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Inledning 

”Herrar bibliotekarier” – så lyder tituleringen av de verksamma i bibliotekarie-
skrået i ett upprop av Folkbildningsförbundet år 1902 (Burius 1991, s.76). Vid 
denna tid var det en självklarhet att en bibliotekarie också var en man. Sedan 
dess har utvecklingen gjort att verkligheten nu är en helt annan. Stora delar av 
arbetsmarknaden idag är könssegregerad. Inom vissa yrkesgrupper överväger 
män kraftigt i antal, och i andra finns en kvinnlig dominans. Bibliotekarieyrket 
är ett av exemplen på det senare. År 2002 var åtta av tio bibliotekarier i Sverige 
kvinnor (Lövström 2004, s.84). 

Mot bakgrund av dessa fakta, tillsammans med min egen position som man 
med ambition att träda in i yrkesområdet, väcktes mitt intresse att ta del av, och 
tolka, hur kön, manligt och kvinnligt, kommer till uttryck hos manliga 
bibliotekarier. Arbetslivet är ett av våra viktigaste sociala sammanhang; 
människor möter andra människor, och vår utveckling som individer och 
grupper sker till stor del i våra yrken. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna magisteruppsats är att ta reda på hur könsidentitet och yrkes-
identitet kan framträda i ett samspel hos manliga bibliotekarier. Jag vill lyfta 
fram hur begrepp som maskulinitet och femininitet formuleras av män i en tyd-
ligt kvinnodominerad yrkesgemenskap. Jag har därför intervjuat fem manliga 
bibliotekarier och utifrån detta material analyserat deras föreställningar, 
erfarenheter och upplevelser, med teoretiska redskap hämtade främst från den 
genusvetenskapliga forskningen. Då bibliotekarieyrket är starkt kvinno-
dominerat är det intressant att försöka tolka intervjupersonernas föreställningar 
om manlighet och kvinnlighet. Jag vill undersöka och diskutera om den 
kvinnliga övervikten inom bibliotekarieyrket skapat en kvinnlig yrkesidentitet, 
och hur detta i så fall påverkar män inom yrket. 

Jag har undersökt hur manliga bibliotekariers föreställningar om kön och 
genus kan kopplas till yrkestillhörigheten, och även hur synen på bibliotekarie-
yrket kan förstås ur ett genusperspektiv. I uppsatsen presenterar jag hur de 
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intervjuade männen ger uttryck för dessa föreställningar, och tolkar uttrycken i 
ljuset av kritiska teorier. 

Mitt empiriska material utgörs av de intervjuer jag gjort. Eftersom jag inte 
avser att försöka dra några generella, för bibliotekarieyrket representativa, 
slutsatser av materialet är denna uppsats en kvalitativ studie utan kvantitativa 
ambitioner. Det betyder bland annat att jag prioriterat få men långa intervjuer 
framför många korta. Därigenom vill jag försöka tolka och analysera 
framkomna attityder utifrån de teorier jag valt att arbeta med. 

Jag är alltså intresserad av att diskutera och problematisera begreppet 
identitet. Jag anser att det finns ett värde i att studera män i kvinnoyrken, för att 
se hur traditionella föreställningar om kollektiva identiteter som könsidentitet 
och yrkesidentitet kan utmanas. 

Frågeställningar jag utgår ifrån för att uppnå mitt syfte är: 

Hur har yrkesvalet växt fram och påverkat de intervjuade männen, och hur kan 
deras uppfattningar, värderingar och erfarenheter om manlighet och 
kvinnlighet kopplas samman med detta yrkesval.? 

Vilken yrkesidentitet hos de manliga bibliotekarierna träder fram ur mina 
intervjuer? 

På vilket sätt kan bibliotekarieidentiteten och synen på bibliotekarieyrket 
analyseras ur ett genusperspektiv? 

Hur ser mina informanter på bibliotekarieyrket, i relation till kön och genus? 

Kan män som arbetar i den starkt kvinnodominerade biblioteksvärlden 
betecknas som ”könsbrytare” på så sätt att de bryter mot traditionella 
uppfattningar om kön och genus? 

Disposition 
Efter detta inledande kapitel ger jag en historisk bakgrund till hur bibliotekarie-
yrket växte fram i Sverige. Jag fokuserar särskilt på folkbibliotekens uppkomst, 
och hur folkbibliotekarier kommit att ses som tillhörande ett kvinnoyrke. 
Därefter följer kapitlet som beskriver och går igenom tidigare forskning som 
inspirerat mig, och vilka teoretiska analysredskap jag använt mig av i min 
tolkning av intervjuerna. Jag inleder med en övergripande diskussion om 
begreppet identitet. Därpå följer en översikt över genusvetenskaplig forskning 
där jag redogör för olika sätt att använda begreppen kön och genus, och 
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dessutom en genomgång av den genusvetenskapliga disciplinen 
mansforskning, i vilket maskuliniteter är ett centralt begrepp. Nästa kapitel 
beskriver vilken metod jag gått tillväga med i mitt arbete. Jag diskuterar 
skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod, och resonerar också 
närmare kring frågan om intervjun som forskningsmetod. Här ger jag också en 
kortfattad bakgrund till mina intervjuer, och en presentation av mina fem 
informanter. Efter detta följer så den del som är mitt huvudkapitel, 
intervjuundersökningen, där jag går igenom mina intervjuer och analyserar 
dem. Jag presenterar olika mönster och teman som jag tyckt mig se, och vilka 
jag sedan brutit ut och analyserat. Jag varvar informanternas citat med mina 
egna tolkningar och försöker dra olika slutsatser av deras utsagor. 
Resultatredovisningen är indelad i tre delar, där jag rubricerat de två första som 
Bibliotekarien och Mannen. Poängen med detta är att anknyta till mina 
tematiska uppdelningar där jag valt att behandla frågeställningar dels om yrke 
och dels om kön. Yrkesidentitet och könsidentitet är två olika kollektiva 
identitetskategorier, och dessa två knyts i min intervjuanalys ihop under den 
avslutande rubriken Den manlige bibliotekarien. Avslutningsvis följer en 
sammanfattning av uppsatsen. 
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Historisk bakgrund 

Bibliotekarieyrkets framväxt som kvinnoyrke 
I begynnelsen var biblioteket ingen plats som förknippades med kvinnor. 
Eftersom kvinnor inte hade möjlighet att studera på universitet fram tills slutet 
av 1800-talet så var de därmed också utestängda från 
forskningsbibliotekarieyrket. När kvinnor senare fick möjlighet att studera på 
universitet medförde dock de höga kraven på utbildning och de rådande 
traditionerna att den manliga övervikten av forskningsbibliotekarier levde kvar 
ända in på 1970-talet, då bibliotekariearbetet ofta förenades med en 
forskarverksamhet. Man anställdes som amanuens, vilket ofta krävde en 
licentiat eller doktorsgrad, och lärdes sedan upp på biblioteket. I den mån 
kvinnor syntes i forskningsbiblioteksvärlden var det som assistenter till de 
manliga bibliotekarierna (Rydbeck 2003, s.127 f). 

Folkbibliotekarieyrket har däremot alltid varit starkt kvinnodominerat. 
1842 införde riksdagen den första svenska folkskolestadgan. I enighet med 
denna inrättades sockenbibliotek i kyrkor och församlingshus för att främja 
sockenbornas läskunnighet och bildning även efter avslutad skolgång. Förutom 
dessa erbjöd de tidiga folkrörelserna, inte minst nykterhetsrörelsen, 
studiecirklar, där man köpte in böcker av både skön- och facklitterär sort. 
Sockenbiblioteken och studiecirkelbiblioteken lade tillsammans med de privata 
lånebibliotek som funnits sedan det sena 1700-talet, enligt Lena Lundgren 
(1996, s.107), grunden till de kommunala folkbiblioteken. 

Kerstin Rydbeck kallar folkbiblioteket, tillsammans med studieförbund 
och folkhögskolan, en av de tre traditionella folkbildningsinstitutionerna 
(Rydbeck 2001, s.19). Hon beskriver hur de kommunala folkbiblioteken under 
1920- och 1930-talet tog över folkrörelsernas studiecirkelbibliotek, och hur 
detta tillsammans med det faktum att det samtidigt började göras möjligt för 
kvinnor att skaffa sig en akademisk utbildning, lade grunden för 
folkbibliotekens kraftiga kvinnodominans. 
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Dessa kvinnor innebar en outnyttjad men kvalificerad arbetskraftreserv och kom redan 
från början att utgöra merparten av studenterna vid den ovan nämnda 1926 inrättade 
yrkesutbildningen för folkbibliotekarier vid Statens biblioteksskola, trots att akademisk 
examen inte infördes som officiellt förkunskapskrav förrän 1943. Folkbibliotekarieyrket 
fungerade också väl i kombination med den traditionella könsarbetsdelningen inom 
äktenskapet, som gav kvinnor huvudansvar för barnen och hemmet (Rydbeck 2001, s.20). 

Detta kan också ses som en förklaring till varför folkbibliotekarier i hög mån 
kom att arbeta deltid: kvinnorna kunde därmed även få tid över att sköta 
hemmet. Dessutom var många kommuner vid tiden för små för att ha råd att 
anställa en heltidsbibliotekarie (Rydbeck 2003, s.130). Det finns också, som 
Barbro Thomas uttrycker det, en ”bisyssletradition” inom yrket. 
Folkbiblioteken sköttes av personer som såg på verksamheten som en fritids-
sysselsättning och som hade ett starkt intresse för biblioteken. Dessutom fanns 
tendensen att se på bibliotekarieyrket som ett kall. Man betraktade folkbild-
ningstanken som ett högre syfte att uppfylla, en ideell mission som oftast 
överklassens kvinnor tog på sig. Den traditionellt låga lönenivån kan spåras i 
detta faktum, då överklasskvinnorna oftast inte i första hand arbetade för sin 
ekonomiska försörjnings skull. Deltidsarbete är inte fruktbart för vare sig lön 
eller annan status, och så sent som 1991 arbetade 40 procent av Sveriges 
bibliotekarier deltid (Thomas 1991, s.136 ff). 

Den nya kvinnliga borgerliga arbetskraftreserven, som både innefattade 
gifta kvinnor som kunde bidra till att fylla det växande arbetskraftsbehovet och 
ogifta kvinnor som behövde försörja sig, medförde vid 1900-talets början att 
särskilda ”kvinnoyrken” skapades. Forskaren Marie Nordberg påpekar vidare 
att vid denna tid var ”särartsföreställningar om kvinnor som speciellt lämpade 
för omsorg en gångbar motivering för att exkludera män från yrkena” 
(Nordberg 2003, s.88). Sjukvården, som är ett yrkesområde som Nordberg 
studerat, är ett exempel på en tillvaro där man kommit att konstruera en 
feminin värld där känslor, vård och omsorg ställs mot ”maskulint” 
känsloförträngande, beslutsfattande och handlande. I vilken mån vård och 
omsorg kan förknippas med bibliotekarieyrket kan man dock diskutera. De 
kulturella stereotyperna om bibliotekarien handlar ofta snarare om intellekt, 
makt, regelrytteri, förträngda emotioner och till och med undertryckt sexualitet, 
vilket exempelvis Rydbecks (2003) och Widenbergs (2000) studier visar. Det 
”feminina” i bibliotekarieyrket låter sig inte så enkelt definieras utifrån 
schablonmässiga könsstereotyper att man på samma sätt kan anknyta det till en 
traditionell sfär av ”kvinnlighet”. Snarare har (kvinnliga) bibliotekarier ofta 
betraktats som ”okvinnliga”. Rydbeck menar att just det faktum att 
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bibliotekarieyrket förblivit ett kvinnoyrke förklarar hur gamla, negativt färgade 
schablonbilder lever vidare, då liknande stereotyper är mer regel än undantag i 
kvinnoyrken i allmänhet. Hon exemplifierar med postkassörskor och 
lärarinnor, som precis som bibliotekarier ofta beskrivits ”på ett negativt sätt, 
som argsinta och sura äldre ungmör vilka i brist på ett förverkligande av sin 
kvinnlighet förvandlats till skräckfigurer” (Rydbeck 2003, s.131). 

Bibliotekarieyrket har alltså länge varit, och är än i dag, ett typiskt kvinno-
yrke på så sätt att yrkeskåren består av en betydligt större andel kvinnor än 
män. Nyanserna i begreppen kvinnoyrke och kvinnligt yrke menar jag dock är 
betydligt mer svårtolkade. Detta för mig in på ett kärnproblem i denna uppsats: 
Om schablonbilden för en bibliotekarie att förhålla sig till är en ”okvinnlig” 
kvinna, var kommer då de manliga bibliotekarierna in i bilden? 
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Forskningsöversikt och teoretiska redskap 

Min forskningsöversikt är huvudsakligen teoretiskt inriktad, främst för att 
analysen av min undersökning vilar tungt på de teorier jag valt att arbeta med, 
men också för att forskningsläget beträffande empiriskt relevanta studier 
specifikt om män och könssegregering i bibliotekarieyrket är tämligen 
begränsat. Jag vill dock nämna några undersökningar i form av magister-
uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap: 

Eva Borgvall har i uppsatsen Kön och status vid folkbibliotek (2000) bland 
annat genom intervjuer med bibliotekarier, och studier av lönestrukturer och 
jämställdhet, kommit fram till att barnboksbibliotekarier har en låg status, och 
att faktorer som påverkar könsmärkning av biblioteksuppgifter i huvudsak 
relateras till datateknologi (2000). 

I Cecilia Stiernstedts och Johanna Wassholms uppsats Könsmärkning och 
statusrelevans i folkbiblioteksvärlden (2004) menar man att hög status i 
bibliotekarieyrket är relaterat till IT och annan teknologi, och att dessa 
domäner antas som manliga. Begreppet status framstår dock i deras 
bibliotekarieintervjuer som svårt att entydigt definiera. 

I uppsatsen Folkbibliotekariens yrkesidentitet – Vad den består av och hur 
den formas (2004) har Anne Kappelin Rääf och Martina Lundgren intervjuat 
folkbibliotekarier om deras profession, och en slutsats är att yrkesidentitet 
formas utifrån vilken generation man tillhör, och när bibliotekarierna tog sin 
yrkesexamen. Något som paradoxalt nog gör denna studie intressant i mina 
ögon är hur den till skillnad från min uppsats helt saknar ett 
köns/genusperspektiv. 

Därmed går jag över till att redogöra för mina teoretiska huvudteman. 

Identitet 

I denna magisteruppsats använder jag mig av begreppet identitet, och då 
särskilt könsidentiteter och yrkesidentiteter, där min utgångspunkt är den 
sentida forskning i vilken våra identiteter istället för att ses som enhetliga och 
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fasta betraktas som sammansatta och att de ständigt formas i vårt samspel med 
andra människor. 

Min studie utgår från en handfull människors berättelser om sig själva. De 
beskriver sig själva, vilka de är och hur de uppfattar sig själva, genom sina 
känslor, åsikter och erfarenheter. Kort sagt formulerar deras historier också 
deras personliga identiteter. Det kan därför vara på sin plats att vidare utveckla 
detta begrepp. Ordet identitet härstammar från latinets i´dem, som betyder den-
samme eller detsamma. En vidare förklaring är ”självbild, medvetenhet om sig 
själv som en unik individ” (Ottosson 2005, passim). I personlighetspsykologi 
handlar identiteten i första hand om medvetenheten om jaget, till exempel att 
det finns en gräns mellan detta unika jag och andra, och att ens jag kommer att 
bestå och vara detsamma under livet. I andra hand handlar identitet om att vara 
medveten om sin personlighet som formats av ens livserfarenheter. (Ottosson 
2005). Identitet och hur personlig identitet utvecklas har dock varit föremål för 
många olika tolkningar. I traditionell humanvetenskap, i dess filosofiska 
bemärkelse, är den grundläggande uppfattningen om personlighet att alla 
människor har en, och att denna unika personlighet kommer att förbli relativt 
fast och stabil, kontinuerlig och enhetlig, genom dess bärares liv. Ur ett sentida 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, där samspelet mellan individen och 
samhället står i centrum, och synen på människans natur är historiskt och 
kulturellt bunden, är personlig identitet en social konstruktion. Personligheter 
existerar inte inuti människor, utan snarare i relationer mellan dem, och 
fragmenteringar, motsägelser och diskontinuiteter betonas (Burr 1995, s.18 ff). 
En teoretiker som tidigt beskrivit hur jaget formas i den sociala interaktionen 
och kommunikationen med andra är socialpsykologen George H. Mead (1863–
1931), som i boken Medvetandet, jaget och samhället (1976, s.109 ff) menar 
att en individ ser sig själv utifrån, som ett objekt, på det sätt andra ser 
honom/henne. Individens syn på sig själv påverkas alltså av andras syn på 
honom/henne (Ladendorf 1996, s.24). Forskaren Johan Fornäs skriver: 

Identity formation is a work done by the subject in co-operation with other subjects 
(parents, teachers, friends and fellow-beings). Identity itself is therefore also a work, just 
as the art work is the product of creative practices. But unlike many art works, identities 
are not in any way completed or closed products. Their intrinsic openness implies not 
only that their meanings can always be reinterpreted in new ways, but also that their very 
materiality and form-relations are never finished. In spite of their partial fixity, identities 
can and do change continuously. They are actions and processes as much as they are 
products or works (Fornäs 1995, s.235). 
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Identitet används också i kultur- och socialantropologi, där ”personers eller 
gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp 
eller nation”1 är en beskrivning av identitetsbegreppet. Antropologer har 
problematiserat identiteten genom att visa på hur människor i skilda grupper 
och sammanhang lever under olika villkor och föreställningar. Kulturer är 
olika, och även i vår vardagliga kultur existerar subkulturer beroende på 
exempelvis vår position i samhället, vårt kön och vår livssituation. Vi möter 
dessa olika livssituationer med flera olika identiteter (William-Olsson 2005, 
s.4). Kön och yrke, som min uppsats behandlar, är alltså också kategorier som 
individer identifierar sig med. Den teoretiska grundvalen för uppsatsen är att 
könsidentitet och yrkesidentitet, såsom all identitet, är en process som uppstår i 
samspelet med vår omgivning och i hur vi interagerar med andra människor. 

Köns/genusforskning 
 

Från kön till genus 
Under 1980-talet blev genus ett alltmer använt begrepp i den svenska 
feministiska forskningsvärlden. Där kön betecknar den biologiska skillnaden 
mellan män och kvinnor, representerar genus det socialt, kulturellt och histo-
riskt konstruerade könet. Genus blir i och med detta tänkande ett slags teore-
tiskt verktyg för att beteckna det som vi förknippar med manlighet och 
kvinnlighet. Denna uppdelning mellan kön och genus härstammar språkligt 
från engelskans sex och gender, där gender i sig ursprungligen är en 
grammatisk term för att böja substantiv och pronomen (till exempel de 
romanska språkens maskulinum och femininum). Det finns en tvetydighet i hur 
adjektiven manlig och kvinnlig ska tolkas. Är exempelvis en manlig 
bibliotekarie en bibliotekarie av mankön, eller en bibliotekarie av obestämt kön 
som agerar på ett, som vi uppfattar det, typiskt manligt vis med typiskt manliga 
egenskaper? Det är dessa manliga, eller kvinnliga, egenskaper och uppträdan-
den som innefattas i genus. Just såsom språket är godtyckligt, att det inte finns 
något ”naturligt” samband mellan orden och tingen de betecknar, visar genus-
begreppet på den godtyckliga konstruerade relationen mellan en persons 
biologiska kön och dennes förväntade sociala egenskaper och handlingar. En 

                                                 
1  ”Identitet”, Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se, Fulltext: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209859 (050219). 
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människas genus tillskrivs utifrån de sociala och kulturella villkor han/hon 
lever i. 

Genus som system och ordning 
I Sverige publicerades en artikel av Yvonne Hirdman i ”Kvinnovetenskaplig 
Tidskrift” 1988:3, med titeln ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 
sociala underordning”. Hon vill med detta system rubricera allt som innefattar 
genus i ett samhälle, och tycks särskilt använda det för att beskriva en social 
underordning: ”Det Yvonne Hirdman anser saknas är en tydlig maktaspekt i 
teoretiserandet kring kön eller genus” (Åsberg 1998, s.31–32). I sin artikel, 
som framarbetades i samband med en statlig maktutredning, vill Hirdman med 
systemtänkandet visa på hur mönster och regelbundenheter av makt historiskt 
uppstår i mäns och kvinnors relationer. Hon menar att genussystemet bärs upp 
av två grundläggande logiker. Den första av dessa logiker handlar om könens 
isärhållande, alltså hur samhällen skiljer mellan män och kvinnor, och mellan 
manligt och kvinnligt. Den andra logiken är hur mannen och det manliga ses 
som norm, och därmed systematiskt blir överordnad kvinnan och det kvinnliga. 
Hirdman myntar här termen ”genuskontrakt” som ett sätt att förstå hur dessa 
logiker styr gränsdragningarna mellan mäns och kvinnors ageranden och deras 
förstådda egenskaper, alltså som en ”operationalisering av genussystemet” 
(Åsberg 1998, s.32). 

Yvonne Hirdmans teorier har fått stort inflytande både akademiskt och 
politiskt, men har också gett upphov till diskussioner och kritik. Bland annat 
har antropologer kritiserat den andra av hennes logiker, om den manliga över-
ordningen, för att vara alltför generell i sin syn på samhällsordningar, och 
menar att det skulle vara mer givande att genom empiriska studier analysera 
olika samhällen och dess historiska förändringar (Åsberg 1998, s.33–34). På 
det sätt Hirdman använder ”genussystemet” som term kan den förstås som 
”mansvälde”, vilket kritiker menar åsidosätter skillnader i och inom olika 
kulturer. 

 Den australiske sociologiprofessorn Robert Connell använder en något 
vidare och kanske mer nyanserad term än ”system” i sin forskning, nämligen 
”genusordning” (gender order). Med begreppet menas ”hela det historiskt kon-
struerade mönster av relationer mellan kvinnor och män som finns i ett sam-
hälle, inklusive de kulturella föreställningarna om mönstret” (Thurén och 
Sundman 1997, s.31). Med Connells tankemodell blir det möjligt att se 
patriarkat som en form av genusordning. 
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Genus som handling och agerande 
Genusbegreppet har dock visat sig långtifrån oproblematiskt inom den femi-
nistiska forskningen. Måste kvinnliga kroppar resultera i ett kvinnligt genus? 
Kan en kvinnokropp vara maskulin, och en manskropp feminin? Även det 
biologiska könet definieras i specifika sammanhang och miljöer. Historiska 
och kulturella kontexter präglar våra föreställningar om människokroppen. 
Judith Butler är kanske den teoretiker som mest radikalt utvecklat och 
problematiserat föreställningen om kön/genus som åtskilda begrepp, inte minst 
i sin bok Gender Trouble (1990). Hon tycks bland annat mena att det finns risk 
för ett normtänkande även i denna tankemodell, exempelvis att man inte tar 
hänsyn till sexuella läggningar och att man åsidosätter marginaliserade etniska 
grupper, och istället utgår från en vit västerländsk heterosexuell syn. 
Därigenom fastnar man i det normativa kategoriserande som man själv 
kritiserar. Butler kritiserar distinktionen mellan kön och genus just med 
motiveringen att valet av begreppen manligt och kvinnligt som den enda köns- 
och genusdistinktionen är för snävt. Robert Connell tolkar Butler som att: 

det inte finns några fasta grunder för genuskategorierna och därmed inte heller för en 
feministisk strategi. Genus är någonting man gör; identiteterna uppstår genom handling 
och är inte uttryck för en redan existerande verklighet. Hos Butler består 
genusradikalismen inte i mobilisering kring en identitet (såsom ‛kvinnor’), utan i 
handlingar som undergräver identiteter, slår sönder genusdikotomier och rubbar genus-
normer (Connell 2003, s.169). 

För min undersökning är det intressant att notera hur, som jag tolkar det, Butler 
jämfört med Connell står för ett tydligare frikopplande av maskulinitet och 
femininitet från den manliga respektive kvinnliga kroppen. För henne uttrycker 
inte ens den biologiska kroppen något ”naturligt” manligt eller kvinnligt, utan 
även könet får sin beteckning utifrån den sociokulturella föreställningsvärld 
vars språkliga och begreppsmässiga ramar vi lever inom. Ett av de mest kända 
citaten från den akademiska feminismen är Simone de Beauvoirs ”Man föds 
inte till kvinna, man blir det”. Utifrån Judith Butlers filosofi kanske man skulle 
kunna utveckla detta till att man eller kvinna inte är något man är, utan något 
man gör. Genusforskaren Martina Ladendorf skriver att: 

det finns en konflikt mellan att dels manifestera och upphöja gruppidentiteter och deras 
status, och dels att arbeta för frigörelse genom att utplåna skillnader. […] Ett ensidigt 
fokus på ‛kön’ som förtryck döljer andra makthierarkier och reproducerar dessutom en 
falsk dikotomi mellan ‛manligt’ och ‛kvinnligt’ (Ladendorf 2004, s.28). 
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Den traditionella synen inom andra vågens feminism, både som politisk rörelse 
och teori, där man, som exempelvis Yvonne Hirdman, utgår från att ”könet och 
könsskillnader ligger till grund för ett förtryck och en maktobalans” 
(Ladendorf 2004, s.7), har alltså problematiserats av Butler och andra 
poststrukturalistiskt färgade tänkare som menar att identiteter konstrueras 
genom de kulturella föreställningar och diskurser vi lever i. Denna inställning, 
att kollektiva identiteter inte är statiska, utan formas och omformas – också på 
sätt som kan verka subversivt och normutmanande – är ett teoretiskt 
förhållningssätt som jag särskilt inspirerats att använda mig av när jag studerat 
och analyserat mitt intervjumaterial. 

Mansforskning 

Bakgrund – från roller till identiteter 
I kölvattnet av den andra vågens feminism och kvinnoforskningen på 1960- 
och 1970-talet uppstod det akademiska fältet mansforskning. Det är svårt att 
begränsa mansforskningen till några speciella isolerade institutioner, även om 
den kan sägas hamna under genusforskningens tak, och främst pågå inom 
samhällsvetenskaperna och humaniora. Snarare än att inskränka den till 
specifika ämnesfält har man kunnat finna mansforskningen inom olika nätverk 
(Johansson 2000, s.11). 

Lars Jalmert, som var en av de tidigaste svenska mansforskarna2, anser att 
mansforskningen har sin början i pappaforskning, som i sin tur är rotad i 
kvinnorörelsen och 1970-talets jämställdhetspolitik. Han menar att politiska 
diskussioner och framsteg som föräldraförsäkring drivit på och vidgat 
forskningen till den generella mansforskning som bedrivs idag. Oystein 
Gullvåg Holter, är sociolog och menar att mansforskningens grund är 
sociologin och dess problematiserande av könsrollsbegreppet (Höglund 2000, 
s.97 ff). 

Det är viktigt att göra en distinktion mellan akademisk mansforskning och 
olika sociala mansrörelser och manliga nätverk som började arbeta utåtriktat 
med mansfrågor i början av 1970-talet. Även om det finns vissa radikala mans-
rörelser som inspirerats av feminismens strävan att ändra på ojämlikhet mellan 
könen, så saknas det fortfarande ofta ett maktperspektiv hos många sociala 

                                                 
2 Se till exempel Jalmert, Den svenske mannen. (Stockholm 1984). 
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mansrörelser (Johansson 2000, s.13). Thomas Johansson förlägger 
mansforskningens initialskede till början av 1980-talet, just för att det vid 
denna tidpunkt riktades en omfattande kritik mot rollteorin. I den inledande 
och tidiga akademiska, kritiska, könsforskningen var, som även i annan 
samhällsforskning, teorier om människors sociala roller en inrättad metod att 
förklara ämnet. Ett mål för andra vågens feminism var att förändra våra 
könsroller genom nya reformer och nya rollmodeller. Det 
samhällsvetenskapliga rollbegreppet, som uppstod på 1930-talet, var ett så 
vedertaget sätt att förstå människors sociala beteende att det idag är en del av 
det vardagliga språket, och är lätt att ta för givet (Connell 1996, s.39). Robert 
Connell, som är en av de mest inflytelserika personerna inom dagens 
mans/maskulinitetsforskning, är kritisk mot könsrollstänkandet och menar att 
teorin snarare begränsar än utvecklar sociala förändringar: 

I könsrollsteorin är handling (spelandet av rollen) kopplad till en struktur som definieras 
av biologiska skillnader, uppdelningen mellan manligt och kvinnligt – inte till en struktur 
som definieras av sociala relationer. Detta leder till kategoritänkande, en reducering av 
genus till två homogena kategorier, något som visas genom könsrollsteorins envisa 
sammanblandning av könsskillnader och könsroller (Connell 1996, s.45). 

Därtill menar han att begreppet könsroll inte bara förenklar och överdriver 
skillnader mellan kvinnor och män, utan även marginaliserar klass- och etniska 
strukturer och undviker dimensionen om homo- och bisexualitet. Allt som 
faller utanför rollens ramar blir svårare att problematisera och resonera om. 

Framför allt menar Connell att Joseph Plecks bok The Myth of Masculinity 
(1981) är ett viktigt landmärke. I den kritiseras det som kallades Male Sex Role 
Identity-paradigmet (MSRI), som var djupt förankrat i amerikansk kultur och 
hade en konservativ syn på kön i bemärkelsen att dess forskning ”hade som sitt 
centrala mål att identifiera hot mot den traditionella manligheten” (Johansson 
och Kuosmanen 2003, s.8). Ett känt exempel på MSRI-paradigmets kulturella 
inflytande är poeten Robert Blys bok Järn-Hans3 (1995), som med jungiansk 
psykologi och symbolisk kollektiv mytologi ville påvisa en sann inre manlig-
het. Man såg som sin uppgift att återupprätta en stabil mansroll, och på så sätt 
motverka ett slags kulturellt förfall. Denna mansroll behövde nödvändigtvis 
inte vara extremt maskulin, snarare var idealet någonstans mitt emellan över-
driven manlighet och femininitet. Det viktiga ansågs vara att återfinna den 
genuina manlighetens fasta rötter och därmed stärka mansrollen. Pleck menade 
                                                 
3 Originaltiteln är Iron John, och bokens originalupplaga är från 1990. 
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istället att detta paradigm hindrade forskningen från att analysera och förstå 
kön, eftersom det enligt honom inte existerade någon fast mansroll, utan istället 
var den ofta fylld av motstridigheter och motsägelser (Johansson 2000, s.17 ff). 

Under senare år har rollteorin i mansforskning och övrig 
köns/genusforskning kommit att ersättas av vad som i allmänhet kan kallas 
social konstruktivism, där begrepp som identitet är mer centrala (Johansson 
2000, s.17 ff). Identitet ska här inte ses som utgörande av beständiga och fasta 
grunder, utan det var rolltänkandet som utgjorde myten om exempelvis den 
stabila manligheten. I den senare tidens mansforskning ses manlig identitet 
som olika former av maskulinitet. Det handlar om att vända på begreppen; 
istället för att utgå från en naturlig manlighet, eller kvinnlighet, så är olika 
sociala och kulturella föreställningar det som utgör grunden för vad som blir en 
könsidentitet. Det konstruktivistiska vetenskapliga tolkandet av kön innebär ett 
ständigt omskapande och förhandlande av definitioner ”men alltid utifrån den 
genusordning som råder” (Robertsson 2003 s.19). Hans Robertsson anser att 
den hårda gränsdragningen mellan uttrycken identitet och roll är överdriven 
och handlar om teoretiskt erkännande, och tror ”att de är få som tror att man 
kan enkelt byta till en annan roll” (Robertsson 2003, s.20). För min egen del 
undviker jag i min uppsats vardagliga beteckningar som yrkesroll och könsroll, 
även om de ibland använts av mina informanter i intervjusamtalen, just efter-
som jag menar att mina teoretiska utgångspunkter har sitt ursprung i ett social-
konstruktivistiskt synsätt. 

Hegemonisk maskulinitet och manliga brytare 
Robert Connell, som är verksam vid universitetet i Sidney, ligger också bakom 
en av de stora teoretiska milstolparna i den samtida mansforskningen, nämligen 
teorin om hegemonisk maskulinitet (Connell 1996). I denna teori är fokus på 
relationen mellan manlighet och makt. Den utgår från det faktum att det, 
fortfarande idag trots att könsrelationer i den offentliga sfären förändrats och 
förändras, är män i mycket högre grad än kvinnor som innehar maktpositioner i 
samhället. Dessa maktpositioner är förstås inte lika tillgängliga för alla män, 
och det går enligt Connell och hans medarbetare att urskilja en strukturell 
manlig hierarki där män intar olika överordnade eller underordnande 
ställningar. Detta hierarkiska mönster bör sedan analyseras efter den specifika 
samhälleliga makthierarki, baserad på faktorer som klass, etnicitet med mera, 
som den appliceras på. Begreppet hegemoni härstammar från den italienske 
filosofen Antonio Gramscis analys av klassrelationer, och till ”den kulturella 
dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en ledande position i 
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samhällslivet” (Connell 1996, s.101). Grundmodellen i Connells 
vidareutveckling är att det finns en överordnad form av manlighet som 
bestämmer över helheten: den hegemoniska maskuliniteten. Denna översta 
position ska ses som ett slags ideal som få verkliga män praktiserar och 
förkroppsligar. Under detta hegemoniska ideal finns delaktiga/understödjande 
och, längre ner, underordnade positioner (Connell 1996, s.101 ff; Johansson 
2000, s.38 f). Enligt Connell går det alltså att urskilja en specifik manlig 
genusordning, och det är med denna syn i åtanke lätt att förstå varför han 
snarare än manlighet som analysbegrepp hellre använder sig av pluralformen 
maskuliniteter. 

Connells inflytelserika teoribildning har också kritiserats inom 
genus/mansforskningen. Gullvåg Hollter menar att han aldrig varit helt bekväm 
med uttrycket ”hegemonisk” eftersom det lätt kan glida över i ”allsmäktighet” 
och därmed gör att det blir svårare att avgränsa makten (Gullvåg Hollter 1998, 
s.225). Man kan också, som till exempel Marie Nordberg gör, fråga sig om 
Connells modell okritiskt kan tas från den australiska kontext som den är 
utvecklad i, och applicera i exempelvis en nordisk (Gunnarsson och Andersson 
2003, s.68). En annan av hennes kritiska synpunkter är att detta analysredskap 
så kraftigt betonar relationer mellan män att den för maskulinitetskonstruktion 
så viktiga relationen mellan män och kvinnor hamnar i bakgrunden 
(Robertsson 2003, s.24). Även om jag använder mig av Connells analysmodell 
för att tolka hierarkiska maskulinitetsvärderingar ser jag denna invändning som 
särskilt betydelsefull för min studie, eftersom de män jag intervjuat verkar i 
heterosociala sammanhang där kvinnor är vanligare förekommande än män. 

Marie Nordberg är etnolog och har forskat om män i kvinnodominerade 
arbetsmiljöer (se Nordberg 2001; 2003). Hennes studier, som särskilt inriktats 
på yrken inom vård, omsorg och skönhet, såsom förskollärare, sjuksköterskor 
och frisörer, har varit en ovärderlig inspirationskälla för min uppsats, och givit 
många uppslag till både frågeställningar och tolkningar. I det jämställdhetsfält 
som Nordbergs forskning delvis kan sägas röra sig inom förekommer ofta 
begreppet ”brytare”. Enligt Hans Robertsson, som undersökt 
maskulinitetskonstruktion och könssegregering i sjukvården, är könsbrytare 
”alla de som kliver över ’könsbarriärer’ och ger sig in på områden som 
domineras av motsatt kön (2003, s.7)”. På 1970-talet syftade 
jämställdhetspolitiska åtgärder för arbetslivet främst till att ge kvinnor tillträde 
till verksamheter och yrken som tidigare varit förbehållna männen, och termen 
brytare förknippas därför ofta med kvinnor. De få studier av manliga brytare 
som gjorts grundas ofta på samma underliggande könsstrukturella 
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omständigheter, men kan ge upphov till andra frågeställningar och problem. I 
mina ögon, och för min uppsats, är Robertssons och, kanske framför allt, 
Nordbergs forskning värdefull då den visar på hur män i kvinnodominerade 
arbetsmiljöer både kan befästa och utmana normativa maskulinitetsideal. 
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Metod 

Metodologisk diskussion 

Kvalitativ metod 
Min forskningsmetod är, som nämnts, kvalitativ. Till skillnad mot kvantitativa 
studier, där forskaren kan ställa sig relativt objektiv till, och inte aktivt delta i, 
sin undersökning, innebär det bland annat att ”forskaren själv befinner sig i den 
sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt 
och i växelverkan, samt att forskaren försöker fånga såväl människors hand-
lingar som dessa handlingars innebörder”.4 Jag har inga ambitioner att fånga 
några representativa resultat för en viss utvald grupp människor, vare sig det 
handlar om kön, yrkestillhörighet eller något annat. Jag är exempelvis inte i 
min undersökning intresserad av att hitta urval som går att belägga som statis-
tiska fakta, vilket en kvantitativ studies primära syfte kan sägas vara. Det jag 
snarare vill är att tolka innebörden av och ge mening åt vad de människor jag 
intervjuar säger och berättar om sina liv, och att beskriva vad Jan Trost kallar 
”den sociala föreställningsvärld den enskilda människan lever i” (Trost 2005, 
s.9). Detta kan naturligtvis inte göras förutsättningslöst, utan jag måste därtill 
ha skaffat mig nödvändig och relevant teoretisk kunskap för att kunna 
identifiera de betydelsebärande system som de intervjuades tankar och attityder 
kan sättas in i. Lars-Göran Johansson menar att kvalitativa metoder ytterst 
handlar om att klassificera meningsbärande fenomen. Med att klassificera 
menar han att bestämma under vilka begrepp dessa fenomen faller (Johansson 
1999, s.66 ff). Jag anser att det är just det jag gör när jag tolkar mina 
informanter med teoretiska begrepp som instrument, och därefter placerar 
innebörden av deras utsagor i teoretiska system. 

                                                 
4 ”Kvalitativ metod”, Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se, Fulltext: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234209. (050219). 
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Intervjun som metod 
Att intervjun har blivit ett allt mer etablerat verktyg och en vanlig metod inom 
akademisk forskning har både teoretiska och tekniska förklaringar. Det 
moderna tänkandet har inom vetenskaper som filosofi, psykologi och sociologi 
intresserat sig för människors vardagsvärldar och förhållanden. Därtill har de 
senaste årtiondenas snabba tekniska utveckling från kassettbandspelare till 
dagens digitala inspelningsmöjligheter förenklat själva intervjuandet, och 
sammanställandet och analyserandet av resultatet kan numera utföras med 
hjälp av datorer (Kvale 1997, s.15). Den kritik som kan riktas mot kvalitativa 
intervjuer som forskningsmetod, i det att det inte är någon objektiv kunskap 
som erhålls eftersom den enbart grundar sig på de intervjuade individerna, går 
samtidigt att vända till dess styrka. Intervjusamtalet kan ”fånga en mängd olika 
personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och 
kontroversiell mänsklig värld” (Kvale 1997, s.14). 

Vems röst är det egentligen som talar genom en intervju? Det är en fråga 
som bör beaktas, då en intervju alltid är ett möte mellan två eller flera 
människor. Den intervjuades ord förmedlas av intervjuaren till läsaren, och 
framför allt är det intervjuaren som gör urvalet av vilka ord, vilka delar av 
intervjun, som skall förmedlas , och som är av betydelse för en text som denna. 
Detta kan verka vara en självklarhet, men jag menar att det är en grund-
läggande utgångspunkt som ändå bör klargöras av mig, dels som intervjuare till 
den intervjuade, och dels som författare till läsaren. En intervju är ett samtal 
som skiljer sig från många andra samtal på så sätt att det är en konstruerad 
situation, och det är i mångt och mycket jag som intervjuare som är 
konstruktören. Jag initierar intervjun och den tillkommer och genomförs i 
första hand på mina villkor, eftersom det är jag som förväntas vilja något med 
den. Det är också jag som ramar in samtalet i olika ämnen, och förväntas styra 
det om det går utanför de av mig fastställda ramarna. 

I en kvalitativ intervju har man inga standardiserade frågeformulär, utan 
man bör istället enligt Trost ”i möjligaste mål låta den intervjuade styra ord-
ningsföljden i samtalet och val av delaspekter av intervjun” (Trost 2005, s.50). 
Själv sammanställde jag en intervjumall med exempelfrågor som låg under 
några få av mig planerade teman. Denna ”mall” kom att mest att fungera som 
stöd för mig själv, och för att få samtalet att löpa så fritt och otvunget som 
möjligt var jag under mina intervjuer sparsam med styrandet. Jag förklarade 
exempelvis i inledningen av intervjuerna att informanterna fick prata om vad 
de ville, i vilken ordning de ville, att de inte behövde känna att de måste svara 
på frågorna i turordning, eller ge lika långa svar på varje fråga. Jag försökte 
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helt enkelt att göra intervjusituationen så förutsättningslös som möjligt, och 
räknade med att mitt inledande brev om vilka tematiseringar och 
frågeställningar jag tänkt ta upp skulle räcka som instruktion, vilket jag nu i 
efterhand också kan konstatera att det gjorde. Vissa av mina frågor har ställts 
till alla informanterna, men det viktiga har i intervjuerna varit att hålla fast vid 
mina utformade teman. 

Jag vill tillägga att jag under arbetets gång alltmer har känt att det finns en 
viss paradox i intervjumetodiken i det att man, samtidigt som man måste sätta 
in intervjumaterialet i en viss vetenskaplig kontext för att analysera det, hela 
tiden också avkontextualiserar det som sägs av informanten när man bryter ut 
vissa yttranden, meningar och ord ur sitt sammanhang. Därför har jag noga 
vinnlagt mig om att förklara varför jag valt de citat som använts, och de 
teoretiska perspektiv med vilka jag försökt tolka dessa citat. Det viktiga blir 
således att hitta sammanhang mellan mina teoretiska utgångsperspektiv och 
mina tolkningar och citeringar av intervjuerna; det gäller att undvika att göra 
informationsmaterialet till anekdoter och lösryckta uttalanden. Till syvende 
och sist så är det ändå så att även om intervjupersonernas berättelser är deras 
egna och ingen annans, så är detta min uppsats med mina tolkningar av 
berättelserna. 

Empiriskt tillvägagångssätt 

Urval, avgränsningar och genomförande 
Jag var intresserad av att möta män som var väl förankrade i sin 
yrkesverksamhet, alltså bibliotekarier som arbetat i yrket relativt länge, som 
skaffat sig ett förråd av både yrkeserfarenhet och livserfarenhet. Eftersom min 
undersökning särskilt kretsar kring könssegregering i arbetslivet så ville jag 
hellre intervjua personer med bakgrund i folkbibliotekssfären än forsknings- 
och högskolebibliotekarier, med tanke på folkbibliotekarieyrkets intressanta 
historiska och nuvarande prägling av kvinnodominans. 

För att få tag på intervjupersoner kontaktade jag personalansvariga på ett 
par större orters stadsbibliotek, först via telefon och senare per e-post, där jag 
kortfattat presenterade vad min undersökning gick ut på, och bad dem skicka 
vidare brevet till sina manliga bibliotekarier. Ganska snart fick jag kontakt med 
fyra män som tyckte att ämnet lät intressant och kunde tänka sig att bli 
intervjuade. En annan av mina informanter hade jag lärt känna sedan tidigare i 
samband med min praktiktjänstgöring. Innan intervjuerna genomfördes 
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skickade jag ut ett brev till männen där jag mer detaljerat beskrev vem jag är 
och mitt syfte med intervjuerna, och där jag också betonade att jag ämnade 
hålla intervjupersonernas identiteter, förutom ålder och kön, anonyma. 
Bibliotekarierna har alltså av forskningsetiska skäl kodats i uppsatsen, med 
påhittade förnamn, och arbetsplatserna och orterna har inte presenterats 
närmare än att jag talat om vilken typ av bibliotek personen arbetar på. 

Jag genomförde intervjuerna med bandspelare (vilket ingen av informan-
terna hade någon invändning alls emot), för att därefter hemma skriva ut vad 
som sades. Intervjuerna gjordes under januari och februari 2005 och ägde rum 
på bibliotekariernas arbetsplatser i alla fall utom ett, där vi satt på ett konditori. 
Varje intervju tog omkring en till en och en halv timme att genomföra. 

Intervjufrågor 
Jag intervjuade alltså inte efter något standardiserat exakt frågeformulär, utan 
strukturerade snarare en intervjumall som stöd till mig själv, där jag skrivit ner 
klungor av frågor efter olika teman och områden. Visserligen hade jag en upp-
sättning frågeställningar som jag var särskilt intresserad av, men jag lät i 
största mån männen själva komma in på dessa ämnen. För att få 
intervjusamtalet att flyta så obehindrat som möjligt så ville jag undvika risken 
att resonemanget skulle framstå som alltför akademiskt. Därför förekommer 
exempelvis ordet kön oftare än termen genus, som inte (ännu?) etablerats inom 
vardagsspråket. 

Först var jag intresserad av personernas livssituation och bakgrund och 
inledde samtalen med att helt enkelt be männen kortfattat berätta om sig själva. 
Därefter förde jag in samtalen på deras tankar och erfarenheter av 
bibliotekarieyrket. Vi talade vidare om manlighet och kvinnlighet och om 
könsfrågor, dels inom deras arbete men också i ett vardagligt och 
samhällspolitiskt perspektiv. 

Analys och presentation 
Jan Trost (2005, s.125) anser att det är praktiskt att dela in arbetet med sitt in-
tervjumaterial i tre steg. Först sker en insamling av data, exempelvis genom 
kvalitativa intervjuer, och därefter sker analysen av materialet. Det tredje 
steget är att tolka sitt datamaterial med hjälp av förfogade teoretiska verktyg. 
Han menar dock att dessa steg griper in i varandra och inte nödvändigtvis ses 
som helt åtskilda, vilket jag i efterhand känner igen mig i. Det är oundvikligt 
att man redan under själva intervjun mer eller mindre medvetet automatiskt 
analyserar och tolkar vad som sägs. När jag skulle analysera mitt inspelade 
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material lyssnade jag först igenom banden på nytt, innan jag skrev ut 
intervjuerna på papper. Mina transkriptioner var relativt ordagranna, förutom 
att jag undvikit en del utfyllnadsord som är vanliga i muntliga samtal, såsom 
”va” och ”liksom”. Dessutom har jag varit noga med att även notera 
ickeverbala reaktioner som pauser och skratt. Jag läste sedan igenom materialet 
för att hitta olika mönster och teman som jag i uppsatsen, med mina valda 
teoretiska redskap, ger tolkning åt. 

Intervjupersonerna 
Här följer en kort presentation av de intervjuade bibliotekarierna. Gemensamt 
för alla är att de utbildade sig på Bibliotekshögskolan i Borås under 1970-talet, 
och därefter arbetat som folkbibliotekarier i flera år. 

Hans-Erik är 54 år och arbetar på ett företagsbibliotek, som i mångt och 
mycket påminner om ett folkbibliotek i det att mediebeståndet till stor del 
består av skönlitteratur. Han har varit bibliotekarie i drygt 25 år och 
tidigare arbetat på olika folkbiblioteksfilialer, bland annat som 
barnbibliotekarie. 

Göran är 59 år och arbetar som bibliotekarie, med särskild inriktning på social 
och uppsökande verksamhet, på ett sjukhem. Han läste en rad humanistiska 
kurser på universitetet innan han i början av 1970-talet började arbeta inom 
barnomsorgen, bland annat som förskollärare och daghemsföreståndare. 
Bibliotekarie har han varit sedan det tidiga 1980-talet. 

Anders är 57 år. Han har arbetat som folkbibliotekarie i nära 30 år, varav 
omkring de första tio åren var på deltid. Även han har arbetat en tid som 
bibliotekarie med barn- och ungdomsinriktning, innan han kom till den 
folkbiblioteksfilial han finns på nu. 

Torbjörn, som är 52 år, har varit bibliotekarie i ca 25 år, till och från med 
vissa avbrott för studier och barnledighet. Efter gymnasiet reste han 
mycket och läste periodvis flera kurser på universitetet innan han, som han 
beskriver det, slumpmässigt sökte in till bibliotekarieutbildningen och till 
sin förvåning kom in. Idag arbetar han bland annat med att anordna 
program och utställningar på ett större stadsbibliotek. 

Per är med sina 47 år den yngste av mina informanter, men han har ändå 25 års 
erfarenhet av folkbibliotekarieyrket. Han bestämde sig väldigt tidigt för sin 
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yrkesbana och har ingen större erfarenhet av andra arbetsområden eller 
andra akademiska studier. 
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Undersökning och analys 

Bibliotekarien – yrkesidentitet 
Hans Robertsson tolkar innebörden av begreppet yrkesidentitet som ”processer 
av identifikation och differentiering, vilka sker genom ständiga förhandlingar 
och rekonstruktioner i arbetslivet” (Robertsson 2003, s.30). Från detta citat 
drar jag paralleller till det teoretiska helhetsperspektiv jag själv använt mig av i 
min uppsats, från vilket kollektiva identiteter skapas och omskapas i relation 
till gemensamma normer, förväntningar och värderingar. Olof Sundin ser 
yrkesidentiteter som ”sociala identiteter som skapas, upprätthålls och förändras 
genom individers och gruppers identifiering av sig själva i relation till hur de 
blir kategoriserade av andra” (Sundin 2003, s.43). Därmed kan begreppet 
yrkesidentitet också relatera enskilda individer till de kollektiva gemenskaper 
de verkar i. 

Vägen till yrket 
Mina fem informanter är alla födda under efterkrigsåren och uppväxta i ett 
Sverige som präglades av folkhemstanken, av social framgång och välfärd. ”Vi 
var ju då barn utav en reformanda som såg ut på det sättet att även fattiga 
människor skulle få studera” säger Göran, när han berättar för mig om sin ung-
domstid då han läste vid universitet. Samtidigt menar han att han är barn av en 
tidigare generation som hade mer nyttoaspekter med studierna än han själv och 
hans generationskamrater. ”Det var väl det, lite förr i världen. Man måste tänka 
praktiskt, man ska ha en utbildning, sen ska man ha ett jobb och ha 
försörjning.” Håkan läste en mängd olika ämnen som sociologi, psykologi, 
antropologi, konsthistoria och filosofi, av vetgirighet och intresse. Som mål-
inriktade studier betraktar han dock sitt universitetsliv som mindre lyckat. ”Det 
var väl någon praktisk tanke bakom det men det föll ju, det blev bara flum 
alltihopa […] det blev ju inte vad man tänkt sig, det bidde nånting annat.” 
Torbjörn och Anders har liknande erfarenheter: 
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Torbjörn: För jag hade ingen aning om vad jag skulle bli när jag gick och pluggade men 
samtidigt så har jag alltid varit väldigt intresserad av litteratur. Alltid läst väldigt mycket, 
och jag läste litteraturvetenskap på universitetet, visste fortfarande inte vad jag skulle bli, 
och höll på med en massa extrajobb […] det var en sån här period då man letade sig fram, 
jag hade ingen aning om vad jag skulle bli. Jag tycker fortfarande att det är en slump att 
jag blev bibliotekarie egentligen. 

Anders: När jag läste de här ämnena, [olika språk], så pratade jag med en studievägledare, 
som konstaterade lite rått att det enda jag skulle kunna bli var bibliotekarie [skratt] med 
den kombinationen. Och det enda jag visste egentligen var att jag inte ville bli lärare. För 
övrigt så hade jag inga val, så att säga. Så jag fick reda på att det kanske kunde vara nåt… 

Att slumpen och tillfälligheterna styr eller åtminstone påverkar våra livsval är 
nog något som de flesta människor kan känna. Männen i min undersökning ger 
olika berättelser som förklaring till sin yrkesbana, och det är egentligen bara en 
– Per – som menar att han tidigt bestämde sig för att bli bibliotekarie. 

Intervjuaren: Kunde du komma ihåg vad du tänkte, om bibliotekarier? 

Per: Nej… [tänker]. Men antagligen var det en trygg miljö. Det tror jag. Jag har försökt 
tänka på vad jag skulle ha gjort annars… eller om det är något annat jag skulle kunna 
hålla på med, men… 

Tidigare i intervjun säger Per: 

Du undrar varför man blir bibliotekarie, och det… Ibland brukar jag tänka så att det är 
folk som har blivit räddade av böcker.. på något vis. Eller att just böcker har varit en 
väldig upplevelse. Jag tror inte att det varit så för alla, men jag tror att det finns en grupp 
bibliotekarier där den grejen stämmer. Om jag tar mig själv som exempel så är jag upp-
vuxen i en ganska rigid och snäv familj, det fanns ganska lite utblickar, lite människor 
runtomkring. Och de enda fönstren jag kunde öppna, det var egentligen film, teater och 
böcker. Så det har betytt väldigt mycket för mig. Och på många sätt också, dels att man 
fick lite… vad ska man säga. Ja dels så speglar man sig själv, men man ser också vad… 
vad man inte har. Man kan se den grejen tydligt. Och vad man skulle vilja, och hur man 
skulle kunna vara och hur man skulle kunna leva. 

Per menar alltså att böcker och litteratur haft avgörande betydelser för hans 
personliga identitetsblivande. Genom att se bortom sin egen livsvärld sökte han 
andra bilder att spegla sig i och avstämma sig själv mot. Dessa bilder, som 
föddes av böckerna, och film- och teaterkonsten, blev alternativ till familjelivet 
i uppväxtorten där han inte riktigt tycktes känna samma respons eller uppleva 
samma igenkännande. De böcker som fanns i hemmet beskriver Per som 
typiska för hans uppväxtmiljö; det var mest svenska arbetarförfattare och en 
del deckare, och han säger att han ”tror att det var böcker som man valde för att 
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de gavs ut i billiga format”. Han upplevde vidare att det fanns en jantelags-
mentalitet, som han tror är ganska typisk för hans föräldrageneration, att man 
inte ska tro att man kan något mer än andra, inte förhäva sig, inte sätta sig i 
skuld, och det är något han känt har varit ganska jobbigt att komma loss ifrån. 
Han kände att hans föräldrar nog tyckte att man skulle välja ett yrke som man 
inte behövde läsa till. 

Identifikation är ett viktigt begrepp för att beskriva processen för identitets-
skapandet. För Freud bestod denna process i att ett subjekt tillgodogör sig en 
sida av någon annan och helt eller delvis förändras enligt den modell som 
denne andre erbjuder. Genom en serie identifikationer skapas en personlighet. 
Men i mer modern teori ser man dessa identifikationer som partiella, och aldrig 
avslutade. Exempelvis innebär psykoanalytikern Jacques Lacans term spegel-
stadiet att jaget konstitueras av vad som reflekteras tillbaka, såsom spegel-
bilden, av modern eller av andra sociala relationer (Culler 1997, s.110). Johan 
Fornäs skriver: “People do not totally identify with their social or cultural 
position, and this in turn makes them, on one hand, capable of transforming 
themselves on the basis of an inner motivation for change” (Fornäs 1995, 
s.240). Även om mitt syfte inte är att analysera Per så ser jag hans berättelse 
som intressant att använda mig av som underlag för att presentera och 
diskutera teorier om identitetsbegreppet, där identiteter konstrueras genom 
skillnader mot andra individer och grupper, och där gruppidentiteter kan bildas 
genom att man sammanbinds kring likheterna mellan en grupp individer. 

Litteraturen och kulturen gav alltså bränsle åt Pers motivering för föränd-
ring av sitt liv, och hans val av yrkesväg ledde honom vidare. Sociologen 
Beverly Skeggs (1997) använder begreppet disidentifikation för att beskriva 
motsatsen till identifikation. Att disidentifiera sig med något eller någon är att 
känna eller säga hur man inte är, och vilka eller vad man inte tillhör. 
Igenkännande är nödvändigt för att identifikation ska vara möjlig, och ibland 
kan vi inte känna igen oss i de kategorier som står till buds. När Per säger ”[…] 
att kunna stämma av sig själv med andra bilder, om man inte hade det, då 
stämmer man ju av sig själv mot sin familj, eller där man växer upp. Och där 
kanske man inte får något gensvar”, så blir det för mig möjligt att se hans be-
rättelse som ett tecken på disidentifikation. 

Torbjörn har en annan bakgrund än Per. Han säger själv: ”jag kommer väl 
från en övre medelklass kan man säga. Eller undre överklass, jag vet inte vad 
man ska kalla det för”. I Torbjörns uppväxthem, där hans pappa var jurist och 
mamman hemmafru, hade han hela tiden böcker omkring sig och läste också 
mycket som barn. Även Torbjörn beskriver det som något eskapistiskt, ”det här 
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att träda in i andra världar och så”, men vägen till det som senare skulle bli 
hans yrke tedde sig slumpartad enligt honom själv. Han var långt mer tveksam 
än Per till att bli bibliotekarie, både före och efter utbildningen. 

Torbjörn: Bibliotekarieyrket hade ju lite av en töntstämpel över sig på något sätt. Och det 
var många som tyckte att det var lite lustigt, men… Och det där smittade väl av sig också 
lite på mig, jag kommer ihåg att i början så… i början när jag var bibliotekarie så skämdes 
jag nästan för att tala om vad jag jobbade med. 

Torbjörn menar att det finns fördomar och stereotyper om bibliotekarieyrket 
som han själv såg som hinder att ta sig över. Den klassiska schablonbilden av 
bibliotekarien som inbunden och tråkig är något han återkommer till när han 
berättar om ett specialarbete han gjorde på Bibliotekshögskolan, och som en 
vän illustrerade en framsida till föreställande en gammal kvinna med hårknut i 
nacken och glasögon långt ner på nästippen och sträng plirande blick. Bilden 
av bibliotekarien som en färglös och argsint kvinna är ofta förekommande när 
yrket förekommer i skönlitteraturen. I uppsatsen Snipig tant eller lärdoms-
gigant (2000) undersöker Anette Widenberg föreställningar om bibliotekarier 
såsom de framställs i romaner och tecknade serier. Hon vill, från ett genus-
perspektiv, se vilka teman och karaktärsdrag som framträder kring 
bibliotekarier. En av hennes slutsatser är att det är ont om bilder och 
beskrivningar av manliga bibliotekarier (Widenberg 2000, s.37). Detta kan ses 
som analogt med verkligheten; det faktum att yrket verkligen starkt domineras 
av kvinnor avspeglas också i litteraturen. Både kvinnliga och manliga 
bibliotekarier omgärdas dock främst av nidbilder och negativa stereotyper. 
Kvinnan är här ofta tråkig, löjlig, oattraktiv och mannen vek, pedantisk och 
förläst. Gemensamma egenskaper för bibliotekarier i litteraturen är också still-
samhet, passivitet, inåtvändhet och nervositet. ”Föreställningar om 
bibliotekarier säger att de inte riktigt passar in i den riktiga världen och att de 
helst håller sig i sin egen trygga värld bland böckerna i bibliotekets tysta vrå” 
(Widenberg 2000, s.15). Till skillnad från Per, som tidigt ville bli bibliotekarie 
och upplevde biblioteket som ”en trygg miljö”, hade alltså Torbjörn en 
inledande tveksamhet till bibliotekarieyrket. Denna skepsis kan kanske delvis 
sägas vara påverkad av de negativt färgade bilderna som skildrats i litteratur 
och andra kulturella uttryck som tillsammans bidrar till att forma våra upp-
fattningar om människor och företeelser omkring oss. Efter att ha arbetat som 
bibliotekarie ett tag bestämde han sig dock för att strunta i de negativa 
föreställningar som han känt omkring sig. 
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Torbjörn: […] det var liksom som att man bestämde sig för att, ja, vända på steken på 
något sätt, och de kan ju få tycka vad de vill, och.. Ja de kan ju tycka att det här är super-
töntigt men jag ser i alla fall fördelarna med det, och ju mer man jobbar också så ser man 
ju att det är ett intressant yrke och man gör en massa nytta. Det är ett ganska roligt yrke. 

I Görans och Anders berättelser ser jag lusten att lära och att veta som tydligt 
framtecknade egenskaper. Som ung läste Göran på ett handelsinstitut, och det 
var tänkt att han skulle ägna sig åt en ekonomisk bana, men han var splittrad av 
väldiga koncentrationssvårigheter: ”jag höll på att läsa andra grejer hela 
tiden… andra böcker”. Under intervjun i hans trånga arbetsrum visar han mig 
flera uppslagna faktaböcker om olika ämnen. Han berättar att han som liten 
ofta läste Svensk Uppslagsbok och andra uppslagsverk i hemmet, som, trots en 
ansträngd ekonomi och en ensamstående mamma, innehöll mycket litteratur. 

Göran: Jag är fortfarande sån att… [visar med handen runt på alla travar av olika böcker] 
alltså jag håller på och läser mycket, jag hittar någonting här, ”aha”, då måste jag gå till 
andra böcker och kolla vad som står om det, och sen går jag ut på Internet… här har jag 
en… Men det är lite för att, alltså det är en lustgrej! 

Görans väg till bibliotekarieyrket var lång. I början av 1970-talet började han 
vikariera inom barnomsorgen och utbildade sig sedan till förskollärare, som 
han sedan kom att arbeta som i flera år. Han berättar att han trivdes med yrket, 
att han tycker om barn (han har tre egna), men att han tvingades lämna yrket av 
hälsoskäl; de tunga lyften med mera slet på kroppen. ”Så därför var jag 
tvungen att tänka vidare, vad ska jag göra nu då? För då var jag ju relativt ung. 
Och då blev det Bibliotekshögskolan.” 

Anders är också mån om att beskriva sig som en mångsysslare med en 
mängd olika intressen. Samtidigt som han läste mycket som ung var han 
praktiskt lagd, tyckte om teknik och apparater, och kom senare att med glädje 
motta datorernas intåg på biblioteken. 

Anders: Och det är väl kanske en personlig läggning det med… att jag är den personen 
som läser om, och håller mig informerad av saker alltså, jag har läst uppslagsverk och 
handböcker och sådär. Och är väl inte så där vansinnigt intresserad av litteratur 
egentligen. Det är klart jag läst en massa, men jag är mer bra på att känna till saker… att 
söka. Mycket allmänbildning. 

Han tycks se sig som en fixartyp, som plockar fram och förmedlar kunskap och 
information. 

I en amerikansk undersökning från 1992 om manliga bibliotekariers 
inställningar till status, stereotyper och uppfattningar om bibliotekarieyrket 
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framkommer ett antal skilda anledningar till varför respondenterna sökte sig till 
sitt yrke (Carmichael 1992 ff). Över hälften av de totalt 476 svarande anger 
”kärleken till böcker” som den främsta orsaken. På andra respektive tredje 
plats kommer ”tidigare erfarenheter av biblioteksverksamhet” och ”ren 
slump/tur”5. Även om denna studie är gjord i en annan yrkes- och 
samhällskultur än den svenska, och dessutom spänner över en större tidsperiod, 
så är mina informanters motiv ganska liknande. De har tagit olika vägar till 
bibliotekarieyrket, och jag urskiljer olika ”typer” och drag som förde in dem på 
banan. 

Bilden av bibliotekarier – de själva och andra 
Under analysarbetet var jag intresserad av att undersöka vilka bilder av biblio-
tekarier som yrkesarbetare och personer som framträder i männens berättelser, 
och hur de själva förhåller sig till dessa föreställningar. Jag tycker mig se ett 
motsägelsefullt och ambivalent förhållande till traditionella myter och stereo-
typer om bibliotekarien, som man å ena sidan håller starkt på att de just är 
myter men samtidigt ofta också bestyrker som realiteter. Torbjörn tycker bland 
annat att en bra bibliotekarie ska vara ödmjuk inför hur lite kunskap man 
relativt sett faktiskt har. Han fortsätter: 

Torbjörn: Och man ska alltid tro att man kan lära sig mer, man ska inte alltid tro att man 
har rätt. För om det är någonting jag kan reta mig på hos andra bibliotekarier så är det en 
viss typ av besserwisserattityd. Å andra sidan så är det ju oerhört många kollegor… Det är 
väldigt roligt att prata med bibliotekarier… till en viss gräns. 

Han berättar att han ibland kan reta sig på ett slags petimäterattityd hos yrkes-
kollegor som kan yttra sig i att man anmärker och påpekar faktafel i efterhand, 
om så på den enklast berättade historia i fikarummet. Vidare säger han att det 
finns drag av ”klassens bästa flicka” hos väldigt många kvinnliga biblioteka-
rier: ”Det är dom här som alltid har varit bäst i klassen och som alltid gjort vad 
dom har blivit tillsagda”. När jag frågar om varför han tror att det gäller just 
kvinnorna, svarar han: ”Nja men det är ju så att den större delen av biblioteka-
rier är kvinnor. Och bland kvinnorna så är den typen lite överrepresenterad, 
och det här är bara en väldigt privat teori som jag har.” 

En vanlig och seglivad stereotyp är, som tidigare nämnts, den om den tysta 
och försynta bibliotekarien. Tystnad är, som exempelvis Rydbeck (2003, s.111) 

                                                 
5 Det amerikanska uttrycket är ”accident of happenstance”. 
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framhåller, en central del i skönlitterära och andra framställningar av 
biblioteksmiljön. 

Göran: Det är ju ett tyst släkte [skratt]. Det är ju det. 

Jag: Män menar du, över huvud taget? 

Göran: Nej, nej men bibliotekarier… Dom är ju, ja jag tycker det alltså. […] 
Bibliotekariesläktet är ett mycket, jag ska inte säga asocialt, för dom är ofta vänliga mot 
boklånare och sådär, även om dom ibland uppfattas som lite snorkiga, för den biten finns 
ju också. Men dom är lite introverta tycker jag, det är ingen extrovert människotyp som 
jobbar på ett bibliotek. Ja jag kan ha fel men... 

Göran menar att han har mycket svårt att identifiera sig med den klassiska 
bilden av den introverta bibliotekarien, som enligt honom tycks vara en bild 
som överensstämmer med verkligheten. 

Göran: [D]et kan rent ut sagt kan vara lite obehagligt att ha en massa bibliotekarier runt 
omkring sig, därför att jag tycker om att snacka mycket som du märker, och ibland så 
märker jag att, inte det att man inte tycker om att någon annan pratar för mycket, men att 
det är som i ett akvarium ungefär. 

I samband med detta är det intressant hur det i delar av Görans och Torbjörns 
tal om andra bibliotekarier går att hitta ett gemensamt avståndstagande från 
yrkesbilder som de själva har erfarenhet av, och som också är flitigt före-
kommande i andra sammanhang.6 Samtidigt använder sig mina informanter, 
inklusive Göran och Torbjörn, sig ofta av ordet vi när de beskriver 
bibliotekarier, vilket signalerar en identifikation som tillhörande yrkeskåren 
som helhet. 

Kappelin Rääf & Lundgren har intervjuat nio folkbibliotekarier och 
kommit fram till att det bland deras respondenter förekommer att man klandrar 
sin egen yrkesgrupp för svag yrkesidentitet och låg status (2004, s.64). 
Exempelvis är det enligt författarna vanligt att man tycker att bibliotekarier är 
för tillbakadragna och inte marknadsför sin egen kompetens. Detta är något 
som är tämligen överensstämmande med mina intervjuer, inte minst med 
Torbjörn, som menar att folkbibliotekarieyrkets historia fortfarande påverkar: 

                                                 
6  Se Rydbeck (2003); Widenberg (2000) för allmänna och kulturella stereotyper och bilder av 
bibliotekarier. 
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Torbjörn: Folk som jobbade mer eller mindre gratis en gång i tiden… Välbärgade damer 
från Östermalm i Stockholm som bedrev någon sorts filantropisk verksamhet. Det där 
hänger i lite, fortfarande. Vi är rädda för att ta betalt liksom, för våra tjänster. […] Ofta så 
tycker jag att vi är lite för följsamma, vi vågar inte riktigt tala om högt vad vi tycker. Sen 
kan folk sitta på kafferasterna och liksom protestera där, men då är ju besluten redan 
tagna, då är det för sent. Det saknas lite av civilkurage tycker jag. 

Ur mina intervjuer avtecknade sig alltså bibliotekariebilder som på flera sätt 
bekräftar klassiska, med tiden stelnade, stereotyper och även nidbilder. 
Torbjörn säger i slutet av vårt samtal: ”Folk brukar säga till mig att jag inte ser 
ut som en bibliotekarie, och det brukar jag ta som en komplimang.” Det är 
förvisso ett uttalande i en skämtsam ton och med självironisk glimt, men jag 
håller det ändå som ett talande exempel för hur djupt rotade personlighets-
stereotyperna är även inom yrkeskåren. Kappelin Rääf & Lundgren (2004 s.64) 
menar dock att det parallellt med dessa åsikter förekommer en stark yrkes-
stolthet, vilket är en uppfattning jag delar när jag tolkar mina intervjuer. Man 
ser biblioteken som en enorm resurs, och, som Torbjörn säger, ”det är ett 
intressant yrke och man gör en massa nytta”. 

Yrkets bredd och djup 
Folkbibliotekarieyrkets uppkomst och tidiga historia har alltså starkt påverkat 
hur yrket har kommit att betraktats och värderats. Synsättet på biblioteksarbetet 
som kall och bisyssla, tillsammans med en stor del deltidsarbetande, bidrog till 
en låg lönesättning. Låga löner ger en låg status, som i sin tur urholkar yrkes-
identiteten. Barbro Thomas (1991) menar att lönefrågan spelar en stor roll, men 
hon nämner också andra faktorer som enligt henne skapar en osäkerhet i 
bibliotekariers yrkesroll. Det faktum att den större delen av bibliotekariers 
arbetsmarknad är begränsad till den offentliga sektorn gör att konkurrens om 
arbetskraften saknas. Bibliotekens plats i samhället har ett högt symboliskt 
värde, men symbolvärden är inte lätta att mäta i siffror, och det är svårt att 
kontrollera att man uppfyller de abstrakta målformuleringarna (Thomas 1991, 
s.142 f). Det som brukar kallas för ”inre tjänst” skulle också kanske kunna 
nämnas i sammanhanget. En stor del av bibliotekariers arbete sker i det tysta, 
och innanför stängda dörrar som biblioteksbesökare inte har tillträde till. Det 
finns en osäkerhet hos allmänheten om bibliotekariers egentliga arbete; man 
ser bara det rutinmässiga arbetet vid lånedisken och liknande uppgifter. Detta 
kan också vara en bidragande orsak till de grova stereotyperna av bibliotekarier 
som tycks finnas hos många människor. 
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Den gamla myten om bibliotekarien som inåtvänd och folkskygg ter sig 
dock just som en myt när jag pratar med mina intervjupersoner om vad de 
själva uppskattar med sitt yrke. Per, till exempel, tycker det är kul att ”man 
möter väldigt mycket folk, mycket olika typer av människor”. Anders säger: 
”Alltså kontakten med folk, det finns ju inget jobb där man träffar människor 
av så olika slag som på bibliotek. Och en del lär man känna personligen”.  

Mötet med människor på biblioteken handlar mycket om att hjälpa 
besökarna med referensfrågor, något som flera av mina informanter gillar. 

Anders: Och sen så uppskattar jag ju det utlopp som vi får för intressen och kompetens. I 
och med att jag kan mycket olika saker så kan jag också förstå vad folk söker. För ofta är 
ju frågeställningar lite vaga så där va? Men om någon kommer och frågar någonting så är 
chansen relativt stor att jag har kommit i kontakt med det på något sätt. Jag har ju rätt så 
mycket kunskap och kan förhoppningsvis hjälpa till med lite olika saker. 

Hans-Erik uppskattar också faktaletandet, vilket är något som ingår extra 
mycket i hans nuvarande uppgifter då han arbetar på ett stort företagsbibliotek 
där research och informationssökning är en stor del av vardagsarbetet. Det 
framkommer av vårt samtal att katalogisering och klassificering inte är hans 
favoritsysslor. 

Hans-Erik: Men jag tycker det kan vara rätt kul ändå, om man tänker, alltså, varför man 
gör det, varför man klassar en bok på ett visst sätt eller ger olika ämnesord. Om man 
tänker att det är för att våra låntagare ska kunna hitta boken så inser man att det en viktig 
och också lite spännande… att komma på de rätta orden. […] Jag vet inte om jag skulle 
vilja och katalogisera och klassificera hela dagarna. Men den här kombinationen att ha 
med låntagarna att göra och då inse vikten av att ge böcker rätt ämnesord så man hittar 
dom igen, det… Så den här blandningen nu, att vara med och köpa in böcker, göra dom 
färdiga med rätt ämnesord, och sen då sitta med låntagarna och se vad ens arbete 
egentligen betyder, det... 

Jag tolkar detta som ett uttryck för att han inte upplever att eventuella problem 
med att begränsa och precisera sitt yrke skulle ha en negativ inverkan på själv-
känslan i yrkesverksamheten som ibland antas. Tvärtom förmår han se 
tjusningen och nyttan av helheten av de skilda uppgifterna. 

I Görans berättelse framträder ett tydligt folkbildarideal. Han är verksam 
vid ett sjukhem där han bland annat uppsöker de funktionshindrade patienterna 
och, som han uttrycker det, ska ”försöka upprätthålla en dialog”. Han tycks 
tydligt förknippa böcker och litteratur med sociala relationer, och ger i min 
intervju i samband med detta en kritisk syn på hur bibliotekarieyrket är idag, 
som han menar består av ”litteraturingenjörsarbete”. 
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Göran: När författare skriver så vill han ju att människor ska läsa det, ta till sig vad som 
står där, och så vill han liksom att det ska bli en multipel effekt så att den människa som 
läste en bok går till en annan och berättar, och då säger den ‘ja den har jag också läst’. Så 
blir det en diskussion, va. Det är liksom en del i det samhälleliga samtalet. Det är väl där 
jag tycker att folkbibliotekarien ska komma in. Och det gör han inte. Det är ju en filial till 
bokhandeln, om man skruvar det lite. […] Databaser och ‘här är boken, den finns där’. 
Och däremot inte det här, ‘du, ska vi snacka lite om litteraturen? Vad som står här mellan 
pärmarna, så vi kommer fram till hur vi går vidare, nu har vi läst, vad tyckte du, hur kände 
du för den boken?’. 

I Romulo Enmarks artikel ”Yrkesidentiteten och det splittrade biblioteks-
väsendet” (1991) diskuteras bibliotekariers yrkesidentitet och status. Enmark 
menar att en orsak till att det kan finnas en pessimistisk syn på bibliotekariens 
yrkesidentitet är att bibliotekarier inte har en ”självklar kunskapsbas” och 
”antas inte kunna hävda sin professionalism på samma sätt som till exempel 
läkare och lärare” (Enmark 1991, s.164). Vetenskapliga kvalifikationer får, 
särskilt för forskningsbibliotekarier, stå tillbaka för mer renodlade 
bibliotekariesysslor, och för folkbibliotekarier har, som Göran i min under-
sökning var inne på, folkbildarrollen fått mindre betydelse. Enmark menar 
också att folkbibliotekariers relationer till andra yrkesgrupper som har relevans 
för deras arbetsplats, såsom olika typer av kulturarbetare, kommunala besluts-
fattare och politiker, kan ge upphov till osäkerhet (1991, s.164). En 
bibliotekarie ska idag, förutom de traditionella interna ”vardagsuppgifterna” 
som att ge service och låna ut media åt besökarna och ordna och underhålla 
mediebeståndet, även gärna ha ett kultur- och samhällsengagemang. 

I mina intervjuer avläser jag både positiva tankar och även vissa farhågor 
om hur man uppfattar bibliotekarieyrket idag och i framtiden. Per menar att 
yrket förändrats mycket bara de senaste åren ”till att alla ska kunna allt”, och 
att detta i kombination med minskade ekonomiska resurser kan komma att 
urholka verksamheten. 

Per: Jag tror att man försöker gå ifrån ett gammalt tänkande. Man försöker, bara som ett 
grovt exempel, istället för att kalla ett bibliotek ett bibliotek så kallar man det för… 
informationscentraler [skrattar till]. Liksom att det blir en annan syn på verksamheten. 
Det kan ju bli så att det blir plattare, att man mister någonting. Man får akta sig för det. 

Intervjuaren: Hur menar du med mister..? 

Per: Man kan mista… just det här att man inte kan gå djupt i en fråga längre. Att det inte 
finns tid för det. För det måste liksom hållas igång. Det är såna saker som är lite tråkiga. 
Jag hinner väldigt sällan titta i böckerna jag köper in. Jag kan söka fram en bok, men jag 
kan inte ha den i huvudet, att den och den är bra på det och det. Sådan kunskap finns inte 
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längre tycker jag, för det är mycket annat som ska göras. Jag tror att det är en 
genomgående trend. 

Per tycks alltså mena att den ökade mängden av olika göromål utgör en risk att 
man mister spetsen i kunskapen. Mångsidigheten i arbetet skapar stress. Frågan 
är bara om detta har att göra med en splittrad yrkesidentitet, eller om kärnan 
ligger i de ekonomiska resurserna och nedskärningar i den offentliga 
biblioteksverksamheten. Förmodligen hänger det hela ihop. 

Romulo Enmarks exempel om bibliotekariers nya relationer till andra 
yrkesgrupper i samhället finner jag även i min intervju med Anders, som 
berättar för mig att valnämnden varit där på besök eftersom biblioteket i fram-
tiden ska vara plats för folkomröstningar, och menar att biblioteken idag har 
fått en helt annan roll som samhällsinformationspunkt än tidigare. 

Anders: Så det är väl det att det blivit bredare så att säga. Att jobba med samhället som 
sådant, det är inte så specifikt litterärt utan det blir samhällsinformation i väldigt stor 
utsträckning. Och det medför ju då också samarbete med olika förvaltningar och sådär, 
man har utställningar... Så att förutom det här vanliga att låna ut böcker, om man får säga 
så, så har man också ett samhällsengagemang. Behovet av folk som kan hitta, och känna 
till olika saker kommer att öka. Informationsmängden bara växer och någonstans måste ju 
folk fråga. Biblioteket har på något sätt blivit en naturlig punkt dit man ringer och frågar. 

Anders tycks dock inte uppleva detta som något problem för egen del, då det, 
som jag tolkar honom, sammanfaller ganska väl med hans läggning att vara en 
person som kan lite av varje och hjälper till med det mesta. I kommunen han 
arbetar har biblioteket haft samarbete med arbetsförmedlingen och han berättar 
bland annat om hur han ibland får hjälpa invandrare med dåliga svensk-
kunskaper att skriva brev och ansökningar, och hur han själv ibland samtidigt 
passat på att försöka hålla igång sina egna kunskaper i främmande språk med 
besökare. Noterbart är också hur han använder det positivt värdeladdade ordet 
möjligheter ett par gånger i intervjun när vi talar om bibliotekarieyrket och 
dess framtid: ”Man kan jobba lite grann med utbildning, man kan jobba med 
samhällsservice, EU-sökning... Det finns lite fler möjligheter än det var förr 
kanske.” Han tycks härmed se potentialen i chanserna att hitta fler nischer i 
yrket som något gott. 

Jag tror att det är tänkbart att se en koppling mellan breddandet av 
bibliotekarieyrket, dess nya förgreningar som skapar svårigheter att klart 
definiera verksamheten, mängden av vitt skilda arbetsuppgifter och en splittrad 
yrkesidentitet. Samtidigt vill jag mena att man också kan säga att bredden av 
kunskaper har ett värde i sig, och att en god allmänbildning, vad som ibland 
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kallas ”att kunna lite om mycket, snarare än mycket om lite”, kan ses som en 
stor yrkestillgång, och det ges det också uttryck för i mina intervjuer. Anders, 
till exempel, beskriver sig själv som en person med flera järn i elden, en som 
inte brinner för något speciellt, utan snarare brinner lite grann för många olika 
saker: ”Eftersom jag har läst uppslagsverk, jag har läst facklitteratur och så där 
så kan jag relativt snabbt bena upp frågor, och se liksom ‛där hittar man det, 
och där det’. Så att det är en kombination. Och det är väl den delen, med 
referensarbete, som jag gillar bäst”. 

Jag har bland mina kurskamrater själv stött på uttrycket ”misslyckad 
akademiker”, och även om några av mina informanter i sina livsberättelser 
beskriver det som att det inte blev vad de tänkt sig av sina studier, att 
bibliotekarieyrket inte var ett primärt mål, så tycker jag att de idag kan se sina 
samlade kunskaper i en mängd skilda ämnen som en stor resurs, och att de 
faktiskt bidrar till att stärka deras yrkesidentitet. Man är stolt över att kunna lite 
om mycket, och som Anders uttrycker det: ”Ja sen är man lite grann av en 
fixare. Så kommer någon och frågar efter något så tar jag reda på det. Jag åter-
kommer via fax eller mejl och sånt där”. 

I en artikel av Peter Enström framstår förändringar inom folkbiblioteket 
som bestämda av identitetsuppfattningar och normer; bibliotekens utveckling 
påverkas av hur de uppfattar sin identitet (Enström 1995, s.205 ff). Dessa 
identiteter har växt fram ur traditioner, samtidsdebatter, samhällsströmningar 
och utbildning. För att peka på mångfalden i uppfattningarna nämner han som 
exempel på identiteter som lever kvar inom folkbiblioteksvärlden, men i olika 
omfattning och på olika ställen: 

• Folkbildningsidentiteten – idealet att bidra till utbildning och fostran. 

• Kulturförmedlingsidentiteten – att vägleda och stimulera till läsning av 
kulturellt värdefull litteratur. 

• Fackkunskapsförmedlaren – kanske främst på universitetsorter 
och/eller stora folkbibliotek med facksalar. 

• Katalogidentiteten – som utgår från folkbibliotekets arbetsmetoder och 
hantverksmässiga kärnverksamhet. 

• Socialarbetaridentiteten – insikten att olika grupper har olika behov av 
bibliotekets tjänster, som givit nya arbetsformer såsom uppsökande 
verksamhet. 
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Dessutom spår han, vilket är intressant med beaktande att artikeln är skriven 
för tio år sedan, nya tänkbara identiteter som: 

• Informationsorganiseraren – att bland annat hantera nya former av 
olika informationssystem och informationsförmedling. 

• Kunskapsmäklaren – Spjutspetsen i det nya kunskapssamhället. 

Jag har för min egen del, utan att vilja stereotypisera, märkt att dessa yrkes-
identiteter på olika sätt kan skönjas även i mina informanters berättelser – vissa 
mer och andra mindre. Hos Göran finns både folkbildning, kulturförmedling 
och socialarbete som tydliga ideal. Kulturförmedlingsidentiteten blir kanske 
som mest tydlig i erfarenheterna som barnbibliotekarie, där det anses viktigt att 
entusiasmera till läsning. I Anders tal hör jag först och främst en kunskaps-
förmedlaridentitet. Denna märks även hos Hans-Erik, som även nämner 
katalogisering, klassifikation och bibliografi som viktiga ingredienser i 
biblioteksarbetet eftersom de bidrar till helheten. Viktigast menar jag ändå är 
att Enströms artikel stärker den uppfattning mina intervjuer gett mig, nämligen 
att biblioteksarbetet inte bara innebär en fast yrkesidentitet utan består av ett 
ständigt förhandlande av flera ”delidentiteter”. Dessa formas och omformas 
ständigt efter omvärldens krav och förväntningar, och mina informanter tycks i 
hög mån se blandningen av yrkesdelarna som positiv för helheten. 

Mannen – könsidentitet 
Genus, alltså vad som anses som manligt och kvinnligt, varierar i tid och rum, 
historiskt och socialt. Alla beskrivningar av manlighet och kvinnlighet är tolk-
ningar, som i sig skapar värderingar. Genom mina intervjuer ville jag bland 
annat försöka få fram hur män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet, fram-
står i bibliotekariernas berättelser. 

En central position för ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är att 
verkligheten är socialt konstruerad genom språklig kommunikation. Dessutom 
är våra beskrivningar av verkligheten beroende av kulturella och historiska 
villkor; de skapas och upprätthålls alltså i en specifik social, historisk och 
kulturell kontext. Till följd av denna, av postmodernismen inspirerade, 
relativistiska hållning, finns inget universellt anspråk på en och endast en sann 
verklighet. En annan utgångspunkt är att människors föreställningar om 
varandra, exempelvis om vad som är manligt respektive kvinnligt, uppstår i 
vardagslivet, i sociala möten. Precis som yrkesidentiteters värderingar uttrycks 
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i hur individer handlar, och hur detta motiveras i yrkeslivet, är det våra 
handlingar som producerar oss själva som kön (Sundin 2003, s.44; Robertsson 
2003, s.16). 

I en kvinnodominerad värld 
En arena där dessa könskonstruerande möten och samhandlingar uppstår är 
arbetslivet. Det kan därför vara särskilt intressant att undersöka hur 
uppfattningar om kön/genus ser ut i de yrkessfärer som är mest köns-
segregerade. En fråga som jag ställde i alla mina intervjuer med de manliga 
bibliotekarierna var hur det är och har varit att arbeta i ett kvinnodominerat 
arbete. Ingen av männen uttrycker att det har medfört några direkta problem 
eller att de inte har trivts med sina kvinnliga kollegor och chefer. Per svarar till 
exempel väldigt snabbt att det finns en fördel med det, och det är att man syns 
som man. ”Det gör man ju, alla vet vem man är. Det får man gratis”. På något 
sätt så är man, som manlig bibliotekarie, någon som ”sticker ut”. Torbjörn är 
inne på samma tankebana: 

Torbjörn: Ja jag vet inte, alltså i början så tänkte jag ibland, när man går på ett möte till 
exempel, och man är den enda mannen där, så kändes det i början lite skumt alltså. Jag 
hade samma känsla när jag reste i vissa länder när man är den enda vita på gatan. Att, 
även om det inte finns något hot eller, vad ska man säga, även om det inte är farligt på 
något sätt så känner man av det ändå. Men det där har jag blivit så väldigt van vid genom 
åren, så numera reagerar jag inte på det. 

Torbjörn kände av och var medveten om att han bröt mot en norm när han, som 
manlig bibliotekarie, trädde in i bibliotekarieyrket, och det ”skumma” i 
situationen kanske just var att han som vit västerländsk man samtidigt tillhörde 
en normgrupp i samhället i stort. 

Precis som Torbjörn menar flera av männen att de arbetat så länge inom 
den kvinnodominerade delen av arbetsmarknaden att det blir svårt att svara på 
frågor om hur det är, eftersom de helt enkelt inte har så mycket att jämföra 
med. Per beskriver det faktum att han inte arbetat på ”manliga” arbetsplatser 
som ”en vit fläck”, och Göran säger att han ”kanske tappat distansen till detta i 
och med att jag sett så lite arbetsplatser där det bara finns män”. När jag talar 
med Göran om hans yrkesliv, i vilket han under tio år arbetade i 
kvinnodominerade och lågstatusyrken (barnomsorgen) redan innan han blev 
bibliotekarie, så får jag tidigt en känsla av att han, måhända omedvetet, hellre 
för in samtalet på klassfrågor än frågor om kön/genus i bibliotekarieyrket.  
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Göran: Om man går in på yrkesrelationer så har jag en känsla av att de tenderar att bli just 
yrkesrelationer. […] Överhuvudtaget, samhället uppmuntrar inte människor till att… över 
lag alltså, det är inte relationer som gäller, det är produktion och försörjning. Det är 
ganska hårda villkor, därför kommer man aldrig varandra in på livet. Så att dom här 
kvinnorna som jobbar här då, huruvida dom så att säga, utmärker sig genom att vara 
kvinnor, det är svårt att yttra sig om alltså. Jag känner ju till yrkesgruppen. Här [på sjuk-
hemmet] har vi ju få läkare, och dom kommer från landstinget. Dessutom jobbar dom i en 
lågstatus… […] Däremot kan jag säga såhär om vad jag har noterat, och det tycker jag är 
ganska intressant, för det är väl det att kvinnor faktiskt är väldigt olika. Den gängse bilden 
av kvinnan är kanske att hon är ganska passiv. Eller blivit passiviserad… att man kan titta 
på vissa yrkesval som är gjorda så att yrket är lågavlönat. Ja på något sätt så är det ju en 
passiviserad människa som tvingats in i den här situationen, att arbeta under dessa villkor. 

Intervjuaren: Hur menar du med passiviserats? 

Göran: Ja alltså, man kan säga till folk ungefär så här: ”detta är den väg du ska gå därför 
att dina föräldrar är lågutbildade, haft lägre inkomst, ni har bott där, ditt studieval är så... 
du ska gå gymnasiets vårdlinje, eller du ska inte studera vidare, du ska söka jobb för där 
finns det alltid jobb som sjukvårdsbiträde… du är inte intresserad av att läsa för det ser du 
på dina betyg...” Hur det där hänger ihop det vet inte jag men… en annan grej i det hela 
som man brukar prata om, alltså klasser… kommer in där. Alltså dom människor som 
jobbar på sådana här ställen, dom kommer från en viss klass, en viss arbetarklass kanske 
man kan säga. 

Marie Nordberg menar att ”kön har blivit en framträdande identitetskategori, 
medan andra identiteter, som exempelvis social klasstillhörighet, blivit mindre 
artikulerad än tidigare” (Nordberg 2003, s.96). Att Göran så ofta talar i klass-
termer tror jag man kan tolka som att det manliga och det kvinnliga i hans 
specifika yrkessfär inte framstår som särskilt separata. De kvinnor han möter i 
sitt yrke som bibliotekarie framträder inte först och främst som kvinnor, utan 
som människor från en viss del av samhället. Han ser och talar om sina 
kollegor just som yrkeskollegor, och inte kvinnliga kollegor, vilket också tyder 
på att han själv inte tänker på sig själv som manlig bibliotekarie mer än, kort 
och gott, bibliotekarie, och på så sätt kan man tolka Görans yrkesidentitet som 
starkare än könsidentiteten när han talar om sitt nuvarande arbete. 

Dock märker jag att det framkommer tankar på hans egen identitet som 
man, som skulle kunna sättas samman med hans funderingar om yrke, klass 
och status, när han säger: ”Ibland har man hört saker och ting som får en att 
undra lite över var man är placerad, så att säga, och om det finns en hierarki 
någonstans, som när folk säger såhär ‛ja min man är ju i alla fall civilingenjör’ 
[skratt].” Göran menar att hans yrke har låg status, och dessutom att just den 
verksamhet han verkar i som sjukhemsbibliotekarie har den lägsta statusen 
inom bibliotekarieyrket. Det verkar som om han från delar av omgivningen 
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känt förväntningar på honom, som han som man inte uppfyller, då han befinner 
sig på den lägsta delen i den yrkesstatushierarki han själv menar finns. 

I Robert Connells syn på maskulinitetskonstruktioner finns en tydlig makt-
dimension. Begreppet hegemonisk maskulinitet innebär bland annat att genus-
ordningen inte entydigt betyder att kvinnor är underordnade män, utan även att 
vissa grupper av män är underordnade andra män. Hög lön och yrkesstatus är 
en känd maktfaktor, och med Connells modell i åtanke placerar Göran sig själv 
långt ner i maskulinitetshierarkin, men det är dock viktigt att komma ihåg att 
teorin om hegemonisk maskulinitet omfattar en mängd fler dimensioner, som 
sexuell läggning och fysisk styrka. Makt kan innefatta olika nivåer, och det går 
förutom ekonomisk makt även att uppfatta makt på social och kulturell nivå 
där man hittar olika föreställningar om det manliga och kvinnliga (Johansson 
2000, s.36). Och när jag frågar Göran om hans erfarenheter från när han 
började arbeta inom barnomsorgen på 1970-talet, uttrycker han en känsla av att 
han möttes av en viss misstro och osäkerhet av sina kvinnliga kollegor just på 
grund av sitt kön. 

Göran: […] då så tyckte man att det verkade vara så att ‘ja… kan inte du spela fotboll 
med grabbarna då?’ Det tyckte jag hände ofta. 

Intervjuaren: Vad tyckte du om det då? 

Göran: Ja min reflektion var väl ungefär ‘det kan ni väl göra själva?’. Min reaktion var 
liksom att jag tyckte väl inte att där fanns någon koppling till något manligt specifikt, 
även om jag vet att det är ju män som oftast går på fotboll. Men egentligen så är det inte 
kvinnliga och manliga sysselsättningar. För det ligger på mera ‘pysselnivå’. Eller att dom 
vill bli av med killen. Nej men att ‘jaha nu fick vi in en kille här… vi som har haft det så 
mysigt, vi har hållit på med våra grejer, grabbar begriper ju inte… men kan inte han hålla 
på med…’. 

De könsföreställningar Göran möttes av överensstämde här alltså inte med 
hans egna tankar och åsikter. Det tycks som om han, som många andra av de 
män som kom in i barnomsorgen under 1970-talet ofta gjorde (Nordberg 2001, 
s.238), hellre ville utmana idén om barnskötaryrket som en bekönad verk-
samhet, och tog avstånd från de rådande ”kvinnliga” normerna. Marie 
Nordberg talar om komplementaritetstankar som en innebörd av 
jämställdhetsbegreppet, där olikhet ses som en tillgång; kvinnor förväntas vara 
bra på vissa saker och män på andra (Nordberg 2001, s.239). Görans berättelse 
visar tydligt vilka komplexa processer som formar och omskapar könsidentitet, 
precis som annat identitetsskapande. 
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Förutom Göran har också Hans-Erik och Anders erfarenheter av att arbeta 
med barn, nämligen som barnbibliotekarier. Ingen av dem menar att det var 
något direkt aktivt val eller någon ”nisch” de sökte, utan snarare något som de 
hamnade i helt enkelt för att de erbjöds en ledig tjänst och tog den. De ger 
ungefär samma bild av strukturen i folkbiblioteksvärlden på 1970- och 80-talet 
på så sätt att de menar att barnbibliotekarier hade en särskild plats. Hans-Erik 
säger att ”på den tiden var det så att hade man hamnat i ett fack […] så blev 
man gärna kvar där, för att de ansvariga på barnsidan, de såg att det fungerade 
och då ville dom behålla det så man hoppade inte mellan vuxenjobb och barn-
jobb, utan då blev det att man var på barnsidan” och Anders beskriver 
situationen som ”väldigt vattentäta skott mellan vuxen- och barnavdelningar. 
Det var knappt tänkbart att man skulle kunna jobba på andra avdelningar, 
därför att man hade sin kompetens och man hade sin roll”. När jag frågar 
Anders om hur han kände för att arbeta med barn och ungdomar är han lite 
kluven. Han menar att han trivdes väldigt bra med arbetskamrater och med 
ungdomarna, men att det fanns en arbetsstruktur som var begränsande. 

Anders: Barnbiblioteken, det var ju alltså en liten klick, det var ett gäng, kvinnor då som 
styrde det här och hade väldigt bestämda åsikter om hur det skulle vara, de hade jobbat 
länge och kände varandra… Och de var väl lite benägna att inte släppa in folk hur som 
helst. Och killar och män, så att säga, hade väl sin plats men man kände liksom inte att 
man var en del av gänget, det var svårt att komma in i det här, av olika skäl. Det var väl 
kanske könsmässigt men även lite olika åsikter kanske. Den andan finns nog inte idag på 
samma sätt, men då var det liksom ett järngäng. Det var väl lite attityder och sådär, och 
det faktum att de känt varandra i tjugo år och visste var de hade varandra och så. Och man 
kom liksom aldrig in i gruppen riktigt – om man inte hittade en egen nisch. 

Anders personliga nisch blev det som är ett av hans stora intressen, nämligen 
musiken; han sysslade med musik och rytmik för barn- och ungdomar. 
Huruvida den här ”cementerade” arbetsstrukturen som fanns, enligt vad som 
framkommer i intervjun, var könsbunden på något vis är svårt att dra några 
slutsatser om. Snarare noterar jag att Anders nämner könsskillnader nästan lite 
pliktskyldigt, som om han försöker hjälpa mig att svara på mina frågor om just 
denna faktor. Samma gäller för Hans-Erik, som inte menar att det var något 
speciellt med att det fanns en manlig barnbibliotekarie när han arbetade. 

Hans-Erik: Jag vet inte, jag känner nog mer att det har varit fråga om man kunnat ta 
barnen eller inte, mer än om man varit kvinna eller om man varit man. Jag hade en 
kollega därute som var kvinnlig barnbibliotekarie som inte kunde ta barnen alls, så att det 
var så illa så att vissa av lärarna på lågstadiet bad att få slippa henne. För hon kunde inte 
ha kontakt med ungarna. Så att jag har aldrig… Jag vet inte, det har aldrig känts liksom 
att här kommer jag som kille och är med barnen. Däremot så märks det ju när man då som 
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barnbibliotekarie var på barnmöten. Eller när det var vidareutbildning […].Vissa gånger 
satt jag helt ensam som kille. Men alltså, jag har under årens lopp aldrig reflekterat så 
mycket, utan det har varit helt naturligt. 

Hans-Erik tyckte att det var roligt att arbeta som barnbibliotekarie, han ansåg 
att det var en viktig uppgift och menar att han särskilt som nyutexaminerad 
kände värdet att ”sprida läsandets evangelium”. Han tyckte om kontakten med 
barn och säger att han mycket väl skulle kunna tänka sig att jobba inom dagis 
eller fritidsverksamhet: ”Jag har känt mig avslappnad också. Man har inte känt 
att man behöver göra sig till eller något sånt utan man har kunna vara sig själv 
bara”. När vi talar om olika könsroller på olika arbetsplatser, och jag undrar 
över hans erfarenheter så förekommer han mig: ”Att jag skulle ha tagit över det 
praktiska och så? Ja, jo det kan det nog ha varit, fast… det är ju inte så mycket 
praktiskt på ett bibliotek [skratt] ”. I den mån Hans-Erik har mötts av några 
komplementaritetstankar i sitt yrke så tycks de honom framstå som ganska 
meningslösa, då en bibliotekaries arbetsuppgifter i hans tankevärld är 
obekönade. 

Manlighet och kvinnlighet – föreställningar och ideal 
Enkelt sett skulle man kanske kunna säga att hela diskussionen om manlighet 
och kvinnlighet handlar om två riktningar som kan förklaras i två ord, 
nämligen likhet och olikhet. I verkligheten är förstås frågorna och 
begreppsnyanserna mer komplicerade än så. Men det som är intressant är i 
mina ögon på vilket sätt olika attityder, erfarenheter, tankar och associationer 
kan kopplas till dessa två grundföreställningar. Hur och varför uppfattas ibland 
män och kvinnor som i grunden lika, och varför och på vilka sätt bejakas 
ibland i stället könens särart?  

Min informant Torbjörn uttrycker att han är lite trött på att ”prata om 
manligt och kvinnligt, för att vi är alla människor på något sätt”. Han säger sig 
också ha svårt för den senaste tidens genusforskning: 

Torbjörn: Du vet folk som pratar om att könet är en social konstruktion och sådana saker, 
det begriper jag inte. Jag tycker att det är en biologisk konstruktion. [skratt] Det är en klar 
skillnad mellan könen, det är det alltså. Men det är ingenting som jag ser som något 
problem egentligen, utan det… vi kan ju mötas någonstans och berika varandra, tycker 
jag. Man ska inte sticka under stol med att skillnaderna finns. 

I vissa av hans formuleringar framträder tecken på de hegemoniska 
maskulinitetskoncept som mansforskare som Connell talar om. Torbjörn fram-
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håller till exempel skillnader mellan manliga och kvinnliga egenskaper såsom 
att män, generellt sett, har en ”rakare” kommunikation än kvinnor: 

Torbjörn: Män vågar oftast uttrycka mer rakt på sak vad de tycker och vad de känner, inte 
alltid vad de känner kanske, men de lindar inte in sitt budskap så att det blir 
svårförståeligt som en del kvinnor har en förmåga att göra, som gör att det blir en massa 
kommunikationsproblem. 

Dessutom uttalar han en saknad hos kvinnor, särskilt kvinnliga chefer, av 
tydlighet, och han säger sig ibland vilja ha ”en chef som pekar med hela 
handen, och som inte försöker linda in någonting på ett sätt som gör att bud-
skapet inte riktigt går fram”. Här kodas tydlighet, konsten att tala i klartext och 
modet att öppet stå för sina åsikter, som generellt mer manliga än kvinnliga 
egenskaper. Extra intressant blir det om man anknyter det till hans tidigare tal 
om kvinnliga bibliotekarier, som han menade sällan eller aldrig höjer rösten 
eller protesterar åt felaktiga beslut, utan istället ”hukar sig lite och finner sig i 
det”. Andra aspekter på manlig och kvinnlig kommunikation kommer till 
uttryck i min intervju med Per. 

Per: Det finns ett speciellt sätt, tror jag, att det gör… att vissa saker pratar man om och 
vissa saker pratar man inte om, och vice versa på manliga arbetsplatser. Men jag vet 
egentligen inte… det är bara fördomar, eller klyschor rättare sagt, som att män inte pratar 
känslor. Eller, jag vet egentligen inte om det är så. Det kan ju hända att man pratar känslor 
på ett annat sätt, ett helt annat sätt… att man inte tänker på att man talar om det. Jag tror 
att kvinnor är mer tydliga. 

När Per här talar om tydlighet så handlar det alltså om känslor snarare än 
åsikter, och det är intressant att se hur samma ord och begrepp kan ge olika 
associationer. 

När jag vill veta vad manlighet är för Anders så svarar han att det är en 
svår fråga: ”Alltså för mig, jag ser inte primärt människor som män eller 
kvinnor. Det är klart man ser skillnad och sådär, det är inte det men… Alltså 
för mig är ju en bra människa liksom en så fullständig människa som möjligt, 
alltså som klarar sig själv.” Att ”klara sig själv” tycks hos Anders handla om 
att se värdet i att inte karaktärisera sysslor som endera manliga eller kvinnliga, 
utom att se bortom könsgränserna. Ett likhetsideal framträder i hans idé om den 
”fullständiga” människan: ”jag ser mer folk som helheterna. En bra människa 
klarar sig själv. Ungefär så”. 

Männen jag intervjuat är alla förankrade i 1960- och 70-talets feministiska 
jämställdhetstankar och -ideal. En förändring av mansidealet har här ”varit ett 
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starkt jämställdhetsargument som hävdar att en förutsättning för att bryta köns-
segregeringen på arbetsmarknaden är förändring av traditionella könsroller” 
(Robertsson 2003, s.5). Marie Nordberg menar att jämställdhetsbegreppet har 
förskjutits över tiden, allt eftersom det laddats med nya innebörder. 
Manlighetsidealen har pendlat från 1970-talets ”mjuka” man, som sågs som ett 
alternativ som kunde ställas mot den traditionella ”destruktiva” manligheten, 
till 1980- och 90-talen där den positiva synen på denna ”mjuka” stereotyp för-
lorat sin styrka. Jämställdhetspolitiken inriktade sig på 1980-talet på att för-
bättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden. ”Män framträder alltmer som 
hinder för kvinnors frigörelse och betonandet av vikten av ’kvinnliga 
perspektiv’ blir ett verkningsfullt ’vapen’ för att öppna traditionellt manliga 
miljöer för kvinnor” (Nordberg 2003, s.80). Feminismen skapade alltså nya 
mansideal och förebilder. ”Velournissen”, som Nordberg också kallar det 
”mjukare” mansidealet, förkroppsligade utmanandet av gamla könsgränser och, 
inspirerad av tidens freds- och miljörörelser, tog avstånd från auktoritets-
inriktade manliga könsformeringar. 

Jag var i mina intervjuer också intresserad av hur man kan skönja 
manlighetsidealen och hur männen i sina berättelser förhållit sig till dem, inte 
minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Hos Anders är som nämnts idealet ”en så 
fullständig människa som möjligt”, som, som han säger, ”klarar sig själv”. 

Anders: Och det fick jag väl lära mig också… det är väl en grej jag har gjort i och med att 
jag har gjort… allt, så att säga. Varit hemma med barn, fostrat barn… lagat mat och så 
där, att man kan klara sig själv. Så att jag menar är man man så ska man kunna, i värsta 
fall, sy och sticka lite grann, det ska inte vara helt främmande i alla fall. Och jag menar att 
för kvinnor så ska det inte vara helt oöverstigligt att byta säkringar och såna saker, man 
måste kunna klara sig själv. 

På ett liknande sätt frammanar Hans-Eriks erfarenheter jämställdhetstankar där 
det centrala varit könsöverskridandenoch likhet mellan könen. 

Hans-Erik: Vi har försökt till exempel hemma, att om man menar då med manligt och 
kvinnligt, att vi delar på allting. Jag menar med matlagning och tvätt och såna saker. När 
ungarna var små så hade vi att ju som ideal att dottern skulle få bil och sonen skulle få 
docka och såna saker. Det blev det sen att man lämnade mer och mer, och det blev mer 
vanliga könsroller att han fick killgrejer och hon fick tjejgrejer och så där men… 

Idéhistorikern Helena Hill (2003, s.47) beskriver 1970-talets ”nya” ideal, som 
framträdde i nätverk och mansgrupper där den ”nye” mannen sågs som den 
”befriade” mannen, som ett sätt att genom att närma sig sådant som ansågs till-
höra kvinnliga sfärer som känslor, närhet och mjukhet, försöka överträda en 
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genusordning och bidra till ökad jämlikhet. Göran menar under vårt samtal att 
avbildningen av 1960- och 70-talet som den speglades i media bara var delar 
av det, som han säger, ”representerade det verkliga skeendet. […] Vi läste om 
oss själva och hade väl lite splittrad bild om vad som egentligen hände”. Han 
antyder att även om det han kallar ”mansrollen” starkt förändrats sedan han var 
liten, då det inte fanns några ”gubbar som gick med barnvagn och skjutsade 
ungarna”, så var ”den nye mannen” kanske mest ännu ett ideal som varit svårt 
att uppnå: ”Nej jag vet inte, jag vet inte ens om några velourmän någonsin 
funnits. Att det liksom har varit någonting man har skrivit om”. 

Om man sällar sig till Hirdmans (1988) analys av samhällsordningen som 
könssegregerad, och att makthierarkin bygger just på detta, är det inte svårt att 
se hur den nya mansrörelsens visioner grusades, och att velouridealet idag är 
ett minne blott. Enligt den analysen vilar ju samhällets maktpelare på ett 
särskiljande av könen, där män och kvinnor är olika och ska göra olika saker. 
Görans uttalanden ovan är intressanta att koppla samman med Hills analys, där 
hon menar att trots att idéerna om den manliga befrielsen syftade på att 
propagera för en befriad människa, så tenderade framställningen att bli 
onyanserad och denna nya människa fick stå tillbaka för en ny ännu en ny 
könsroll: ”den nye mannen”. Det blev svårt att identifiera sig både med den 
traditionella och med den nya manligheten då diskrepansen emellan dem blev 
allt för stor (Hill 2003, s.57). Ett sätt att tolka detta utifrån Roberts Connells 
begreppsmodell, menar jag, kanske skulle kunna vara att hävda att ”Den nye 
mannen” kom att bli en form av en hegemonisk maskulinitet. Själv baserar 
Connell sin teori på tanken att de män som underordnas är de som inte 
betraktas som ”riktiga” män för att de exempelvis är homosexuella eller på 
andra sätt ses som feminina (Connell 1996, s.102 f). I takt med förändrade 
samhälls- och, särskilt, jämställdhetskrav, kanske dock manliga identiteter och 
ideal har fått nya innehåll. Detta är något jag upptäckt i mina intervjuer – inte 
minst i samtalet med Göran som ger ord för tanken att ”velourmannen”, som 
alternativ till den traditionella maskuliniteten, kanske egentligen existerat mer 
som idealbild än som verklig företeelse. 

Feminism – förhållningssätt och strukturer 
Det visade sig att feminism var ett begrepp som väckte delvis skilda tankar och 
åsikter hos intervjupersonerna. Att fastställa en definition av vad feminism 
betyder är förstås mycket svårt, ja kanske varken ens meningsfullt eller möjligt. 
Inte bara tycks det finnas ett otal olika definitioner beroende på vem som 
definierar, man kan dessutom ställa sig tveksam till huruvida det finns en och 
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endast en feminism. Det finns också, menar jag, en nyansskillnad mellan 
frågeställningarna vad feminism betyder och vad feminism är. Var ska man 
placera ordet, i vilka sammanhang? Kan man säga att det är en åskådning eller 
en rörelse; är det något man tänker eller något man gör? Är det något som har 
med politik att göra? Filosofi? Kultur? Det enklaste men troligen också mest 
sanningsenliga svaret på dessa frågor vill jag mena är: Ja. Feminism är både ett 
sätt att skåda och ett sätt att handla, och den som vill kan välja att se och agera 
feministiskt på alla ställen och i alla sammanhang man har med människor att 
göra. Feminismen som den kommit att bli – en politisk och teoretisk kritisk 
ideologi – har sina rötter i upplysningsepoken (Lindén och Milles 1995, s.10). 
Dess tro på rättvisa och politisk och social frihet gav röst åt vissa krav på 
förbättringar för kvinnor. Efter den tid under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, 
som brukar betecknas som den ”första vågens” feminism, då nya juridiska 
reformer genomförts, uppstod en mellanperiod under flera årtionden (Kyle & 
Manns, 2005). Denna period utmärktes inte minst av krigsåren då stora delar 
av västvärldens kvinnor förvärvsarbetade utanför hemmet. Efterkrigstiden 
präglades däremot snarare av ett hemmafruideal med klara åtskilda funktioner 
och ställningar för män och kvinnor i hemmet och samhället, det privata och 
det offentliga. Detta ledde, tillsammans med en ny välutbildad generations 
politiska och akademiska medvetenhet, fram till den ”andra vågens” feminism, 
som avser  

den förnyade feministiska aktiviteten på det sena 1960-talet och 1970-talet när protesterna 
återigen riktades mot kvinnors ojämlikhet, fast denna gång inte enbart vad gäller kvinnors 
brist på jämlika politiska rättigheter, utan även mot ojämlikhet på familjens, sexualitetens 
och arbetslivets område (Freedman 2003, s.11). 

 

Jag frågade männen om vilka tankar och associationer som ordet feminism 
väckte hos dem. Anders och Göran började direkt tala om hur feminismen idag, 
som de ser det, är alltför generaliserande, och båda nämnde Gudrun Schyman, 
som ju kanske är den som officiellt och i media på senare tid personifierat 
feminismen i Sverige, som exempel på hur fel de tycker det är att män som 
grupp ska bära ansvaret för enskilda mäns misshandel och förtryck av kvinnor. 
Anders tycker att tillvaron är alltför komplex för att det ska vara möjligt att 
göra så grova kategoriseringar, och Göran menar att feminister gör sig själva 
en otjänst i och med denna inställning som han kallar ”normativ etik”. 
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Göran: För då har man satt upp ett stort frågetecken. Däremot kan man säga såhär: ’I dom 
här specifika fallen kan varje man engagera sig, varje man och varje kvinna. Alla vuxna 
människor kan engagera sig i denna fråga på detta sätt för att hjälpa dessa människor’, 
och då är jag med. Men feminismen, den är kringgärdad av för mycket sånt där. Ett slags 
anfall, vilt fumlande och famlande. Där tycker jag mycket av feminismen ligger faktiskt, i 
den mån jag har studerat den. Men det är också kanske så att man inte vill studera den, för 
går den aktiva feminismen ut sådär så gör den ju sig själv svår att förstå. Jag tror att 
feminism idag, det är svårt att förstå. 

Även Torbjörn är skeptisk mot den typ av feminism han menar dominerar 
tänkandet idag. 

Torbjörn: I början, någon gång på 70-talet när Grupp 8 kom fram, då tyckte jag det var 
jättekul… jag var tillsammans med en tjej som var väldigt aktiv och som faktiskt 
fortfarande är aktiv med kvinnofrågor, och… Men numera så kan jag väl säga att jag 
tycker att den… det har vuxit fram ett slags tokfeminism som jag har väldigt svårt för, och 
som jag bara blir provocerad av, eller jag blir förbannad på den. Jag tycker att den, och 
det är väl som det här vi var inne på förut att tolka kön som en social konstruktion och 
inte se olikheterna… och jag tycker att det har gått mode i det här att hitta… det här med 
genusforskningen och allting. Att det ska genomsyra alla ämnen har jag också väldigt 
svårt för, jag tycker det är smått löjligt ärligt talat. Så jag är väl ingen större anhängare av 
den typen av feminism längre. 

Mottot ”lika lön för lika arbete”, som för många kanske är en av feminismens 
främsta och viktigaste appell, tycks mina informanter inte ha några som helst 
problem med att skriva under. Tvärtom säger exempelvis Torbjörn att det är en 
självklarhet ”att det ska vara lika lön, att man ska värdera olika arbeten efter 
olika värderingsmodeller så att man kan jämna ut löneskillnader”, och Göran, 
som till en början menar att han ”är nog inte feminist själv” säger senare i 
intervjun: 

Göran: Jag är feminist kanske i den meningen till exempel att gör man ett jobb lika bra 
som någon annan så ska man ha samma lön. Det ska inte spela in varifrån man kommer, 
om man är arbetargrabb så ska man inte ha sämre lön än om man gör samma jobb som en 
som kommer från Danderyd, och är man kvinna ska man inte ha en lägre lön än vad den 
här killen hade. 

Detta uttalande visar återigen på Görans tydliga klassperspektiv. Han ställer 
feminism bredvid socialism och säger sig ha svårt att få ihop de båda 
ideologierna. Han tror att ”socialism är en bättre lösning för att fler människor 
ska få ett bättre liv, än feminism”. Hans-Erik har erfarenheter av och en bak-
grund i de radikala 1960- och 70-talen, och var med i flera demonstrationer, 
även om han inte var partipolitiskt aktiv. Han berättar att han tyckte att det 
hörde till hans radikalism att ha en positiv inställning till kvinnorörelsen. 
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Hans-Erik: Skulle jag vara vänster och kalla mig socialist eller kommunist som jag gjorde 
på den tiden, då ingick det också en jämlikhet. Jag menar, det var ju många inom vänster-
rörelsen, det har man ju hört talas om, att det var tjejerna som kokade kaffe och killarna 
satt och snackade, men det har jag aldrig förstått alltså. Jag vet inte var jag fått det från… 
för hemma så var det ju liksom traditionella roller när jag växte upp. Men för mig har det 
varit en självklarhet. Sen måste ju någon annan uttala sig om jag levt efter det, men jag 
tycker att jag försökt i alla fall, att det här med kvinnorörelsen är något viktigt eftersom 
jag tycker det är fullständigt fel att vi har skilda löner alltså. Jag kan inte fatta att det kan 
vara så fortfarande. Vad det finns för anledning? Att man inte bara ser till att det är exakt 
lika. 

För Hans-Erik är det ”helt sjukt” att män och kvinnor inte har lika löner, och 
han visar också ett jämlikhetsengagemang för andra delar av samhällspolitiken. 
Han berättar om sina diskussioner med sin dotter om föräldraledighet, där han 
anser att lagen bör vara så att ”man tar hälften var, medan hon menar på att hon 
som tjej ska kunna få vara hemma om hon vill, och jag säger att det kan hon 
väl få vara men då ska hon inte ha betalt mer än halva tiden. För hennes man 
då, om hon får någon, ska ha den andra halvan.” Han vill även se fler män på 
daghemmen, och tycker att ”det ska kvoteras så att det blir jämlikt och såna 
saker.” 

Tillsammans med Hans-Erik är Per den som tydligast visar sin sympati för 
feminism. ”Det är ett positivt ord för mig” säger han, och menar vidare att 
kvinnor har tvingats ifrågasätta sin ställning på ett annat sätt än vad män har 
behövt, eftersom män har haft makten, och att kvinnor tvingats vara mer 
”rebelliska, för att ”komma fram.” Män har inte behövt göra sig sedda, och Per 
menar att det kan ligga en vinst i att man måste synliggöra sig: ”Du måste få 
reda på vem du är... eller veta vad du vill, eller skulle vilja.” Han tycks helt på 
det klara med kvinnors underordning gentemot män, och berättar också att han 
läst mycket kvinnolitteratur och även idag läser böcker av kvinnliga författare: 
”Jag tror att det är det där att jag känner igen någonting.” Per skiljer sig från 
mina andra informanter på så sätt att han i vårt samtal om feminism inte alls tar 
upp politiska sakfrågor som arbetsmarknads- eller familjepolitik. Han är mer 
intresserad av vårt tänkande i begrepp som manligt och kvinnligt, som han 
menar är alltför snäva kategorier såsom de uttrycks idag. 

Per: När jag gick på bibliotekshögskolan till exempel, då var ju feminismen högt sedd. 
Och det innebar ju också att det var kanske ett mjukt manlighetsideal. Det verkar ju 
svänga över på olika håll. […] Jag kan bli väldigt störd av vissa… jag kan bli trött på att 
bilderna är så enformiga… av att alla tjejer ska vara smala och blonda. Nu generaliserar 
jag jättemycket. Men… Jag kan tycka att det är tragiskt, för jag tror fortfarande att det är 
så att det är det manliga ögat som tittar egentligen. 
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Jag ser Pers tal som uttryck för en längtan efter ett vidgande av manlighets- 
och kvinnlighetsbegreppen, och därmed blir han också en representant för ett 
modernt tänkande där motsatser, dikotomier, är ett missledande tankesätt. Den 
framstående sociologen Pierre Bourdieu vill i sin bok Den manliga 
dominansen (1999) ge en bild av hur det manliga synsättet kommit att 
dominera vårt tänkande och fått en högre status än det kvinnliga. Ett centralt 
begrepp i hans världsåskådning är androcentrism, vilket skulle kunna förklaras 
med hur hela vårt sätt att tänka och varsebli omvärlden vilar på ett system av 
motsatsförhållanden eller binära oppositioner. Denna idé är också 
kännetecknande för de sentida filosofer och teoretiker som brukar gå under 
namnen strukturalister och poststrukturalister. Det androcentriska systemet är 
alltså ett konstruerat sådant, och det bygger på att det i de olika paren eller 
dikotomierna – såsom hög/låg, stor/liten, närvaro/frånvaro, ljus/mörk – alltid är 
en del som verkar uppfattas som mer betydande än det andra. Ett typiskt sådant 
par är manlig/kvinnlig. Vårt androcentriska tankeschema som skapar ”tingens 
ordning” innefattar könen, och det som betecknas som manligt har så länge det 
funnits män och kvinnor haft företräde. 

Men Bourdieu talar inte i första hand om någon synlig och medveten, 
aktiv, dominans. Det är snarare ett symboliskt våld som utgör den förhärskande 
könsstrukturen. Detta våld utförs på ett milt och ofta omärkligt vis. En av hans 
poänger med hur detta synsätt kommit att dominera är att både män och 
kvinnor, de dominerande och dominerade, är offer för våldet. De dominerande 
blir offer av det faktum att de är underkastade roller, dömda att agera på ett 
förutbestämt sätt för att inte avvika från den ”naturliga” ordningen. 
Dominansen förkroppsligas genom riter och akter som syftar till att upprätt-
hålla denna ordning. I min intervjuanalys ser jag Pers berättelse som den som 
tydligast utmanar traditionella könsmönster och eftertraktar nya sätt att vara 
man och kvinna: ”Om jag till exempel ska tänka på en feminin man, så tycker 
inte jag att det är omanligt. Eller jag ser inte… Det är väl en del bara, av just 
den människan.” Hans ord ger i mina öron ett uttryck för motsatstänkandets 
bedräglighet och genuskategoriserandets godtycklighet. Det kan också ses som 
ett sätt att ställa sig vid sidan av Robert Connells maskulinitetshierarki där ”det 
är uppenbart att det är femininitet som utgör grunden för det symboliska ned-
solkandet” (Connell 1996, s.103) av manligheten. Mångfald och variationer 
bejakas framför entydiga och stadigvarande beteckningar av maskulinitet och 
femininitet. 

När jag analyserat mina informanters berättelser utifrån Robert Connells 
teorier om hegemonisk maskulinitet och den maskulina överordningen, har jag 
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alltmer upptäckt det komplexa i könsidenteters blivande och varande. 
Visserligen tycks Connell mena att maskulinitetsformandet är ett ständigt 
förhandlande och ett ostadigt skeende (Connell 1996, s.101 ff), men jag ställer 
mig närmare Marie Nordberg som menar att det finns ett problem med att anta 
att ”femininitet alltid är hierarkiskt underordnat och skilt från den hegemoniska 
maskulinitetspositionen” och att ”förkroppsligande av femininitet är 
stigmatiserande för män” (Nordberg 2004, s.49). När exempelvis Per i min 
intervju uttrycker ”att om man hade en annan vidgning av hur man skulle få 
vara så tror jag att väldigt många män skulle dra över till den andra sidan, det 
tror jag” så blir det för mig lätt att i min analys koppla till Nordbergs sätt att se 
viss femininitet som begärlig för män (Nordberg 2004, s.62 f). Hennes 
forskning strävar, enligt min tolkning, efter att vidga maskulinitetsbegreppen 
(och femininitetsbegreppen). 

Jag har velat visa hur mina intervjupersoner gett både samstämmiga och 
skilda röster åt sina tankar och erfarenheter om könens förhållande mellan män 
och kvinnor, om feminism och om manlighet och kvinnlighet. Man menar att 
det finns maktstrukturella orättvisor, men samtidigt sätter man fokus på olika 
saker; ibland framhålls könens särart framför deras likhet och ibland vice 
versa. Att könen är olika och att män och kvinnor kan bidra med olika saker, 
men att män och kvinnor samtidigt är lika mycket värda, är enligt Marie 
Nordberg (2003, s.83) en, särskilt från 1990-talet, återkommande devis som 
ytterligare förändrat jämställdhetsbegreppet till nya betydelser. Detta kan ses i 
mediedebatter och andra offentliga samtal, och jag finner liknande tankar hos 
männen i min undersökning. 

Den manlige bibliotekarien 
Yrkesidentiteter klassificeras inte sällan efter genus; vissa yrkesgrupper ses 
allmänt som manliga och andra som kvinnliga. Olof Sundin har studerat sjuk-
sköterskeyrket, och menar att det i denna bemärkelse är typiskt kvinnligt, 
beroende ”dels på att flertalet medlemmar i yrkesgruppen är kvinnor, dels på 
att yrkestiteln sjuksköterska signalerar en feminin identitet och dels på att sjuk-
sköterskearbetet associeras med feminina stereotypa värden” och hans 
avhandling utgår från att ”den kvinnliga yrkesidentitetens klassificering av 
yrkesgruppsgemenskapens medlemmar påverkar även förutsättningarna för de 
män som arbetar inom gruppen” (Sundin 2003, s.45). I min uppsats har jag 
kanske snarare vänt lite på resonemangen och utgångspunkterna. Jag 
förutsätter att det faktum att långt fler kvinnor än män arbetar inom 
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bibliotekarieyrket på olika sätt påverkar och har betydelse för manliga 
bibliotekarier, och jag vill diskutera hur och vilka effekter det får. Jag undviker 
däremot att utgå från att bibliotekariearbetet associeras med kvinnlighet. 
Frågan om det verkligen är så är snarare ett av mina grundproblem. Betyder 
det faktum att yrket förknippas med kvinnor också att det sammankopplas med 
kvinnlighet? De män jag har intervjuat ger intressanta erfarenheter och utsagor 
som är värda att försöka tolka. 

Sundins första kriterium för att ett yrke ska kunna ses som genusspecifikt 
är för bibliotekarieyrket alltså uppfyllt; när åtta av tio yrkesmedlemmar är 
kvinnor är könssegregeringen tveklös. Huruvida biblioteksarbetet skulle kunna 
associeras med genustypiska värden menar jag däremot är en annan sak. Då 
måste man först fundera över vilken typ av värden som avses. Vad kan 
exempelvis klassas som maskulina värden? Ett exempel på en typisk 
hegemonisk definition av manlighet är styrka. Jag anser att detta blir extra 
intressant i sammanhanget om man anknyter till hur kroppen och den 
mänskliga biologin ses som grunden för könsdikotomin. Kroppsarbete är något 
som allmänt förknippas med manlighet, en uppfattning som också framkommer 
i min intervjustudie. 

Hans-Erik: Alltså, dom gånger jag har känt att jag har haft ett, ska vi säga, inte ett 
praktiskt yrke, att man kan se ner på det… Under en viss period så byggde dom om 
centrum, och dom byggde om biblioteket också. Dom glasade in när dom skulle in på 
bibblan och så, så att det sprang mycket byggjobbare där och det var ju bara killar alltså. 
Och dom lyfte tunga saker, och stod och bankade, och där satt jag vid skrivbordet och 
läste Btj-listan och såna saker. Då vet jag att jag drog mig för att göra såna saker när dom 
fanns i närheten för att jag kände att… ah, om man nu ska prata om överbyggnad och 
såna saker, mitt yrke tillhörde då kanske lite mer ‘lyxgrejen’, inte så nödvändigt här i livet 
alltså som en byggjobbare. Då har jag känt, det är nog den enda gången jag har känt 
liksom att… mer än att någon av dom sa något spydigt om vad jag höll på med så var det 
jag som skapade den känslan. Men det är nog den enda gången… jag ska inte säga att jag 
skämdes… men jag tyckte liksom inte att det var läge att sätta sig ner och läsa en 
bilderbok då när dom fanns i närheten [skratt]. Och det är lite fegt. 

Torbjörn: Jag har en kåk [beskriver var den ligger], och någon gång när jag skulle hyra en 
kille som skulle hjälpa mig att ansa några stora träd där, då frågade han vad jag pysslade 
med. Och det var en sådan här liten satt machokille liksom, med massor med hår på 
bröstet... Och när jag sa ‘jag är bibliotekarie’ så studsade han till och tittade på mig länge 
och så sa han: ‘ja någon ska väl göra det också’ [skratt]. Det fanns inte med i hans 
föreställningsvärld riktigt att killar kunde vara… 

I Hans-Eriks och Torbjörns anekdoter noterar jag att det var de själva som såg 
situationerna som ett möte mellan två maskulinitetsföreställningar och att detta 
i stunden var ett outtalat faktum, och dels att de uppvisar en medvetenhet om 
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en allmän föreställningsvärld där den manliga kroppen förknippas med 
aktivitet, och fysisk passivitet följaktligen signalerar omanlighet. Att 
kroppsliga handlingar konstruerar maskulinitet är också centralt hos Connell 
(1996, s.81 ff), men han menar också att kroppar förväntas agera på olika sätt 
beroende på sociala faktorer. Det är inte enbart inom individen som 
reflektioner om kroppsliga handlingar försiggår, utan handlingarna ”inbegriper 
sociala relationer och symbolism; de kan mycket väl inbegripa storskaliga 
sociala institutioner” (Connell 1996, s. 92). Christer Eldh är ännu en forskare 
som talar om hur begreppet maskulinitet ofta tas upp som ett uttryck för en mer 
fysisk manlighet (Eldh 1993, passim). Han betraktar manlighet som ett relativt 
begrepp, och beskriver hur exempelvis mötet mellan en fabriksarbetare och en 
akademiker blir ett möte mellan två manligheter som spelas ut mot varandra. 
Ett sådant möte kan frambringa många känslor, som rädsla och respekt. Fysisk 
styrka har blivit allt mindre betydelsefull på arbetsmarknaden, varför 
yrkesidentitet kan ses som en instabilare grund för maskulinitet jämfört med 
tidigare. Nya innebörder av maskulinitetsbegreppet konstrueras ständigt, och 
det slår mig att mannen som Torbjörn kallar ”machokille” även han är en del i 
ett ständigt utmanande och ifrågasatt mönster. 

En klassisk manlighet blir problematisk i ett feministiskt och jämställdhets-
ideologiskt perspektiv. En alternativ, ”mjukare”, manlighet kan ge en stämpel 
av omanlighet. Marie Nordberg kallar detta för en ”gisslansituation” (2003, 
s.98). Vad förväntas exempelvis av en manlig barnskötare, ska en typisk 
manlig identitet, med dess traditionella drag, bejakas, eller bör han snarare 
framhäva sina ”kvinnliga” sidor? Detta är exempel på frågor som jag anser 
värda att diskutera både ur ett generellt jämställdhetsperspektiv och av 
specifika yrkesverksamhetsskäl. Nordberg menar i sin forskning att det finns 
ett glapp mellan manliga yrkesutövare och feminint konnoterade fält som 
skönhet, och barn- och sjukvård. I min egen undersökning vill jag framhålla att 
jag har svårt att se att det skulle finnas ett lika stort avstånd mellan män och 
bibliotekarieyrket – om man alltså bortser från den rena 
sysselsättningsaspekten av könsdominans som visar att fler kvinnor än män 
arbetar som bibliotekarier, och istället fokuserar på genus. Jag menar att man 
för bibliotekarieyrket inte på samma flagranta sätt som i vård- och 
omsorgsområdet kan urskilja genusåtskilda yrkesidentiteter – även om man 
förstås kan diskutera i vilken mån vård och omsorg är faktorer som kan ingå i 
vardagen för en bibliotekarie, framför allt med tanke på hur folkbiblioteket 
idag ofta beskrivs som ett för medborgarna öppet socialt rum. Nordberg frågar 
sig i alla fall om det kan vara så att ”jämställdhetsprojektets framhållande av 
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män och kvinnor som två skilda grupper med olika perspektiv biter sig själv i 
svansen genom att intresset för kön och särart gör att kön extremiseras” (2003, 
s.93). Beträffande bibliotekarieyrket så har man inte vidtagit några liknande 
jämställdhetspolitiska åtgärder och man kan inte heller tala om att det funnits 
några förväntningar på att biblioteksverksamheten ska bli mer manlig. Kanske 
är det en orsak till att könsbrytarperspektivet i bibliotekarieyrket inte 
uppmärksammats mer än det gjorts, och att ”könsöverskridanden” ses som mer 
oproblematiska än andra typiska kvinnoyrken, på sådana sätt som exempelvis 
kommit till uttryck i mina intervjuer: 

Hans-Erik: Nej jag tycker inte… jag måste på något sätt ha smält in i det här kvinnliga 
yrket, för jag tycker inte att det har varit något problem eller att det har varit något 
speciellt… Nej jag har överhuvudtaget inte tänkt på det, utan det har fungerat bra för mig. 
[…] Och jag vet inte… Jag känner nu med dina frågor att jag har varit fruktansvärt 
omedveten, eller inte har reagerat speciellt på att det varit ett kvinnoyrke, det bara är så 
och det är inget med det. Det är inget som har skrämt mig eller varit särskilt positivt eller 
någonting, det är bara att konstatera att det är så. 

Hans Robertsson, som liksom Nordberg studerat män i sjukvården, närmare 
bestämt manliga sjuksköterskor, menar att den hegemoniska maskulinitets-
modellen kan förklara konflikter som kan uppstå när maskulin identitet 
kolliderar med yrkesidentitet (Robertsson 2003, s.41). Sjuksköterskors vanliga 
yrkesbenämning ”syster” är ett enkelt men träffande exempel. När jag jämför 
hans forskningsresultat med mina intervjuer stärks min uppfattning att männen 
inom bibliotekarieyrket inte lika kännbart möts av sådana konflikter. Snarare 
framhålls yrket som om inte könsneutralt så i alla fall genusneutralt. 

Ingen av mina informanter talar således om några särskilda manliga eller 
kvinnliga delar av bibliotekarieyrket. Traditionella bibliotekariesysslor som att 
köpa in och låna ut böcker och annan media, eller klassificering och 
katalogisering, att söka och bearbeta information med mera är inget som för-
knippas med bibliotekariernas könstillhörighet. Dock kan jag skönja ett visst 
genustänkande när mina intervjuer kommer in på frågor som rör bibliotekens 
framtid, och framför allt dess teknologiskt präglade utveckling. Per säger till 
exempel att han tror ”att det kommer att bli flera män, i och med att yrket 
kommer att förändras, det kommer inte att vara något kall längre. Det kommer 
vara mer information och mer tekniskt… mer IT-inriktat och då blir det mer 
manligt.” Även Anders har en känsla av att fler män är på ingång i branschen: 
”Men det beror också lite grann kanske på att män vill någonting åt teknik-
hållet. Det är väl kanske så att man idag upplever att det finns många fler 
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möjligheter som bibliotekarie.” Och Torbjörn menar att yrket förändrats i 
grunden: 

Torbjörn: Från dom här gamla kortkatalogerna till internationella databaser som man 
sitter och söker i, det är något helt annat. På det sättet så har det blivit roligare och i 
förlängningen så är det kanske det som kan bidra till att fler killar och män kommer in i 
yrket och blir intresserade av det. 

Manlighet och teknik är alltså här förbundna med varandra, men det ges inte 
någon närmare förklaring till varför det är så. Cecilia Stiernstedt och Johanna 
Wassholm menar att inom bibliotekarieyrket är hög status relaterad till 
teknologi, vilket är en domän som allmänt uppfattas som manlig. Flera av de 
bibliotekarier som intervjuats i deras studie ”tror att en ökad andel män inom 
yrket skulle innebära att verksamheten skulle fokusera mer på teknik och IT 
och därigenom skulle också statusen höjas” (Stiernstedt & Wassholm 2004, 
s.77). Samtidigt sägs det i Stiernstedts och Wassholms uppsats att man urskiljer 
åsikten att könsmärkningen av teknik håller på att luckras upp. Datorer är 
exempelvis något som idag används inom de flesta arbetsområden, vilket enligt 
författarna torde kunna bidra till att ”tekniken inte fortsätter att vara så starkt 
könsmärkt, åtminstone inte på biblioteken” (Stiernstedt & Wassholm 2004, 
s.78). Detta är en åsikt jag delar, då jag menar att den typ av datorarbete en 
bibliotekarie kommer i kontakt med under sin arbetsvardag inte skiljer sig 
nämnvärt från, eller är mer tekniskt avancerat än, vad som idag utförs i flera 
andra yrkesområden såsom olika typer av kontorsarbeten. 

Bidrar då bibliotekarierna i min undersökning till att utmana de 
dominerande manlighetsföreställningarna? Vissa utsagor kan tolkas som ett 
erkännande av den hegemoniska maskulinitetens rådande. På ett helhetsplan 
kan man dock se männen som könsbrytare, då de genom sitt yrkesval trätt in i 
ett starkt kvinnodominerat område. Till stor del tolkar jag de manliga 
bibliotekarier jag intervjuat som att de bryter mot den hegemoniska ordningen 
som Connell (1996; 2003) modellerar. Deras yrkesidentitet, och tillhörighet 
med ett kvinnoyrke, innebär därmed ett avståndstagande från manliga 
hierarkier, eftersom den hegemoniska maskuliniteten underordnar kvinnor och 
kvinnlighet. I mina informanters tal framstår inte alls kvinnlighet och manlig-
het nödvändigtvis som två motpoler. 

Biblioteket har en mängd olika betydelser i dagens samhälle. Som ett 
mångsyssloyrke med flera traditionella och nya yrkesidentiteter rymmer 
bibliotekarieyrket en mängd skilda uppgifter och sysslor. Denna splittring av 
arbetsuppgifter har ibland ansetts som medverkande till att ge yrket en låg 
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status, och bibliotekarier (därmed) en svag yrkesidentitet (se t ex Olsson 1991, 
s.173). Men det kan också, vilket framkommit i de intervjuer av bibliotekarier 
jag gjort, uppfattas som en av de positiva sidorna av yrket i det att man får göra 
”lite av varje” som min informant Anders säger. 

Möjligheten att betrakta en yrkesgrupp som i grunden generalister, som 
kan svara på lite av det mesta, tror jag kan vara positivt för mångfalden inom 
yrket. Nya samhällsvärderingar av manlighet och kvinnlighet, och därmed 
också manligt och kvinnligt arbete, där man öppnar upp traditionellt snäva 
genuskategorier är också berikande för arbetslivet. I ett yrke som 
bibliotekariens, där det jämfört med många andra könssegregerade 
yrkesområden är relativt svårt att finna genusspecifika sfärer, tror jag att det 
finns särskilt intressanta möjligheter. 

Bibliotekarier, både kvinnor och män, verkar i en värld omgiven av en hel 
del negativa stereotyper, i vilken de yrkesarbetande männen setts som 
omanliga enligt traditionella maskulinitetsföreställningar, och där kvinnor 
samtidigts beskrivits som okvinnliga. Barbro Thomas menar att raljerande 
könsstereotypa nidbilder av bibliotekarien är universella, och att man aldrig 
riktigt lyckats skapa alternativ till dem (Thomas 1991, s.146). Personligen är 
jag mer positivt inställd och tror att dessa gamla stereotyper skulle kunna 
vändas till något positivt. Bibliotekarieyrket kanske istället borde ses som en 
mönsterbild för arbetslivet på så sätt att det kan betraktas som ett yrkesområde 
som mer än många andra områden ger vidgade utrymmen för överskridande av 
normativt genustänkande. 

Vad som är manligt och vad som är kvinnligt i bibliotekariens yrke är en 
fråga som jag velat diskutera i denna uppsats. Jag hoppas att jag kunnat 
övertyga läsaren om att kombinationen av yrkesidentitet och könsidentitet i 
perspektivet av en könssegregerad arbetsmarknad är ett intressant ämne som 
förtjänar vidare vetenskapliga studier. Att se genus som föränderligt i tid och 
rum, enligt rådande kulturella föreställningar, istället för enbart av naturen 
givna essenser, är ett skådesätt som inte begränsar eller stänger in, utan ger 
rum åt möjligheter. Genom att lyssna till berörda människors berättelser, och 
därefter tolka dem i ljuset av olika vetenskapliga teorier, kan dessa människors 
röster öppna dörrar för nya insikter. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har syftat till att undersöka hur könsidentitet och yrkesidentitet 
kan synliggöras hos manliga bibliotekarier. Jag har visat hur människors 
identiteter kan uppfattas som sociala konstruktioner snarare än givna, fasta, 
essenser. Sociala, kulturella och historiska föreställningar och villkor har 
betydelser för både individer och för kollektiva grupper och gemenskaper, och 
kön och yrke är onekligen exempel som kategoriserar sådana grupper. 
Undersökningsmetoden har varit kvalitativa intervjuer med fem manliga 
bibliotekarier, och därefter har analys och tolkning av intervjumaterialet skett 
med teoretiska instrument hämtade huvudsakligen från den genusvetenskapliga 
forskningen. Informanternas berättelser, som utgjort uppsatsens empiriska 
material, visar hur könsidentitet och yrkesidentitet kan ses som exempel på 
identitetsskapandets komplexa processer. 

Fokus har varit på bibliotekarieyrket, som jag betraktar som ett särskilt 
intressant område i detta sammanhang, då det är präglat av en kraftig köns-
segregering samtidigt som det visat sig svårt att för yrket peka på specifika 
genusåtskiljda praktiker. Bibliotekarier har att förhålla sig till stereotypa yrkes-
karaktärer där könet ofta är centralt, och där både kvinnor och män i yrket 
tecknas i nidbilder. Min studie visar att dessa schablonbilder och 
föreställningar utmanas av de manliga bibliotekarierna, men samtidigt delvis 
reproduceras i deras beskrivningar av andra bibliotekarier. 

Bibliotekarieyrkets mångsidighet har tolkats som både hämmande och 
stärkande för yrkesidentiteten. För mig framstår bibliotekariens arbete idag 
som en oupphörlig och pågående blandning av olika del- eller underidentiteter, 
och med bakgrund av min intervjuanalys ser jag detta främst som positivt för 
yrkesbilden hos männen i undersökningen. 

En mängd olika kulturella föreställningar om kön och genus möts och 
blandas, och kommer till uttryck genom intervjuerna. I dagens genusforskning 
förekommer teoretiska diskussioner om manlighet och manliga relationer i ett 
perspektiv där en mångfald av manligheter konkurrerar med och understödjer 
varandra i ett maktspel. Dessutom förutsätts i detta perspektiv ofta kvinnor och 
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kvinnlighet som underordnade män och manlighet. I flera av mina informanters 
tal hörs dock en önskan efter att utvidga genusbegreppen, och femininitet kan 
till och med ses som begärlig. 

Jag har velat belysa hur manliga bibliotekarier ser på sig själva, med 
särskild aspekt på deras kön och deras yrke. Jag avslutar uppsatsen med en av 
mina informanters sista funderingar, innan bandspelaren slogs av, som kan 
illustrera hur våra identiteter formas och påverkas av vår omgivning, och hur vi 
förhåller oss själva i vår relation till andra: ” […] jag bara funderar på nu, om 
någon får reda på att jag är manlig bibliotekarie, om dom har tänkt någonting. 
Nu blir jag nyfiken [skratt], när jag presenterat mig som bibliotekarie, hur har 
man sett på mig då?” 
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