idag, då 
vi övergår från industrisamhället till att alltmer bli ett informationssamhälle.60 
Som en del av informationssamhället växte en folkbiblioteksrörelse fram. 
Denna utveckling tog sin början i USA under mitten av 1800-talet och kallas 
för Public Library-rörelsen. Rörelsen hade som drivkraft och idé att skapa ett 
bibliotek för allmänheten, ett öppet och demokratiskt bibliotek, som kunde 
förse samhällets medborgare med litteratur och samhällsinformation. Public 
Library-rörelsen inspirerade Sverige och övriga Norden vid arbetet med att 
skapa folkbiblioteket. De akademiska biblioteken hade då redan funnits under 
många århundraden i anslutning till universiteten, och nu ville man skapa ett 
bibliotek som vände sig till hela befolkningen.61 

I USA blev man mycket tidigt i folkbibliotekets historia varse problemet 
med de låga lönerna. Det var svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare, och 
de som sökte bibliotekarietjänsterna var ofta ”personer som misslyckats i 
annat, såsom nedbrutna präster eller advokater och läkare utan klienter”.62 Att 
anställa kvinnor var ett sätt att till en låg kostnad få välutbildade medarbetare 
till folkbiblioteken. Bibliotekarieyrket sågs dessutom som särskilt passande för 
kvinnor, eftersom kvinnor ansågs ha större tålamod med den tidsödande 
katalogiseringen och andra rutinuppgifter.63 

Offentliga tjänster, som från 1850-talet fick innehas av kvinnor, var 
framför allt var av intresse för ogifta medelklasskvinnor. De sökte först och 
främst en någorlunda säker försörjning och de nöjde sig därför med de låga 

                                                   
60 Bowden, 1994, s. 28. 
61 Torstensson, Magnus, 1994, ”Att analysera folkbiblioteksutveckling – exemplet Sverige och några 
jämförelser med USA”, s. 5 ff. 
62 Torstensson, 1991, s. 94. 
63 Garrison, 1979, s. 179. 
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löner som erbjöds.64 Bibliotekarieyrket ansågs vara ett lämpligt arbete för 
ensamstående kvinnor, vilka generellt sett var de enda kvinnor som kom ut i 
arbetslivet. Utifrån denna dåtida verklighet skapades stereotypen om den ogifta 
bibliotekarien.65 

Kvinnodominansen inom yrket, och tänkbara problem med denna, 
diskuterades i USA redan i slutet av 1930-talet. Det konstaterades då att 
kvinnodominansen kunde ses som ett tecken på en ond cirkel. Kvinnoyrken 
innebär låga löner, vilket leder till rekrytering av kvinnliga medarbetare, vilket 
i sin tur leder till att de låga lönerna bibehålls.66 

I Sverige var biblioteken centrala i folkbildningsarbetet under början av 
1900-talet. Folkbildning kan definieras som ett behov av ”att veta och tala om 
för andra vad god bildning är, hur man bestämmer vad som är god litteratur, 
god musik”.67 När bibliotek omtalas i folkbildningssammanhang menar man 
oftast folkbibliotek, eller dess föregångare sockenbibliotek och 
studiecirkelbibliotek. Just sockenbiblioteken var, vid sidan av kyrkan och 
skolan, ett betydelsefullt folkbildningsinstrument i slutet av 1800-talet, då 
statsmakterna önskade bedriva folkuppfostran. Biblioteken sågs då som 
förmedlare av samhällsnyttig kunskap till obildade befolkningsgrupper.68 
Medvetenheten om folkbibliotekets uppfostrande funktion är fortfarande stark 
inom bibliotekariekåren.69 

Även om bibliotekarier länge lärdes upp enbart genom arbete på bibliotek 
var frågan om en professionalisering av yrket tidigt aktuell. Redan under andra 
hälften av 1800-talet började bibliotekariers utbildning diskuteras i Europa och 
USA. I USA startades en bibliotekarieutbildning redan år 1887 och i Sverige år 
1926.70 

Under 1940- och 1950-talen slöt sig bibliotekarier i Sverige samman i 
fackliga organisationer, och uteslöt därmed ur kåren de som inte hade 
bibliotekarieutbildning. På 1960-talet avstannade professionsutvecklingen 
under en period, eftersom bibliotekarier då började identifiera sig mer med 
institutionen än med professionen. På 1970-talet utbildades alla bibliotekarier i 

                                                   
64 Jeppsson, Ann-Lis, 1981, Tankar till salu: Genombrottsidéerna och de kommersiella lånbiblioteken, s. 
47. 
65 Grimes, Deborah J., 1994, ”Marian the Librarian – The Truth Behind the Image”, s. 3 f. 
66 Torstensson, 1991, s. 97. 
67 Klasson, Maj, 1997, ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande”, s. 13. 
68 Zetterlund, Angela, 1997, ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag”, s. 27. 
69 Almerud, Peter, 2003, ”Bibliotekariens dag: Avstamp för fördjupade diskussioner om yrkets framtid”, 
s. 19. 
70 Torstensson, 1991, s. 94. 
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Borås, och de tillägnade sig därmed samma värderingssystem. Då följde man 
den utbildande och uppfostrande linjen, men utan ett etik- och 
professionstänkande. Yrket kom nu att betraktas som praktiskt och inte 
teoretiskt. Under 1980-talet började man åter diskutera etik- och 
professionsfrågor. Man började då formulera bibliotekarierollen som 
förmedlare av information, och bibliotekarier började arbeta aktivt med 
professionsfrågor och etik.71 

                                                   
71 Almerud, 2003, s. 19. 
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Undersökning 

Jag inleder denna del av uppsatsen med en presentation av de teman jag 
kommer att arbeta utifrån i genomgången av mitt undersökningsmaterial. 
Dessa teman är: 

• Bibliotekarien som väktare av böcker och information 
• Den vackra och attraktiva bibliotekarien 
• Bibliotekarien och erotiken 
• Den manlige bibliotekarien 
• Bibliotekarien som motpol till äventyrare, kroppsarbetare och 

actionhjältar 
• Den kreativa och bokälskande bibliotekarien 
• Biblioteket – en plats där tystnad råder 
• Biblioteket – en plats där avgörande scener utspelas 
• Biblioteket som mötesplats 
• Biblioteket som arbetsplats – vad gör bibliotekarien? 

Här följer nu redovisningen av min undersökning. 

Bibliotekarien som väktare av böcker och information 
Biblioteksforskare som t.ex. Russell Bowden menar att en professionalisering 
av bibliotekarieyrket kräver att kåren klart avgränsar ett ansvarsområde som är 
specifikt för yrket. Graden av ansvar som ett yrke innebär är en av de mest 
avgörande faktorerna för hur ett yrkes status bedöms, och Bowden påpekar att 
bibliotekarieyrket har ett samhällsansvar vad det gäller information. 
Biblioteket ska ge tillgång till gratis och obunden information, samt värna om 
varje medborgares rätt till den information de söker. Här åberopas FN:s 
deklaration för mänskliga rättigheter, och Bowden anser att frågan om fri 
information gör biblioteket unikt.72 I mitt undersökningsmaterial har jag dock 

                                                   
72 Bowden, 1994, s. 29. 
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funnit ett flertal exempel där bibliotekarien framställs som en person som 
ytterst motvilligt utlämnar böcker och information. 

I det amerikanska fantasydramat Time Machine (2002) möter tidsresenären 
Alexander Hartdegen en audiovisuell bibliotekarie på New York Public 
Library. De möts två gånger i filmen och första gången är år 2030. Alexander 
ställer frågor om tidsresor och bibliotekarien tar fram science fiction-litteratur. 
När Alexander säger att han vill ha information om praktisk tillämpning av 
tidsresor säger bibliotekarien, på ett mycket arrogant sätt, att tidsresor är 
omöjliga, och att det därför inte finns någon sådan information att tillgå. 
Bibliotekarien visar tydligt att han tycker att Alexander är från sina sinnen, och 
gör på olika sätt narr av honom. Här är det möjligt att den efterfrågade 
informationen faktiskt inte finns, men det bemötande Alexander får är mycket 
ovänligt, och bibliotekarien är inte på något sätt hjälpsam genom att t.ex. 
erbjuda något annat material som skulle kunna vara av intresse för honom. 

I det engelska dramat Billy Elliot (2000) besöker huvudpersonen Billy 
Elliot bokbussen. Billy är omkring 12 år, och intresserad av balett. Han står 
och tittar i en bok om detta ämne, när den kvinnliga bibliotekarien frågar 
honom varför han står och läser i boken, eftersom han ändå inte kan låna den 
på barnkort. Billy ställer besviket tillbaka boken. Bibliotekarien blir plötsligt 
distraherad av en polisjakt utanför fönstret, och Billy tar chansen att stjäla 
boken. Att bibliotekarien anser att pojken inte ens borde läsa boken i bussen 
ger ett mycket negativt intryck. Det mest självklara vore att han skulle få läsa 
den i fred, särskilt som han inte får låna hem den. Biblioteket framstår i denna 
scen som regelfyllt och stelbent, och alla tittarnas sympatier ligger hos Billy 
när han stjäl boken. 

Även i den amerikanska thrillern The Pelican Brief (Pelikanfallet, 1993) 
förekommer en scen där en bibliotekarie ytterst motvilligt lämnar ut 
information. Scenen utspelar sig på ett juridiskt bibliotek, och den kvinnliga 
bibliotekarien vill inte lämna ut en akt som efterfrågas. Det är bara tack vare att 
den juridikstuderande huvudpersonen Darby Shaw kan åberopa 
offentlighetsprincipen som bibliotekarien ger med sig och hämtar den 
information som eftersöks. I det amerikanska dramat Citizen Kane (1941) 
begär journalisten Jerry Thompson att få läsa vissa memoarer för att ta reda på 
information om en viss Charles Foster Kane. En bibliotekskommitté avgör 
vilka sidor Thompson ska få läsa i boken, och det sker i ett kalt rum under 
överinseende av en vakt. 

Ur en demokratiaspekt och ur ett professionaliseringsperspektiv framstår 
det naturligtvis som allvarligt att bibliotekarier nekar någon att läsa 
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bibliotekets böcker eller är ovillig till att lämna ut information. Eftersom 
tidsspannet då berörda filmer producerats är stort – 60 år – kan vi också 
konstatera att föreställningen om bibliotekarien som håller inne med 
information är oförändrad över tid. 

Fiktiva framställningar, där bibliotekarien skildras som ovillig att lämna ut 
information, kan dessutom bidra till att göra människor osäkra inför biblioteket 
och bibliotekarien. Greta Renborg skriver att människor som sällan eller aldrig 
besöker bibliotek ”har […] en bestämd känsla av att deras okunnighet och 
osäkerhet skulle få dem att känna sig löjliga”.73 Författaren och kåsören Täppas 
Fogelberg skriver år 2002 i en krönika i Biblioteksbladet att hans 
bildningsångest får honom att känna sig som en ”ovärdig pajas” på 
biblioteket.74 

I den amerikanska komedin UHF (1989) anspelas det på en sådan 
obehagskänsla. Här möter vi Conan the Librarian. Han är en parodi på 
karaktären Conan som spelats av Hollywoodstjärnan Arnold Schwarzenegger i 
den amerikanska fantasyfilmen Conan the Barbarian (1982). För att förstå 
humorn i parodin UHF bör man känna till denna bakgrund. I Conan the 
Barbarian är Conan en tuff och hård karaktär. Som barn såg han sina föräldrar 
mördas och sin by brännas ner. Själv blev han tillfångatagen och bortförd som 
slav. Fast besluten om att hämnas ägnar han sin uppväxt åt att bygga upp sin 
styrka. I UHF möter vi alltså den parodierande karaktären Conan the Librarian 
i full krigarmundering i biblioteket. I en scen frågar en man honom försynt: 
”Can you tell me where I can find a book on astronomy?” Conan lyfter då upp 
mannen i kragen och säger hotfullt: ”Don´t you know the Dewey Decimal 
System?” Även om detta är komiskt skildrat anspelar det samtidigt på den 
verkliga obehagskänsla många har inför att fråga bibliotekarien om hjälp. Även 
i UHF skildras bibliotekarien som en person som är ovillig att hjälpa besökaren 
fram till den information som efterfrågas. Conan the Librarian anser 
uppenbarligen att besökaren bör lära sig att hitta själv i biblioteket. 

Huruvida denna typ av komik har positiv eller negativ effekt på yrkets 
symbolvärde är svårt att säga. Å ena sidan kan sådana här humoristiska 
skildringar av obehagliga situationer bidra till att skapa en mer lättsam känsla 
inför dessa. Å andra sidan är det möjligt att vissa i filmpubliken inte uppfattar 
humorn i denna typ av skildringar, och att filmer som t.ex. UHF då bidrar till 
att skapa eller förstärka en obehagskänsla inför biblioteket och bibliotekarien. 
                                                   
73 Renborg, 1969, s. 51. 
74 Fogelberg, Täppas, 2002, ”Gästkrönika”, s. 34. 
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Den vackra och attraktiva bibliotekarien 
Det finns en utbredd, välkänd och stereotyp uppfattning om kvinnliga 
bibliotekariers utseende. Anette Widenberg har funnit att bibliotekarien i 
skönlitteratur och tecknade serier ofta framställs med hårknut och glasögon på 
nästippen. I de tecknade serier hon undersökt ”fungerar det uppsatta håret och 
glasögonen på nästippen ungefär som ett kännetecken för bibliotekarien”.75 
Som vi sett tidigare framställs bibliotekarien dessutom ofta som en tråkig och 
färglös person.76 Enligt Renborg är det mycket vanligt att människor som sällan 
eller aldrig går till biblioteket har anammat en stereotyp bild av bibliotekarien. 
De ser bibliotekarier framför allt som ”ogifta, argsinta, medelålders kvinnor”.77 

I mitt undersökningsmaterial finns det dock ett antal exempel på att 
framför allt kvinnliga bibliotekarier och biblioteksassistenter framställs som 
både vackra och attraktiva. Ibland är det också så att kvinnliga bibliotekariers 
utseende förändras när de träffar män. Detta sker i den amerikanska filmen The 
Mummy (Mumien, 1999), som är en äventyrsfilm med skräckinslag. The 
Mummy utspelar sig i Egypten på 1920-talet, och handlar om en expedition till 
den legendariska staden Hamunaptra, där det sägs att det finns stora skatter. 
Bibliotekarien Evelyn Carnahan har forskat om Hamunaptra och samlar ihop 
en expedition som reser ut i Egyptens öken för att söka efter staden. De finner 
Hamunaptra och börjar göra utgrävningar. Med på expeditionen följer Richard 
O’Connell, som är filmens store äventyrshjälte. I början av filmen stämmer 
Evelyns utseende väl överens med den stereotypa bilden av bibliotekarien. 
Evelyn bär glasögon som sitter långt nere på näsan, hon har håret i en klassisk 
”bibliotekarieknut” och hon klär sig framför allt i beige dräkter. Hon förändras 
dock utseendemässigt sedan hon mött Richard och vistats i öknen en tid. 
Hennes hår är i den senare delen av filmen utsläppt och hennes klädsel består 
av en svart klänning som ser ut som ett sexigt nattlinne. Hon klarar dessutom 
att läsa hieroglyfer utan sina glasögon. Det finns fler mycket vackra 
bibliotekarier i filmens värld. Jag tänker t.ex. på bibliotekarien Lynn i det 
amerikanska dramat Major League (Värsta gänget, 1989), eller 
biblioteksassistenten Roxanne i den amerikanska komedin Wimps (1986). 

I den amerikanska dramathrillern Sleeping with the Enemy (Sova med 
fienden, 1991) spelas biblioteksassistenten Sara Waters av den vackra 
Hollywoodstjärnan Julia Roberts. I Foul Play (Tjejen som visste för mycket, 
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1978) spelas bibliotekarien Gloria av Goldie Hawn, även hon en mycket 
vacker Hollywoodstjärna. Jag har funnit mycket få exempel på att manliga 
bibliotekarier och biblioteksassistenter framställs som vackra och attraktiva. I 
den engelska komedin Only Two Can Play (Bara två kan leka så, 1962) möter 
vi dock biblioteksassistenten John Lewis, som skildras som en stor charmör 
och kvinnokarl. Ett skäl till att manliga bibliotekarier sällan skildras som 
vackra och attraktiva är förmodligen att de ofta framställs som misslyckade 
människor. (Mer om detta senare i uppsatsen under rubrikerna ”Den manlige 
bibliotekarien” och ”Biblioteket som arbetsplats – vad gör bibliotekarien?”). 

Men det är inte bara deras utseenden som gör dessa bibliotekarier och 
biblioteksassistenter attraktiva. Evelyn i The Mummy har en mycket stark 
personlighet, vilket bidrar till attraktionen. Hon är självsäker, orädd och 
mycket kompetent inom sitt forskningsområde. Hennes höga kompetens gör att 
hon, trots att hon är den enda kvinnliga deltagaren i expeditionen till 
Hamunaptra, och trots att filmen utspelar sig under 1920-talet, blir den som 
leder utgrävningarna. Även Sara Waters i Sleeping with the Enemy är en 
intelligent och stark kvinna. Gloria i Foul Play framställs dock som virrig och 
våpig. Hon klarar sig förvisso bra i de kritiska situationer hon råkar in i, men 
hon framstår inte på något vis som intellektuell. Birgitta Bergendahl menar att 
bibliotekarier i filmer, i de fall de framställs som attraktiva, inte tycks vara 
några direkta kulturpersonligheter.78 Mot det kan man invända att Evelyn i The 
Mummy skildras som både vacker, attraktiv och kulturintresserad. Det är 
dessutom ytterst få av bibliotekarierna och biblioteksassistenterna i mitt 
undersökningsmaterial som skildras som kulturpersonligheter, oavsett 
attraktionskraft. Men dessa framställningar kan ändå bidra till att höja 
bibliotekarieyrkets status. Pauline Wilson skriver att en ofördelaktig stereotyp 
kan innebära ett handikapp i strävan mot att uppnå en tillfredsställande 
yrkesmässig status.79 Framställningar av bibliotekarier och biblioteksassistenter 
med andra utseenden, och med andra personligheter än de som stereotypen gör 
att vi förväntar oss, är därmed ofta positiva. De frångår den traditionella bilden 
av bibliotekarien, och kan därmed bidra till att höja yrkets symbolvärde. 
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Bibliotekarien och erotiken 
Bergendahl säger sig ha funnit att kvinnliga bibliotekarier i filmer ofta 
framställs som asexuella och utan sensualism.80 I mitt undersökningsmaterial 
har jag funnit en mängd exempel där bibliotekarier förknippas med erotik. I 
flera av fallen skildras bibliotekariers sexualitet som ett humorinslag. Det har 
samband med uppfattningen att bibliotekarier överhuvudtaget inte förväntas ha 
ett sexliv, eftersom den traditionella bilden av bibliotekarien, som fortfarande 
präglar synen på de yrkesutövande, är den ogifta ungmön som lever med och 
för sitt arbete. 

Det är uppenbart att bibliotekariers sexualitet fortfarande är tabubelagd. 
Många komedier skämtar om bibliotekarier och sex. Det sker t.ex. i den 
amerikanska komediserien Seinfeld (avsnittet som refereras i denna uppsats 
heter ”The Library” och är från 1991. Jag kommer dock även fortsättningsvis 
att skriva Seinfeld, trots att det bara är just detta avsnitt som avses). 
Huvudpersonerna Jerry, Kramer och George är på New York Public Library 
och där träffar de bibliotekarien Marian. (Marians namn är för övrigt en del av 
humorn – det kommer från 1950-talsmusikalen The Music Man. 
Huvudpersonen Marian är en ung ensamstående bibliotekarie, och i en berömd 
sång ingår frasen ”Marian the Librarian”81). Kramer säger till Jerry: ”Look at 
her. This is a lonely woman looking for companionship...Spinster... Maybe a 
virgin...Maybe she got hurt a long time ago. She was a schoolgirl. There was a 
boy. It didn’t work out. Now she needs a little tenderness. She needs a little 
understanding. She needs a little Kramer.” 

Även i den svenska komediserien Sally (som visades i TV 1999) anspelas 
det på stereotypen om bibliotekarien som ungmö. Seriens huvudperson är en 
ytterst absurd bibliotekarie som heter Sally Santesson. Hon är mytoman och 
dessutom mycket arbetsskygg. När TV-serien visades gick fackordföranden för 
DIK-förbundet, Britt-Marie Häggström, ut i media och hävdade att TV-serien 
förstärkte ”nidbilden av bibliotekarier som trista töntar”.82 Till skillnad från 
Häggström anser jag att Sally många gånger lättar upp bilden av bibliotekarien 
som en trist och töntig person. Tydligt är dock att skaparna av Sally, medvetet 
eller omedvetet, ofta använt sig av bibliotekariestereotypen i ett humoristiskt 
syfte. Detta är uppenbart vid skildringen av Sallys privatliv. Hon är 34 år och 
bor fortfarande hemma med sin pappa. Sally har ingen man i sitt liv, och i 
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avsnittet som heter ”Kärlek” säger hon: ”Jag har inte kysst någon sedan jag tog 
farväl av min hamster Magnus”. Hon säger också vid upprepade tillfällen att 
hon själv valt ensamheten. Man förstår dock att så inte är fallet, utan att Sally 
är ofrivilligt ensamstående. Detta används för att förstärka komiken kring 
henne. Att parodiera den allmänt uppfattade bibliotekariestereotypen är alltså 
ett väl använt humorgrepp. 

I den amerikanska skräckfilmen It (Det, 1990) är bibliotekarien Mike 
Hanlon ungkarl, men hans avsaknad av en partner är inte som i Sally skildrad 
med humor, utan snarare med intentionen att förstärka bilden av honom som en 
misslyckad människa. Filmen handlar om sju ungdomar som kämpar mot ett 
monster som mördar barn i staden Derry där de bor. Monstret tar gestalt av en 
clown för att kunna locka barnen, och det kallar sig för Pennywise. 
Ungdomarna tycks ha lyckats förgöra Pennywise, men trettio år senare sker 
nya mord. Det nu vuxna gänget samlas återigen för att försöka göra slut på 
Pennywise. När de träffas pratar de om vad som hänt sedan de sågs senast, och 
Mike är då den ende som inte blir tillfrågad om han är eller har varit gift. 

I Foul Play hamnar bibliotekarien Gloria ofta av misstag i komiska 
situationer som har samband med sex. Vid ett tillfälle är hon på flykt undan 
förföljare och följer därför med en man hem för att gömma sig. Han visar sig 
ha inrett hela sin lägenhet till ett sexnäste. Där finns uppblåsbara dockor och 
piskor, och en porrfilm som automatiskt rullar igång på en TV. Vid ett annat 
tillfälle hamnar hon av misstag på en bordell. Glorias kollega Stella är 
uppenbart fixerad vid sex, och tror att alla män som överhuvudtaget pratar med 
en kvinna är ute efter att få henne i säng. Hon har en mycket krass 
verklighetsuppfattning, och anser sig leva i ett perverst och våldsamt samhälle 
där varje man är en potentiell våldtäktsförövare. Stella bär alltid med sig 
tårgas, knogjärn och ett högljutt larm för att skydda sig mot eventuella överfall. 
Vid ett tillfälle tar hon fram dessa vapen och lägger dem på 
informationsdisken, till några låntagares stora förvåning. Här skapas humor 
genom kontrasten mellan den lugna och stillsamma miljön i biblioteket och 
Stellas åsikt att samhället, som tycks lura utanför, är hårt och våldsamt. 

I den amerikanska komedin Tomcats (2001) finner jag – vilket är mycket 
ovanligt – ett exempel på en kvinnlig bibliotekarie med mycket avancerad 
sexualitet. Huvudpersonen Michael raggar upp Jill, en mycket blyg och nervös 
ung bibliotekarie, genom att fråga var han ska lämna försenade böcker och ge 
henne boken The Scarlet Letter av Nathaniel Hawthorne. Michael och Jill 
hamnar till slut hemma hos henne. Hon bor tillsammans med sin gamla 
darrhänta mormor, som även hon har arbetat som bibliotekarie. Michael och 
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Jill går upp till Jills rum, som är ett typiskt flickrum med rosa tapeter, 
planscher och masker på väggarna. För att de överhuvudtaget ska få plats i 
sängen är Michael tvungen att kasta undan en ofantlig mängd tygdjur. När de 
väl kommit ner i sängen lägger hon sig till hans förvåning överst, tar hans ena 
hand och sätter fast den i sänggaveln med hjälp av ett par handklovar dolda i 
en jättelik tygkanin. På andra sidan finns en tygbjörn med samma funktion, och 
snart sitter han fast med båda händerna. 

Jill, som gillar sadism och sadomasochism, är snart klädd i lack och läder 
och hela hennes flickrum blir genom några snabba åtgärder förvandlat till en 
sexkammare med en rad piskor och andra verktyg på väggen. Michael tycker 
att det hela är ytterst obehagligt och bönar och ber om att få gå hem. Jill säger 
då saker som: ”You’ve been a bad bad boy. You had an overdue library book” 
och ”I know about boys like you. You don’t take books seriously”. När 
Michael protesterar sätter Jill munkavle på honom, går bort till väggen med 
piskorna och väljer mellan dem, samtidigt som hon säger: ”You don’t respect 
books. You break their bindings, you doodle in their margins”. Hon väljer ut 
det största verktyg hon har. Det ser ut som ett platt brännbollsträ med ett stort 
rött A skrivet på det, och hon säger: ”The Scarlet Letter, great inspiration in 
those pages. One rack for every day overdue!” Efter att ha slagit en gång ser 
hon uttråkad ut och säger att det är något som fattas. Då kommer plötsligt 
gamla mormor in i lädermundering och en piska i högsta hugg. 

Intressant här är skildringen av motsatsen mellan Jill som blyg och nervös 
bibliotekarie och hennes förvandling till den dominanta sadisten. Det ligger en 
humoristisk poäng i att det är en till synes menlös bibliotekarie som visar sig 
vara rena sexmonstret. Att hennes åldriga mormor, även hon bibliotekarie, 
visar sig vara likadan gör överraskningen – och därmed humorn – än större. 
Även om det är ett humoristiskt inslag i en komedi, och det faktiskt är riktigt 
roligt, kan det tänkas ge en negativ bild av bibliotekarien. Renborg fann vid sin 
enkätundersökning att informanternas attityd till bibliotek ofta präglas av 
rädsla, och att många tänker sig bibliotekarien som en sträng och sur dam, som 
inte drar sig för att skälla ut människor som återlämnar sina böcker för sent.83 
Widenberg menar att det i skönlitteratur och serier finns ett tydligt behov av att 
skämta om försenade låneböcker84 och det återspeglas även i mitt 
undersökningsmaterial. I Tomcats anspelar man humoristiskt på den osäkerhet 
och rädsla många känner inför bibliotekarien. Bibliotekarieskräcken är 
                                                   
83 Renborg, 1969, s. 51 ff. 
84 Widenberg, 2000, s. 18. 
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naturligtvis mycket negativ för yrkets status. Dock är det här, liksom vi sett 
tidigare i uppsatsen, svårt att säga om denna typ av komik är av enbart negativ 
art. Humorn kan istället tänkas ta udden av det obehag som många upplever 
inför biblioteket och bibliotekarien, vilket i så fall skulle kunna inverka positivt 
på människors inställning till biblioteket. 

Många gånger framställs bibliotekariers och biblioteksassistenters 
sexualitet i samband med något slags problem. Bibliotekarier skildras ofta, som 
vi sett ovan, som personer med ett lite udda förhållande till sin sexualitet, eller 
som personer som är i ofrivillig avsaknad av sex. Detta gör att de ofta tycks 
sexuellt frustrerade och mer eller mindre desperat sökande efter sexpartners. 
Exempel på detta har jag funnit i ett antal filmer. I den engelska thrillern The 
Spy Who Came In from the Cold (Spionen som kom in från kylan, 1965) tar 
biblioteksassistenten Nan Perry initiativet till att huvudpersonen Alec Leamas, 
som börjat arbeta som assistent på hennes bibliotek, ska komma hem till henne 
på middag. Han blir mycket snart hennes älskare. I Seinfeld inleder 
bibliotekarien Marian snabbt ett sexuellt förhållande med Kramer. I det 
svenska dramat Grabben i graven bredvid (2002) kastar sig bibliotekarien 
Desirée över sin nyfunna kärlek Benny och sliter av honom kläderna, 
uppenbarligen i desperat behov av sex. 

I Only Two Can Play framställs den gifte biblioteksassistenten John Lewis 
som sexuellt frustrerad. Hans fru Jean, som är en stressad småbarnsmamma, är 
inte intresserad av något sexuellt samliv med honom, och han kanaliserar 
därför detta behov på andra kvinnor. På sin arbetsplats tittar han länge efter de 
kvinnliga besökarna, och han inleder ett sexuellt förhållande med en attraktiv 
kvinna. I den svenska dramaserien Babels hus (som visades i TV 1981), som 
utspelar sig på Enskede sjukhus, tjatar sjukhusbibliotekarien Hardy Hedvall vid 
ett tillfälle på sin flickvän Pirjo för att hon ska följa med honom in i ett 
linneförråd och ha sex med honom. Hon sitter i dödsvaka vid en patients säng, 
och varken kan eller vill gå därifrån. Trots att Hardy inser situationen blir han 
sur när hon inte följer med honom. I den svenska thrillern Roseanna (1993) blir 
bibliotekarien Roseanna mördad då hon gör sexuella närmanden mot en man 
som har en mycket störd uppfattning om kvinnor och sex. Roseanna beskrivs i 
de polisförhör som hålls med hennes före detta pojkvän som en person med en 
mycket stark sexualitet. 

I de fall bibliotekarier och biblioteksassistenter skildras i samband med 
erotik är syftet antingen att skapa ett humoristiskt inslag, eller att förstärka 
intrycket av dem som misslyckade personer, som är i ofrivillig avsaknad av sex 
och därför är mycket snabba att inleda sexuella förhållanden då tillfällen ges. 
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Man kan också se att skildringarna är likartade inom det tidsspann som 
filmerna producerats. Att bibliotekariers sexualitet så ofta parodieras har med 
yrkets bakgrund att göra. I många situationer anspelas det på 
bibliotekariestereotypen, enligt vilken bibliotekarier och erotik är en omöjlig 
kombination. Symbolvärdet i denna typ av skildringar är därmed negativ. Det 
kan naturligtvis ses som positivt att bibliotekarier i vissa filmer och TV-serier 
framställs som att de överhuvudtaget har ett sexliv. Men när skildringarna inte 
framställer personer med ett avslappnat förhållande till sin sexualitet blir 
symbolvärdet trots allt negativt. 

Den manlige bibliotekarien 
Bibliotekarieyrket är, som jag tidigare nämnt, kvinnodominerat, och ända 
sedan slutet av 1930-talet har tänkbara problem med detta diskuterats. Som vi 
sett tidigare är det många biblioteksforskare, som t.ex. Garrison85 och 
Bowden86, som menar att kvinnodominansen är negativ för yrkets status, 
eftersom kvinnoyrken mer sällan blir ansedda som professioner än 
mansdominerade yrken. Naturligtvis har dessa forskare mött mycket kritik, 
men frågan om kvinnodominansens inverkan på yrkets status är intressant, och 
den gör att det blir mycket spännande att se hur manliga bibliotekarier och 
biblioteksassistenter skildras i mitt undersökningsmaterial. Framställs de på ett 
sätt som kan locka fler män till yrket? Bibliotekarien Barbro Thomas menar att 
den manlige bibliotekarien inte dras med någon negativ stereotyp, utan att han 
ofta framställs som den store lärdomsgiganten87, medan Anette Widenberg har 
en annan uppfattning. Hon menar att den manlige bibliotekarien i 
skönlitteraturen ofta framställs med feminina drag.88 

I mitt undersökningsmaterial har jag endast funnit ett exempel där den 
manlige bibliotekarien skildras som en lärdomsgigant. Det är i Time Machine, 
där bibliotekarien inte är en levande person utan en dataproducerad bild av en 
man, projicerad på en glasskärm. Han ingår i något som kallas Vox-systemet 
och kallar sig själv ”a public library information unit. Vox registration NY-
114”. Han är en kärndriven databas, kopplad till alla ljud- och bildlänkar som 
finns, och han besitter därmed all världens samlade kunskap. Att det är en 
projicering av just en manlig bibliotekarie kan stärka uppfattningen om den 
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86 Bowden, 1994, s. 30 f. 
87 Thomas, Barbro, 1991, ”Status efter lön och kön”, s. 146. 
88 Widenberg, 2000, s. 28. 
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manlige bibliotekarien som en lärdomsgigant. Det är dock det enda exempel 
jag funnit i mitt undersökningsmaterial som pekar på en sådan syn på den 
manlige bibliotekarien. 

I filmens värld antas bibliotekarier och biblioteksassistenter företrädelsevis 
ägna sig åt bokstämpling och bokuppsättning, och sådana sysslor utför de 
manliga bibliotekarierna i samma utsträckning som de kvinnliga. I det 
amerikanska äventyrsdramat Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana 
Jones och det sista korståget, 1989) sitter en äldre manlig bibliotekarie och 
stämplar högar av böcker. Han stämplar hårt och tycks ta sin uppgift på stort 
allvar. I den svenska dramathrillern Skuggan (1954) består 
biblioteksassistenten Erik Venders enda uppgift av att stämpla böcker vid 
utlån. I samma film möter vi även biblioteksassistenten Frigge Berggren, vars 
enda syssla är bokuppsättning. I Only Two Can Play är det intressant att det 
enbart är äldre män som söker anställning då en biblioteksassistenttjänst 
utlysts. De är mycket nervösa inför anställningsintervjun, och eftersom de alla 
lider av oerhört låg självkänsla är det ingen av dem som tror sig kunna få 
jobbet. Denna framställning ger naturligtvis en mycket negativ bild av de män 
som söker sig till yrket. 

Ibland använder sig manusförfattare och regissörer av den manlige 
bibliotekarien som en symbol för förtryck. I det amerikanska dramat 
Philadelphia (1993) sitter den homosexuelle och aidssjuke advokaten Andrew 
Beckett och studerar på ett juridiskt bibliotek. En manlig bibliotekarie kommer 
fram och överlämnar material han efterfrågat. Med hög röst säger 
bibliotekarien: ”You’re right. There is a section of HIV-related 
discrimination.” Ett flertal besökare tittar upp från sina böcker. Andrew tackar 
och börjar bläddra i boken. Bibliotekarien står kvar vid hans plats och säger: 
”We do have a private researchroom available.” Andrew svarar att det går bra 
ändå. Bibliotekarien står tyst kvar, suckar och tittar på Andrew. Till slut säger 
han: ”Wouldn’t you be more comfortable in a researchroom?” Andrew förstår 
plötsligt vad det är frågan om och svarar: ”No. Would it make you more 
comfortable?” Bibliotekarien svarar inte men tittar menande på honom. Här 
använder man sig av bibliotekarien som en av många representanter för det 
förtryck Andrew möter under sin sjukdomstid. Att manusförfattaren valt just en 
manlig bibliotekarie är förmodligen inte en slump. Scenen utspelas på ett 
juridiskt bibliotek, och manliga bibliotekarier förväntas framför allt arbeta på 
forskningsbibliotek, eftersom det är mer högstatus än arbete på folkbibliotek. 
Ytterligare skäl till att bibliotekarien är en man i den här scenen är sannolikt 
för att förstärka den pondus som ligger bakom hans ord, och möjligen också 
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för att män i större utsträckning antas vara homofoba. Många män i 
Philadelphia har homofobi, medan flertalet av kvinnorna i filmen inte ser 
homosexualitet som något obehagligt. I och med att den framställningen ges i 
filmen blir det mer sannolikt att en manlig bibliotekarie skulle finna olust i 
situationen än en kvinnlig. 

I den svenska thrillerserien Facklorna (som visades i TV 1991) blir den 
manlige bibliotekarien en av symbolerna för det rigida vuxensamhälle som den 
unge huvudpersonen Kråkan kämpar emot. Undersökningar om allmänhetens 
syn på bibliotekariers karaktärsdrag har visat att bibliotekarier snarare anses 
konservativa än progressiva.89 I Facklorna, som utspelar sig i en svensk 
småstad på 1950-talet, är det just en sådan icke-progressiv bibliotekarie som 
skildras. Kråkan är på biblioteket och frågar om det finns någon bok om Elvis 
Presley. Bibliotekarien svarar då: ”Nej, det finns inte här och kommer heller 
aldrig att finnas, eftersom det här är en kulturinstitution. Så ligger det till, gosse 
lille. Du får söka på annat håll.” Biblioteket framstår här som en 
censurinrättning, som är opåverkad av samhällsutvecklingen och tidens gång. 
Man kan se en negativ tolkning av folkbildningstanken i skildringen av den 
manlige bibliotekarien. Han anser uppenbarligen att han vet vad god litteratur 
och musik är, vilket leder till censur av den litteratur han inte anser tillräckligt 
kulturell värdefull. Eftersom TV-serien utspelar sig på 1950-talet kan man 
tycka att den ger en gammaldags bild av inställningen till såväl låntagarens 
intellekt och förmåga att själv avgöra vad han/hon anser är god litteratur, som 
till samhällsutvecklingen. Dock har vi sett att Marika Lundqvist, i sin 
undersökning om dagstidningars framställningar av bibliotekarier, funnit att 
bibliotekarien fortfarande år 1999 framställs som en ”väktare av 
’kvalitetslitteratur’”.90 Detta är alltså en uppfattning om bibliotekarien som är 
gällande än idag. 

En motpol till denna negativa framställning av en manlig bibliotekarie har 
jag funnit i Babels hus. Sjukhusbibliotekarien Hardy framställs övervägande 
som en snäll och mjuk människovän. Han tar hand om patienterna efter bästa 
förmåga, och många patienter tyr sig till honom eftersom de känner sig osäkra 
inför läkarna. Hardy har därför alltid med sig ett medicinskt lexikon för att 
kunna slå upp patienternas symptom. Han tar sig tid för patienterna och pratar 
vänligt med dem. Han erbjuder sig t.o.m. att se efter en patients kolonilott 
medan denne är sjuk. 
                                                   
89 Bruijns, 1992, s. 49. 
90 Lundqvist, 2000, s. 51 
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Enligt Widenberg skildras den manlige bibliotekarien i skönlitteraturen 
med feminina drag91, och feminina manliga bibliotekarier förekommer även i 
mitt undersökningsmaterial. Hardy i Babels hus skildras som ganska 
eftertänksam, och i och med att han pratar om känslor ger han ett traditionellt 
sett feminint intryck. I det amerikanska fantasydramat Dinotopia (2002) är 
Zippo, en manlig bibliotekarie och tillika dinosaurie, en av huvudkaraktärerna. 
Zippo skildras som snäll, självuppoffrande, undergiven, känslig och lite 
ängslig. Han har ljus röst och milda ögon, och han ger därmed ett feminint 
intryck. 

Filmen Hak Hap, karateaction från Hongkong (1996), handlar om Tsui 
Chik, som varit medlem i en av statens elitstyrkor. Där har han blivit utsatt för 
ett experiment som gjort att han förlorat sin förmåga till känslor. Han har nu 
tagit sig ifrån elitstyrkan och börjat ett nytt och lugnt liv med arbete på ett 
bibliotek. På biblioteket är fyra av de fem anställda män. Dessa män framställs 
som feminina och mjuka, och de ägnar sig framför allt åt att trösta sin enda 
kvinnliga kollega Tracy, som ofta gråter eftersom hon har så mycket 
kärleksproblem. I en scen får man se chefsbibliotekarien trolla fram en näsduk 
ur näven för att pigga upp den gråtande Tracy. Huvudpersonen Tsui Chiks 
berättarröst berättar samtidigt om chefsbibliotekarien: ”He looks like a tough 
guy, but he’s really a soft touch, a real joker.” De anställda pratar mycket om 
känslor, och det framkommer att Tsui Chik sökt sig till biblioteket just för 
denna miljös skull. Han säger: ”This is the best place for me now. Here I can 
search for that most basic of human qualities – feelings.” Vid ett tillfälle 
tjuvlyssnar chefsbibliotekarien, Tracy och två andra manliga anställda när Tsui 
Chik samtalar med sin vän, polisen Rock. Bibliotekarierna hänger över 
hyllorna och börjar diskutera huruvida Tsui Chik är homosexuell, eftersom de 
får för sig att han och Rock har ett kärleksförhållande. Att Tsui Chiks sexuella 
läggning diskuteras har sin grund i den lugna och nedtonade personlighet han 
uppvisar på sin arbetsplats. Tack vare sitt alter ego som maskerad karateexpert 
och förgörare av brottslingar går han fri från tittarnas ”misstankar.” 

I flera fall i mitt undersökningsmaterial skildras manliga bibliotekarier och 
biblioteksassistenter som misslyckade människor. De framställs ofta som 
missnöjda med sin situation och med sina arbetsuppgifter. Så är det i Skuggan, 
som handlar om biblioteksassistenten Erik Vendel. Erik arbetar på Stockholms 
stadsbibliotek, och hans huvudsakliga syssla består av bokstämpling vid utlån, 
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vilket han utför helt utan entusiasm. Man får veta att han tycker att han är 
överkvalificerad för jobbet, och han framställs som en beklagansvärd 
människa. I Only Two Can Play porträtteras biblioteksassistenten John Lewis. 
Han är allmänt missnöjd med sin livssituation och säger till sin fru att han 
skulle ha haft det bättre som gatsopare. I It möter vi bibliotekarien Mike 
Hanlon. Han beskrivs som en mycket tragisk person. It handlar, som vi sett 
tidigare, om hur sju personer kämpar mot ett monster, Pennywise, som mördar 
barn i deras gamla hemstad Derry. Sex av de sju har flyttat från Derry men 
Mike, som blivit kvar i sin hembygd, kallar samman dem. Han är sedan den 
som leder gänget eftersom han vet vad som hänt i staden. Han är ungkarl och 
bor i den fattigare delen av Derry. Att han överhuvudtaget blivit kvar i 
hemstaden ses som ett misslyckande. Men han är samtidigt den som tycks 
modigast av dem, eftersom han hela tiden är fast besluten att genomföra jakten 
på Pennywise, även när de andra tvekar. Man får bara se honom under arbetstid 
vid ett tillfälle och då sorterar han några papper. 

Om man ser till helheten i de skildringar jag funnit av manliga 
bibliotekarier och biblioteksassistenter blir symbolvärdet negativt. Manliga 
biblioteksanställda skildras, som vi sett, företrädelsevis antingen som feminina, 
som förtryckare eller som mycket missnöjda med sin arbetssituation. 
Framställningarna tycks inte förändras nämnvärt över tid. Möjligen kan man se 
att skildringar av den feminina manliga bibliotekarien främst förekommer 
under 1980-talet och fram till idag, medan den misslyckade manliga 
bibliotekarien och biblioteksassistenten, som är missnöjd med sin 
arbetssituation, återfinns i skildringar redan från 1950-talet. Skildringar av 
manliga biblioteksanställda kan förvisso tyckas motverka bilden av 
bibliotekarieyrket som varande ett kvinnoyrke bara genom det faktum att det är 
män som framställs. Men i och med att filmbetraktaren får ett sådant negativt 
intryck av manliga bibliotekarier och biblioteksassistenter innebär inte 
skildringarna något positivt för yrkets status, utan snarare tvärtom. 

Bibliotekarien som motpol till äventyrare, kroppsarbetare och 
actionhjältar 
Skälen till att manusförfattare väljer att använda sig av just bibliotekarier i 
filmer och TV-serier tycks variera. Ofta söker filmskaparna motsatspar att leka 
med. I skönlitteratur framställs framför allt den kvinnliga bibliotekarien ofta 
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som en tråkig och löjlig person.92 I enkätundersökningar har det framkommit 
att bibliotekarier anses vara ordningsamma, hjälpsamma, vänliga och lugna.93 
Enligt Barbro Thomas är nidbilden av framför allt den kvinnliga bibliotekarien 
universell och försök att skapa alternativ har aldrig riktigt lyckats.94 Det blir 
intressant att använda sig av bibliotekarien som en motpol framför allt i mer 
äventyrliga filmer, men även i andra typer av filmer där filmskaparna utnyttjar 
schablonuppfattningen om bibliotekarien som en kulturell, intellektuell och lite 
trist person. 

I The Mummy är bibliotekarien Evelyn framställd som en intellektuell 
motsats till hjälten Richard. Under expeditionen till Hamunaptra, då de är långt 
ute i Egyptens öken, dricker hon sig berusad tillsammans med Richard. Han 
säger vänligt till henne att han inte förstår vad hon gör där ute i öknen, och hon 
svarar honom lite trött: ”Look, I may not be an explorer, or an adventurer, or a 
treasure seeker, or a gunfighter, mr O’Connell, but I am proud of what I am!” 
Han frågar: ”And, what is that?” Hon svarar då med stolthet i rösten: ”I… am a 
librarian!” Richard ler roat och en aning överseende mot henne. Genom sitt 
uttalande belyser Evelyn själv motsatsförhållandet mellan henne och den mer 
äventyrlige Richard. Att hon identifierar sig som bibliotekarie med en sådan 
stolthet är förvisso positivt, men det positiva intrycket förbyts för åskådaren i 
och med den store hjälten Richards förlöjligande leende. 

I UHF möter vi Conan the Librarian, och i inledningen av denna scen 
panorerar kameran biblioteket där han arbetar, samtidigt som en mörk mansröst 
säger: ”Never before, in the history of motion pictures, has there been a screen 
precense so commanding, so powerful, so deadly. He´s Conan, the Librarian.” 
Sedan ser man Conan i full krigarmundering. Här skapas humor utifrån 
motsatsen mellan den tuffe och muskulöse Conan, och den gängse bilden av 
bibliotekarien som timid och intellektuell. 

I Hak Hap står huvudpersonen Tsui Chik själv för motsatsen mellan 
bibliotek och action. Han är en dubbelnatur, och har en identitet som den store 
karatehjälten, och en annan som anställd vid biblioteket. Redan i 
baksidestexten till videofilmen får man en känsla av detta motsatsförhållande. 
Där kan man läsa att Tsui Chik startat ”ett nytt liv med en ny identitet som 
fredlig bibliotekarie”. Filmskaparna leker mycket med motsatsförhållandet 
mellan det hårda och tuffa livet i elitstyrkan och den lugna och stillsamma 
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tillvaron i biblioteksmiljön, som beskrivs som en plats där man kan söka sina 
känslor. Tsui Chiks manliga arbetskamrater på biblioteket blir en del av 
framställningen av biblioteket som en fridfull plats, i och med att de framställs 
som snälla, mjuka, vänliga och feminina. För att förstärka intrycket av Tsui 
Chiks dubbla identiteter får man se honom göra saker som anspelar på hans 
fredliga bibliotekarienatur. I en scen släpper han en vit duva ur sin hand, i en 
annan berättar han hur mycket han avundas barn deras naivitet. Han framställs 
som intellektuell, han är duktig på att spela brädspel, och han talar sig varm för 
icke-våld. Tsui Chiks motsatta sida visar sig dock då han måste använda sina 
karatekunskaper för att bekämpa kriminaliteten i regionen. Då framställs han 
som den sanne actionhjälten som maskerar sig och dödar sina motståndare på 
de mest raffinerade sätt. De som arbetar på biblioteket är absoluta motpoler till 
Tsui Chiks tuffa vänner inom polisen, och till de brottslingar som ska 
bekämpas. 

Även det amerikanska dramat The Shawshank Redemption (Nyckeln till 
frihet, 1994) anspelar på motsatsen mellan brottslingar och människor som 
arbetar i bibliotek. Filmen handlar om bankdirektören Andy, som blir oskyldigt 
dömd till livstids fängelse för mord på sin fru och hennes älskare. Efter många 
år i fängelset får Andy börja arbeta i fängelsebiblioteket. Kontrasten är påtaglig 
mellan Andy, som är utbildad, beläst och omtänksam, och de övriga fångarna, 
vilka företrädelsevis är outbildade och känslomässigt avtrubbade. I dessa 
filmer, liksom i de flesta andra, framställs de som arbetar på bibliotek som 
mjuka, känsliga och vänliga personer, vilket skapar en stor kontrast till de 
våldsamma och brutala människorna i deras närhet. Här är motsatsförhållandet 
till de biblioteksanställdas fördel, eftersom de framstår som långt mer 
sympatiska än sina motpoler. 

I Grabben i graven bredvid inleder bibliotekarien Desirée Wallin och 
mjölkbonden Benny Söderström ett kärleksförhållande. Genom hela filmen får 
man följa Desirées tveksamhet till deras förhållande, och Desirée och Benny 
framställs som varandras motpoler på alla sätt. Här framställs även de kulturer 
de representerar som varandras motsatser. Hon är stadsbo, beläst, intellektuell 
och pedantisk. Han är bonde med egen gård, kroppsarbetare, och han tycks inte 
ens se att hans hus är ostädat. Desirée umgås i kulturkretsar, och hon och 
hennes bekanta värderar i stor utsträckning människor utifrån deras utbildning 
och yrke. Benny umgås framför allt med sina grannar, även de bönder, och i 
hans bekantskapskrets ser man ner på stadsbor eftersom de inte begriper vilket 
hårt arbete det är att sköta en gård. Desirée säger gång på gång till sin väninna 
Märta att Benny inte är hennes typ, och när Desirée har varit ute och hälsat på 
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Benny på hans gård säger hon till Märta: ”Det var som en kulturchock. Han har 
säkert inte varit på teater en enda gång i sitt liv!” Sedan det tagit slut mellan 
Desirée och Benny säger Desirées elaka kollega Lilian att det var uppenbart att 
deras förhållande inte skulle fungera. Lilian anser att Desirée självklart inte kan 
ha ett förhållande med en mjölkbonde, eftersom hon har en fil. kand. och 
umgås i andra kretsar än Benny. Här skildras alltså bibliotekarier 
företrädelsevis som överlägsna och otrevliga kultursnobbar som dömer 
människor efter deras utbildningsnivå och yrkesval. 

Som vi sett tidigare fann Bruijns i sin enkätundersökning att informanterna 
såg bibliotekarier som ointresserade av sport95, och i mitt 
undersökningsmaterial används motsatsförhållandet mellan bibliotekarier och 
sport flitigt. Ofta kombineras detta motsatsförhållande med skildringar av 
möten på bibliotek mellan kulturintresserade kvinnliga biblioteksanställda och 
sportintresserade manliga låntagare, som förmodligen aldrig skulle ha kommit i 
kontakt med varandra om det inte varit just för biblioteket. Här handlar det 
företrädelsevis om kvinnliga biblioteksassistenter, som är intellektuella och 
kulturellt intresserade, och män som framför allt är sportintresserade, men som 
av studieskäl tvingats till biblioteket. De kvinnliga biblioteksassistenterna 
skildras ofta som helt ointresserade av sport. 

I det amerikanska dramat Love Story (1970) är det biblioteksassistenten 
Jenny, som ägnar sin tid åt studier, pianospel och barnkörer, som möter den 
ishockeyspelande överklasskillen Oliver. Hon går motvilligt på en 
hockeymatch för att se honom spela, och han går på en konsert för att höra 
henne spela piano. 

I det amerikanska dramat Men of Honor (2000) möts biblioteksassistenten 
Jo och Carl Brashear, som går på marinens dykskola och behöver studiehjälp 
inför ett teoretiskt prov. Hon har studerat länge och är nästan färdig läkare, 
medan han knappt är läskunnig. I båda dessa filmer leder möten på bibliotek 
till kärleksförhållanden. I Sally handlar avsnittet som heter ”Sport” om hur illa 
Sally tycker om sport och sportutövare. Hennes inställning förändras dock 
snabbt när hon får besök av en vältränad maratonlöpare som hon utan 
framgång försöker imponera på. Wimps handlar om den töntige plugghästen 
Francis, som blir kär i den vackra biblioteksassistenten Roxanne. Francis delar 
rum med skolans idrottshjälte, den coole Charles. Även han har lagt märke till 
Roxanne. Charles är van att få de tjejer han vill, och när Roxanne nobbar 

                                                   
95 Bruijns, 1992, s. 49. 
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honom bestämmer han sig för att göra allt för att få henne i säng. Han hotar 
Francis så att denne hjälper honom att skriva dikter och brev till Roxanne för 
Charles räkning. Roxanne faller för de vackra breven och hon och Charles 
börjar träffas. Hon säger saker som belyser motsatsförhållandet mellan henne 
som intellektuell och honom som sportkille, bl.a. att hon trodde att han var en 
korkad idrottsfantast, och att hon aldrig trott att hon skulle falla för en 
idrottskille, men att hon gjort det för att Charles är så känslig och förstående, 
och för att han skriver sådana fantastiska brev och dikter till henne. 

I Major League har bibliotekarien Lynn själv varit elitidrottare. När hennes 
före detta pojkvän, Jake, som är professionell basebollspelare, kommer till 
biblioteket för att försöka vinna henne tillbaka säger hon dock: ”I stopped 
being an athlet three years ago, Jake, books are my life now.” 

Alla dessa filmer förefaller genomsyrade av uppfattningen att anställning 
på ett bibliotek och sportintresse inte går ihop. Bibliotekarier framställs som 
ointresserade av såväl sport och sportutövare (som de ofta upplever som 
intellektuellt sett lägre stående än de själva), som av att själva utöva någon 
form av sport. Man får även, genom Lynn i Major League (som slutat sporta 
sedan hon började arbeta på biblioteket), uppfattningen att man som 
bibliotekarie inte bör utöva sport, om man vill passa in i miljön. Att 
bibliotekarier så genomgående framställs som motsatser till actionhjältar och 
sportutövare kan ha en negativ inverkan på yrkets status. Dessa typer av 
skildringar förekommer också främst i filmer som producerats under de senaste 
decennierna. Detta tyder på att föreställningen att bibliotekarier och 
biblioteksassistenter är tråkiga bokmalar är högst levande, och den upprepas 
gång på gång i mitt undersökningsmaterial. Den bild som ges av dem som 
arbetar på bibliotek är mycket ensidig, och stämmer väl in i stereotypen. Detta 
upprätthåller i sin tur yrkets låga status. 

Den kreativa och bokälskande bibliotekarien 
I mitt undersökningsmaterial är det mycket vanligt att bibliotekariers relation 
till böcker framställs som kärleksfull, och i vissa fall även såväl absurd som 
pervers. I skönlitterära skildringar är bibliotekarier starkt kopplade till boken 
som symbol. Bibliotekarier lever för och genom böcker, och de förmodas ha ett 
starkt litteraturintresse även på sin fritid.96 Som vi sett tidigare framställs 
bibliotekarien i dagstidningar ibland som bokälskande.97 
                                                   
96 Widenberg, 2000, s. 16. 
97 Lundqvist, 2000, s. 49 ff. 
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I de filmer jag undersökt ges vid ett fåtal tillfällen en förklaring till varför 
bibliotekarier och biblioteksassistenter sökt sig till sitt yrke. Skälet framför alla 
är då att de älskar böcker. Detta säger de själva, eller någon till dem 
närstående. Ofta ser man bibliotekarien bära omkring på böcker även efter 
arbetstid och hon (för det är endast kvinnliga bibliotekarier som skildras som 
bokälskande) läser mycket. I Tomcats berättar Jill för Michael om skälet till att 
hon sökt sig till bibliotekarieyrket: ”I have always loved books, and so I started 
studying library science at Luther College.” Anmärkningsvärt med 
bibliotekarieskildringen i Tomcats är dessutom Jills lite udda känsla för böcker. 
Som vi sett tidigare blir hon upphetsad av tanken på att Michael behandlat 
böcker ovarsamt, och straffar honom för det. 

I Sleeping with the Enemy säger Sara Waters man att han låter henne arbeta 
på biblioteket för att han vet hur mycket hon älskar böcker. I en scen när hon 
ska gå hem från sitt arbete bär hon på en boktrave. I Major League säger Lynn 
att hon lever för böcker sedan tre år tillbaka. I The Mummy framkommer det att 
Evelyn hyser en stor kärlek och tilltro till böcker. Hon läser mycket och ofta. I 
några scener bär hon omkring på travar av böcker, och läser gående. Under 
expeditionen till Hamunaptra söker hon inte, som alla de andra, skatter för dess 
ekonomiska värde. Hon hoppas finna en bok, och hon söker den av kulturskäl. 
Att den är gjord av guld intresserar henne inte. Vid ett tillfälle finner hon en 
bok som hon läser högt ur, trots att de andra varnar henne. Hennes svar blir då: 
”It’s just a book. No harm ever came from reading a book!” Hennes läsning 
återuppväcker naturligtvis en mumie som kommer för att hemsöka jorden. 

En lågmäld och allvarlig dialog om böckers betydelse finner jag i Babels 
hus, där bibliotekarien Hardy säger till sin flickvän Pirjo: ”Det är bra med 
böcker. Jag har märkt vilken tröst människor kan få ur dem när de har det 
svårt.” Utifrån sin erfarenhet som sjukhusbibliotekarie ser han det positiva som 
böcker kan innebära för patienterna i deras utsatta situation, och hans tilltro till 
böcker, och till deras förmåga att ge trygghet, är inte på något sätt skildrad som 
löjeväckande. 

Bibliotekarier och biblioteksassistenter framställs ibland som att de lägger 
mycket stor vikt vid att deras partners ska vara belästa. I Wimps förhör 
Roxanne sin pojkvän Charles på författare, och i Major League börjar Lynn 
förhöra sin pojkvän Jake om handlingen i Moby Dick mitt i en het scen. I 
Grabben i graven bredvid hittar Desirée sin älskare Bennys slutbetyg från 
nionde klass. Han hade mycket goda betyg, och Desirée tycker att det är 
skamligt att han inte, som hon tror, fått studera vidare för sina föräldrar, utan 
istället tvingats ta över deras bondgård. Hon säger: ”Med de här betygen hade 
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du kunnat bli…Men du hade kunnat bli vad som helst!” Han blir arg för att hon 
ser ner på hans yrkesval, och för att hon så uppenbart dömer honom utifrån 
hans utbildningsnivå. Bibliotekariernas besatthet vid böcker och önskan att 
deras partners ska vara belästa framstår som rent absurd. 

Bibliotekarierna i mitt undersökningsmaterial framställs ibland som 
beskyddare av böcker. Det handlar då lika ofta ett beskydd av boken för dess 
egenvärdes skull, som ett beskydd av boken som varande statlig eller 
kommunal egendom. I det tyska dramat Salmonberries (1991) kommer 
huvudpersonen Kotzebue till biblioteket och frågar efter en bok. När hon fått 
boken bläddrar hon mycket ovarsamt i den, och bibliotekarien Roswitha vänder 
sig om och skriker: ”Stop that! You don’t treat books like that!” Kotzebue 
kastar ifrån sig boken och den flyger, i en slowmotionscen, genom hela 
biblioteket. När Kotzebue senare återkommer till biblioteket anklagar 
Roswitha henne för att inte ha någon respekt för böcker. Roswitha hotar att 
ringa till polisen om Kotzebues beteende upprepas och hon säger: ”And then 
the handcuffs will say click, and the books will be safe again, from you and 
your kind.” Här handlar det framför allt om ett skyddande av boken som 
varande just bok, och scenens dialog har likheter med handlingen i Tomcats, 
där Michael, som vi sett, blir fastkedjad med handklovar och anklagad för att 
inte hysa någon respekt för böcker. I Skuggan får biblioteksassistenten Erik ett 
psykiskt sammanbrott på sin arbetsplats, Stockholms stadsbibliotek. Han river 
sönder böcker och kastar dem ur hyllorna. Att förstöra böcker och slänga dem 
omkring sig är så tabubelagt att det skildras som den mest desperata handling 
en biblioteksanställd kan ta sig till. Detta tabu används som humorgrepp i 
Sally. I avsnittet ”Banta” river Sally ut sidor ur bibliotekets böcker för att torka 
golvet med dem, och i avsnittet ”Hawaii” provar hon pennor i böckerna. 

I den amerikanska dramakomedin Breakfast at Tiffany´s (Frukost på 
Tiffany´s, 1961) är det däremot frågan om ett skyddande av boken som varande 
statlig egendom. Huvudpersonerna, författaren Paul och hans kärlek Holly, går 
till New York Public Library och beställer fram den bok som Paul skrivit. När 
de står där vid disken säger Holly till Paul att han borde signera sin bok, vilket 
han då gör. Bibliotekarien blir naturligtvis mycket upprörd, och säger med hög 
röst till honom att han förstör allmän egendom. Någon hyssjar åt henne, och 
därefter stirrar hon på dem och kippar efter andan som att hon försöker att säga 
något, men hon får inte fram ett ljud. 

I Seinfeld finns en bibliotekspolis som heter mr Bookman, och han har 
jagat huvudpersonen Jerry sedan 1971 för att han har glömt att återlämna en 
bok. Jag väljer att här citera ett långt stycke ur mr Bookmans monolog, 
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eftersom jag tycker att citatet på ett alldeles utmärkt sätt ger en bild av hur 
bibliotekspolisens personlighet framställs. Citatet visar också den hotfulla 
attityd han visar upp, och belyser hans inställning till sitt arbete: 

Well, let me tell you something, funny boy. Y'know that little stamp, the one that says 
"New York Public Library"? Well that may not mean anything to you, but that means a 
lot to me. One whole hell of a lot. Sure, go ahead, laugh if you want to. I've seen your 
type before: Flashy, making the scene, flaunting convention. Yeah, I know what you're 
thinking, 'What's this guy making such a big stink about old library books?' Well, let me 
give you a hint, junior. Maybe we can live without libraries, people like you and me. 
Maybe. Sure, we're too old to change the world, but what about that kid, sitting down, 
opening a book, right now, in a branch at the local library and finding drawings of pee-
pees and wee-wees on the Cat in the Hat and the Five Chinese Brothers? Doesn't HE 
deserve better? Look. If you think this is about overdue fines and missing books, you'd 
better think again. This is about that kid's right to read a book without getting his mind 
warped! [...] Well I got a flash for ya, joy-boy: Party time is over. Y'got seven days, 
Seinfeld. That is one week! 

Mr Bookman är, som citatet visar, tuff, humorlös och principfast. Han liknar 
mest av allt en karaktär ur en westernfilm, och hans sätt att uttrycka sig får 
honom att framstå som mycket hård. Det är tydligt att han värnar om boken 
som varande allmän egendom. Han känner dessutom ansvar för att 
biblioteksboken ska nå alla människor i gott skick. 

I Dinotopia handskas Karl Scott, en av huvudpersonerna, hårdhänt med en 
bokrulle. Bibliotekarien Zippo säger då till honom: ”Careful with those, that´s 
library property.” I en senare scen är Zippo mycket upprörd över att en bok 
försvunnit. Karl, som stulit boken, säger till honom: ”Look, Zippo, books get 
stolen from libraries all the time.” Zippo svarar honom: ”Not in Dinotopia! It´s 
inconceivable to steal knowledge that should be for all!” Zippo känner ett 
tydligt ansvar för att alla människor ska ha tillgång till den information och 
kunskap biblioteket rymmer. Här finns en skillnad mot den bild av 
bibliotekarien som jag tidigare redovisat under rubriken ”Bibliotekarien som 
väktare av böcker och information”, där bibliotekarier skildras som personer 
som ogärna utlämnar böcker och information. Det är positivt att det ges en 
motbild till denna skildring, och här är det alltså frågan om ett beskyddande av 
boken både för dess värde som allmän egendom, och för att den ska finnas 
tillgänglig i ett gott skick för alla medborgare. 

I många av filmerna som redovisats i detta kapitel kan man se att det 
obehag som upplevs inför bibliotekets regler smittar av sig som en skräck för 
vad bibliotekarien kan tänkas göra om reglerna inte efterföljs. Allra tydligast är 
detta i frågan om försenade böcker, och i många verk skapas humor genom att 
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man anspelar på bibliotekarieskräcken. I en scen i UHF står Conan the 
Librarian bakom ett bord med skylten ”Return books here”. När en ung kille 
kommer med en försenad bok klyver Conan honom mitt itu med ett stort svärd. 
Jag har redan berättat om Jill i Tomcats, som piskar Michael när han 
återlämnar en bok för sent, och om bibliotekspolisen i Seinfeld, som jagat Jerry 
i decennier för att kräva ersättning för en försenad bok. I Seinfeld skämtas det 
också om hur menlöst biblioteket egentligen är i frågan om försenade böcker: 

What's amazing to me about the library is it's a place where you go in you can take out 
any book you want, they just give it to you and say "Bring it back when you're done." It 
reminds me of like this pathetic friend that everybody had when they were a little kid who 
would let you borrow any of his stuff if you would just be his friend. That's what the 
library is - a government funded pathetic friend. And that's why everybody kinds of 
bullies the library. I'll bring it back on time.. I'll bring it back late. ..Oh, what are you 
going to do? Charge me a nickel? 

Detta är mycket komiskt, men citatet belyser samtidigt problematiken att 
biblioteket, och då framför allt folkbiblioteket, dras med en töntstämpel. 

I artikeln ”Interest and Skills of Librarians” från 1994 redovisas en 
enkätundersökning som visar att bibliotekarier i hög utsträckning är 
intresserade av kreativa aktiviteter, framför allt skrivande, men även av andra 
konstnärliga inriktningar som målning och musicerande.98 Detta visar sig även i 
mitt undersökningsmaterial, där bibliotekarier och biblioteksassistenter många 
gånger framställs som kreativa. I Love Story är Jenny en duktig musiker och 
pianospelare, men vanligare är att bibliotekarier framställs med 
författardrömmar. Ofta skildras dock deras försök att skriva under 
humoristiska, och ibland t.o.m. förlöjligande omständigheter. I Seinfeld bär 
Marian med sig en bok när hon kommer hem till Kramer. Det visar sig vara en 
anteckningsbok med hennes egna dikter. Hon läser dem högt för Kramer, och 
det är riktigt dålig poesi. Kramer tycker dock att dikterna är bra och säger att 
hon borde bli publicerad, vilket gör henne mycket smickrad. I Sally-avsnittet 
”Poesi” försöker Sally skriva dikter, men hennes resultat blir inte direkt 
lyckade. I Babels hus drömmer Hardy om att bli författare. Han vill skriva om 
sjukhusmiljön, och hans författarambitioner skildras till en början mycket 
seriöst. I ett avsnitt försöker han dock göra research genom att låtsas vara sjuk, 
och hans önskan är att bli intagen på akuten för att ta reda på hur det går till 
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där. Hardys författande framställs med ens som löjeväckande, och 
bibliotekarien skildras här återigen som en misslyckad person. 

Bibliotekariers kreativitet kopplas i filmer och TV-serier ofta till 
talanglöshet och avsaknad av självkritik. Skildringar av detta slag kan verka 
förlöjligande för yrkeskåren, och är därmed negativa för symbolvärdet. 

Biblioteket – en plats där tystnad råder 
Att biblioteket uppfattas som en plats där man måste vara tyst har framgått av 
många undersökningar. Widenberg har funnit att biblioteket i skönlitteraturen 
upplevs som en tyst och dammig plats.99 Denna tystnad skildras, enligt 
Widenberg, ”dels som något naturligt i biblioteksmiljön, dels som något som 
måste upprätthållas med hjälp av regler och förmaningar från bibliotekets 
personal”.100 Renborg har visat att människor uppfattar bibliotek som 
gravallvarliga platser där man måste smyga och där de känner sig som 
inkräktare.101 I mitt undersökningsmaterial har jag funnit att bibliotekarien 
ibland, men inte så ofta, framstår som en ”tystnadspolis.” Anmärkningsvärt är 
att det många gånger är besökarna själva som försöker upprätta tystnad och 
ordning genom att hyssja åt varandra. Bibliotekets tystnad upprätthålls alltså 
inte enbart av personalen utan även av andra personer som befinner sig i 
byggnaden. Det är framför allt i filmer där biblioteket skildras i korta scener 
som föreställningen om biblioteket som en plats där man är tyst framkommer. 
Många gånger är syftet med sådana scener att skapa humor. 

I den amerikanska äventyrskomedin City Slickers II: The Legend of 
Curly´s Gold (City Slickers: Jakten på det försvunna leendet, 1994) varar 
biblioteksscenen i ca 2 minuter och 40 sekunder, och under denna korta tid 
hyssjas inte mindre än sju gånger. Huvudpersonerna Mitch och Phil pratar 
mycket högljutt när de besöker ett bibliotek, och här är det framför allt 
biblioteksbesökarna som hyssjar och inte de anställda. Mitch och Phil hyssjar 
även åt varandra. 

I den amerikanska fantasykomedin Ghostbusters (1984) träffar 
huvudpersonerna och tillika spökjägarna Peter, Ray och Spengler ett 
bibliotekariespöke i magasinet på New York Public Library. Hon har håret i en 
typisk ”bibliotekarieknut” och står och läser vid en hylla. Spökjägarna 
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bestämmer sig för att försöka prata med henne, men när de tilltalar spöket 
sätter hon fingret för munnen och hyssjar. 

I den amerikanska actionkomedin I love trouble (1994) besöker 
journalisten Sabrina Peterson ett bibliotek för att göra research. Hon slår 
handen i bordet då hon kommer på något viktigt, och en ung kvinnlig 
biblioteksassistent som går förbi med en bokvagn hyssjar. I Breakfast at 
Tiffany’s hyssjas det intensivt när Paul och Holly är på New York Public 
Library. Bibliotekarien ber Holly prata tystare vid ett flertal tillfällen. I 
Tomcats bestämmer sig huvudpersonerna Michael och Natalie, en tjej Michael 
är förälskad i, för att träffas på ett bibliotek. Michael blir upprörd under deras 
samtal och höjer rösten, varpå en äldre kvinnlig besökare sätter fingret för 
munnen och hyssjar. Även i Seinfeld driver man mycket med tystnaden på 
biblioteket och en låntagare hyssjar upprepade gånger. 

I ett flertal filmer görs det till en humoristisk poäng att bibliotekarien själv 
är högljudd. I Breakfast at Tiffany’s höjer bibliotekarien rösten eftersom hon 
blir upprörd över Hollys och Pauls beteende. Genast hyssjar någon i lokalen åt 
henne. I Major League har bibliotekarien Lynn flera gånger bett sin före detta 
pojkvän Jake att prata tystare när hon själv blir upprörd eftersom Jake försöker 
bortförklara sin otrohet. Hon skriker till honom att hon har en mycket snyggare 
kropp än den tjej han var otrogen med, varpå alla bibliotekets besökare vänder 
sig om och tittar på henne. I Seinfeld är bibliotekarien Marian med Kramer på 
New York Public Library när det har stängt för dagen. Kramer tycker att 
biblioteket är ganska häftigt när det är stängt, och Marian säger att de inte 
behöver vara tysta. Sedan testar de ekot genom att ropa hallå ett par gånger. 
Plötsligt dyker bibliotekspolisen mr Bookman upp och skäller ut Marian för att 
hon är där efter stängningsdags. Biblioteket framstår i dessa skildringar som en 
trist plats med mycket regler. Det är dessutom inte bara personalen, utan även 
besökarna, som har en önskan att alla ska leva efter dessa. Ett bibliotek bör 
förvisso vara en plats dit människor kan gå för att studera eller läsa i lugn och 
ro, men framställningarna i filmerna och TV-serierna som jag undersökt 
tenderar att bli nedsättande och negativa för yrkets symbolvärde, eftersom de 
fokuserar på den stereotypa bilden av den hyssjande bibliotekarien. 

Biblioteket används ibland i filmer för sin lite kusliga stämning. Som vi 
sett anses biblioteket vara en plats som kräver lugn och allvar. Biblioteket 
inger respekt, och i Renborgs undersökning uttrycker informanter missnöje 
med biblioteksbyggnaderna, eftersom de upplevs som svarta och dystra och 
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inger känslan av ett bårhus eller en gammal kyrka.102 Sådana svar är naturligtvis 
beroende av hur biblioteksbyggnaden faktiskt ser ut i informantens närmiljö, 
men i mitt undersökningsmaterial framställs biblioteken ofta som ganska 
dunkla. De är många gånger inredda med mörka tunga trämöbler, oberoende av 
om det är ett litet folk- eller skolbibliotek som skildras, eller om det är New 
York Public Library. Vid skildringar av de större biblioteken är det ofta 
mycket högt i tak, och det ekar i byggnaden. Det är förståeligt att människor 
associerar biblioteksbyggnaden till kyrkor. I Indiana Jones and the Last 
Crusade blir kopplingen mellan kyrkan och biblioteket uppenbar, eftersom 
biblioteket här är just en ombyggd kyrka. 

För filmskapare är det lätt att bygga upp spänning kring höga hyllor i ett 
nedsläckt bibliotek efter stängningsdags. Detta grepp använder man sig av i 
Foul Play, där Gloria blir förföljd av en man i bibliotekets magasin. Hon ser 
honom först i en otäck överraskningsscen där han står och stirrar på henne 
mellan hyllorna. Ett biblioteksmagasin används även i obehagliga scener i 
Ghostbusters. Vid ett tillfälle i filmen går en bibliotekarie och sätter upp 
böcker i magasinet när det börjar hända konstiga saker. Böcker byter plötsligt 
plats i hyllan och alla kort i en kortkatalog blåser ur sina lådor. I samma film 
träffar spökjägarna Bill, Phil och Spengler, som vi sett tidigare under denna 
rubrik, ett gammalt bibliotekariespöke i magasinet i en ganska ruskig scen. 
Ofta används skolbibliotek, där ungdomar sitter och pluggar långt in på 
kvällarna, för att skapa obehagliga scener. I den amerikanska skräckfilmen 
Fright Night Part II (1989) sitter ett ungt par, Charlie och Alex, och pluggar i 
skolbiblioteket sent en kväll. Alex säger i början av scenen att hon tycker att 
det är lite kusligt i biblioteket på kvällarna, och plötsligt blir de attackerade av 
en vampyr. En liknande scen utspelas i skolbiblioteket i den svenska thrillern 
Svart Lucia (1992), då huvudpersonen Mikaela Holm sitter och pluggar en 
kväll, ensam i biblioteket. Hon blir överraskad och skrämd av en klasskamrat, 
som senare visar sig ha mördat ett flertal personer på skolan. I It befinner sig 
kompisgänget på biblioteket en sen kväll när det börjar hända övernaturliga 
saker. Ljuset slocknar, det börjar blåsa och regna inne i byggnaden, glasrutor 
krossas och böcker och papper blåser ur hyllorna. 

Som vi sett tidigare känner många människor obehag inför 
biblioteksbyggnaden, och de otäcka scenerna som utspelar sig i bibliotek kan 
tänkas förstärka intrycket många människor redan har av bibliotek som 
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varande allvarliga och dystra. Symbolvärdet i dessa framställningar är därmed 
negativt. 

Biblioteket – en plats där avgörande scener utspelas 
Trots att vi just sett att bibliotek många gånger framställs som tysta, allvarliga 
och obehagliga är det här många viktiga scener i filmer utspelas. Ofta är det 
scener som på ett eller annat sätt är avgörande för filmens fortsatta handling. I 
ett flertal av dessa scener är det efterforskningar utförda på ett bibliotek som 
leder till upptäckter, vilka för handlingen vidare. Även i de fall scenerna inte är 
direkt avgörande för den fortsatta handlingen ägnar sig personerna som 
besöker bibliotek i huvudsak åt någon form av efterforskningar. 

I City Slickers II: The Legend of Curly´s Gold har huvudpersonerna Mitch 
och Phil funnit en gammal skattkarta, och de känner sig tveksamma till om 
kartan är äkta. De går därför till ett bibliotek, och det är genom läsning av 
gamla dagstidningar på mikrofiche de får uppgifter som tyder på att skatten 
verkligen finns. Genom scenen på biblioteket får Mitch och Phil de 
upplysningar som behövs för att de ska besluta sig för att resa iväg på skattjakt. 
I I love trouble går de två journalisterna Sabrina Peterson och Peter Brackett 
till ett bibliotek för att söka information om en stor tågolycka. De finner de 
uppgifter de behöver med hjälp av en microficheläsare. I The Pelican Brief går 
den juridikstuderande Darby Shaw till ett bibliotek då hon ska skriva om ett 
fall, och där finner hon den information hon behöver. I Facklorna går Kråkan 
till stadens bibliotek sedan han hittat en urriven boksida i handen på en mördad 
postmästare. Kråkan vill veta vilken bok sidan kommer ur, och det är då 
naturligt för honom att söka sig till biblioteket. 

I Indiana Jones and the Last Crusade reser Indiana Jones till Venedig för 
att söka efter sin far som försvunnit. Fadern sågs senast i ett bibliotek, och 
Indiana börjar därför sitt sökande där. Det visar sig att det går att ta sig ner i 
katakomber genom bibliotekets golv, och där finner han en grav som fadern 
sökte. Här är biblioteksbyggnadens läge och tidigare användning (som kyrka) 
av avgörande betydelse för den fortsatta handlingen, eftersom det är genom att 
finna graven Indiana får de ledtrådar han behöver för att kunna söka vidare. 

I Time Machine finner tidsresenären Alexander resterna av New York 
Public Library 800 000 år framåt i tiden. Även den audiovisuella bibliotekarien 
finns kvar, och Alexander ber honom om hjälp för att kunna rädda sin älskade, 
Mara, som blivit tillfångatagen. Bibliotekarien lämnar upplysningar, och det är 
tack vare dessa som Alexander kan rädda Mara. 
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I Philadelphia är den aidssjuke Andrew på ett bibliotek för att söka 
information som kan hjälpa honom att driva ett fall. Han har p.g.a. sin sjukdom 
blivit avskedad från advokatbyrån han arbetat vid, och han är fast besluten att 
driva sitt fall i domstol. 

I den amerikanska thrillern Seven (1995) sker ett antal mord som har 
anknytning till de sju dödssynderna. Polismannen William Somerset går till ett 
bibliotek för att läsa om dödssynderna, i ett försök att förutspå mördarens nästa 
drag. 

Ibland används bibliotek i försök att reda ut frågor av mer existentiell 
natur. Detta sker i Salmonberries, där hittebarnet Kotzebue går till ett bibliotek 
för att söka sitt förflutna. Hon vill veta vem hon är, var hon kom ifrån, och 
vilka som är hennes föräldrar. Så småningom får hon, genom kontakterna på 
biblioteket, svar på sina frågor. I det amerikanska dramat Beaches (Stränder, 
1988) är det genom läsning av medicinsk litteratur på ett bibliotek som 
huvudpersonen Hillary får information om en mycket svår sjukdom som hon 
lider av. 

Att biblioteket skildras som en plats dit det är naturligt att gå om man 
söker svar på något ger ett mycket positivt symbolvärde. I mitt 
undersökningsmaterial finner huvudpersonerna i de allra flesta fall vad de 
söker på biblioteket och informationen är, som vi sett, ofta det som leder 
handlingen vidare. Dessa skildringar visar att bibliotek och bibliotekarier 
besitter information, och denna bild ger i förlängningen ett allmänt medvetande 
om att man där och av dessa kan inhämta kunskap. Här återknyter jag återigen 
till Bowden, som menar att biblioteket har ett samhällsansvar vad det gäller att 
ge medborgarna tillgång till fri information, och att detta är den möjlighet som 
bibliotekarieyrket har att profilera sig som en profession.103 Även om det i mitt 
undersökningsmaterial sällan är en bibliotekarie direkt inblandad i sökandet 
efter material är det i alla fall positivt att biblioteket så tydligt framställs som 
en självklar plats för kunskapsinhämtning. Det gör att symbolvärdet överlag 
blir positivt, trots att det kanske vore önskvärt att något annat av bibliotekets 
utbud skulle synliggöras ibland. Biblioteket kan ju t.ex. erbjuda förströelse i 
form av exempelvis skönlitteratur, tidskrifter och skivor. Jag har funnit ett fåtal 
exempel på att människor besöker bibliotek i andra syften än för 
efterforskningar och studier. I Seinfeld sitter en man och läser tidningen, men 
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här förtas intrycket något av att det skämtas om människor som går till 
biblioteket för att läsa gratistidningar uppsatta på pinnar. 

I mitt undersökningsmaterial får biblioteket ofta stor betydelse för 
människor i utsatta situationer. Biblioteket skildras också som en plats som 
hjälper människor att komma vidare i livet. I det amerikanska dramat Malcolm 
X (1992) utspelas en kort men kärnfull scen på ett fängelsebibliotek. Den unge 
mörkhyade Malcolm, som dömts till tio års fängelse för ett antal inbrott, börjar 
studera på fängelsebiblioteket sedan han mött en medfånge som gör honom 
medveten om det förtryck den vita befolkningen utsätter de svarta för. De går 
tillsammans till biblioteket för att slå upp ordet ”svart” i en uppslagsbok. De 
finner att ”svart” har en mängd negativa associationer, medan ”vit” bara har 
positiva. Här på biblioteket börjar Malcolm förstå vad han och hans folk utsätts 
för. Det har en avgörande betydelse för hans fortsatta liv som ledare för de 
svartas uppror mot de vitas förtryck. 

Även i The Shawshank Redemption har ett fängelsebibliotek stor betydelse. 
Filmen handlar, som vi sett tidigare, om Andy, som blivit oskyldigt dömd till 
livstids fängelse. Han placeras på det tuffa Shawshankfängelset, och där finns 
ett litet slitet bibliotek med gamla böcker. Efter några år blir Andy placerad att 
tjänstgöra i biblioteket. Han bestämmer sig för att bygga upp biblioteket och 
göra det attraktivt för fångarna genom att införskaffa nya böcker, såväl 
klassiker som modern litteratur. Han söker anslag till sitt projekt, och efter 
många år av regelbundna ansökningar får han pengarna han behöver. Han och 
hans medfångar klassificerar böcker och snyggar upp lokalerna så de blir ljusa 
och luftiga. De köper även in skivor att lyssna på och biblioteket blir plötsligt 
både populärt och välbesökt. Det blir en viktig plats för de fångar som vill 
studera för att kunna starta nya liv när de friges. Biblioteket och den kunskap 
som där inhämtas blir i dessa båda filmer mycket viktiga för människors 
utveckling och fortsatta liv. Biblioteket skildras även som viktigt för att 
människor ska kunna uppleva att de har ett egenvärde. I The Shawshank 
Redemption bidrar såväl litteraturen som musiken i biblioteket till att fångarna 
upplever sig ha ett människovärde, och i Malcolm X inser Malcolm sitt 
människovärde genom sina studier på biblioteket. 

I Babels hus har sjukhusbibliotekarien Hardy och de böcker han kommer 
med på sin vagn stor betydelse för patienterna i deras utsatta situation. 
Böckerna ger tröst och Hardy blir en person som patienterna anförtror sig åt 
och tyr sig till, eftersom de av läkarna ofta blir behandlade som objekt. Även 
här framkommer alltså uppfattningen att böcker är viktiga för människors 
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upplevelse av ett egenvärde, och här skildras dessutom bibliotekarien som en 
betydelsefull medmänniska. 

Dessa skildringar ger ett positivt intryck av biblioteket och den kunskap 
som där finns att inhämta. Framställningarna ger en bild av att människor 
genom biblioteket och dess medier kan finna tröst i utsatta livssituationer. 
Biblioteket framstår dessutom som en plats där människor kan komma att inse 
sitt egenvärde, och skildringar av detta slag gör att symbolvärdet blir mycket 
positivt. 

Biblioteket som mötesplats 
Författaren Lotte Mjöberg har påpekat att biblioteket i filmer ofta spelar rollen 
av en frizon, där möten äger rum mellan människor som annars inte skulle ha 
kommit i kontakt med varandra.104 Sådana möten sker ofta i mitt 
undersökningsmaterial, men även det motsatta förekommer, att människor 
skiljs åt på bibliotek, och då ofta efter uppslitande scener. Det sker i Breakfast 
at Tiffany’s, där Paul söker efter Holly och finner henne på biblioteket. Hon är 
inte intresserad av att prata med honom, och i en mycket känslosam scen skiljs 
de åt som ovänner. 

I Tomcats bestämmer sig Michael och Natalie, som vi sett tidigare under 
rubriken ”Biblioteket – en plats där tystnad råder”, för att träffas på biblioteket. 
Här utspelas en scen som leder till att de två, som egentligen hyser en 
ömsesidig kärlek till varandra, skiljs åt eftersom de båda tror sig vara oälskade 
av den andra. Denna scen i Tomcats har för övrigt klara paralleller till 
motsvarande scen i Breakfast at Tiffany’s. Natalie är klädd som Holly, de två 
älskande möts i båda filmerna på ett bibliotek, och de skiljs åt i tron att det är 
slut på deras förhållande. 

Scener där människor skiljs åt på bibliotek är dock inte särskilt vanliga i 
mitt undersökningsmaterial. Det är däremot skildringar av möten på bibliotek, 
och då är det ofta möten mellan människor som kommer att betyda mycket för 
varandra, antingen genom att de utvecklar en stark vänskap, eller genom att de 
inleder ett kärleksförhållande. 

I Philadelphia är det genom den obehagliga scenen på biblioteket, som vi 
sett tidigare under rubriken ”Den manlige bibliotekarien”, som den aidssjuke 
Andrew Beckett får kontakt med en advokat vid namn Joe Miller. Andrew har 
tidigare bett Joe om hjälp att driva målet mot den advokatfirma han avskedats 
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ifrån p.g.a. sin sjukdom, men Joe har avböjt p.g.a. homofobi och smittskräck. 
När Joe hör hur illa behandlad Andrew blir av den manlige bibliotekarien 
känner han sig illa till mods, och han går fram för att bryta den otrevliga 
situationen. Joe frågar Andrew om fallet han tänkt driva, han sätter sig ner och 
de börjar prata. Åskådaren får sedan veta att Joe har tagit sig an Andrews fall, 
och de två utvecklar så småningom en stark vänskap. I Love Story och Men of 
honor möter de båda manliga huvudpersonerna kärleken i form av kvinnliga 
biblioteksassistenter. I båda fallen handlar det om möten som knappast skulle 
ha skett någon annanstans än på ett bibliotek, eftersom männen och kvinnorna 
har så skilda personligheter och intressen. I båda filmerna är det p.g.a. studier 
som männen söker sig till biblioteket, och kvinnorna arbetar extra för att 
finansiera sina studier. I Salmonberries utvecklar Kotzebue och bibliotekarien 
Roswitha en mycket stark vänskap, och de hjälper varandra att reda ut saker ur 
sina förflutna. I Grabben i graven bredvid möts Desirée och Benny först på 
kyrkogården, där de är för att sköta om sina anhörigas gravar. Men det är på 
biblioteket de pratar med varandra för första gången. Benny kommer dit för att 
lämna en mössa som Desirée glömt på en bänk på kyrkogården, och det är 
upptakten till en stark kärlekshistoria. Även i den svenska thrillerserien 
Ramona (som visades i TV 2002) skildras ett möte på ett bibliotek. Här möts 
de båda agenterna Per Ulrik Kernell och Hedberg på Stockholms 
stadsbibliotek. De arbetar för den svenska underrättelsetjänsten, men på olika 
avdelningar, och de får egentligen inte ha någon kontakt med varandra. Medan 
de går längs raderna av bokhyllor diskuterar de hemligstämplade uppgifter 
gällande kodade meddelanden från Sovjet. 

I dessa mötesscener är det framför allt folkbiblioteket som är representerat 
(förutom i Philadelphia, där det är ett juridiskt bibliotek som skildras, och Love 
Story som skildrar ett skolbibliotek). Folkbiblioteket framställs som en plats 
som är öppen och tillgänglig för alla, oavsett bakgrund och intresseområden. 
Det är en plats där människor kan mötas på ett naturligt sätt, trots att de kanske 
har skilda personligheter och intressen eller som i Ramona egentligen inte får 
träffas. Att det på folkbiblioteket även utspelas scener där människor skiljs åt 
gör inte så stor skillnad för symbolvärdet, eftersom det även i dessa 
framställningar ges intrycket av att biblioteket är en öppen, offentlig plats. 
Symbolvärdet i denna typ av scener är positivt, eftersom biblioteket oftast 
skildras som just vad det ska vara – en plats dit alla är välkomna. 
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Biblioteket som arbetsplats – vad gör bibliotekarien? 
Som vi sett i bl.a. Bowdens forskning är det svårt att höja bibliotekarieyrkets 
status om allmänheten inte vet vilka ansvarsområden som ingår i yrket.105 
Biblioteksforskarna Hans Prins och Wilco de Gier påpekar även att yrkets låga 
status till viss del beror på att allmänheten inte kan skilja bibliotekarier från 
biblioteksassistenter och andra som arbetar på bibliotek.106 Enligt Bruijns är de 
viktigaste faktorerna för att bestämma ett yrkes status den utbildning som krävs 
för att kunna utföra yrket, samt den grad av ansvar som yrket innebär.107 Ur 
professionaliseringssynpunkt är det därför mycket intressant att se vad 
bibliotekarierna i mitt undersökningsmaterial ägnar åt under arbetstid. Skildras 
arbetsuppgifter som kan bidra till att höja yrkets status, och belyser 
skildringarna de ansvarsområden som ingår i yrkesutövningen? 

Det går snabbt att konstatera att bibliotekarieyrket företrädelsevis framstår 
som simpelt i mitt undersökningsmaterial. I ett flertal skildringar av kvinnliga 
bibliotekarier läser bibliotekarien böcker i informationsdisken på arbetstid. 
Hon kan dessutom ostört föra långa privata samtal, både per telefon och med 
kolleger och bekanta, när hon sitter i informationsdisken. Det sker i Foul Play, 
där Gloria och Stella ägnar sig åt privata samtal både personligen och per 
telefon i informationsdisken. Vid ett tillfälle låter de besökarna vänta på att få 
hjälp medan de avslutar sitt samtal. Samma sak sker i The Spy Who Came In 
from the Cold där bibliotekarien, mrs Grail, mestadels ägnar sig åt privata 
telefonsamtal i informationsdisken. Även hon avslutar sitt samtal i lugn och ro 
innan hon tar sig tid för huvudpersonen Alec Leamas när han ska börja arbeta 
där som biblioteksassistent. I Sally ägnar sig bibliotekarierna Sally och Eva, 
under sexton halvtimmeslånga program, framför allt åt att syna böckers 
etiketter. Vid några tillfällen stämplar de böcker, och de ägnar sig även åt 
bokuppsättning. De läser ofta i informationsdisken och datorn som står där är 
aldrig påslagen. I Grabben i graven bredvid får man se bibliotekarien Desirée 
läsa sagor för stora barngrupper vid två tillfällen. 

Bruijns fann genom sin enkätundersökning att informanterna ansåg att 
arbetet i ett bibliotek är oattraktivt och rutinbaserat.108 Denna uppfattning 
stämmer väl överens med den bild av yrket som visas i mitt 
undersökningsmaterial. Biblioteksmiljön framställs som avslappnad, kravlös 
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och stressfri, men också som ytterst ostimulerande och tråkig. Det är framför 
allt tydligt i skildringar av manliga biblioteksanställda, men även kvinnor visar 
missnöje med sitt yrke. I Skuggan stämplar biblioteksassistenten Erik böcker 
vid utlån. Han gör sina sysslor utan glädje och det framgår tydligt att han 
vantrivs med sin arbetssituation. Eriks hustru, Vivianne, vill därför att han ska 
ge ut en bok i sitt namn, trots att den egentligen är skriven av hennes framlidne 
förste man. Erik vill först inte av moraliska skäl, men Vivianne propsar på det 
och säger: ”Jag vill att du en gång i livet ska få känna på vad verklig framgång 
vill säga. Jag vill kunna vara stolt över dig!” Sedan boken blivit en succé säger 
Vivianne: ”Nu ska du se att du inte behöver vara kvar så länge på biblioteket 
heller. Jag vet att du aldrig har trivts där riktigt.” När han protesterar lamt säger 
hon: ”Nu när du blir känd kan du naturligtvis få någonting annat. Någonting 
som är ordentligt betalt, och där du inte behöver känna dig överkvalificerad.” 
Vivianne säger också att hans arbete är underordnat, och att det är självklart att 
han inte kan trivas med det. 

I Only Two Can Play beklagar sig biblioteksassistenten John inför sin 
hustru Jean: ”Why did I bother to cram to pass exams, to take degrees, where 
did it get me? I’d be much better off as a roadsweeper. There’s no doubt about 
it. I would be far better off as a roadsweeper!” I It säger bibliotekarien Mike 
Hanlon till sina vänner: ”Six of you left Derry and became unusually 
successful.” Det framgår klart och tydligt att han anser att han själv, till 
skillnad från de andra, misslyckats med att göra karriär. När han säger detta 
beklagar hans vänner honom, och de säger sig vara skamsna över att han blev 
kvar i deras gamla hemstad Derry. I Men of honor framgår att den unga 
biblioteksassistenten Jo känner vantrivsel med sin arbetssituation. Hon säger: 
”For four years I’ve been working in places like this to get through 
medschool.” Hennes tonfall, och situationen då hon säger detta, gör det mycket 
tydligt att hon anser att biblioteksjobbet är långt under hennes värdighet och 
kvalifikationer. Arbetet på ett bibliotek framställs i dessa filmer som oerhört 
tråkigt, och bibliotekarieyrket skildras definitivt inte som ett yrke att känna sig 
stolt över. Filmerna ger även intryck av att såväl bibliotekarierna och 
biblioteksassistenterna som deras anhöriga och vänner uppfattar 
bibliotekarieyrket som lågt stående. Det framkommer också tydligt att man inte 
anses vara särskilt framgångsrik om man arbetar på ett bibliotek. Dessa 
föreställningar skadar såväl yrkets status som dess symbolvärde. 

I ett fåtal fall finner jag dock att bibliotekarier och biblioteksassistenter 
uttrycker trivsel med sitt arbete, och att de ser sig själva som kompetenta. I 
Sleeping with the Enemy tillfrågas biblioteksassistenten Sara Waters om vad 
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hon gjort under sin arbetsdag. Hon svarar att hon sorterat böcker och skickat ut 
påminnelser. När hon får frågan om hon trivs med det svarar hon ja. I Babels 
hus ser bibliotekarien Hardy både sitt yrke och biblioteket som mycket viktiga 
för människors välbefinnande. I Grabben i graven bredvid säger bibliotekarien 
Desirée att hennes jobb är mycket viktigt för henne. 

Ur professionaliseringssynpunkt är det glädjande att bibliotekarier uttalar 
sig positivt om sitt yrkesval. Tyvärr förtas det goda intrycket ofta av det 
bemötande de får då de uttrycker glädje över sitt arbete. I The Mummy säger 
Evelyn att hon är mycket stolt över att vara bibliotekarie. Hon möts då av ett 
överseende leende från hjälten Rickard. Även bibliotekarien Lynn i Major 
League uttrycker stort självförtroende i sin yrkesutövning. Hon berättar med 
stolthet för sin före detta pojkvän Jake att hon sammanställt en av landets 
största samlingar (av vad framgår dock inte). Tyvärr blir även Lynn bemött 
med en förlöjligande min när hon säger detta. Sådana skildringar gör att 
bibliotekarieyrket framstår som töntigt, och även här ges intrycket av att 
vänner till bibliotekarier anser att deras yrke är lågt stående, och inte något att 
känna sig stolt över. 

I mitt undersökningsmaterial framställs bibliotekarieyrket mycket sällan 
som ett yrke som kräver utbildning. Det är kanske inte så konstigt med tanke 
på att de arbetsuppgifter som skildras framför allt består av bokuppsättning och 
stämpling av böcker. Men även då andra och mer komplicerade delar av 
biblioteksarbetet skildras framställs det som enkelt både att förstå och utföra. 
Detta är framför allt tydligt i The Spy Who Came In from the Cold. Alec 
Leamas har just börjat arbeta som biblioteksassistent, och den strama 
bibliotekarien mrs Grail beskriver ett nytt och avancerat katalogiseringssystem 
som han ska arbeta utifrån. Han förstår då genast hur det fungerar, vilket gör 
mrs Grail synbart förnärmad. 

I ett fåtal filmer framgår det dock uttryckligen att bibliotekarieyrket kräver 
viss utbildning. I Tomcats säger bibliotekarien Jill, som vi sett tidigare, att hon 
studerat biblioteksvetenskap. I Only Two Can Play får man veta att 
biblioteksassistenten John tagit ut en examen, men att han, som tidigare 
nämnts, anser att han lika gärna kunde ha struntat i det och börjat arbeta som 
gatsopare istället. 

I övrigt framstår bibliotekarier vid några tillfällen som kompetenta, även 
om någon utbildning inte nämns. Det främsta exemplet på detta är den 
audiovisuelle bibliotekarien i Time Machine, som är kopplad till en databas och 
har tillgång till allt mänskligt vetande. Med tanke på hans höga kompetens i 
informationssökning framstår han som något av en idealbibliotekarie. I 
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Salmonberries visar bibliotekarien Roswitha en viss kompetens när hon 
berättar om traktens historia, och i Facklorna beskrivs den manlige 
bibliotekarien som ”mycket beläst”. Som vi sett tidigare besitter även 
bibliotekarien Lynn i Major League en hög yrkesmässig kompetens. I The 
Mummy beskriver Evelyn sina kvalifikationer som ett försvarstal sedan hon 
vält en massa bokhyllor och riskerar att få sparken. Hon säger: ”I can read and 
write ancient Egyptian, I can desipher hieroglyphics and hieratic, and I am the 
only person within a thousand miles who knows how to properly code and 
catalog this library!” Evelyn är en kompetent forskare inom egyptologi vilket 
bidrar till att måla upp en bild av henne som yrkesmässigt kompetent, eftersom 
hon arbetar i ett bibliotek på ett egyptiskt museum. Även på annat håll i mitt 
undersökningsmaterial har jag funnit framställningar av bibliotekarier som 
ägnar sig åt forskning. I Dinotopia forskar bibliotekarien Zippo om 
underjorden och om däggdjur. Han talar sjutton språk och framställs som 
kompetent, kunnig och vetgirig. Han arbetar dessutom som lärare, och har 
därmed en pedagogisk kompetens. I Foul Play ägnar sig en äldre bibliotekarie 
vid namn mrs Monk åt forskning. Man får dock inte veta om vad. Det kan 
konstateras att det är vid få tillfällen i mitt undersökningsmaterial som 
intrycket ges att det krävs utbildning för att arbeta som bibliotekarie. Det är 
också ytterst sällan någon bibliotekarie uttrycker, eller visar upp, en kompetens 
som tyder på kunskapsbas eller utbildning. 

En vanlig metod i en professionaliseringsprocess är att avgränsa sitt 
yrkesområde genom att stänga ute grupper som inte har de rätta 
kvalifikationerna och adekvat utbildning. Pedagogen Staffan Selander menar 
också att det är mycket viktigt att tydligt visa vad som ingår i yrkesutövningen: 
”Om det är otydligt vad en viss profession egentligen sysslar med är det lätt att 
den marginaliseras. Den kan till och med uppfattas som oviktig”.109 Detta 
skadar då bland annat löneutveckling och rekrytering. I mitt 
undersökningsmaterial framgår inte någonstans någon skillnad i sysselsättning 
mellan dem som arbetar som bibliotekarier respektive biblioteksassistenter. 
Bibliotekariers och biblioteksassistenters huvudsakliga sysslor framställs 
företrädelsevis, som vi sett tidigare, som att de består av bokuppsättning och 
stämpling av böcker, samt av att dra bokvagnar och utlämna efterfrågat 
material. Dessa göromål är lika vanliga bland dem som uttalat är utbildade 
bibliotekarier som bland biblioteksassistenter. 

                                                   
109 Andersson, Johanna, 1996, ”Egen kunskapsproduktion kännetecknar en profession”, s. 10. 
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Intressant är också att Roxanne i Wimps och Tsui Chik i Hak Hap benämns 
som ”bibliotekarier” i baksidestexterna till videokassetterna, trots att Roxanne 
arbetar extra som biblioteksassistent på sitt skolbibliotek och Tsui Chik 
sannolikt också är biblioteksassistent. Anmärkningsvärt är även avsaknaden av 
arbetsrum på bibliotek. I Ghostbusters får en bibliotekarie som attackerats av 
ett spöke vila ut i bokhallen, där hon också förhörs av spökjägarna Bill, Phil 
och Spengler, och i Men of honor förvarar bibliotekarien sina ytterkläder i 
lånedisken. I Sally träffar Sally i nästan alla avsnitt människor som hon 
förväntas ha möten med, och dessa möten äger då rum vid ett bord i bokhallen. 
Desirée i Grabben i graven bredvid tillbringar sin lunch i bokhallen, och i It 
finns t.o.m. ett kylskåp i lånedisken! 

I vissa filmer får man dock en inblick bakom bibliotekets kulisser. I Only 
Two Can Play visas såväl arbetsrum som lunchrum, i Skuggan visas arbetsrum, 
och i Major League säger bibliotekarien Lynn till Jake att de ska gå till hennes 
kontor. Att bibliotek, trots dessa undantag, så ofta skildras i avsaknad av 
personalutrymmen är ett tecken på att allmänheten inte känner till det arbete 
som utförs på ett bibliotek, förutom det som sker offentligt i bokhallen. Det 
inre arbetet är osynligt för allmänheten, vilket innebär att människor förblir 
omedvetna om vilka uppgifter som ingår i en bibliotekarietjänst. Jag har heller 
inte funnit några skillnader i bibliotekariernas arbetsuppgifter i skildringar från 
1940-talet och fram till idag. Ingenstans skildras något som tyder på att 
bibliotekarieyrket skulle ha påverkats av, och utvecklats genom, 
informationsteknologins framväxt under de senaste decennierna. 
Bibliotekariers arbetsuppgifter framställs, då som nu, som om de endast består 
av rutiner. Detta innebär att det blir otydligt för människor vad yrket innebär, 
vilket skadar yrket och strävan efter att bli sedd som en profession. 
Symbolvärdet i dessa framställningar av bibliotek och biblioteksassistenter 
blir, i detta avseende, mycket negativt. 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka skildringar av bibliotek och 
bibliotekarier i filmer och TV-serier. Vår uppfattning om omvärlden påverkas i 
hög utsträckning av populärkulturella framställningar. De föreställningar vi har 
om olika yrken, och om de anställdas personligheter, har till stor del präntats in 
i våra medvetanden genom ett ständigt upprepande av ofta stereotypa 
framställningar. Detta innebär att ett yrke får ett visst symbolvärde. 

 Undersökningen har gjorts utifrån teorin att ett yrkes symbolvärde 
påverkar dess status. Bibliotekariekåren har under flera decennier strävat efter 
att bibliotekarieyrket ska bli betraktat som en profession, och yrkets status 
påverkar i stor utsträckning denna process. Det är därför både intressant och 
viktigt att se hur bibliotek och bibliotekarier framställs i filmer och TV-serier, 
eftersom dessa skildringar har ett direkt samband med 
professionaliseringsprocessen. Jag har även undersökt hur biblioteksassistenter 
framställs, eftersom det är av intresse att se om det framgår någon skillnad 
mellan yrkeskategorierna. Dessutom ger även skildringar av 
biblioteksassistenter en bild av vilken typ av människor som arbetar på 
bibliotek och av det arbete som utförs där, och detta färgar av sig på 
bibliotekarieyrkets status. Jag har studerat skildringarna utifrån en 
tematiserande metod, och jag har tolkat symbolvärdet utifrån de positiva och 
negativa intryck skildringarna ger av bibliotek och bibliotekarier. 

En metod vid professionalisering är att genom utbildning och 
legitimationskrav avgränsa sitt yrkesområde, och därigenom utesluta dem som 
inte har de rätta kvalifikationerna. I en professionaliseringsprocess är det också 
viktigt att tydliggöra vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som ingår i 
yrkesutövningen. En otydlig yrkesprofil bidrar till en allmän okunskap om vad 
yrket innebär, och detta leder i sin tur till lägre status. 

Jag har betraktat mitt undersökningsmaterial, som består av trettiofyra 
filmer och fem TV-serier av framför allt svenskt och amerikanskt ursprung, 
utifrån dessa utgångspunkter, och jag kan konstatera att det inte går att skilja 
mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter utifrån de sysslor de utför. 
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Skildringar av bibliotekariers och biblioteksassistenters arbetsuppgifter ger 
intrycket av att arbetet företrädelsevis består av bokuppsättning och stämpling 
av böcker. Dessa rutinuppgifter utförs i lika hög grad av bibliotekarier som av 
biblioteksassistenter. I flera fall framställs bibliotekariers arbetsdagar som så 
lugna och stillsamma att de har tid att föra långa privatsamtal, både per telefon 
och personligen. 

Alla skildringar av bibliotek och bibliotekariers arbete äger rum i 
bokhallen, och det finns en påtaglig avsaknad av arbetsrum och andra 
personalutrymmen. Detta tyder på en okunskap om det arbete som försiggår 
”bakom kulisserna”, och vad den inre tjänsten på ett bibliotek består av tycks 
vara okänt, eller ointressant, för filmskaparna. Framställningarna leder till att 
bibliotekariers många övriga kompetensområden, som t.ex. pedagogik och 
kunskapsorganisation, förblir okända för allmänheten. 

Undersökningar har visat att många människor tror att alla som arbetar på 
bibliotek är bibliotekarier. Denna uppfattning blir också tydligt vid läsning av 
baksidestexten till ett par av videokassetterna. Där beskrivs huvudpersonerna 
med ordet ”bibliotekarie”, trots att de arbetar som biblioteksassistenter. 
Bibliotekarieyrket skildras dessutom på ett likvärdigt sätt i filmer från 1940-
talet och fram till idag. Arbetsuppgifterna tycks, under alla dessa decennier, 
framför allt bestå av de ovan nämnda rutinuppgifterna. Ingenstans i mitt 
undersökningsmaterial får man uppfattningen att yrket genomgått en 
förändring och utveckling i och med informationsteknologins framväxt. De 
framställningar som görs av bibliotekariers arbetsuppgifter bidrar inte på något 
sätt till att skapa ett allmänt medvetande om att bibliotekarieyrket inte enbart är 
ett praktiskt yrke, utan även såväl teoretiskt som kunskapsbaserat. Detta ger en 
felaktig bild av yrket, vilket påverkar yrkets status och symbolvärde negativt. 

Vissa biblioteksforskare menar att bibliotekarier bör värna om fri 
informationsförmedling till alla samhällets medborgare, och göra detta till sitt 
specifika ansvarsområde. Utifrån ett demokratiperspektiv är det en mycket 
viktig uppgift, och enligt forskarna är detta bibliotekariers möjlighet att 
profilera sig, och därmed skapa förutsättningar för att bibliotekarieyrket ska bli 
betraktat som en profession. I filmer och TV-serier används biblioteket främst 
för informationssökning. Många gånger är den information som då återfinns 
direkt avgörande för filmens fortsatta handling, eftersom informationen innebär 
genombrott i utredningar, eller skapar förutsättningar för att huvudpersonerna 
ska ge sig av ut på äventyr. Detta ger ett positivt symbolvärde och skapar en 
tilltro till biblioteket, och ett allmänt medvetande om att det är till biblioteket 
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man ska vända sig för att söka information och kunskap. Vid denna 
informationssökningsprocess är det dock sällan en bibliotekarie inblandad. 

Bibliotekarier skildras också vid ett flertal tillfällen som personer som är 
ovilliga att lämna ut böcker och information. Sådana framställningar strider 
mot professionaliseringsargumentet att det är bibliotekariekårens ansvar att ge 
tillgång till information för medborgarna, vilket är ytterst negativt för yrkets 
symbolvärde. Förutom för informationssökning används bibliotek, och då 
framför allt folk- och skolbibliotek, ofta av filmskapare för att på ett naturligt 
sätt sammanföra karaktärer som annars sannolikt inte skulle ha mötts, eftersom 
de två som möts (och som sedan ofta blir mycket nära vänner eller kärlekspar) 
är så skilda personligheter. Här framställs biblioteket som en plats som är 
öppen för alla människor, oavsett bakgrund och intresseområde, och det är 
positivt för bibliotekets symbolvärde. 

Många biblioteksforskare har hävdat att kvinnodominansen inom 
bibliotekarieyrket inverkar negativt på professionaliseringsprocessen. Sådana 
påståenden gör det intressant att undersöka symbolvärdet i skildringar av 
manliga bibliotekarier och biblioteksassistenter. Om bibliotekarieyrkets 
möjligheter att höja sin status, och bli betraktat som en profession, ligger i att 
fler män måste lockas till yrket bör det i skildringar av yrket framgå att 
bibliotekarieyrket är såväl passande som attraktivt även för män. I mitt 
undersökningsmaterial förekommer ett relativt stort antal manliga 
bibliotekarier och biblioteksassistenter. Dessa framställs dock företrädelsevis 
som feminina, eller som symboler för förtryck. Det ges aldrig någon förklaring 
till varför manliga bibliotekarier och biblioteksassistenter sökt sig till sitt yrke, 
medan kvinnliga bibliotekariers och biblioteksassistenters yrkesval ibland 
förklaras med att de hyser stor kärlek till böcker. De allra flesta skildringarna 
av manliga bibliotekarier och biblioteksassistenter är dessutom ytterst negativa. 
Många av dem skildras som mycket missnöjda med sina arbeten. Det tar sig 
uttryck i att de beklagar sig inför sina anhöriga angående sitt yrkesval, och 
deras anhöriga och vänner ser dem som misslyckade individer. Det framgår 
klart och tydligt att en man inte anses ha gjort en framgångsrik karriär om han 
arbetar på ett bibliotek. 

Oavsett om teorin att män krävs i yrket för att höja dess status är korrekt 
eller inte, är symbolvärdet i dessa skildringar mycket negativt. 
Framställningarna kan inte tänkas påverka fler män att söka sig till 
bibliotekarieyrket, och oavsett detta påverkar skildringarna yrkets status 
negativt, eftersom bibliotekarier framställs som misslyckade människor. 
Kvinnliga bibliotekarier och biblioteksassistenter uttrycker dock ibland såväl 
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stolthet som glädje över sitt arbete. Men när de gör detta möts de tyvärr ofta av 
nedlåtande och förlöjligande leenden, vilket gör att det positiva intrycket 
förbyts. I sådana skildringar är det tydligt att bibliotekarieyrket anses ha låg 
status, och det är en uppfattning som tycks mycket svår att bli av med. Ur ett 
professionaliseringsperspektiv är det naturligtvis mycket negativt. 

Biblioteket och bibliotekarien används också på olika sätt i olika 
filmgenrer. Undersökningar har visat att många människor känner olust inför 
biblioteket, som uppfattas som en tyst och allvarlig plats. Många känner även 
obehag inför själva biblioteksbyggnaden, som upplevs vara dyster. 
Uppfattningar om biblioteksbyggnadens utseende är naturligtvis beroende av 
hur biblioteket faktiskt ser ut i informantens närmiljö, och säkert skulle man få 
olika svar beroende på var i landet man frågar. Men då bibliotek används i 
filmer av thriller- och skräckkaraktär är det ofta just för att bygga upp en kuslig 
stämning. Det är även olika slags bibliotek som skildras i sådana sammanhang, 
såväl små folkbibliotek och skolbibliotek som det stora New York Public 
Library. De otäcka scenerna utspelas företrädelsevis i biblioteksmagasin, eller i 
bokhallen efter att biblioteket stängt för dagen. Ofta används skolbibliotek, där 
elever sitter och läser långt in på kvällarna, i denna typ av scener. Många 
gånger är det onaturliga saker som sker, som att böcker och papper blåser ur 
hyllorna. Lika ofta skildras överraskningsscener i biblioteket, där människor 
blir överfallna eller förföljda. Sådana scener kan bidra till att förstärka 
människors intryck av biblioteket som ett mörkt och kusligt ställe, och 
därigenom skapa ytterligare obehag inför biblioteket och biblioteksbyggnaden. 

I komedier är det mycket vanligt att den allmänt kända 
bibliotekariestereotypen parodieras, och att man skapar humor av det oväntade 
då denna stereotyp frångås. Detta är tydligt i skildringar av bibliotekarier och 
biblioteksassistenter i samband med erotik. Den välkända och stereotypa bilden 
av bibliotekarien som ogift ungmö parodieras ofta, och bibliotekarier och 
biblioteksassistenter framställs företrädelsevis med någon form av problem i 
sitt sexliv. De är många gånger i ofrivillig avsaknad av sex, och detta bidrar till 
att de framstår som mycket misslyckade människor. Det är också vanligt att 
tystnaden i biblioteket parodieras i komedier, och det görs ofta till en 
humoristisk poäng att bibliotekarien själv höjer rösten, och därmed blir föremål 
för besökarnas uppmärksamhet och hyssjanden. 

Undersökningar har visat att många människor känner obehag inför 
bibliotekets regler, och inför bibliotekarien som uppfattas som den person som 
ska se till att reglerna efterföljs. I komedier anspelar skildringarna av bibliotek 
och bibliotekarier många gånger på denna obehagskänsla. Bibliotekarien 
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skildras ofta med en stark känsla för böcker och böckers betydelse, och detta 
tar sig ibland rent absurda uttryck. Uppfattningen om bibliotekariers och 
biblioteksassistenters kärlek till böcker kopplas många gånger samman med en 
föreställning om att de fungerar som beskyddare av böcker, både för att 
böckerna ses som statlig eller kommunal egendom, och för deras egenvärde 
som varande böcker. I komedier leder låntagarnas ovarsamma behandling av 
böcker ofta till någon form av bestraffning som utförs av bibliotekarien. Detta 
är framför allt vanligt då låntagare återlämnar försenade böcker. Att 
bibliotekarieskräcken belyses är visserligen negativt för yrkets symbolvärde 
och status, eftersom filmskaparna anspelar på den osäkerhet många känner 
inför bibliotekets regler. Men komiska framställningar av situationer som 
människor upplever som obehagliga kan också ha en positiv verkan, och här 
bidra till att skapa en mer lättsam inställning till biblioteket. I de fall då 
människor inte uppfattar humorn är det dock möjligt att en obehagskänsla inför 
biblioteket och bibliotekarien skapas eller förstärks. 

I drama- och actionfilmer är det vanligt att filmskapare använder 
bibliotekarien för att skapa motsatsförhållanden. Även i dessa genrer är 
bibliotekariestereotypen ofta påtaglig, och bibliotekarier och 
biblioteksassistenter skildras som intellektuella motpoler till actionhjältar, 
äventyrare och kroppsarbetare. Såväl kvinnliga som manliga bibliotekarier och 
biblioteksassistenter används i detta syfte. Ytterligare ett motsatsförhållande 
som ofta framhålls är det mellan kvinnliga bibliotekarier, biblioteksassistenter 
och sport, samt sportutövare. Bibliotekarier och biblioteksassistenter skildras, i 
motsats till sportutövare, actionhjältar och kroppsarbetare, som bokälskande, 
kreativa (men talanglösa), och många gånger ganska tråkiga kultursnobbar. I 
vissa fall är dock motsatsförhållandet till bibliotekariernas fördel. Det är 
framför allt då bibliotekarier och biblioteksassistenter framställs som belästa 
och intellektuella motpoler till våldsamma och outbildade brottslingar och 
interner. Trots att framställningarna av bibliotekariers och 
biblioteksassistenters personlighetsdrag följer det stereotypa mönstret även i 
dessa skildringar, framstår de här som långt mer sympatiska än sina motpoler. 
Den stereotypa bilden av bibliotekariers karaktärsdrag blir därför positiv i 
denna typ av skildringar, vilket annars är mycket ovanligt. 

Många av de skildringar som ges av bibliotekarier i filmer och TV-serier 
är, som vi sett, färgade av den stereotypa uppfattningen om bibliotekariers 
personligheter. Många gånger är också bilden av bibliotekariers utseende 
påverkad av stereotypen, men det finns även framställningar av bibliotekarier 
som frångår denna nidbild. Den gamla damen med hårknut och glasögon får i 
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ett antal filmer lämna plats för unga, vackra och attraktiva kvinnliga och 
manliga bibliotekarier och biblioteksassistenter. Biblioteket framställs 
dessutom ibland som en plats med stor betydelse för människors bildning och 
personliga utveckling. Sådana skildringar bidrar till att skapa ett positivt 
symbolvärde, och är mycket viktiga som en motvikt till den dominerande 
stereotypa bilden av bibliotekarien. Själva bibliotekarieyrket är dock ytterst 
sällan skildrat som bestående av något annat än rena rutinuppgifter, vilket leder 
till att yrket blir oattraktivt i allmänhetens ögon. 

För att höja bibliotekarieyrkets status måste en mer mångsidig bild av 
bibliotekarien och bibliotekarieyrket skapas, utifrån de fakta att 
bibliotekarieyrket är ett omväxlande och ansvarsfyllt arbete, samt att 
bibliotekarier är individer med mångsidiga intressen och kompetensområden. 
Som vi kan se i denna undersökning matas vi ständigt med bilder av biblioteket 
och bibliotekarien som inte stämmer överens med verkligheten. Detta leder till 
att bibliotekarieyrket får ett negativt symbolvärde, vilket i sin tur inverkar 
negativt på strävan efter att yrket ska bli betraktat som en profession. 
Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till att belysa 
bibliotekariestereotypen och dess ursprung, och därigenom skapa 
förutsättningar för att bemöta den. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur bibliotek och bibliotekarier 
skildras i filmer och TV-serier, samt att koppla dessa skildringar till yrkets 
status och bibliotekariekårens strävan efter att yrket ska bli accepterat som en 
profession. Som undersökningsmaterial har jag använt trettiofyra filmer och 
fem TV-serier. Utifrån dessa har jag dragit slutsatser om filmers och TV-
seriers påverkan på bibliotekarieyrkets status, vilken i sin tur påverkar 
professionaliseringsprocessen. 

I skildringar av bibliotek och bibliotekarier använder filmskaparna ofta den 
stereotypa bilden av bibliotekarien som grund. Många gånger framställs 
bibliotekarier som intellektuella motpoler till äventyrliga actionhjältar, 
sportutövare och kroppsarbetare. Bibliotekarier skildras ofta som misslyckade 
människor, som är missnöjda med sin livssituation och sitt yrkesval. Detta 
gäller framför allt manliga bibliotekarier. Kvinnliga bibliotekarier uttrycker 
däremot i ett flertal filmer stolthet och glädje över sitt yrkesval, men de bemöts 
då med förlöjligande leenden vilket förtar det positiva intrycket. Man får i ett 
fåtal filmer veta att yrket kräver utbildning, och då detta tas upp är det oftast 
för att belysa hur meningslöst det varit att studera för att arbeta på ett bibliotek. 
Man kan heller inte urskilja någon skillnad i arbetsuppgifter för bibliotekarier 
och biblioteksassistenter. Det arbete som skildras i filmer och TV-serier är 
framför allt rutinuppgifter såsom bokuppsättning och stämpling av böcker, och 
yrkesutövningen framställs på ett likvärdigt sätt i filmer och TV-serier från 
1940-talet och fram till idag. Skildringarna har därmed inte tagit intryck av 
yrkets utveckling under perioden. 

Bibliotek och bibliotekarier skildras alltså ofta i överensstämmelse med 
den välkända bibliotekariestereotypen. Bibliotekarieyrket framställs 
företrädelsevis som rutinbaserat och tråkigt, och bibliotekarier ses ofta som 
misslyckade individer. Så länge detta sker kommer yrkets symbolvärde, och 
därigenom status, inte att förbättras. Detta inverkar negativt på 
professionaliseringsprocessen. 
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