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Inledning

Av mängden skrivet i ämnet att döma, är existerande bilder av bibliotekarier något 
som intresserar, för att inte säga fascinerar, biblioteksbranschen. Det har forskats 
om bland annat hur bibliotekarier skildras i populärkultur: på film, TV och i olika 
sorters litteratur, och om hur bibliotekarier i vardagen och verkligheten uppfattas 
av andra, så väl som hur de ser sig själva.

I populärkulturen har en tämligen negativ och ofta stereotyp bild målats upp, 
med den typiska bibliotekarien som överdrivet ordningsam och sträng.1 Inte sällan 
är den en medelålders kvinna klädd i färglösa kläder, fotriktiga skor, med glas-
ögon och håret i en knut i nacken: en passiv tråkmåns som läser om känslor och 
händelser istället för att uppleva dem själv. Målande återkommande tillmälen är 
bland andra ”tant Brun”, ”old maid”, ”shriveled prune” och ”loveless frump”.2

Den här uppsatsen handlar om bibliotekarien i en mer aktiv roll, huvudsakli-
gen i en annan funktion än som bibliotekarie, och utanför biblioteksmiljön; nämli-
gen den som amatördetektiv i detektivromaner. Det är fortsatt bibliotekarien och 
bilden av denna som står i fokus, men då sedda ur denna specifika vinkel. Idén har 
sitt ursprung i parallellen med bibliotekarien som detektiv i yrkesvardagen – som 
informationsdetektiv, ivrigt sökandes efter precis rätt bok, brottandes med en frå-
geställning som behöver besvaras, eller annat inte ganska sällan klurigt biblioteka-
rier kan ägna sig åt.

Detektivromaner  med amatörer i  huvudrollen är populära,  och sådana med 
bibliotekarier som förkämpe är rikligt förekommande. Av all litteratur med biblio-
tekarier i en eller annan roll framstår spänningslitteratur rent av som överrepresen-
terad.3 Relativt få undersökningar av bibliotekarierepresentationer har dock gjorts 
inom denna genre, vilket motiverat mig i mitt ämnesval. Min undersökning görs 
inom subgenren detektivromaner,  där  bibliotekarier  också är  välrepresenterade. 
Den görs utifrån ett mimetiskt synsätt och baseras på karaktärsteori. Metoden är 
kvalitativ och genomförs med hjälp av verktyg valda från nämnda teoretiska in-
riktning.

1 Burns, G. (1998), Librarians in Fiction s. 4.
2 Rydbeck, K. (2004), ”Från arg tant med knut till farlig sexbomb”, s. 6 respektive 26; Adams, K. C. (2000),  
”Loveless Frump as Hip and Sexy Party Girl”, s. 299.
3 Reiman, L. (2003), Solving the mystery, ss. 1-3.
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Tidigare forskning

Närmast presenteras kortfattat sådan tidigare forskning som varit relevant och in-
tressant för undersökningen av bibliotekarierepresentationer i detektivromanerna. 
Hänvisningar till denna forskning återkommer i uppsatsens senare kapitel, där un-
dersökningsresultaten fortlöpande relateras till vad som tidigare konstaterats. Om-
råden som innefattas i genomgången nedan är bilder av bibliotekarier i verklighe-
ten, stereotyper, representationer inom skönlitteratur allmänt, inom specifika gen-
rer, samt – i synnerhet relevant – representationer av bibliotekarier inom detektiv-
genren. Slutligen placeras den här uppsatsen också in i sammanhanget.

Verklighetens bibliotekarier
Få yrkesgrupper tycks så intresserade av sin självbild som bibliotekarier, och det 
har forskats flitigt på temat både utomlands och i Sverige.4 Studier av hur verkliga 
bibliotekarier uppfattar sig själva har gjorts bland annat på uppdrag av IFLA; In-
ternational Federation of Library Associations and Institutions. För deras räkning 
sammanställde Hans Prins och Wilco de Gier år 1995 rapporten The Image of the  
Library and Information Profession: How We See Ourselves: An Investigation. 
Den bygger på en internationell undersökning av hur bibliotekarier ser på sitt yrke 
och dess status. Undersökningen visade att en majoritet bland de tillfrågade biblio-
tekarierna ansåg yrket ha lågt anseende, och författarna försöker hitta förklaringar 
till detta. Bidragande faktorer menar de kan vara bland annat att yrket generellt er-
bjuder låg lön, att det är kvinnodominerat, samt att allmänheten har dålig insikt i 
vad en bibliotekarie gör, på grund av att en stor del av arbetet sker utom synhåll 
för dem.

Hur utomstående – icke-bibliotekarier – ser på bibliotekarieyrket har studerats 
av bland andra Dr. R.A.C. Bruijns i Status and Image of the Librarian. Report of  
a sample survey carried out in twelve countries från 1992. Också den är gjord på 
uppdrag av IFLA, och bygger på en internationell undersökning. Resultaten från 
denna undersökning avseende allmänhetens syn på bibliotekarier visade att biblio-
tekarier generellt ses som ordningsamma, hjälpsamma, vänliga och lugna. Intelli-
gens tillskrevs också bibliotekarier i hög grad. Relativt många i åldersgruppen upp 

4 Burns, G. (1998), Librarians in Fiction, s. 1; Arant, W. & Benefiel, C. R. (2003), ”Introduction”, s. 1.
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till 35 år ansåg dem också vara tråkiga, med vissa skillnader mellan länderna som 
ingick i undersökningen. Majoriteten ansåg yrket vara könsneutralt, igen med vis-
sa variationer för länder och åldersgrupper.

Vad gäller stereotyper skriver Pauline Wilson i sin bok Stereotype and Status.  
Librarians in the United States från  1982 allmänt om sådana och hur de skapas 
och upprätthålls, men också om hur de kan bekämpas. Hon tar sedan upp bibliote-
kariestereotypen och bibliotekarier specifikt i USA.

Också Kathrine C. Adams tittar på bibliotekariestereotypen i artikeln ”Love-
less Frump as Hip and Sexy Party Girl: A Reevaluation of the Old-maid Stereoty-
pe” från år 2000. Hon jämför med yrket som det utvecklats, och konstaterar att 
bara för att yrket utvecklas innebär det inte nödvändigtvis att stereotypen ändras i 
samma takt. Den försvinner inte heller för att man ignorerar den, menar hon. Hon 
anser att en del av problemet ligger i hur man som mottagare väljer att tolka repre-
sentationer. Att se stereotypen på andra sätt; att kapa den, ta den till sig och om-
forma den, ser hon som den starkaste möjligheten att få kontroll över den och vän-
da den till något positivt.

Thad E. Dickinson har i ”Looking at the Male Librarian Stereotype” från 2003 
ägnat uppmärksamhet  specifikt  åt  bibliotekarier  av manligt  kön, då stereotyper 
som omger dem i hans mening sällan diskuteras. Han gör en tillbakablick till yr-
kets uppkomst på 1800-talet, och följer sedan utvecklingen av både yrket och ste-
reotypen fram till slutet av 1900-talet, med speciell uppmärksamhet på akademis-
ka bibliotekarier. Han finner att det för männen inte finns någon lika utpräglad 
förhärskande bild som för kvinnliga bibliotekarier. Han nämner dock en tidig och 
förhållandevis seglivad uppfattning om den manliga bibliotekarien som en blek, 
undernärd bibliofil som lever enbart för sina böcker. Stereotypen feminiserades 
sedan i takt med att yrket blev kvinnodominerat, och männen kom då att assoceri-
eras i linje med det. Under 1900-talets sista kvartal tappade den delvis sin icke-
maskulina prägel igen, men är fortfarande inte synnerligen stark eller positivt be-
tingad, menar Dickinson.

Bibliotekarierepresentationer
Det har även forskats om bibliotekarier i populärkulturen, och av störst intresse 
för föreliggande undersökning där är studier av skönlitteratur. Sådana har gjorts 
bland annat i uppsatssammanhang och då ur lite olika synvinklar. Anette Widen-
berg var en av de tidigare i Sverige med att skriva om bibliotekarierepresentatio-
ner med sin kandidatuppsats  Snipig tant eller lärdomsgigant? En genusteoretisk  
studie av kvinnliga och manliga bibliotekarier i  skönlitteraturens värld från år 
2000. Hon nämner att hon då haft svårt att hitta svensk forskning på området och 
ger sig i kast med att granska huvudsakligen romaner ur blandade genrer, men 
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även tecknade serier. Källmaterialet hon undersökt innehåller främst bibliotekarier 
i biroller, men inte uteslutande. Hon granskar vanligt förekommande stereotyper 
och jämför  representationer  av kvinnliga bibliotekarier  med  dem hon hittat  av 
manliga. Hon finner övervägande negativa representationer, som skiljer sig delvis 
för män och kvinnor. Hon tittar också lite kort på bilder av bibliotek, och gör en 
koppling mellan dem och föreställningarna av bibliotekarien.

Kerstin Rydbecks paper ”Från arg tant med knut till farlig sexbomb – om bib-
liotekariestereotyper i ord och bild” från 2004 har inledningsvis ett liknande upp-
lägg som Widenbergs uppsats, men knyter i synnerhet an till svenska förhållan-
den: litteratur skriven på svenska eller tillgänglig på svenska genom översättning-
ar. Rydbeck finner stereotyperna mer samstämmiga mellan könen än Widenberg 
gjorde, och menar att de manliga bibliotekarierna i stort sett är kopior av de kvinn-
liga. Hon spårar också ursprunget för stereotyperna om de kvinnliga bibliotekari-
erna till USA. Därifrån ska de ha importerats till Sverige samtidigt med public lib-
rary-idén, varefter de utvecklats parallellt med andra samhällsföreteelser. Hon för-
söker också förklara hur stereotyperna hållits – och fortsatt hålls – vid liv.

Barbro Lodin utgår också delvis från genus i sin masteruppsats  ”Är du kvar  
på ditt gamla dammiga bibliotek” – Bilden av bibliotekarien i svensk skönlittera-
tur 1982-2002 skriven 2005. Hon tittar på kvinnligt och manligt, men innefattar 
även andra aspekter på gestaltningar av bibliotek och bibliotekarier, bland annat 
hur dessa används i kontrastverkan. Hon har som utgångspunkt att bilderna som 
ges är mindre stereotypa om man ser till helheten och inte främst lösryckta citat, 
men får erkänna att den stereotypa och ofta negativa bilden dominerar även hen-
nes källmaterial. Speciellt intressant för föreliggande studie är att Lodin i sin un-
dersökning också tittar på bibliotekariernas arbetsuppgifter. Bland annat beskrivs 
uppgifter som att rekommendera böcker och väcka läslust. Generellt är det relativt 
enkla och rutinartade uppgifter som beskrivs, och inget som kräver utbildning.

2008 gjorde Linda H Axelsson en jämförande studie av bibliotekariebilder i 
fem svenska respektive fem amerikanska böcker utgivna mellan 1995 och 2007 i 
magisteruppsatsen Okyssta jungfrur i beigebruna kläder – Diskursanalys av bibli-
otekariebilder i  svensk och amerikansk skönlitteratur.  Även hon presenterar en 
bibliotekariestereotyp som är övervägande, men inte uteslutande, negativ. Hon fin-
ner vissa skillnader i hur bibliotekarier porträtteras i den svenska respektive ame-
rikanska litteraturen, men menar att de är marginella. Inte mycket tycks heller ha 
ändrats vid en jämförelse av tidigare undersökt skönlitteratur och den då relativt 
nyskrivna hon själv undersökt.

I det här sammanhanget kan också Grant Burns och hans ambitiösa  Librari-
ans in Fiction. A Critical Bibliography nämnas. Bibliografin behandlar över 350 
romaner, noveller och pjäser fram till och med 1998, då den gavs ut. Huvudsakli-
gen innehåller den engelskspråkig litteratur, men också en del översatt. Burns tar 
även upp en del allmänt om vad han funnit om hur bibliotekarier skildras i skönlit-
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teratur. I det omfattande material han läst finner han vitt skilda beskrivningar, men 
vanligt är bland annat variationer på bibliotekarien som å ena sidan intelligent och 
vänlig, och oattraktiv ungmö eller ungkarl å andra.

I  utländsk  forskning  har  också  flera  djupdykningar  inom  specifika  genrer 
gjorts, bland annat fantasy, science fiction, romantisk litteratur, serier och ett fler-
tal om barnlitteratur.5 Svensk forskning har inte i samma utsträckning ägnat sig åt 
bibliotekarierepresentationer inom avgränsade litterära genrer. Ett  intressant un-
dantag utgör Eva Carolyn Cyréns masteruppsats Plocka löss och bestraffa mäkti-
ga trollkarlar – Representationer av bibliotekarier i fantasylitteraturen från 2011. 
I den granskar Cyrén bibliotekarier som bikaraktärer med varierande förekomst i 
14 böcker ur romansviter skrivna av Terry Pratchett, J. K. Rowling och Cornelia 
Funke. Hon fokuserar på bibliotekarierna i egenskap av just bibliotekarier, och tit-
tar på dem i förhållande till bibliotek respektive användare, samt på hur bibliote-
karierna i fråga påverkar användarens relation till  biblioteket.  Hon finner bland 
annat att rollen som tillskrivs bibliotekarien kan vara mer mångbottnad än den 
först verkar.

För bibliotekarierepresentationer inom spänningsgenren specifikt är Jane Me-
rill  Filstrups  artikel  ”The Shattered  Calm:  Libraries  in  Detective  Fiction”  från 
1978/79 en bra introduktion. Artikeln tar upp och beskriver detektivromaner ut-
givna under tidigt 1900-tal och framåt, och utifrån tre teman: bibliotekarien som 
offer, bibliotekarien som detektiv, samt biblioteket som brottsplats. Filstrup menar 
att bibliotekarier som förekommer i detektivromaner oftast tilldelats rollen som 
offer. Denna relativt passiva funktion förvånar inte författaren, som kopplar den 
till bilden av bibliotekarier i allmänhet. I linje med denna är den troligaste orsaken 
till varför de mördas inte saker som utpressning, förmögenheter eller passion, utan 
kunskap; att de som observanta människor fått reda på något som innebär en risk 
för brottslingen.

Ett annat intressant arbete i ämnet är uppsatsen  Solving the Mystery: What  
Makes the Fictional Librarian Such a Good Sleuth från 2003. Den är skriven av 
Lauren Reiman, och fokuserar på bibliotekarier i detektivromaner. Reiman under-
söker hur författare lyckas skapa trovärdiga detektiver av bibliotekarier. Hon tittar 
också på vad som gör att (litterära) bibliotekarier gör sig så bra som detektiver. 
Hon granskar bibliotekarier i åtta olika romaner, och finner flera likheter mellan 
bibliotekarie- och detektivrepresentationer.

En av källmaterialets karaktärer och författare står i fokus för Judith Overmier 
och Rhonda Harris Taylors artikel ”Tracking Miriam Grace Monfredo Through 
Herstory, Librarianship, and Sleuthing” från 2004. Serien om Glynis Tryon och 
5 Några tips för vidare läsning är Marcia J. Myers Images of Librarians in Science Fiction and Fantasy: In-
cluding an Annotated List från 1998, och Margaret A. Elliots The Librarian’s Stereotyped Image in Romance 
Novels, 1980-1995: Has the Image Changed? från 1996. Doug Highsmith har skrivit om serier i ”The Long, 
Strange Trip of Barbara Gordon: Images of Librarians in Comic Books” från 2003, där han också tar upp ett  
flertal  exempel  på  starka  och  positiva  bibliotekarierepresentationer.  Inom barnlitteratur  har  flera  studier 
gjorts, bland andra en från år 2000 av Elaine Yontz: Librarian’s in Children’s Literature, 1909-2000. 

9



hennes äventyr under andra halvan av 1800-talet granskas där i sin historiska kon-
text. Författarna finner att Monfredo, som också är historiker, lyckas väl med att 
skildra Glynis som bibliotekarie.

Julie Still har i sitt paper ”Reading Between the Lines: Librarians as Authors 
of Fiction” (2005) också skrivit om Monfredo, och även Jayne Ann Krentz, som 
skriver romantisk litteratur. Temat är författande bibliotekarier, men också biblio-
tekarierepresentationer tas upp. Still diskuterar bibliotekarier som författare i all-
mänhet, och sedan ovan nämnda två mer ingående. Båda, liksom författande bibli-
otekarier generellt, ger mer realistiska skildringar av biblioteksarbete än författare 
som inte är det, menar Still, men gör inga konkreta jämförelser i artikeln.

Även  karaktärerna  Aurora  Teagarden  och  Claire  Reynier  ur  källmaterialet 
granskas i en artikel: ”Professional Reading? Or the Case of Librarian Detectives 
in Mystery Fiction” skriven av Jennifer Burek Pierce år 2005. Hon tittar på och 
jämför hur de skildras utifrån sin yrkesbakgrund. Vad hon kommer fram till be-
skrivs längre fram i uppsatsen.

Föreliggande undersökning
Ytterligare forskning om bibliotekarierepresentationer finns, då ämnet genom åren 
intresserat många. Nya granskningar bygger vidare på äldre, når djupare, tittar uti-
från andra vinklar eller hypoteser. Ämnet fortsätter vara aktuellt då yrket ständigt 
utvecklas. I synnerhet i samband med datorteknikens frammarsch har yrket omde-
finierats, men det innebär inte automatiskt att bilden av yrket och dess utövare 
ändrats i samma takt. 

Föreliggande uppsats är mitt bidrag till diskussionen, och försöker tillföra nå-
got nytt genom att fokusera på karaktärer som har tilldelats en central roll. I käll-
materialet innefattas avsiktligt också representationer skapade både inom och ut-
anför yrkeskåren. Så vitt jag kunnat finna är den en av relativt få samtida, och hit-
tills enda svenska studien av bibliotekarierepresentationer inom detektivgenren.
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Den platta stereotypen

Stereotyp är ett ord som redan använts ett antal gånger i denna uppsats, trots att 
undersökningen inte  i  första  hand utgår från sådana.  Studiens  resultat  relateras 
emellertid längre fram kontinuerligt till tidigare forskning, där begreppet förekom-
mer frekvent. Det kan därför vara på sin plats att ringa in begreppet närmare. Na-
tionalencyklopedin definierar stereotyp som:

förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör 
en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår. Stereotypen 
påverkar ofta den bild man skapar sig av en individ ur en viss grupp utan att man närmare prö-
var om den är korrekt. En stereotyp är vanligen uppbyggd av viss faktisk kunskap och förenk-
lar hanteringen av intryck från omvärlden, men den kan påverka inte bara uppfattningen om 
hurdana vissa andra ”är” utan också om hurdana de ”bör” vara. Stereotyper bidrar ofta till att 
vidmakthålla fördomar och negativa attityder.6

Litteraturprofessor Maria Nikolajeva, som är en av dem vars teorier denna under-
sökning lutar sig mot, beskriver en stereotyp som en ”platt person med ett visst 
drag som representerar en grupp människor” – det vill säga en något snävare inne-
börd än som lite slentrianmässigt används i vardagligt tal.7 Platt som litterärt be-
grepp förklaras utförligare i det härpå följande teorikapitlet, men kan sägas knyta 
an till den definition av stereotyp som Nikolajeva gör på ett annat ställe: ”A stere-
otype is a character possessing only one feature amplified almost to caricature”.8 
En förenkling av verkligheten i någon mån, med andra ord.

Då detta är en undersökning av just litterära karaktärer och jag inte ser någon 
direkt poäng i att överanvända begreppet stereotyp som sådant används det fram-
över med Nikolajevas snävare innebörd i åtanke. Begreppet har i min mening ock-
så ett inslag av något återkommande, som befästs över tid så väl som förekomst, 
som inte täcks in av Nikolajevas definitioner, men som jag också vävt in. Jag har 
försökt vara restriktiv med begreppet då jag uppfattar en risk, eller åtminstone be-
gränsning, i att reducera karaktärer till stereotyper – negativa som positiva. Det är 
en  tanke  med  den  här  undersökningen  att  utforska  bibliotekariekaraktärernas 
många olika sidor, bortom och jämte de återkommande traditionella dragen. Sam-
tidigt ingår det i undersökningen att leta efter i källmaterialet vanligt förekomman-

6 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: ”stereotyp” [2013-01-15].
7 Nikolajeva, M. (2004),  Barnbokens byggklossar,  s. 110. Nikolajeva har specialiserat sig på litteratur för 
barn, men utgår i de båda böcker som refereras i uppsatsen ifrån litteratur för vuxna och allmänt.
8 Nikolajeva, M. (2002), The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 115.
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de föreställningar och förhålla det som hittas till  tidigare konstaterade och åter-
kommande drag, och stereotypbegreppet förekommer därför där jag ansett det be-
fogat, och där det behövs för att bemöta hur tidigare forskare använt begreppet. 
Jag har för egen räkning annars föredragit  att  tala om stereotypa  drag – jämte 
många andra namngivna drag – hos en karaktär. 

Men varför då överhuvudtaget tala om stereotyper – som drag eller som ka-
raktärer – när bibliotekarieyrket redan drabbats tillräckligt av sådana? En del, som 
till exempel Pauline Wilson i Stereotype and Status: Librarians in the United Sta-
tes, menar  att det ligger något kontraproduktivt och upprätthållande i att studera 
och återge negativa bilder. Har man inget nyttigt att tillföra är det bättre att man 
låter bli. Det inte troligt att det man tillför gör annat än skadar, med mindre ämnet 
studerats ingående, menar hon.9 

Beth Posner menar tvärtom att undersökning och analys av stereotypen10 ger 
en möjlighet att öka förståelse: 

[...] understanding various aspects of an image is the first step towards embracing or comba-
ting it. Coupled with a dispassionate, even ironic, assessment of one's self and others, librari-
ans can determine why they are viewed a certain way, what this means to themselves and to  
others, and what they might do in order to successfully project a more positive and realistic 
image.11

Ett sätt att fördriva en existerande bild är också att ersätta den med en starkare och 
mer realistisk, till exempel genom att uppmärksamma och uppmuntra starka bibli-
otekarierepresentationer. Sådana finns också, även om de ofta hamnar i skymun-
dan för den förenklade, negativa bibliotekariestereotypen. Som exempel nämner 
Posner Rupert Giles ur serien Buffy: the Vampire Slayer, och en annan i Mary ur 
filmen Party Girl.12

Ett annat angreppssätt är att omfamna stereotypen och på olika sätt göra den 
till sin egen, vilket Kathrine C. Adams har olika förslag på i ”Loveless Frump As 
Hip and Sexy Party Girl: a Reevaluation of the Old-Maid Stereotype”. 

[…] the loveless-frump image offers the librarians the opportunity to rewrite the cultural nar-
ratives within which we live. Instead of trying to eradicate examples of the old maid in popu-
lar culture, we can choose to embrace it and make it our own. [---] Librarians, then, can define 
themselves with and against the old-maid stereotype. By identifying with the prim-spinster 
stereotype, the very terms of its composition can be exposed, renegotiated, and made to mean 
something new.13

9 Wilson, P. (1982), Stereotype and Status, s. 186.
1 0 Ordet används i uppsatsen, liksom i stora delar av sekundärlitteraturen huvudsakligen i singular, då det är  
en förhållandevis enhetlig bild som gäller för bibliotekarier. Variationer förekommer dock, bland annat mel -
lan män och kvinnor, vilket tas upp längre fram.
1 1 Posner, B. (2003), ”Know-It-All Librarians”, s. 123.
1 2 Posner, B. (2003), ”Know-It-All Librarians”, ss. 125–126.
1 3 Adams, K. C. (2000), ”Loveless Frump as Hip and Sexy Party Girl”, ss. 291–292.
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Både hon och Posner antyder personens; bibliotekariens, roll i sammanhanget; att 
denna inte behöver vara något offer för stereotypen. Adams anser också att medan 
författaren är den som skapar, så kan läsaren – vare sig denna är en bibliotekarie 
eller någon annan – inte påstås vara helt passiv. Representationen skapas av förfat-
taren, men betydelsen av den är läsaren åtminstone delvis medskapare till.14

Wilson, i sin bok nämnd ovan, menar att bibliotekarier har en tendens att dra 
sämsta möjliga slutsatser när det gäller stereotyper.15 Det kan förstås ifrågasättas 
som  faktum,  men  det  är  ändå  intressant  att  fundera  över  i  kombination  med 
Adams påtalande om att betydelsen inte enbart finns i representationen utan att 
tolkning, och då även värdering, ligger på läsaren. Tänkvärt för läsare i allmänhet, 
men kanske i synnerhet för den läsare som liksom jag dessutom letar tendenser 
och gemensamma drag. Det ligger på tolkaren att också se helheten, komplexite-
ten, och inte främst notera och bekräfta sedan tidigare kända drag. Judith Overmi-
er och Rhonda Harris Taylor är också inne på detta i sin artikel ”Tracking Miriam 
Grace Monfredo Through Herstory, Librarianship, and Sleuthing”: ”It is the lack 
of recognition or appreciation of that complexity, especially in diverse peoples (in-
cluding women), that breeds the stereotypes against which today's library profes-
sion rails.”16 

Jag tror inte att det är möjligt att förtiga bibliotekariestereotypen. Jag ser inte 
heller att det skulle vara nödvändigt egentligen eftersom en del aspekter av den är 
positiva, och ännu fler så med eftertänksam tolkning. Att se helheten och behandla 
karaktärerna förutsättningslöst har varit en bakomliggande förhoppning med den-
na uppsats.

1 4 Adams, K. C. (2000), ”Loveless Frump as Hip and Sexy Party Girl”, s. 298.
1 5 Wilson, P. (1982), Stereotype and Status, s. 68.
1 6 Overmier, J. & Taylor, R. H. (2004), ”Tracking Miriam Grace Monfredo Through Herstory, Librarianship,  
and Sleuthing”, s. 199.
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Syfte och frågeställningar

Steget från en stereotypt passiv tråkmåns till bibliotekarie, till någon som, inte säl-
lan med fara för liv och lem, ger sig i kast med brottslingar kan tyckas långt, men 
med tanke på hur populärt det är i skönlitteratur med bibliotekarier som amatörde-
tektiver är det uppenbarligen en genomförbar förvandling. Frågan är hur denna 
förvandling sker och vad den innebär för de traditionella bibliotekarieegenskaper-
na. Syftet  med den här uppsatsen är att  undersöka bibliotekarierepresentationer 
inom detektivgenren för att se hur karaktärerna framställs.  Undersökningen görs 
med utgångspunkt i egenskaper och karaktärsdrag, och ser på karaktärerna både 
som bibliotekarier och som detektiver. De granskas också utifrån arbetsuppgifter, 
utbildning och kompetens generellt, för att få något slags känsla för hur trovärdigt 
och ingående de framställs. De frågeställningar undersökningen utgår ifrån är: 

• Hur skildras bibliotekarierna i det undersökta källmaterialet: vilka åter-
kommande karaktärsdrag framträder, vilka teman går att skönja?

• Hur skildras karaktärerna mot bakgrund av sitt yrke så som vi ser på det  
idag?

• Hur relaterar det som hittas till vad tidigare forskning funnit om bibliote-
karierepresentationer inom skönlitteratur? 

14



Teoretiska utgångspunkter

Kan litterära karaktärer betraktas som riktiga människor med psykologiskt trovär-
diga egenskaper, eller är de enbart textkonstruktioner? Den mimetiska synen på 
karaktärer och på litteratur i stort, utifrån vilken den här uppsatsen utgår, ser litte-
raturen som en avspegling som härmar verkligheten och karaktärer som mänskliga 
individer. Motsatsen, den icke-mimetiska eller semiotiska synen, innebär att ka-
raktärer i likhet med alla andra beståndsdelar i en text enbart är språkliga tecken 
med vissa textuella funktioner, men utan direkta kopplingar till verkligheten.

Ett mimetiskt synsätt kan innebära till exempel att man tolkar karaktärer ur en 
ideologisk eller psykologisk synvinkel. Karaktären betyder eller representerar nå-
got, och läsaren kan gå utanför texten och tolka utifrån tidigare erfarenheter, med 
viss risk för att tolka in sådant som författaren inte avsett.17 Lars-Åke Skalin kallar 
detta  Som om-strategin, vilken innebär att man betraktar litterära karaktärer som 
om de vore riktiga människor. Med detta menas inte att man därmed tror att de le-
ver faktiska liv, men att man utgår från att de är som; efterliknar, människor: att 
de har ben, näsor, inälvor och så vidare, även när dessa inte beskrivs uttryckligen i 
texten.18 

Semiotisk syn å andra sidan innebär att man studerar hur författaren skapat ka-
raktärerna och hur dessa kan förstås av läsaren som språkliga tecken.19 Karaktärer-
na gäller för att vara mänskliga varelser, men är gjorda av text, så att säga. Slutsat-
serna dras där endast från texten, och karaktärerna har inget liv utanför dess ra-
mar.20

Den mimetiska och den semiotiska synen representerar två ytterligheter, och 
ett  rimligt  förhållningssätt  ligger  någonstans  emellan  dem,  menar  Nikolajeva.21 
Den ena är inte bättre eller mer rätt än den andra, och de är inte värderande.22 Shlo-
mith Rimmon-Kenan i sin tur menar också att det ena synsättet inte utesluter det 
andra.23 Nils Gunder Hansen i sin tur skriver att människan när hon läser en fiktiv 
text spontant ger karaktärerna ”ontologisk kredit”: lever och känner med dem och 
intresserar sig för deras öden, som om de var just levande och verkliga. Skolade 
1 7 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, ss. 85–88.
1 8 Skalin, L-Å. (1991), Karaktär och perspektiv, ss. 59–61.
1 9 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, ss. 85–88.
2 0 Gunder Hansen, N. (2003), ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis.”, s. 49.
2 1 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, s. 88.
2 2 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, s. 92.
2 3 Rimmon-Kenan, S. (2002), Narrative Fiction, s. 42.
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semiotiker kan därför aldrig helt lämna en spontan läsning bakom sig, menar han, 
och de två synsätten kan i praktiken inte hållas helt isär. I någon utsträckning an-
lägger således alla en mimetisk syn, om inte fullt ut, så jämte den semiotiska.24

Seymour  Chatman,  som har  strukturalistisk  bakgrund, menar  att  karaktärer 
som ”människor” fångade mellan pärmarna på böcker är ett outtalat axiom, och att 
det är vedertaget att prata om karaktärsdrag för fiktiva varelser.25 Att analysera lit-
terära karaktärer utifrån personlighetsdrag är möjligt utan att man med det menar 
att de är ”vid liv” eller att deras ”liv” skulle sträcka sig bortom den fiktion de är en 
del av. De är som karaktärer bara mer eller mindre verklighetstrogna.26

Karaktärer och karaktärsdrag
Föreliggande undersökning innebär i huvudsak en studie av olika litterära perso-
ner – eller  karaktärer, för att använda en omtvistad, men numera etablerad term 
för  detsamma. Karaktär  används  konsekvent  i  den  här  uppsatsen  i  betydelsen 
”rollfigur”, men det har också en andra betydelse, vilken Språkrådet sammanfattar 
som ”läggning, personlighet, moraliska egenskaper.”27 De dubbla betydelserna för 
ordet är intressanta att notera, eftersom det uppsatsen undersöker i grund och bot-
ten innefattas i båda: nämligen rollfigurernas diverse egenskaper och karaktärs-
drag. Det kan förstås bli förvirrande att tala om en karaktärs karaktär, varför ordet 
i dess senare betydelse undviks här till förmån andra likvärdiga alternativ, vilka 
diskuteras närmast. 

Karaktärer som litterära personer omskrivs sällan i form av teorier, konstaterar 
både  Chatman  och Rimmon-Kenan.28 Nikolajeva instämmer, men talar ändå om 
”karaktärsteori”, ett begrepp även Lars-Åke Skalin använder och utvecklar.29 Den-
na teori undersöker litterära karaktärers epistemologi: det vill säga hur de uppen-
barar sig för oss.30 Det som tas upp för diskussion vad gäller karaktärer är i stort 
sett ”traits”, menar Chatman; ett begrepp som kan översättas med framträdande 
egenskap, personlighets- eller karaktärsdrag.31 Ofta har betoningen vid litterär ana-
lys istället varit på händelser, och flera har sett karaktärer som främst funktionella: 
”products of plots”, som inte bör betraktas som riktiga varelser. Men både karak-
tärer och händelser behövs för att en berättelse ska bli till, påpekar Chatman.32

2 4 Gunder Hansen, N. (2003), ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis.”, ss. 49–50.
2 5 Chatman, S. (1978), Story and Discourse, s. 108.
2 6 Chatman, S. (1978), Story and Discourse, s. 138.
2 7 Språkrådet, webbversionen, sökord: ”karaktär” [2013-02-19].
2 8 Chatman, S. (1978), Story and Discourse, s. 107; Rimmon-Kenan, S. (2002), Narrative Fiction, s. 29.
2 9 Skalin, L.-Å. (red.) (2003), Ordet och köttet; Skalin, L.-Å. (1991), Karaktär och perspektiv.
3 0 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, s. 107.
3 1 Begreppsanvändningen varierar i den svenska vetenskapliga litteraturen, men för enkelhets skull begränsas 
användandet här till ett fåtal olika, i huvudsak drag, eller karaktärsdrag och emellanåt som omväxling, egen -
skap.
3 2 Chatman, S. (1978), Story and Discourse, s. 110 och 113.
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Karaktärsdrag hänger ofta ihop och överlappar varandra. Handlingar eller va-
nor som verkar oförenliga med karaktärens egenskaper i övrigt motbevisar inte 
heller dragen i fråga, utan en personlighet kan innefatta motstridigheter. Det visar 
istället på en så kallat rund karaktär. Även om ett drag är relativt stabilt så kan det 
också försvinna, ersättas av ett annat, eller framträda först senare i berättelsen. Det 
tyder snarast på att karaktären utvecklas.33

Begreppen rund och platt i det här sammanhanget härrör från författaren E. M. 
Forster. Platta karaktärer utrustas ofta bara med ett särpräglande drag, eller ett do-
minerade bland ett fåtal, vilket tenderar att göra karaktärens handlande förutsäg-
bart, och dragen åt det stereotypa hållet, om än inte nödvändigtvis.34 Detta känns 
igen från Nikolajevas tidigare nämnda definition av begreppet stereotyp. Även ka-
raktärer med få eller ett enda särdrag kan emellertid mycket väl kännas levande 
och ge intryck av djup de också, påpekar Rimmon-Kenan. Ordet ”platt” antyder 
tvådimensionalitet, något utan djup eller livfullhet, vilket är en av hans invänd-
ningar mot det.35

Runda karaktärer – eller mångsidiga som jag också benämner dem i uppsatsen 
– utgörs tvärtom av en mängd olika drag; både positiva och negativa. Ofta är de 
motstridiga eller motsägelsefulla, vilket gör karaktärerna mindre förutsägbara och 
med förmåga till förändring under vägs. Runda karaktärer lockar till begrundande, 
och kan leva kvar i läsarens minne även sedan boken är utläst och undanstoppad. 
De är också ofta de karaktärerna vi minns som en närvaro vi upplevt, som en verk-
lig människa; en vän eller ovän, snarare än ett föremål.36 

Huvudkaraktärer behöver inte vara runda, men kan vara det, lika väl som att 
en bikaraktär kan vara rund eller platt. Termerna innebär inga värderingar, och det 
ena är inte sämre än det andra. De representerar också förenklade ytterligheter. I 
själva verket är karaktärerna oftast mer nyanserade än så och hamnar då också nå-
gonstans mellan polerna.37

Jakt på ledtrådar
De litterära karaktärerna presenteras för läsaren via ledtrådar i texten, exempelvis 
genom mer eller mindre ofta förekommande karaktärsdrag. Uttryckta på ett direkt 
sätt, till exempel genom någons uttalande om karaktären, utgör de så kallad ”di-
rect definition”, eller direkt karakterisering, som är den term som används i denna 
undersökning.38 Uttalanden kan komma från andra karaktärer,  eller  dem själva, 

3 3 Chatman, S. (1978), Story and Discourse, s. 126.
3 4 Forster, E. M. (1993), Aspects of the Novel, s. 46 ff.
3 5 Rimmon-Kenan, S. (2002), Narrative Fiction, s. 40.
3 6 Chatman, S. (1978), Story and Discourse, ss. 132–133.
3 7 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, ss. 111–112.
3 8 Rimmon-Kenan, S. (2002), Narrative Fiction, s. 60.
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som hos karaktären Lindsey Norris, bibliotekarien i Books Can Be Deceiving när 
hon säger: ”'I'm a librarian,' she said. 'Very detail oriented.'”39

Karaktärsdrag kan istället för att uttryckligen nämnas också illustreras eller på 
andra sätt avslöjas mer indirekt i texten, vilket kan benämnas ”indirect presenta-
tion” eller ”implicit characterization.”40 Sådant ligger det i stor utsträckning på lä-
saren själv att snappa upp och dra slutsatser kring. I detta pusslande finns förstås 
ett visst mån av tolkning som är viktig att poängtera. 

Indirekt karakterisering, som begreppen ovan översatts till här, kan ske med 
enstaka viktiga handlingar eller genom återkommande beteende och vanor. Den 
kan också indikeras av tal, tankar eller känslor. Tal och andra utsagor kan således 
både utgöra direkt och indirekt karakterisering, och fyller olika funktioner i  en 
text. De kan vara en del av intrigens utveckling, ge bakgrundsinformation om hän-
delser, men också bidra naturligt till karakterisering, genom vad karaktärer säger, 
liksom hur, vad och varför.41 Det kan vara sådant de säger om händelser, eller be-
rättar om sig själv – eller om andra. Uttalanden om andra har så sett dubbla syften: 
de säger något om den det talas om, så väl som om den som säger det. 42 De kan till 
exempel avslöja en fördomsfull person, eller någon som visar beundran. Förutom 
tal kan det också handla om tankar eller känslor, så kallad inre persongestaltning.43

Även andra aspekter utöver drag  – karaktärens tilldelade utseende och yttre 
egenskaper, så som hårfärg, kläder och accessoarer med mera – säger också något 
om den. Författaren kan därtill förankra kvaliteter med intertextualitet eller genom 
att ge en karaktär likheter med redan kända personer: litterära eller andra. Ytterli-
gare ett sätt är att ge karaktären ett stående attribut som säger något om den. Pippi 
identifieras till exempel lätt via sin häst och apa, och bland bibliotekariedetekti-
verna har till exempel Charlie Harris ständigt sällskap av sin Maine coon-katt Die-
sel.44

Ytterligare aspekter som kan vara intressanta att notera, beroende på syfte och 
situation, är till exempel ålder, kön, etnicitet, liksom den miljö som omger karak-
tären: fysiska omgivningar (var och hur den bor, var den arbetar och med vad), 
liksom dess mänskliga miljö (familjesituation, hur den umgås, samhällsklass och 
liknande). En förfallen bostad kan till exempel antyda fattigdom eller försummel-
se, och klass kan ge en merförståelse för karaktärens förutsättningar eller vanor.45

Nikolajeva vill till denna miljöaspekt lägga tidsrymd och samla dem båda un-
der begreppet setting, för vilket hon menar att det saknas en bra svensk term. Tid 

3 9 McKinlay, J. (2011), Books Can Be Deceiving, s. 165.
4 0 Rimmon-Kenan, S. (2002),  Narrative Fiction,  ss. 59–67; Nikolajeva, M. (2002),  The Rhetoric of Cha-
racter in Children’s Literature, s. 268 ff.
4 1 Nikolajeva, M. (2002), The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 223.
4 2 Nikolajeva, M. (2002), The Rhetoric of Character in Children’s Literature, ss. 234–235.
4 3 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, s. 108.
4 4 Nikolajeva, M. (2004),  Barnbokens byggklossar, ss. 106–108; Rimmon-Kenan, S. (2002),  Narrative Fic-
tion, s. 39.
4 5 Rimmon-Kenan, S. (2002),  Narrative Fiction,  ss. 59–67; Nikolajeva, M. (2002),  The Rhetoric of Cha-
racter in Children’s Literature, ss. 268–281.
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och plats är viktiga komponenter för en historia, skriver hon, medan miljön kan 
utgöra främst bakgrund, eller tvärtom vara oumbärlig för handlingen.46 Tid är bara 
en perifer komponent i föreliggande undersökning, och setting som sådan är inte 
egentligen en del av karakteriseringen enligt Nikolajeva, men omgivande miljöer 
och bakgrund kan  förstärka en karakterisering och bidra till hur karaktären upp-
levs.47 Karaktärer skapas avsiktligt på ett visst sätt av författaren, påpekar hon, vil-
ket innebär att saker som i verkligheten är slumpmässiga eller irrelevanta i littera-
tur istället är medvetet placerade för att säga något om karaktärer, eller förstärka 
hur vi uppfattar den.48

Lägger man till detta Rimmon-Kenans miljöaspekter – fysisk omgivning och 
mänsklig miljö – är det min uppfattning att det torde finnas intressant material att 
analysera bland vad som sägs om dessa aspekter med anknytning till bibliotekarie-
karaktärerna – i synnerhet om det kopplas till deras yrke och arbetsplats. Bibliote-
karie är ju inte enbart något man är, utan något man gör; ett yrke man utför. Hand-
lingar kan som ovan nämnts också avslöja karaktärsdrag. Andra aspekter finns 
förstås att utforska i karaktärernas miljö, men fokus här kommer att ligga på så-
dant som kan kopplas till yrket, då karaktärerna också valts för undersökningen 
just på grund av sitt yrke. Hur arbetsuppgifter, arbetsplatsen och yrket i stort skild-
ras med koppling till karaktären ifråga blir för mitt specifika ändamål också en del 
i hur bibliotekarierna representeras: vad som sägs om deras eventuella utbildning 
(och inriktning på den), nuvarande tjänst/titel/nivå och tidigare yrkeserfarenhet, 
samt i viss utsträckning konkreta arbetsuppgifter (vad för slags, vilken nivå). Bib-
liotekarier  som i  sina respektive  böcker  främst,  eller  till  och med uteslutande, 
skildras utanför arbetsplatsen och yrkesrollen undersöks utifrån de förutsättningar-
na, och i vissa fall blir det då främst sådant som mer indirekt känns igen från en 
bibliotekaries yrkesutövning; handlingar och vanor bland annat.

Hur en karaktär är, den bild man som läsare får, skapas alltså genom många 
små bitar av information, utplacerade på olika ställen i texten. En del snappas upp 
lätt, annat hittas först efter aktivt sökande och tolkning. Dock, menar Chatman, för 
att återknyta till honom, att de ledtrådar man söker om sina karaktärer inför en 
analys bör vara på djupet snarare än bredden, och utan jakt efter bagatellartade de-
taljer. Var gränsen går är han dessvärre något vag med. Det känner man själv, me-
nar han, men där man är osäker är det bättre att vara ovidkommande än riskera att 
missa potentiellt viktiga spekulationer och slutsatser om karaktärerna.49

4 6 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, ss. 70–71.
4 7 Nikolajeva, M. (2002), The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 272.
4 8 Nikolajeva, M. (2002), The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 158.
4 9 Chatman, S. (1978), Story and Discourse, s. 120.
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Rekonstruktion
Flera forskare använder bilden av ett träd som liknelse för hur vi lär känna litterära 
karaktärer när vi läser. Vart karaktärsdrag representeras i liknelsen av en gren, och 
allteftersom nya drag presenteras behöver de sättas ihop med de tidigare erhållna 
intrycken.50 Man kan också se det som en hierarki av teman, som under sig samlar 
andra teman för egenskaper. Rimmon-Kenan tar som exempel en karaktärs dagli-
ga besök hos sin mor, vilka kan grupperas tillsammans med hans dagliga gräl med 
densamma, under ”Xs förhållande till sin mor”. Men de skulle också kunna grup-
peras under ett annat tema, så som till exempel karaktärens gräl med andra perso-
ner, under ”Xs dåliga humör”. ”Xs förhållande till sin mor” skulle sedan kunna 
klumpas ihop med Xs relationer till sina barn, eller sin chef, och då bilda en högre 
kategori med namnet ”Xs relationer” som då får ett lite annat fokus. Denna kate-
gori kan i sin tur sammanföras med andra kategorier och bilda en ny, högre kate-
gori, och så vidare. En figur med karaktärsdrag och överordnade teman som exem-
pel ur mitt material visas nedan under metod.51

Karaktärsdragen bildar som minsta beståndsdelar tillsammans med andra drag 
den litterära karaktärens helhet. Hela denna bearbetning benämner han ”process of 
reconstruction”, alltså rekonstruktion eller återuppbyggande av karaktären, utifrån 
de drag som presenteras i texten. Läsaren behöver inte alltid gå igenom alla stegen 
i en sådan process, skriver Rimmon-Kenan, utan kan hoppa över något eller några 
om hon anar vartåt det barkar.52

Skalin kallar detta som ackumulationsmodellen, och förklarar den så här: 

Läsaren rekonstruerar en sammanhängande bild av varje karaktär genom att samla upp och 
foga samman upplysningar,  som erhålls, dels från direkt karakteristik lämnad av berättaren 
själv eller av en annan gestalt i den fiktionella världen, dels från belysningen av innebörden i 
sådana situationer där den aktuella karaktären figurerar.53

Han har vissa invändningar mot modellen, bland annat då han menar att läsaren 
helt enkelt inte gör en sådan här insamling av olika drag för samtliga i historien 
medverkande karaktärer.  Bikaraktärer är  ofta ”fixa och färdiga” och växer  inte 
fram, så som de mer centrala gestalterna ofta gör. Ett annat problem, enligt Skalin, 
är hur man ska väga olika drag emot varandra vid en helhetsbedömning. Han tar 
som exempel en karaktär som inledningsvis beskrivs som synnerligen osympatisk, 
men som i en senare scen skildras i ett betydligt mildare sken. Ska inledningssce-
nen då omtolkas utifrån den senare, och motsvarande karaktärens drag likaså? In-
nebörden av inledningsscenen blir en annan i ljuset av den senare, menar Skalin, 

5 0 Nikolajeva, M. (2004),  Barnbokens byggklossar, s. 112; Rimmon-Kenan, S. (2002),  Narrative Fiction, s. 
37.
5 1 Rimmon-Kenan, S. (2002), Narrative Fiction, s. 38.
5 2 Rimmon-Kenan, S. (2002), Narrative Fiction, s. 38.
5 3 Skalin, L-Å. (1991), Karaktär och perspektiv, s. 54.

20



och intrycket av den osympatiska karaktären mildare, om man skulle ge sig på en 
omläsning.54

Skalin har säkert fog för sina invändningar, men det torde också bero på vilket 
ändamål man ämnar använda modellen för. Jag ser inga direkta hinder för att an-
vända ackumulationsmodellen som sådan i mitt fall, då jag samlar karaktärsdrag 
bara för centrala gestalter,  och har upplevt det i samtliga fall  som att de ”växt 
fram,” för att använda Skalins ord. En avsikt med undersökningen är också att be-
lysa olika karaktärsdrag och notera särdrag, så väl som likheter, utan att behöva 
bestämma mig för en förenklad eller enhetlig tolkning för var karaktär. Teorin, 
och metoden, vilken strax ska beskrivas, är valda med just detta i åtanke; att ge 
bra förutsättningar för att alla framträdande karaktärsdrag ska kunna uppmärksam-
mas, och inte främst sedan tidigare kända ”bibliotekariedrag” bekräftas.

5 4 Skalin, L.-Å. (1991), Karaktär och perspektiv, ss. 54–57.

21



Metod och material

Val av källmaterial
Valet av romanerna, vilka jag också refererar till som mitt källmaterial, har gjorts 
utifrån förutsättningen att  det  varit  omöjligt  att  skaffa sig en helt  uttömmande 
överblick över den ymniga mängd skönlitteratur med bibliotekarier, eller ens de-
tektivromaner med bibliotekarier, som finns.55 Romaner med en bibliotekarie som 
detektiv i en  central roll är lite färre, och de som också är skrivna av författare 
som är eller varit bibliotekarier själva inte särdeles många. Att lokalisera sådana 
romaner har varit något av ett detektivarbete.

För att pussla ihop något slags översiktlig bild över lämpliga romaner använde 
jag sökmotorer, e-bokhandlar, nischade bloggar och olika forum för bokintressera-
de. Den skönlitterära databasen NoveList konsulterades, samt olika bibliotekskata-
loger i den region jag bor och arbetar. Grant Burns bibliografi Librarians in Fic-
tion  var behjälplig för kompletterande uppslag till  framför  allt  äldre titlar  som 
kanske inte omskrivs på internet i samma utsträckning som nyare litteratur. Flera 
av de romaner jag då redan valt på andra vägar återfanns i denna samling, som 
emellertid  bara sträcker  sig  fram till  1998.  Jane  Merrill  Filstrups  artikel  ”The 
Shattered Calm: Libraries in Detective Fiction” var också praktisk som orientering 
för äldre titlar. Den täcker betydligt färre romaner än Burns antologi, men har för-
delen att den uteslutande handlar om bibliotekarier och bibliotek; som offer, de-
tektiver respektive brottsplatser.56

För att  få så  bra överblick  och förutsättningar  för materialval  som möjligt 
gjordes nya sökningar upprepat under uppsatsarbetet; via nya kanaler, med andra 
sökord, och senare även utifrån tips hittade i vid det laget redan lästa källor. För 
var ny sökning blev överblicken lite bättre och fler böcker kunde läggas till listan 
över potentiella kandidater.

När jag väl fått ihop en lista på kandidater gällde det att via produktbeskriv-
ningar, baksidestexter, recensioner och annat tillgängligt material försöka bedöma 

5 5 För gott om exempel på litteratur med bibliotekarier, se bland annat Burns, G. (1998),  Librarians in Fic-
tion. Fler exempel följer nedan.
5 6 Filstrup, J. M. (1978), ”The Shattered Calm: Part I”; Filstrup, J. M. (1979), ”The Shattered Calm: Part II  
and III”.
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vilka av böckerna som faktiskt behandlade vad jag var ute efter. Förutom de fler-
faldiga och ovan nämnda bibliotekarieaspekterna hade jag ytterligare kriterier på 
min önskelista. Jag ville till exempel att inte enbart ha amerikanska böcker, eller 
som bara utspelade sig i USA. Bibliotekarier – och författare – av båda könen 
skulle  finnas med,  och något slags spridning i  tid  för böckernas utgivning var 
önskvärd. Då inte för någon regelrätt historisk jämförelse, men för att ha det som 
en intressant aspekt vid sidan av. Extra prioritet och förtur till slutkvalet fick alla 
detektivromaner som fyllde de olika kriterierna och som dessutom var skrivna av 
en bibliotekarie, då jag fann det intressant att i den mån det var möjligt titta på om 
författarens egen yrkesbakgrund på något sätt avspeglades i bibliotekarierepresen-
tationerna. Till slut innebar det att sex av 12 romaner är skrivna av författare som 
jag kunnat hitta ska ha något slags egen bibliotekarieerfarenhet. 

Totalt sett läste jag fler böcker än som till slut togs med i undersökningen. En 
central bibliotekarie i en bok med två sådana föll också bort då han, om än intres-
sant i egenskap av mördare, trots allt inte kunde ses som detektiv, vilket ju var den 
röda tråden för undersökningen.

Metod för undersökning och analys
Sedan jag väl fått tag på de böcker jag ville undersöka har jag läst och läst om, 
markerat stycken, meningar, ord och skrivit  kommentarer till  allt  som jag trott 
skulle kunna vara av intresse för undersökningen, utifrån de teoretiska utgångs-
punkter som  presenterades i teorikapitlet. Jag letade således efter karaktärsdrag, 
exemplifierade genom beteende, vanor, tankar, tal, utseende med mera. Karaktä-
rerna studerades speciellt i egenskap av bibliotekarier och som detektiver, och så-
ledes markerades allt sådant som kunde tänkas ha relevans för dessa aspekter. 

Markerade stycken och kommentarer närlästes sedan för att få fram vad de sa 
något om på ett mer övergripande plan. Det som fortfarande bedömdes vara rele-
vant antecknades med tydliga sidhänvisningar i dokument; ett för var läst roman. 

Efter ett antal lästa romaner började vissa tendenser utkristalliseras bland ka-
raktärsdragen. De grupperades tillsammans efter dessa tendenser, och sedan till-
sammans med andra relaterade tendenser i mer övergripande teman, inspirerat av 
den modell som i teorikapitlet liknades vid ett träd, och som Lars-Åke Skalin be-
nämnde ackumulationsmodell. I mitt fall skulle det som exempel kunna se ut som 
i uppställningen nedan. Ordningsam är där det mer övergripande temat, och övriga 
drag sorterar in nedåt i hierarkin, som här inte har så många nivåer:

                              Ordningsam
                  Ordentlig         Punktlig     Organiserad      Glad för att städa

          Regelstyrd   Besserwisser                                                 Pedant
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Istället för att dra processen till sin spets i en djupgående analys med rekonstruk-
tion karaktär för karaktär arbetade jag över gränserna mellan karaktärerna på jakt 
efter paralleller och gemensamma teman i bibliotekarierepresentationerna i käll-
materialet.  Temahierarkier skapades alltså inte för var karaktär utan gemensamt 
för dem alla.

Grupperingarna har krävt en del övervägande, och är i ett större perspektiv 
inte självskrivna, då de bygger på min tolkning av innehållet. Där jag valt att grup-
pera till exempel ordningsam ihop med organiserad och se dem som drag hos en 
kompetent anställd, skulle någon annan kanske se dem som uttryck för uppfatt-
ningen om bibliotekarier som tråkiga. Resonemanget exemplifieras därför i redo-
visningen med många och tydligt angivna citat. En tolkning utesluter oftast inte en 
annan, utan det är i min uppfattning snarare så att ett visst drag kan tyda på flera 
saker samtidigt.

Reflektioner kring arbetet
Ett problem under arbetets gång har varit att hantera det som jag i själva verket 
hoppades på i undersökningen: mångfasetterade, runda karaktärer. I och med deras 
många olika sidor och drag finns mycket att analysera, tolka och diskutera, vilket 
emellanåt varit svårt att utföra i den utsträckning jag skulle vilja, och som karaktä-
rerna förtjänar, då det funnits ramar att hålla sig inom. Själva syftet var att leta 
samband och finna återkommande drag i bibliotekarierepresentationerna inom de-
tektivgenren, snarare än djupstudera ett fåtal romaner för deras egen skull, för att 
om möjligt kunna säga något mer allmänt. 

Vad avser karaktärernas många respektive sidor och särskiljande drag får jag 
nöja mig med att påpeka att många fler sådana finns än vad som avhandlas i denna 
uppsats. 

Källmaterialet
De texter som i slutändan valdes som källmaterial är inte nödvändigtvis represen-
tativa, men exemplariska i den mening att de belyser vissa poänger så att analysen 
– i bästa fall – kan bidra till ny kunskap. Det är i sammanfattande termer 12 detek-
tivromaner – 3300 sidor – skrivna i första hand för vuxna. Författarna är amerika-
ner och britter: med övervikt på det förra respektive kvinnor. Åtta av 12 bibliote-
kariekaraktärer är kvinnor, och biblioteken de alla arbetar på kan översiktligt delas 
in i forsknings- och folkbibliotek, där de senare förekommer i knapp majoritet i 
materialet. 

Böckerna utspelar sig inte nödvändigtvis i det land författaren själv kommer 
ifrån eller bor i, men i samtliga fall handlar det ändå om Nordamerika eller Euro-
pa. Perspektivet är således överväldigande västerländskt, om än inte representativt 
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för hela regionen. Etnicitet hos karaktärer är i många fall, enligt Nikolajeva, svåra-
re att fastställa än nationalitet.57 Den nämns ofta inte uttryckligen, och avgörs då 
automatiskt genom så kallat ”default value”. I vår västerländska kultur innebär det 
”caucasian”  – vit, västerländsk.58 Också i den här uppsatsens källmaterial nämns 
karaktärernas etnicitet sällan, och härkomst sträcker sig främst till den stad de bor 
i. Möjligen nämns om de ursprungligen är någon annanstans ifrån, så som stad, 
stat eller land. Vad som därför i princip kan konstateras vad gäller etnicitet i käll-
materialet, är att det inte beskriver någon bibliotekarie på ett sätt som antyder att 
de är annat än vit och västerländsk. Det hänger ihop med att de böcker som valts 
är skrivna av amerikanska respektive brittiska författare, men bara delvis, då dessa 
är multikulturella länder. 

Vad gäller ålder för respektive bibliotekarie så anges den inte alltid, men kan 
ibland ringas in till exempel genom hur mycket arbetslivserfarenhet de har, eller 
räknas ut via saker de berättar att de varit med om i förhållande till vad nutid i bo-
ken är. Med dessa grova verktyg är det svårt att räkna ut någon medelålder, men i 
källmaterialet ligger sex av karaktärerna i åldersspannet 28-36 år, fem beskrivs 
som någonstans runt 45-55 år och en har fyllt 70 år. Tämligen spritt således.

Vad är en bibliotekarie?
Gemensamt för samtliga romaner är att de alla har en bibliotekarie i en central 
roll. Men vad är då en bibliotekarie? Vid valet av källmaterial har jag fått göra 
något slags grov bedömning av vad en bibliotekarie är: vilka av de många roma-
nerna som skildrade vad som verkade vara en faktisk (men påhittad) bibliotekarie. 
Det kan tyckas svart-vitt – antingen är det väl en bibliotekarie, eller inte? – men är 
långt ifrån. Inte alla som arbetar på ett bibliotek är bibliotekarier, och inte alla som 
jobbar som bibliotekarier är utbildade till sådana. De bibliotekarier, oavsett utbild-
ning, som arbetar på bibliotek kan ha olika uppgifter, ibland till synes så marginel-
la eller specifika, att någon utanför biblioteksbranschen skulle kallat dem något 
annat. Är en katalogisatör till exempel en bibliotekarie om den uteslutande sysslar 
med katalogisering? Även när hon eller han inte gått bibliotekarieutbildning? Är 
någon som är utbildad som bibliotekarie en sådan även som arbetslös, eller an-
ställd som något annat? Vad vi bedömer vara en bibliotekarie idag kan i princip 
också främst användas som kriterium för just vår samtid.

Då det inte funnits någon självklar måttstock som fungerat för alla situationer 
och tider böckerna utspelar sig under har bedömningen måst bli något subjektiv. 
Huruvida de själva titulerar sig bibliotekarie har varit en sak att gå efter, liksom 
vad andra karaktärer benämner dem. Det finns emellertid gränsfall medtagna som 
krävt övervägande, men som är intressanta också just därför. Dessutom är det ju 
faktiskt så det ser ut i verkligheten: inte alla på ett bibliotek är utbildade bibliote-

5 7 Egentligen ”race”.
5 8 Nikolajeva, M. (2002), The Rhetoric of Character in Children’s Literature, ss. 154–155.
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karier, och inte alla med utbildningen eller yrkeserfarenheten är aktiva som biblio-
tekarier.

Motsvarande skulle man kunna fråga sig vad exakt en detektiv är. Jag har va-
rit mer liberal i bedömningen här, eftersom det handlar om amatördetektiver, sna-
rare än någon med arbetserfarenhet eller utbildning från området. Med det sagt har 
jag också uteslutit två romaner som är i genren och har bibliotekarier i en central 
roll. I det ena fallet var bokens första halva upplagd som ett mysterium kring vad 
som såg ut att kunna vara ett mord, men som sedan blev till en redogörelse för ett 
naturligt dödsfall. I det andra fallet gjorde bibliotekarien ifråga inga egentliga för-
sök till att lösa mordet.

Centrala karaktärer och genre
En ambition har också varit att uteslutande undersöka böcker där bibliotekarier 
har, om inte huvudrollen, så en framträdande roll. Det är min uppfattning att flera 
huvudroller kan finnas i en roman, medan Nikolajeva talar om huvudperson bara i 
singular. Denna kan sedan vara kollektiv och utgöras av flera enheter, menar hon, 
men kollektiva huvudpersoner existerar primärt i barnlitteratur, vilken ligger utom 
ramarna för just denna undersökning.59 Hon använder emellertid också ett annat 
begrepp: centrala karaktärer, som istället för huvudperson kan användas för att be-
skriva de utvalda bibliotekarierna. Det som utmärker centrala karaktärer och skil-
jer dem från andra bikaraktärer är att de inte skulle kunna avlägsnas utan att hand-
lingen påverkas åtskilligt. De är också mer sammansatta, även om de kan vara ut-
vecklade i olika utsträckning.60 Att bibliotekarierna i egenskap av centrala karaktä-
rer förekommer ofta har gjort det möjligt att gå karaktärerna mer på djupet, vilket 
jag ansett vara relevant för att få ut mycket stoff att bygga undersökning och ana-
lys på. Samtidigt har jag också varit intresserad av att se samband och har därför 
valt att studera böcker om olika bibliotekarier, och av olika författare, snarare än 
att läsa flera delar i samma serier (som består av både 12 och 14 böcker i vissa av 
fallen).

De 12 böckerna kan beskrivas som romaner inom detektivgenren. På engels-
ka, som är det språk källmaterialet, och även en stor del av sekundärlitteraturen 
har, omnämns den här sortens romaner ofta ”detective stories” eller ”mysteries”. 
Då uppsatsen skrivs på svenska är en motsvarande svensk term i längden behöv-
lig. Även där finns lite olika begrepp, bland annat det här valda detektivroman. 
Anders Öhman talar i boken Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och  
historia om den moderna detektivromanen med ett perspektiv riktat mot ett brott 
och dess lösning.61 Joyce Saricks ger i artikeln ”At Leisure: Unlocking the Mystery 
of Mysteries” en lite mer illustrativ beskrivning av motsvarande ”mysteries”:

5 9 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, ss. 92–96.
6 0 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, s. 100.
6 1 Öhman, A. (2002), Populärlitteratur, s. 24.
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First, a definition: mysteries are puzzles in which the author provides clues but attempts to ob-
scure some information so that the puzzle cannot be solved too easily. Along with the detecti-
ve, we’re drawn into the mystery and attempt to decipher the puzzle. There’s a crime, usually 
murder, and thus a body. There’s also an investigator—or perhaps a team—whose job it is to 
figure out whodunit.62

På svenska är detektiv ursprunget för den vanligt och ibland aningen slentrianmäs-
sigt använda termen deckare, men i min uppfattning är deckare en bredare, mer 
omfattande term. En smaksak säkert, men eftersom detektivrollen är i fokus för 
uppsatsen används här detektivroman. 

Varför brittisk-amerikansk litteratur valts framför svensk är värt att kommen-
tera kort. Valet speglar helt enkelt mitt eget intresse, och den engelskspråkiga ut-
givningen är därför den jag har bäst förkunskap om. Då en tidigare utförd studie, 
Axelssons Okyssta jungfrur i beigebruna kläder, visat att skillnaderna i bibliote-
karierepresentationerna mellan svensk och amerikansk litteratur  var marginella, 
har jag också utgått från att om än inte representativt för svensk litteratur, så torde 
det jag fann inte vara synnerligen avvikande.63

Romanerna
För att ge uppsatsläsaren något lite att hänga upp alla namn och titlar på följer när-
mast en kort beskrivning av handlingen i de böcker som ingår i undersökningen. 
Efter denna genomgång försvinner författarna till stor del ur bilden och de namn 
som förekommer tillhör karaktärerna, med mindre annat anges uttryckligen. Det 
årtal som anges inom parentes är det år boken ursprungligen gavs ut. Utgivnings-
åren spänner över en period på ganska exakt 40 år, medan handlingen i en av dem 
ligger betydligt tidigare än så:  Seneca Falls Inheritance är skriven 1992 men ut-
spelar sig 1848. Övriga har ingen specifik tid angiven för handlingen, varför jag 
utgått från att de utspelar sig ungefärligen den tid då de gavs ut. 

The Seventh Sinner av Elizabeth Peters (1972)64

Jacqueline Kirby, Jake för hennes vänner, befinner sig i Rom över sommaren, och 
lär där känna ett gäng yngre forskarstudenter som hon börjar umgås med. Under 
en sightseeingutflykt hittar Jean, en av studenterna och berättarrösten i boken, en 
bekant till gänget död i vad som ser ut som ett självmord. Men redan innan Jean 
börjar råka ut för bisarra olyckor har både hon och Jacqueline börjat misstänka att 
det som inträffat är ett mord, även om polisen inte vill tro det. Jacqueline befarar 
att Jean är i fara och inser att det är upp till henne att hitta mördaren.

6 2 Saricks, J. (2009), ”At Leisure: Unlocking the Mystery of Mysteries”, s. 21.
6 3 Axelsson, L. H. (2008), ”Okyssta jungfrur i beigebruna kläder.”, s. 49. Se även kapitel Tidigare forskning.
6 4 en av flera pseudonymer för Barbara Mertz.
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Dewey Decimated av Charles A. Goodrum (1977)
Dr.  Edward George,  nyligen pensionerad från sitt  arbete som bibliotekarie  vid 
Yale,  blir  ombedd  av  sin  vän  Nelson  Brooks  vid  Werner-Bok-biblioteket  i 
Washington D.C. att komma och hjälpa honom reda ut anonyma anklagelser om 
att biblioteket handhar förfalskade dokument. Känt för sin samling med sällsynta, 
dyrbara manuskript och böcker riskerar biblioteket att ruineras om anklagelserna 
sprids, men ännu värre blir det när först ett, sedan två dödsfall inträffar. Dr. Geor-
ge börjar fatta misstankar om uppsåt, och inleder tillsammans två andra personer 
på biblioteket en egen undersökning av omständigheterna i vad som ska visa sig 
vara en allt annat än lugn och fridfull biblioteksmiljö.

Real Murders av Charlaine Harris (1989)
Aurora ”Roe” Teagarden är folkbibliotekarie i Lawrenceton, Georgia. Hon har kri-
minalitet som intresse, och då inte i form av kriminalromaner, utan det är faktiska, 
verkliga mord det handlar om när hon och elva andra i gruppen Real Murders träf-
fas och diskuterar historiska brott. Det är en annorlunda hobby som inte alla ser 
med blida ögon på. Bättre blir det inte när någon dessutom börjar begå det ena 
mordet efter det andra – helt utefter tidigare, kända mord och med tydlig koppling 
till gruppen. Påläst som hon är vet Aurora redan i förväg lite för mycket om de 
grymma morden, och är snart ofrivilligt inblandad i händelserna.

Seneca Falls Inheritance av Miriam Grace Monfredo (1992)
Seneca Falls, New York, 1848. Glynis Tryon är bibliotekarie på ortens lokala bib-
liotek. Just kommen till arbetet en dag, hör hon sin hund skälla vilt strax utanför. 
Hon går för att tysta honom och finner då orsaken till hans skällande: en livlös 
kropp flytandes i ån. Det visar sig vara en ung kvinna som dagen före varit inne på 
biblioteket och talat med Glynis. 

Samma kväll sker ett tågrån och polischef Cullen, som också är Glynis käras-
te, ber henne påbörja undersökningen av mordet medan han jagar rånarna. Glynis 
är inte sen att ge sig ut på jakt, efter vad som ska visa sig vara flera brottslingar.

Do Unto Others av Jeff Abbott (1994)
Jordan Poteet har nyligen flyttat hem till sin uppväxtstad Mirabeau i Texas för att 
hjälpa till att ta hand om sin sjuka mor. Han har tagit en tjänst som chef för det lo-
kala folkbiblioteket, och hamnar där en dag i en dust om censur med en dam med 
mycket bestämda åsikter. Bråket blir högljutt och bevittnas av många, så när da-
men senare hittas mördad – på biblioteket – är det lätt att förstå vem som blir hu-
vudmisstänkt. Jordan ser ingen annan råd än att försöka ta saken i egna händer och 
rentvå sig genom att sätta dit den skyldige. 
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Miss Zukas and the Library Murders av Jo Dereske (1994)
Wilhelmina  ”Helma”  Zukas  är  bibliotekarie  på  Bellehaven  Public  Library  i 
Washington, där hon arbetat i 14 år. En dag när hon kommer till arbetet råder där 
uppståndelse, och det visar sig ha skett ett mord bland bokhyllorna. Helma känner 
igen den mördade mannen, som dagen tidigare besökt dem på biblioteket. Senare 
hittar hon också en lapp med kryptiska bokstäver och siffror som han måste tap-
pat, eller möjligen lämnat. Nyfikna Helma kan inte motstå att börja undersöka lite. 
När hennes väninna måste fly från en träff med en karl, som visar sig vara samme 
man som Helma tror stulit ledtrådslappen hon hittade – och denne man dessutom 
sedan hittas död han också – kan Helma inte tro annat än att hon är något viktigt 
på spåren.

Oxford Exit av Veronica Stallwood (1994)65

Kate Ivory, till vardags författare till historiska kärleksromaner, anställs av en vän 
på Bodleian-biblioteket för att med hjälp av sina kombinerade dator- och katalogi-
seringskunskaper försöka snoka reda på vad säkerhetsavdelningen misstänker är 
en skicklig boktjuv. Kate får snabbt misstankar om att bokstölder inte är det enda 
brott denna person ägnat sig åt. Allt tyder på att det rör sig om någon som är an-
ställd på något av universitetsbiblioteken i Oxford, och det hela utvecklar sig till 
en kamp mellan brottsling och amatördetektiv; bibliotekarie mot bibliotekarie.

The Stolen Blue av Judith Van Gieson (2000)
Claire Reynier arbetar som bibliotekarie och ansvarig för utvecklingen av boksam-
lingarna på Center for Southwest Research i Albuquerque, New Mexico. Hon har 
nyligen bytt arbete, och blir både glad och tacksam när hennes vän och mentor 
Burke Lovell på ålderns höst bestämmer sig för att skänka hela sin privata samling 
med sällsynta böcker till Claires bibliotek. Men så blir en låda med hans allra mest 
värdefulla böcker stulen, där den förvaras tillfälligt i Claires bil. Det blir en prin-
cipsak för henne att försöka få tillbaka böckerna, även om det så innebär återköp 
på svarta marknaden och utan att tjuven kan sättas fast.

Men varför saknas en av de stulna böcker också på alla de lokala biblioteken 
och bokhandlarna? Boken, som är en lokal historiebok är utan pengavärde. Hålen i 
bokhyllorna staten över framstår till slut som alltför systematiska, och Claire ger 
sig på att lösa mysteriet med den utrensade historieboken. När hon upptäcker att 
den stulits även ur privata hem, och att en person dessutom dött under ett sådant 
inbrott, börjar Claire befara ännu allvarligare brott än stöld.

The Mobile Library: The Case of the Missing Books av Ian Sansom (2006)
I denna bok av den mer utpräglat humoristiska, rent av parodiska sorten, beger sig 
Israel Armstrong till Nordirland för att påbörja en anställning som chef för det lo-

6 5 Oxford Exit är andra delen i serien om Kate Ivory. Övriga romaner är alla de första i sina respektive serier.
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kala folkbiblioteket. Väl där inser han att biblioteket har slagit igen, och man vän-
tar sig att han – bunden av sitt anställningskontrakt – ska driva ortens gamla bok-
buss istället.  Det  är  bara det  att  bussen är skrotfärdig och bibliotekets  15 000 
böcker är spårlöst borta. Det blir Israels uppgift att lösa mysteriet med de försvun-
na böckerna, och få bussen och biblioteket i användbart skick igen, omgående.

Murder Past Due av Miranda James (2010)66

Charlie Harris är arkivarie och katalogisatör på college-biblioteket i Athena, Mis-
sissippi. Det är en mindre stad där alla känner till alla, och det blir både uppstån-
delse och skvaller när stadens stora kändis:  thrillerförfattaren och kvinnokarlen 
Godfrey Priest,  bevärdigar dem med ett  sällsynt besök. Någon hyser emellertid 
agg mot Godfrey, för inom något dygn hittas han mördad på sitt hotellrum. Bland 
de misstänkta finns Charlies inneboende, den 18-årige Justin, som just fått reda på 
att han är son till författaren, och Justins mor Julia, en nära vän till Charlie.

Books Can Be Deceiving av Jenn McKinlay (2011)
I Briar Creek, Connecticut, sker ett mystiskt mord just efter att en plagiathistoria 
utvecklat  sig.  Barnbibliotekarien  Beth  blir  huvudmisstänkt  i  båda  händelserna, 
men hennes  väninna och bibliotekets  chef,  Lindsey Norris,  vägrar tro att  Beth 
skulle ha något med brottsligheterna att göra. Hon börjar vända och vrida på de få 
ledtrådar hon kan hitta om offret och hans förflutna.

Killer Librarian av Mary Lou Kirwin (2012)
Karen Nash, chef för Sunshine Valley Public Library, Minnesota, åker på en efter-
längtad resa till London, efter att just ha blivit lämnad av sin pojkvän, Dave. Sorg-
sen och lite rund under fötterna lättar hon sitt hjärta för en okänd man hon träffar 
under en pubkväll. Mannen lovar att ”ta hand om” Dave, som också befinner sig i 
London, med sin nya flickvän. När Karen dagen efter minns vad mannen och hon 
pratat om, och lägger till det att mannen sagt att han rör sig i Londons kriminella 
kretsar, inser hon att hon kan ha råkat beställa ett mord. Hon måste försöka jaga 
reda på mannen och förhindra mordet på sin före detta pojkvän. 

Samtidigt inträffar ett dödsfall på pensionatet där Karen bor, ett dödsfall som 
hon blir mer och mer övertygad i själv verket är ett mord. Allt tyder på att mörda-
ren i så fall är en av de andra boende, kanske rent av den charmige föreståndaren 
Caldwell, som Karen hunnit bli smått förtjust i.

6 6 en av flera pseudonymer för Dean James.
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Undersökning och analys 

I detta kapitel presenteras vad som framkommit under arbetet med att granska re-
presentationerna  av  källmaterialets  centrala  bibliotekarier.  Tillvägagångssättet, 
som beskrevs i metodkapitlet, har något förenklat inneburit ett sökande efter i hu-
vudsak återkommande egenskaper och framträdande drag, uttalade i texten eller 
indirekt exemplifierade genom bland annat beteende, vanor, tal, yttre beskrivning-
ar och omgivande miljö, med bibliotekarieyrket som utgångspunkt.

De karaktärsdrag som utkristalliserat sig har sedan grupperats efter teman, och 
dessa, där så varit tillämpligt, i sin tur i mer övergripande sådana. Nedan redovisas 
resultaten i sex avsnitt, ett för vart övergripande tema med karaktärsdrag som åter-
kommit  hos  ett  flertal  av  bibliotekarierna  i  materialet.  Under  vart  avsnitt  tas 
aspekter som relaterar till temat upp och exemplifierande citat ges. 

Det inledande avsnittet handlar om bibliotekariernas starka koppling till böck-
er och läsning. Därefter undersöks aspekter som utseende och image, ordningsam-
het, äventyrslystnad och kompetens. 

Bibliofili
Som en röd tråd genom källmaterialet, och därför också genom denna uppsats, går 
en självklar kärlek till böcker och läsning. Det är en av de få saker alla 12 bibliote-
kariedetektiverna kan sägas ha gemensamt.  I vilken utsträckning det präglar dem 
varierar, men de kan alla beskrivas som läsintresserade. De flesta av dem avbildas 
också i något sammanhang läsandes eller diskuterandes diverse böcker.

Tydligast framkommer dessa aspekter möjligen i Killer Librarian, som är en 
fest i litteraturkärlek och boknörderi. Huvudpersonen Karen Nashs lista på viktiga 
ting i livet är kort och gott ”books, reading and chocolate.”67 För henne och kolle-
gan Rosie, säger eventuellt läsintresse något om en person. Det första de frågar sig 
när de ser en stilig man är ”does he read?”68 

Viktigt är inte enbart att man läser, utan i viss mån också vad. Efter att förhål-
landet med pojkvännen Dave nyligen tagit slut kan Karen inte förstå att hon varit 
tillsammans med honom i flera år när han bara läste saker som näringslivsdelen i 
6 7 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 265. För att det inte ska bli alldeles för mycket noter i undersök-
ningskapitlet ges här referenser till källmaterialet endast vid direkta citat.
6 8 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 6.
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tidningen, golfböcker och i bästa fall en och annan thriller: ”I had always felt that 
you could learn so much about a man by what he read. I should have been fo-
rewarned when I had seen a puny pile of Dean Koontzes and Robert Ludlums next 
to Dave's toilet.”69 Hennes nya kärleksintresse, Caldwell, däremot har ”[...] exqui-
site taste:  from Philip  Larkin to Gerard Manley Hopkins,  from Jane Austen to 
Henry James. But he was not a total literary snot. Tucked in its proper place was a 
small stash of Dick Francises and the complete oeuvre of John le Carré.”70

Karens litteraturkärlek är signifikant i  Killer Librarian, och präglar henne i 
den utsträckning att man skulle kunna argumentera för att böckerna i hennes fall 
är vad Nikolajeva kallar ett stående attribut  – något karaktären förknippas starkt 
med, då det är ständigt närvarande.71 I Karens fall gäller det böckerna som idé och 
kärleken till dem, snarare än att hon jämt ses gå omkring med en bok, även om det 
också förekommer ganska ofta. En parallell finns hos Israel Armstrong i The Case 
of the Missing Books som präglas av böcker på ett rent konkret sätt. Han beskrivs 
med ”pockets bulging neurotically with emergency paperbacks and newspapers, 
just in case he was ever caught short without something to read.”72 Hans packning 
när han reser till Nordirland för att börja sin nya anställning som bibliotekarie be-
står av ”books mostly, some clean underwear, and then more books, and books 
and books and books, the ratio of books to underwear being about 20:1.”73 Han var 
”a bookish child” och har rent av läst för mycket: ”Books had spoilt him; they had 
curdled his brain.”74 Han finner också kreativa praktiska användningsområden för 
böcker; till exempel som inredningsmedel för att skapa hemkänsla i det nya, inte 
helt välkomnande landet: 

Israel piled the books onto the bed, erecting a kind of wall or a tower that might protect him 
from marauders, or the evil eye, or any remaining sneaky chickens, and then he changed into 
his holey pyjamas, and his jumper, and an extra pair of socks, and he prodded his glasses and 
snuggled down under the duvet – this was more like home now – and reached for the first 
book on the top of his pile.75

Betydelsen av vad en person läser för böcker återkommer i Books Can Be Decei-
ving, där huvudpersonen Lindsey Norris identifierar och kommer ihåg folk just på 
detta sätt: ”[Ronnie] was a regular at the library and liked to check out the latest 
romance novels. She was a particular fan of Amanda Quick and Linda Howard.”76 
Alice motsvarande är en ”tiny lady who enjoyed Marion Chesney's Regency ro-
mances” och pensionatsägarinnan Jeanette är ”an ardent fan of J. R. Ward and her 
Black Dagger Brotherhood series, which was interesting primarily because it was 
6 9 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 96.
7 0 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 96.
7 1 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, s. 107.
7 2 Sansom, I. (2006), The Mobile Library, s. 6.
7 3 Sansom, I. (2006), The Mobile Library, s. 116.
7 4 Sansom, I. (2006), The Mobile Library, s. 9.
7 5 Sansom, I. (2006), The Mobile Library, s. 116.
7 6 McKinlay, J. (2011), Books Can Be Deceiving, s. 65.
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a paranormal romance series featuring vampires that really pushed the sensual en-
velope. Jeanette loved it.”77 Sully, som Lindsey under bokens gång fattar tycke för, 
får läsaren reda på är Harlan Coben-fan. Vad folk läser utgör ingen grund för vär-
dering här, men säger ändå något om dem för den som är bekant med författarna 
eller genren i fråga.

Claire Reynier i romanen The Stolen Blue är ännu ett exempel på en entusias-
tisk bokvän. Hon är ansvarig för utvecklingen av beståndet på Center for Sout-
hwest Research i Albuquerque, New Mexico, där hon bland annat köper in säll-
synta böcker till  bibliotekets samling. Hon älskar arbetet och beskriver tjänsten 
som ”a dream spot”.78 I Claires fall handlar det inte bara om att hon är förtjust i 
böcker i allmänhet,  som förströelse eller som idé, utan hennes intresse är ytterst 
konkret: de fysiska böckerna. I synnerhet är det unika, sällsynta böcker som intres-
serar henne. Den sortens böcker, och även handskrifter, är hett eftertraktade också 
i  Dewey Decimated,  där  det  inte  egentligen är  pensionerade bibliotekarien  Dr. 
Edward Georges intresse för dem som är centralt, utan brottslingens, och för den 
delen Werner-Bok-bibliotekets. Dr. George är emellertid kunnig i ämnet efter en 
lång och framgångsrik karriär, tillräckligt för att börja ana vad som kan ligga bak-
om det dödsfall som inträffat och som först avfärdats som en olycka. Han beskrivs 
också själv besitta ”natural love for a bound volume.”79

Mordmysterier
Vad de olika karaktärerna läser varierar, men med några undantag, så som Charlie 
Harris och Aurora Teagarden som också läser facklitteratur, handlar det primärt 
om skönlitteratur. En genre är då överlägset populärast, och det är kanske inte helt 
förvånande deckare det handlar om. 

Charlie, arkivarien i Murder Past Due, säger sig ha läst hundratals deckare – 
däribland faktiskt böckerna om Aurora Teagarden, som också förekommer som 
karaktär i denna uppsats. Karen, som under sin resa till London låtsas vara förfat-
tare istället för bibliotekarie, beskriver vid ett tillfälle sig själv som ”champion of 
the mystery section”. Vilkens sorts (påhittad) författare hon vill föreställa är givet: 
”I didn't have to think twice. There was only one kind of writer that I would ever 
want to be. 'I write mysteries.'”80

Aurora läser också om mord, men då faktaböcker om riktiga brott, som de se-
dan diskuterar i  Real Murders-klubben hon är medlem i.  Hos henne ses ingen 
översvallande kärlek till böcker på det sätt som hos till exempel Karen, men böck-
er och litteratur är ständigt närvarande på andra sätt.

Mysteriegenren är överrepresenterad även vad gäller intertextualitet, i form av 
litterära referenser, vilka förstås är vanligt förekommande i böcker med så mycket 
7 7 McKinlay, J. (2011), Books Can Be Deceiving, s. 89 och 127.
7 8 Gieson, J. V. (2013), The Stolen Blue, sökfras: ”dream spot”.
7 9 Goodrum, C. A. (1988), Dewey Decimated, s. 62.
8 0 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 47.
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bokälskande och läsande karaktärer. Inte sällan jämförs karaktärerna, av andra el-
ler sig själva, med litterära detektiver – ett exempel på vad Nikolajeva beskriver 
som karakterisering och förankring av karaktärsdrag, med hjälp av liknelser med 
redan kända karaktärer (litterära eller andra).81 Det är i mångt och mycket samma 
kända detektiver som återkommer genom källmaterialet,  där vissa är populära i 
synnerhet. Så säger till exempel Jordan Poteet i Do Unto Others att ”Candace was 
quite  prepared  to  be  my Watson,”  liksom Jacqueline  Kirby säger  till  Jean  att 
”You'd better let me be Watson, I don't seem to be doing very well as Holmes” i 
The Seventh Sinner.82 Meningen efter fortsätter hon: ”Maybe I'm more the Miss 
Marple type” – en klassisk amatördetektiv som även Kate Ivory jämförs med i Ox-
ford Exit.83 Dessa detektiver, inklusive Sherlock Holmes, förekommer bland andra 
i Miss Zukas and the Library Murders. Nämnda detektiver och fler därtill – före-
kommer sedan samlade i The Case of the Missing Books. Där försöker Israel tänka 
och agera som både Miss Marple och Hercule Poirot, men när referenserna sker i 
den här boken är det ofta andra som använder dem om Israel. De har då ett tydligt 
parodiskt, sarkastiskt drag som snarare visar på vad Israel inte är, trots sina goda 
föresatser. Han kallas Kojak, Sherlock, Columbo och Inspector Clouseau om vart 
annat.

Flera tidigare har noterat denna belästhet hos bibliotekarier, bland andra Laura 
Reiman som också hon undersökt skönlitterära bibliotekarier som extraknäcker 
som detektiver. Hon kommenterar att samtliga i hennes material är anmärknings-
värt  väl  belästa,  och  i  synnerhet  bekanta  med  detektivgenren.84 Jane  Merrill 
Filstrup konstaterade i sin artikel från 1978 belästhet också hos skönlitterära de-
tektiver som inte tvunget är bibliotekarier: ”Many amateur and professional de-
tectives in crime novels are bibliophiles, and many possess ample personal librari-
es.” Hon tar som exempel bland andra C. Auguste Dupin, som återkommer lite 
längre fram i denna uppsats, och Lord Peters Wimsey.85

Bibliofili ser alltså ut att vara ett vanligt drag för skönlitterära detektiver, i 
synnerhet sådana som också i grunden är bibliotekarier, vilka dessutom har en för-
kärlek för deckare. Men också hos skönlitterära bibliotekarier som inte är amatör-
detektiver är kärlek till böcker och läsning framträdande. Linda Axelsson som un-
dersökt bibliotekarierepresentationer i blandad skönlitteratur ser också en tydlig 
koppling till böcker. Det är inte så konstigt, menar hon, eftersom bibliotek består 
av boksamlingar.86 Eva Cyrén gör en liknande observation för fantasyserierna om 

8 1 Nikolajeva, M. (2004), Barnbokens byggklossar, ss. 106–107.
8 2 Abbott, J. (1994), Do Unto Others, s. 72; Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, ss. 154–155.
8 3 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 155; Stallwood, V. (1994), Oxford Exit, s. 190.
8 4 Reiman, L. (2003), Solving the Mystery, s. 23. I den version av Reimans undersökning jag har haft tillgång 
till förekommer vissa sidor dubbelt. Citatet nås även via sökfras: ”All of the librarians”.
8 5 Filstrup, J. M. (1978), ”The Shattered Calm: Part I”, ss. 320–322.
8 6 Axelsson, L. H. (2008), Okyssta jungfrur i beigebruna kläder, ss. 29–30.
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Discvärlden, Harry Potter och Bläckhjärta, vilket antyder att fenomenet är genre-
överspännande.87

Utseende och image

Utseende och yttre attribut
Om man ser till  existerande bibliotekariestereotyp, så är en av de mest typiska 
aspekterna av den, den som rör utseende. Det finns i populärkulturen otaliga färg-
lösa, lite tantiga bibliotekarier i halvtrista kläder, med glasögon – gärna hornbåga-
de – och håret i en karakteristisk knut i nacken. Den här sortens beskrivningar har 
också granskats flitigt, vilket exemplifierades i kapitlet Tidigare forskning. Biblio-
tekariers yttren har då inte sällan konstaterats som varianter på samma tema och 
med ganska snävt svängrum. Dessutom tenderar associationerna åt det negativa, 
om än inte uteslutande så påfallande ofta. Min granskning har inte riktigt gett stöd 
för detta. Mellan sig beskrivs bibliotekarierna både som vackra och attraktiva, och 
med frisyrer, kläder och andra yttre attribut av varierande slag. 

Vissa välkända – om man så vill; stereotypa  – drag förekommer emellertid. 
Den berömda frisyren med håret i knut till exempel beskrivs på Glynis Tryon, och 
på Jacqueline Kirby när hon sportar sin bibliotekarie-look (mer om denna nedan), 
men dessa är de enda i källmaterialet. Lindsey Norris väljer aktivt att undvika knut 
och ett för typiskt utseende i allmänhet:

She didn't want to fuss with drying her long blonde hair, so she combed it back from her face 
and plaited it in one thick braid that hung down her back. She could have put it up, but she al-
ways tried to buck the librarian stereotype of hair buns and sensible shoes, which is why she 
chose her high-heeled Mary Jane pumps to complete the look.88

Också Aurora Teagarden väljer vid ett tillfälle mellan att ha håret i fläta eller i 
knut, där det förstnämnda väljs för att den får henne att känna sig ”artsy and intel-
lectual”. Hon tillhör också dem som har glasögon – ytterligare ett klassiskt biblio-
tekarieattribut  – ”big round tortoise-rimmed” i hennes fall.89 Karen Nash har läs-
glasögon, vilka hon beskriver som ”a badge of honor in my profession”.90 Ytterli-
gare två personer sportar glasögon, vilka nämns  lite  längre fram. Glasögon är, 
jämte boken, den i min uppfattning starkaste symbolen för populärkulturella bibli-
otekarier. De är dessutom vanliga allmänt i verkligheten och en åldersnödvändig-
het för många, så en reflektion är att kanske rent av fler av karaktärerna borde haft 
sådana. Alla beskrivs dock inte till utseendet i detalj.

8 7 Cyrén, E. C. (2011), Plocka löss och bestraffa mäktiga trollkarlar, s. 32.
8 8 McKinlay, J. (2011), Books Can Be Deceiving, s. 134.
8 9 Harris, C. (1990), Real Murders, ss. 2–3.
9 0 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 12.
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Inte heller bland kläder och skor är det synnerligen stereotypt. Helma Zukas 
beskrivs emellanåt med koppling till den utskällda bibliotekariefärgen beige, men 
då inte hennes kläder, utan hennes bostad. Aurora är åter den som kommer när-
mast stereotypen. Hon klär sig gärna i ”blouse and skirt combinations”, för att ci-
tera väninnans ord.91 Själv refererar Aurora till denna typ av kläder som arbetsuni-
form. Det rör sig då om en jeanskjol och en randig blus, vilket kan diskuteras om 
det nödvändigtvis är typisk bibliotekarieklädsel. Inför en träff med en man slår 
hon emellertid på stort och handlar nya kläder, med avsikten att de inte ska vara 
”uniform”. Den utstyrsel hon köper känns emellertid inte som varken något större 
avsteg eller särskilt vågat på annat sätt. Det hon kommer hem med är:

[…] an ivory blouse with dark green vines twining up it, and a dark green bow […] that nest-
led in the wild waves of my hair with definite femininity. I got khaki-colored pants with a 
wide belt and extravagant pleats, and shoes, too.92

Samtidigt går det inte att säga att Aurora är khakifärgad eller dov i färgerna rakt 
igenom. Hon beskrivs i både gult, rött och blått, vilket får anses färgglatt.

Den seglivade bilden av den typiska bibliotekarien gäller, som säkert noterats, 
främst kvinnorna inom yrket. Thad E. Dickinson menar i ”Looking at the Male Li-
brarian” att stereotyper för männen inte saknas helt,  men är mindre vanliga, på 
gott och ont. Liksom dem för kvinnor är de inte särdeles positiva. Bland etablera-
de stereotyper nämner Dickinson en om den manlige bibliotekarien som misslyck-
ad drömmare, och en annan om den bleka, undernärda bibliofilen som lever enbart 
för sina böcker.93 Dessa bilder existerar i bakgrunden av den kvinnliga stereotypen, 
som kommit att innefatta männen i en mer allmän bibliotekarietyp. Kerstin Ryd-
beck konstaterar också detta i sitt paper ”Från arg tant med knut till sexbomb – om 
bibliotekariestereotyper i ord och bild,” där hon finner att männen i skönlitterära 
framställningar i stort är kopior av kvinnorna. Omanliga, och ofta med feminina 
drag, liknar hon dem dock också vid ”den bleke, grå bokhållaren eller den kutryg-
gige kamreren.”94

Både Dickinson och Rydbeck talar om stereotypen på ett allmänt plan och den 
förra kommenterar inte utseende specifikt, vilket dock Anette Widenberg gör i sin 
uppsats  Snipig tant  eller lärdomsgigant? En genusteoretisk studie av kvinnliga  
och manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld. Någon utbredd utseendestere-
otyp för bibliotekarier av manligt kön, med motsvarigheter till glasögon och hår-
knut, finner hon inte, men föreslår slipover och tofflor som möjliga symboler.

Bibliotekarien av manligt kön beskrivs i  Widenbergs material  som allmänt 
sjaskig och luggsliten,  med kläder som inte matchar,  vilket  inte  känns radikalt 

9 1 Harris, C. (1990), Real Murders, s. 98.
9 2 Harris, C. (1990), Real Murders, s. 123.
9 3 Dickinson, T. E. (2003), ”Looking at the Male Librarian Stereotype”, s. 107 respektive 98.
9 4 Rydbeck, K. (2004), ”Från arg tant med knut till farlig sexbomb”, ss. 13–14.
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olikt kvinnobilden för bibliotekarier.95 I föreliggande uppsats källmaterial finns en 
man som – inledningsvis – kan sägas passa in i denna bild, dessutom med ”little 
round gold-rimmed glasses”: Israel Armstrong i  The Case of the Missing Books. 
Hans utseende presenteras för läsaren främst genom kläder och andra accessoarer. 
Han beskrivs med en ”old brown duffle coat” och ”worn-out old heels on his one 
and only pair of worn-out best shoes, his brown brogues, too tight and permanent-
ly unpolished, shoes that had done him since graduation for all and every special 
occasion”. Han har också en ”brown corduroy suit wrinkled and furrowed” och en 
”mop of messy home-cut curly hair”.96

Denna roman är av den humoristiska sorten och författaren går ganska långt i 
att driva med Israel och hans utseende. Genom olyckliga omständigheter förstörs 
nämligen alla hans tillhörigheter, och han får låna kläder av en yngre – fast inte så 
mycket yngre – student. Han går därefter klädd i t-shirts med motiv som ”Niggers 
With Attitude” och ”Smack My Bitch Up”, samt combat-byxor och trasiga glas-
ögon ihoptejpade med pakettejp. Hans hår börjar snart att likna ett fågelbo och 
hans kollega, eller egentligen underordnade – Ted, föraren till biblioteksbussen – 
klagar: 

”If you're out in the mobile library with me, you're representing the library, which represents 
the council … which represents the … ” Ted was struggling a little with his extended metap-
hor here, but ploughed on. ”Government …” [---] ”You're a librarian, you know, not a pop 
star.”97

Det finns tydligen gränser för hur sjaskig en bibliotekarie får se ut.
Standardklädsel för Jordan Poteet  i  Mirabeau, Texas,  är jeansskjorta,  jeans 

och cowboystövlar eller gymnastikskor, och en enstaka gång khakifärgade byxor 
och bruna loafers. Han beskrivs som ”boyish” med blont hår och gröna ögon.98 Dr. 
Edward  George  vidare,  beskrivs  som  ”an  expensively  tailored,  grandfatherly 
type.”99

Dessa män, i synnerhet Israel med sina lånade plagg, utgör överlag ett ganska 
långt avsteg från den klassiska bibliotekariebilden. Faktum är att flera bibliotekari-
edetektiver, däribland Jordan, Glynis, Helma och Israel, får höra frasen ”You don't 
look like a librarian” eller närliggande varianter därav. Jacqueline Kirby låter inte 
som en bibliotekarie (”I'm on vacation.” är hennes snabba replik), och Kate Ivory 
ser inte ut som ”one of ours”, där ”ours” kan syfta på bibliotekarie, eller på akade-
mikerna anställda vid universitetet i allmänhet.100 Lindsey Norris är enligt en repor-

9 5 Widenberg, A. (2000), Snipig tant eller lärdomsgigant?, s. 28.
9 6 Sansom, I. (2006), The Mobile Library. Samtliga citat ss. 1–3.
9 7 Sansom, I. (2006), The Mobile Library, s. 239.
9 8 Abbott, J. (1994), Do Unto Others, s. 7 och 82.
9 9 Goodrum, C. A. (1988), Dewey Decimated, s. 35.
1 0 0 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 31; Stallwood, V. (1994), Oxford Exit, s. 100.
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ter ”awfully young to be a librarian”, vilket möjligen säger mer om reportern än 
bibliotekarien.101

Utseendestereotypen gör sig således påmind även i detta källmaterial. Det rör 
sig om i sammanhanget mindre detaljer, men den finns där. Författarna förhåller 
sig till den på olika sätt, antingen genom att ta avstånd från den, eller leka med 
den. 

Dubbelnatur
Rydbeck identifierar i sitt paper parallellt med vad hon kallar den gamla stereoty-
pen även en lite nyare, men redan etablerad motbild för kvinnliga bibliotekarier. I 
mångt och mycket är den mer positiv och representeras av en rad unga, vackra 
kvinnor med påtaglig sexuell utstrålning (och då inte sällan onda som karaktärer). 
Denna motbild antyder en ambition att vilja ändra på den äldre bilden, men Ryd-
beck menar att dessa bibliotekarierepresentationer ofta tenderar att slå över, och 
riskerar då att istället ansluta sig till en annan kvinnostereotyp: den med kvinnan 
som sexualiserat objekt inför mannens blickar.102 

Dessa två bilder – ”tant Brun” och hennes sexiga motpol – kan tyckas ofören-
liga. Rydbeck tar dock också upp temat om bibliotekarien som dubbelnatur: ”bib-
liotekarien som i vissa sammanhang ändrar personlighet och blir någon annan, en 
mera spännande och attraktiv kvinna med tydlig sexuell utstrålning.”103 Där för-
enas motbilderna, även om det annars ofta är fråga om antingen den ena varianten 
eller den andra.

En tydlig dubbelnatur finns också i den här uppsatsens källmaterial i form av 
Jacqueline Kirby, hjältinnan i The Seventh Sinner. När läsaren och bokens egentli-
ga huvudperson, forskarstudenten Jean, först möter Jacqueline är hon utstyrd i lin-
je med den äldre stereotypen: prydliga skräddarsydda kläder, hornbågade glasögon 
och håret i knut i nacken. Dana, en annan av studenterna i gänget, identifierar hen-
ne då lätt  som bibliotekarie:  ”I spotted  her  at  once.  Dull,  dreary,  and middle-
class.”104 Riktigt  så krassa är inte de fortsatta omdömena. Då används ord som 
”prim” och ”tidy” bland annat.105

Andra gånger, vid tillfällen av mer social art, visas en helt annan Jacqueline 
fram: kläderna blir  av annat slag,  glasögonen försvinner och håret får  vara ut-
släppt.  Tillfällen  som dessa,  då  Jacqueline  är  på  vad  Jean  kallar  ”a  feminine 
mood” beskrivs hon som ”beautiful”, och ”[a] perfect vision of sophisticated ele-
gance”.106 Hon är attraktiv och har därtill två manliga rivaler som tävlar om hennes 
gunst.

1 0 1 McKinlay, J. (2011), Books Can Be Deceiving, s. 140.
1 0 2 Rydbeck, K. (2004), ”Från arg tant med knut till farlig sexbomb”, s. 6 ff respektive 26–27.
1 0 3 Rydbeck, K. (2004), ”Från arg tant med knut till farlig sexbomb”, s. 9.
1 0 4 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 20.
1 0 5 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 60 respektive 7.
1 0 6 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 109, 44 respektive 46.
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När hon själv pratar om sitt utseende använder hon ord som ”costume”, ”role” 
och ”image”, vilka stärker det intryck läsaren får även av annat om att Jacqueline 
medvetet använder sin utstyrsel som ett verktyg.107 I synnerhet är det bibliotekarie-
utseendet hon använder för vissa ändamål. Kläderna och utseendet blir indikatorer 
för vem hon är just för stunden. Glasögonen i synnerhet är vägledande rekvisita, 
för att använda Jeans uttryck:

When the glasses were seated firmly on the bridge of her nose, the efficient librarian was in  
command; when they perched farther down and Jacqueline peered hazily over them, she was 
confused, or pretending to be. Occasionally the glasses rode high on the top of Jacqueline's 
head, held in place by her thick hair. Then she was feeling giddy and eccentric. The absence 
of the glasses usually meant that Jacqueline was in a feminine mood and following Dorothy 
Parker's famous advice.108

Jacqueline  lyckas  inte  alltid  behålla  bibliotekariebilden  intakt  och  hennes  mer 
färgglada person sipprar igenom när hon släpper kontrollen. Det är dock inte en-
bart en front hon visar upp, för det är den prydligt klädda, med glasögon och håret 
i knut som hon beskriver som sitt ”real self”.109

Oavsett vilken Jacqueline som är den riktiga, eller om de båda är det, så be-
kräftas utseendestereotypen som sådan av hennes lite märkliga sätt att ändamåls-
enligt välja hur hon framträder. Hon utgör också ett intressant exempel på den av 
Rydbeck identifierade dubbelnaturen, som i vissa situationer blir en mer spännan-
de och attraktiv kvinna med sexuell utstrålning.110 Vissa drag av denna finns även 
hos Karen Nash i  Killer Librarian.  När hon träffar och blir  förtjust  i Caldwell 
framträder andra sidor av henne, och hennes karaktär skulle så sett också kunna 
vara ett exempel på vad Axelsson i sin uppsats kallar bibliotekariers slumrande 
personlighet. Med detta avser hon bibliotekarier som genomgår något slags rela-
tivt markant förändring – utseendemässigt; ”fula ankungar som förvandlas till sva-
nar”, eller i relationen till motsatta könet och sexualitet. I Axelssons exempel in-
träffar detta efter att bibliotekarierna blir kära.111 En motsvarande situation antyder 
en  slumrande  del  av  Karens  person  och  inträffar  inför  ett  teaterbesök  med 
Caldwell. Hon springer lite slumpartat på en butik, där ett butiksbiträde visar hen-
ne en vacker mörkröd sjal, som Karen provar och blir förtjust i: 

When I looked into the mirror, I saw a new person. The shawl had transformed me. My hair 
had turned darker, my eyes deeper, my skin rosier. I felt as if I had grown an inch or two. I 
looked like I knew something secret and divine. 

I had changed into Glam Librarian.112

1 0 7 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 46, 79 respektive 6.
1 0 8 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 109. Rådet/citatet som avses är troligtvis ”Men seldom make pas-
ses At girls who wear glasses.”
1 0 9 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 6.
1 1 0 Rydbeck, K. (2004), ”Från arg tant med knut till farlig sexbomb”, s. 9.
1 1 1 Axelsson, L. H. (2008), Okyssta jungfrur i beigebruna kläder, s. 40.
1 1 2 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, ss. 126–127.
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Karen förändras inte i någon permanent mening varken av sjalen eller mötet med 
Caldwell, utan visar mer tecken på att vara nykär. Dock innebär hela resan, inklu-
sive mötet med Caldwell och hennes före detta pojkväns tragiska bortgång, att Ka-
ren funderar grundligt över sitt liv och sin situation. På slutsidorna avslöjar hon att 
hon är färdig som bibliotekarie: ”While I loved my work, I had tasted another life 
and I had liked it better.”113

Att förhålla sig till imagen
Ovan diskuterade utseendeaspekter är en del av den allmänna bild, eller image, 
som finns av bibliotekarier, och som även innefattar annat, så som hur biblioteka-
rier tros vara eller uppföra sig. Olika aspekter av detta tas upp löpande i denna 
uppsats – hur de skapas av författarna och uppfattas av mig – men också vissa av 
karaktärerna är medvetna om och förhåller sig aktivt till denna image. En av dem 
är Aurora Teagarden i Real Murders, som vid ett tillfälle kommenterar sin tillvaro 
så här:

I had a neat and tidy life in a messy world, and if sometimes I suspected I was trying to fulfil 
the stereotype of a small-town librarian, well, I had yearnings to play other roles, too. In the 
movies, sometimes those dry librarians with their hair in buns suddenly let their juices gush, 
shook their hair loose, threw off their glasses, and did a tango.

Maybe I would too. But in the meantime […]114

I citatet förhåller hon sig till imagen, men tar egentligen inte avstånd från den. Sis-
ta meningarna antyder att det hela stannar på tankestadiet, som en möjlighet inför 
framtiden.

Edward George tar desto starkare avstånd i Dewey Decimated, och uppmanar 
den i dödsfallet undersökande polisen att inte låta förutfattade meningar vilseleda:

I beg you not to take this so cavalierly. The stereotypes of the librarian are mousy, frightened 
men or neurotic old maids who hide in the Library, too paralyzed with their own inadequacies  
to hurt anyone. It is questionable whether this was ever true, but it is certainly not true today.  
The people who work here are leading experts in their fields. They are both jealous of their re-
putations and ambitious for their futures. Further, many of them have an almost religious fer-
vor about the importance of what they're doing. Believe me, by the time you're finished, I 
think you will find warped professionalism in some way at the bottom of this.115

Också Jacqueline Kirby kommenterar imagen i ett samtal med Jean: ”Well, I sup-
pose there is an image, isn't there? But stereotypes are awfully misleading. There 
are typical librarians, but not all librarians are typical. Any more than any other 
profession.”116 En intressant kommentar att sätta i samband med hennes tidigare 
beskrivna sätt att använda sitt utseende.

1 1 3 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 297.
1 1 4 Harris, C. (1990), Real Murders, ss. 47–48.
1 1 5 Goodrum, C. A. (1988), Dewey Decimated, s. 110.
1 1 6 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 31.
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Vid ett tillfälle ska Jacqueline träffa sin bekant; ”the distinguished librarian of 
the Institute”. Inför träffen berättar hon för Jean: ”She sees only one of my nume-
rous images. It matches hers – dignified, prim, and passionately interested in defi-
ciencies of the Dewey Decimal System.”117 Inte bara är detta åt det raljerande hål-
let, det ger också intrycket att det inte precis är en yrkesgrupp eller image hon be-
undrar eller har stor respekt för. Samtidigt ger hon i övrigt intryck av att vara stolt 
över att vara bibliotekarie. 

Också Karen, bibliotekschefen från Sunshine Valley, Minnesota på semester i 
England, har ett komplicerat förhållande till yrkesidentiteten. När hon ska berätta 
om sig själv för pensionatsföreståndaren Caldwell  underlåter hon att berätta att 
hon är bibliotekarie. ”After all, I was on vacation and I could be anyone I wanted 
to be. Someone more adventurous.”118 Karen säger sig också annars vara stolt över 
sitt yrke, men att erkänna vilket det är sitter långt inne. Avståndstagandet drivs till 
sin spets när hon mot slutet av boken bestämmer sig för att sluta som biblioteka-
rie.

Även de litterära karaktärerna är således medvetna om bibliotekarieimagen 
och förhåller sig till den. Vissa anpassar sig också efter den, på så vis att de försö-
ker undvika den. 

Ordningsamhet
Vanligt förekommande i källmaterialet är karaktärsdrag som på olika sätt har med 
ordningsamhet  att  göra.  Punktlighet  är  till  exempel  en självklarhet  för  många, 
bland andra för Aurora Teagarden, som gärna inte bara är i tid, utan alltsomoftast 
dessutom för tidig. Detsamma med Claire Reynier i New Mexico, som alltid är 
”on time – sometimes even early – which put her at a disadvantage in a state with 
an elastic sense of time where events regularly started late”.119

Även för Helma Zukas är punktlighet viktig. Hon hamnar vid ett tillfälle i en 
ur denna aspekt intressant situation, där hennes punktlighet kommer i strid med 
hennes ordningssinne. Helma, som nästan aldrig är sen av sig, råkar välta ut en 
blomkruka på hallmattan på väg ut, och ställs inför dilemmat att antingen bli sen 
till arbetet eller riskera att förstöra mattan. Punktligheten får då ge vika för hennes 
ordningssinne, som är väl utvecklat och stundtals gränsar till pedanteri. Hon har 
sådan ordning omkring sig att hon direkt och utan tvekan ser när någon olovligen 
varit i hennes hem:

Anyone not as careful as Helma Zukas might not have noticed that her hand-thrown pottery 
canister set was slightly out of line. The silverware drawer was just barely open; the damp rug 
she'd rolled up was askew. Her address book next to the telephone was not sitting flat on the 

1 1 7 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 25.
1 1 8 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 36.
1 1 9 Gieson, J. V. (2013), The Stolen Blue, sökfras: ”Claire was always”.
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counter, as if its pages had been turned and not smoothed neatly down again. She was positive 
she'd left her chairs pushed in, evenly spaced around her kitchen table.120

Karen Nash har också ett utvecklat ordningssinne och finner ro i att ställa saker till 
rätta: 

Shelving books in the Sunshine Valley Library usually soothed my nerves. The task was so 
methodical and satisfying. Along the way, I would realphabetize the books that had gone ast-
ray. Creating order out of a muddle. How nice that there was a certain place, one place only,  
that a book should be in a library, and I was able to put it there.121

Ordningsamhet i relation till bibliotekarier har även uppmärksammats på flera håll 
i tidigare forskning. Då bland annat kopplat till arbetsplatsen, som präglad av den 
ordningsamhet som omger yrket och böckerna. Barbro Lodin hittar i sin uppsats 
flera  bibliotekarier  som  lever  ”välordnat  och  välavvägt”.122 Widenberg  finner 
kopplingar till de regler som omger boklån och annat på biblioteket och beskriver 
bibliotekarier som är vad hon benämner prudentliga regelryttare; som alltför strikt 
och petnoga följer regler om boklån och annat, och inte drar sig för att hålla efter 
dessa regler med tillsägningar, och straff i form av förseningsböter.123 Även Cyrén 
finner tydliga exempel bland sina fantasyromaner, där Madame Pince, biblioteka-
rien på Harry Potters skola Hogwarts, inte ens drar sig för att ta till fysiska be-
straffningar.124

Något så drastiskt förekommer inte i den här uppsatsens källmaterial, och inga 
av bibliotekarierna kan beskrivas som utpräglade regelryttare, med möjligt gräns-
fall i Helma. Hon vägrar till exempel använda sitt inflytande för att få sin väninna 
Ruths ansenliga förseningsböter strukna.  Jag skulle snarare beskriva henne som 
tillrättavisande. Hon läxar till exempel upp en polis som råkat ställa sig på hennes 
parkeringsplats:

”Excuse me,” a policeman interrupted, ”There's a gray Buick in the parking lot blocking my 
cruiser.”

”You were occupying my slot,” Miss Zukas informed him. ”I'll move it as soon as I change 
my shoes. It's the only parking place I'm entitled to while you policemen can legally park your 
cars anywhere you like in the entire city.”

”Yes, ma'am. Thank you.” he said.125

Också Charlie Harris har tillrättavisande tendenser i Murder Past Due. Ofta är det 
då hans 18-åriga inneboende han försöker uppfostra. Han läxar också upp en re-
porter som råkar ringa för tidigt på dagen medan Charlie äter frukost:  ”'If you 

1 2 0 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 81.
1 2 1 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 295.
1 2 2 Lodin, B. (2005), "Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?”, s. 31 och 34.
1 2 3 Widenberg, A. (2000), Snipig tant eller lärdomsgigant?, ss. 17–18.
1 2 4 Cyrén, E. C. (2011), Plocka löss och bestraffa mäktiga trollkarlar, s. 24.
1 2 5 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, ss. 11–12.
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want to call back at a more civilized hour, I might be willing to talk to you. Until 
then, I have nothing more to say.' I hung up the phone.”126 

Helmas tillrättavisande glider över i rent besserwisseri emellanåt, också det ett 
typiskt drag för bibliotekarier, åtminstone enligt Beth Posner. I ”Know-It-All Lib-
rarians” skriver hon om skildringar av bibliotekarier som personer som tycker sig 
veta allt. Bibliotekarier är förvisso långt ifrån de enda som tenderar att uppfattas 
så – andra grupper Posner nämner är till exempel doktorer, föräldrar, psykoanaly-
tiker och diverse experter. Att vara en know-it-all, eller besserwisser, ses ofta som 
något negativt, men när det gäller just bibliotekarier tror Posner att detta person-
lighetsdrag i själva verket framhävs av dem själva, som något slags kompensation 
eller motvikt mot alla negativa egenskaper de tillskrivs. Det skulle således istället 
vara något positivt.127 Här kan det vara intressant att nämna att Helma faktiskt ock-
så skapats av en författare med egen bibliotekarieerfarenhet.

Helma ger sig till exempel på sin chef Mr. Upman när de ska förklara för poli-
sen vad det är för metallstänger de har liggande i bibliotekslokalen (själva mord-
vapnet i det här fallet): 

”They're brass rods to hold bibliographic cards in the card catalog drawer,” Helma explained. 
”They slide through holes in the bottom of the cards. We've been filing cards for new books.”

”A tedious task,” Mr. Upman added from behind Helma. ”One that will go the way of the 
rumple seat when we computerize. Save us untold hours of staff time.”

”That's 'rumble seat',” Helma corrected.128

Inte heller har hon rätt i sina tillrättavisanden alltid, men det är också tack vare en 
felaktig rättning som hon gör en viktig koppling i  undersökningen av morden. 
Helma och väninnan Ruth är ute till havs med Mr. Upman när de båda blir plöts-
ligt illamående – drogade visar det sig – av att ha druckit vin. Ruth har just kräkts 
över båtkanten och noterar i sitt drogrusiga tillstånd:

”Thish ish the she wolf,” Ruth said as she wiped her mouth. ”That'sh itsh name: the  She 
Wolf.”

”Oh, the name of my boat,” Mr. Upman said, sitting down beside Ruth, one hand on the 
wheel.

”Sea Wolf,” Helma corrected, bringing up the words from some dim store […] ”The Sea  
Wolf – Jack London.”129

När de går av båten några timmar senare, vid marginellt bättre vigör, pekar Ruth 
på båtens sida till sitt försvar: 

”See?” she said. ”I wasn't as drunk as you thought.”
”What are you talking about?”

1 2 6 James, M. (2010), Murder Past Due, s. 111.
1 2 7 Posner, B. (2003), ”Know-It-All Librarians”, s. 113 och 115.
1 2 8 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 12.
1 2 9 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 179.
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Ruth pointed to the stern of the boat. ”Old Uppie's boat. Its name  is She Wolf, not  Sea 
Wolf.”130

Först därefter inser Helma båtnamnets betydelse. Det kopplar Mr. Upman till nå-
got som stod på den lapp mordoffret skrivit och som Helma hittat. Hon förstår i 
och med det att det måste vara han som är mördaren. På så vis har Helma oväntad 
hjälp av sin tillrättavisande vana, genom att den får henne att tänka till och se sam-
bandet. Vad som ofta anses som en dålig egenskap blir här en styrka.

Vad gäller besserwisseri talar Posner också om en motbild av bibliotekarier 
som know-nothings, som jämt läser och hellre lever sitt liv genom fiktiva karaktä-
rer, och därför saknar kunskap om verkligheten och livet. Det finns också en fel-
aktig bild av yrket som okvalificerat, utan krav på kompetens eller utbildning, me-
nar hon, med anställda som mest svarar på enkla frågor så som var toaletten finns, 
eller  utför enkla och repetitiva uppgifter som att  låna ut och ta emot böcker.131 
Kompetens, och hur avancerade arbetsuppgifter karaktärerna har diskuteras mot 
slutet av denna uppsats, men redan innan en sådan undersökning är det ganska 
uppenbart att okunniga eller aningslösa är fel ord för det här gänget. Den roll de 
tilldelats som detektiver som ska klara av att lösa ett brott som polisen inte (ännu) 
lyckats lösa, passar inte riktigt ihop med know-nothing-bilden Posner nämner.

Organisationsförmåga
Ett annat ordningsbesläktat  drag är organisationsförmåga. Så säger till  exempel 
Karen Nash i samband med att hon berättar om sin Englandsresa att hon är en 
”[...] efficient and organized packer. Of course I'd made a list of all I'd need, but 
the most important thing was figuring out what books to bring. I had been plan-
ning this trip for six months, saving books as they came along.”132

Också Jordan Poteet i Do Unto Others gillar att strukturera, även när han för-
söker utreda brott: ”I needed to put my thoughts in order. I wrote down the names 
of everyone on Beta's list. It was the key to the mystery, I was sure. I also wrote 
down what questions remained, as far as I could see.”133 Av detta blir det hela fyra 
listor: en ”Questions about Beta”, en ”Beta's List”, en ”Board members not on 
list” och en med allmän information om mordoffret. Senare gör han också en ”Ti-
metable of events in Beta's life,” samt mordanteckningar som han tar fram och 
konsulterar och gör justeringar på.134

Karen avslöjades i citatet ovan som listanvändare, och det är också Kate Ivory 
i Oxford Exit. I hennes fall är listorna främst till för att bli rapporter till hennes ar-
betsgivare, men hon sparar en frispråkigare version av var för eget bruk.

1 3 0 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 185.
1 3 1 Posner, B. (2003), ”Know-It-All Librarians”, s. 112 och 117.
1 3 2 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, s. 9.
1 3 3 Abbott, J. (1994), Do Unto Others, ss. 104–105.
1 3 4 Abbott, J. (1994), Do Unto Others, ss. 108–112 och 141–142.
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En annan som gärna tar till listor är Aurora Teagarden, som vid ett tillfälle be-
rättar att hon gjort en av sina ”methodical little lists”.135 Hon skildras också öva sig 
framför spegeln inför en ”laboriously prepared lecture” hon ska hålla.136 Här hand-
lar det månne mindre om organisation och mer om att vilja vara förberedd. Dessa 
drag har dock vissa gemensamma beröringspunkter:  önskan att  ha saker under 
kontroll till exempel. Den som är organiserad och har saker under kontroll är ock-
så förberedd på att ta sig an vad som komma månde.

Lindsey Norris besitter dessa drag, i synnerhet de två senare. Hon beskriver 
sig själv (genom så kallad direkt karakterisering) som ”Ever the prepared librari-
an”.137 Också hon skildras förbereda inför saker vid olika tillfällen. Bland annat be-
skrivs hon ordna inför ett möte, och titta till personalen inför bibliotekets öppnan-
de en morgon. Trots att det tar emot ringer hon också upp sin före detta man, som 
hon inte talat med sedan deras skilsmässa, för att be honom om en rekommenda-
tion på en försvarsadvokat till sin väninna Beth. ”I got a name and then hung up 
on him. I don't think you're going to need it, but I wanted to be prepared,” förkla-
rar hon för Beth.138

Mest utpräglat förberedd av dem alla är Jacqueline Kirby. Det märks inte bara 
i hennes beteende, utan hon har också tilldelats ett karakteristiskt stående attribut: 
en ständigt närvarande handväska, som blir något av en symbol för hennes karak-
tär. Reiman noterar detsamma: ”The purse helps convey certain aspects of Jacque-
line's personality such as the fact that she always seems to be prepared.”139 Den in-
nehåller allt möjligt mer och mindre nödvändigt: smink, plåster, en sten, en fick-
lampa, en liten grön flaska med flytande vätska och senare även luktsalt, vita pil-
ler, garn och stickning. Hon har till och med en polisvissla, som också kommer till 
användning vid dödsfallet som inträffar. 

Äventyrslystnad
Under denna rubrik samlas ett flertal sidor hos karaktärerna som är svåra att samla 
under ett ord, men som kretsar kring samma kärna, och därför samlats under ge-
mensamt tema. I centrum finns mysteriet i det brott som begåtts och en fascination 
eller nyfikenhet för det, i kombination med ett visst mått av problemlösarglädje, 
spänning, våghalsighet och nöje.

1 3 5 Harris, C. (1990), Real Murders, s. 69.
1 3 6 Harris, C. (1990), Real Murders, s. 55.
1 3 7 McKinlay, J. (2011), Books Can Be Deceiving, s. 203.
1 3 8 McKinlay, J. (2011), Books Can Be Deceiving, s. 205.
1 3 9 Reiman, L. (2003), Solving the Mystery, s. 16.
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Nyfikenhet
”An inquiring mind is a prerequisite for a good librarian,” säger Helma i Miss Zu-
kas and the Library Murders, och pekar på en egenskap som är framträdande hos 
flera bibliotekarier i materialet: nyfikenhet.140

Citatet är i synnerhet talande för Helma själv, som framstår som särdeles nyfi-
ken. Bland alla orsaker och ursäkter litterära amatördetektiver har för att börja un-
dersöka brott på egen hand gör Helma så av ren och skär nyfikenhet. Hon har för-
visso också personlig koppling till  morden som skett  – det första inträffade på 
hennes arbetsplats, och hon har tidigare samtalat med båda offren på biblioteket – 
men nyfikenhet löper överhuvudtaget som en röd tråd genom bokens handling.

Det är förstås också denna nyfikenhet som gör att hon kan lösa mordgåtorna; 
dels med hjälp av en slumpartad, men nyfikenhetskopplad ledtråd, dels via meto-
diskt klurande över en kryptisk kod på en lapp skriven av mordoffret. Men också 
mer vardagliga ting präglas av Helmas nyfikenhet: 

Maybe she'd research crabbing today, if the library was back to normal. […] she mapped out a 
course of action, beginning with shellfish and crustacean identification guides in the 595s, 
then on to the 639.54s where the books on fishing were shelved. She might even look up the 
crabbing laws - for her own satisfaction, of course.141

Charlie Harris motiv för att börja luska i det mord som skett på lokala kändisen 
och framgångsrika deckarförfattaren Godfrey Priest  är  delvis  också nyfikenhet. 
Han har flera anledningar, där den mest uppenbara är att hans hushållerska ber ho-
nom göra det, för att i hemlighet hjälpa den ställföreträdande ordningsmakten, Ka-
nesha Berry, som råkar vara hennes dotter. Men i botten ligger även något annat, 
som får de andra skälen att framstå som ursäkter: ”[...] I couldn't help being curi-
ous about who had killed Godfrey and why.”142 Nyfikenhet alltså även här, och vad 
Charlie senare förklarar som en naturlig instinkt hos bibliotekarier: ”Librarians are 
trained to help find answers, and the identity of Godfrey's killer is an important 
question.”143

Charlie anser sig ha företräde till det potentiella bevismaterial han hittar: en 
mängd lådor fulla med material som offret skänkt till det arkiv Charlie arbetar i. 
Han börjar gå igenom materialet på egen hand för att se om det innehåller något 
matnyttigt, och gör det därigenom omöjligt för polisen att veta om han mixtrat 
med det. Han står ju själv inte heller över misstanke. Detta är inte enda gången 
han oavsiktligt försvårar arbetet för Kanesha, som var den han blivit ombedd att 
hjälpa. Det hindrar emellertid inte honom att fortsätta gräva, utan han blir bara för-
siktigare. Han får igen för detta senare, och Kanesha vet precis vilka medel hon 
ska använda. 

1 4 0 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 137.
1 4 1 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 20.
1 4 2 James, M. (2010), Murder Past Due, s. 118.
1 4 3 James, M. (2010), Murder Past Due, s. 227.
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”You know who did it [killed Godfrey], don't you?”
Kanesha regarded me for a moment. ”I do. I have a few more things to check, however, and 

I don't want you getting in my way again.” 
[---]
Not knowing was going to annoy me no end. I had a sudden suspicion that was why Kanes-

ha had told me she knew the killer's identity. If so, I supposed it was adequate payback for the  
annoyance I had caused her.144

Problemlösande
I Helmas fall  är  det  något  slags inneboende problemlösare i  kombination  med 
ovan nämnda besserwissertendenser som triggas när hon möter en like: polischef 
Gallant som avvisar hennes nyfikna frågor om mordet, och påtalar att hon dels 
inte har med saken att göra, och dels är okvalificerad för att reda ut brott. Hon gil-
lar inte alls när andra tycker sig veta bättre än hon – ens när det gäller ett område 
där de har utbildning och träning, och hon tvärtom inte har det. De klurigheter 
som mordet på hennes bibliotek innebär, och polischefens attityd, väcker en täv-
lingslust hos henne. Väninnan Ruth kommer på henne med att undanhålla bevis-
material för polisen och misstänker varför:

”Are you trying to get a jump on the police with this thing?”
”Certainly not. I don't see what harm there is in waiting a day or two.” She hesitated. ”Do  

you ever think the police seem overly proud of their training?”145

För Helma blir Gallants avfärdande en utmaning, som hon antar i hemlighet. Hon 
lyckas också lösa mordgåtan före polisen. Hon är då inte bara nöjd efter ett väl ut-
fört arbete, utan märkbart upprymd, även sedan hennes liv varit i direkt fara. Ruth 
noterar: ”[...] I'd say you look quite happy for all that's taken place around here la-
tely. You might even say you look like you've been enjoying yourself.”146

Claire Reynier känner sig liknande utmanad i The Stolen Blue, då dyrbara bib-
lioteksägda böcker blir stulna ur hennes bil. Hon känner sig ansvarig, och därtill 
förbannad på tjuven: ”She wanted to know who; the books had been in her truck 
in her care. The theft felt like a personal attack.”147 I jakten på böckerna drivs hon 
snart ut på svarta marknaden, för att fullt medvetet försöka köpa stöldgods – som 
förvisso rätteligen tillhör hennes bibliotek. Liksom hos Helma kan man då ana att 
något hos Claire samtidigt tänder till. Hon tillstår det också själv: ”She ought to be 
repelled be what she was doing, but she wasn't; she was excited.”148

När hon lyckas få tillbaka böckerna kan hon inte vara helt nöjd, eftersom tju-
ven kom undan, och problemet därmed inte helt lösts. Jakten på brottslingen fort-
sätter, med ett par ganska farliga situationer, som sätter fart på hennes adrenalin 
och hela henne, kroppsligen: ”Her senses were heightened. She was eating and 

1 4 4 James, M. (2010), Murder Past Due, s. 266.
1 4 5 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 146.
1 4 6 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 218.
1 4 7 Gieson, J. V. (2013), The Stolen Blue, sökfras: ”she wanted to know”.
1 4 8 Gieson, J. V. (2013), The Stolen Blue, sökfras: ”she ought to be”.
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sleeping less – hearing and seeing more. […] Her cheeks were flushed and her 
eyes were bright, even her hair seemed to have more body.”149

Även Edward George lever upp av sitt äventyr på Werner-Bok-biblioteket i 
Dewey Decimated. När allt är över och brottslingen fasttagen erkänner han: ”I feel 
five years younger and twice as sure of myself as I did just last week.”150 Här är det 
mindre en utmaning han antar, och istället ett undersökningsuppdrag han blir om-
bedd att utföra. Det är helt tydligt en uppgift som passar honom, och han beskriver 
den upprepat som ”intriguing.”151 Han känner sig också ”eager”,  ”amused” och 
”enjoying himself,” trots det grymheter föregår runt honom.152

Även Aurora Teagarden tycker att det som hänt henne är spännande: ”It had 
been horrible, but exciting, and the more hours separated me from the event, the 
more exciting and bearble it was becoming. [---] I wanted to say I felt more alive 
than I had in years; that finally something bigger than myself had happened to 
me.”153 Också situationen i hennes stad har ett drag av utmaning. Morden är tydliga 
efterapningar av historiska mord, och som för att kasta handsken säkert i rätt rikt-
ning drabbar de just medlemmarna i Real Murders-gruppen hon är aktiv i, anting-
en genom att de blir offer, eller antyds vara misstänkta. Aurora ser kopplingen ti-
digt: ”Someone had issued a challenge to whoever cared to take it up. 'Figure out 
who I am if you can, you amateur students of crime. [...]'”154 Trots att hon säger sig 
vara dels nyfiken av sig, och dels speciellt intresserad av verkliga mord, antar hon 
emellertid inte egentligen denna utmaning, även om hon för all del funderar myck-
et kring vem det kan vara. Därmed inte sagt att hon är passiv. Hon företar sig sa-
ker i utredningssyfte, men inte i samma utsträckning som många av de andra.

Våghalsighet
Som en förlängning av fascinationen inför mysterier visar bibliotekariedetektiver-
na också prov på våghalsighet, och för den delen också mod. Inte vem som helst 
ger sig efter en brottsling. Ofta börjar det tämligen oskyldigt, men samtidigt kan 
de knappast vara ovetande om hur farligt det de ger sig in på skulle kunna vara – 
de försöker ju överlista någon som bragt en annan om livet. Alla är förvisso inte 
kända mördare, men ingen av bibliotekarierna drar sig heller ur under vägs.

Lindsey och väninnan Beth till exempel ger sig efter någon de själva är över-
tygade om är en mördare, även om tanken säkert inte är att konfronteras med den-
na själv.  Det som börjar som oskyldigt letande efter ledtrådar och bevis, kräver 
dock snart en avsevärt högre insats. Liksom de andra detektiverna börjar de kom-
promissa med regler för att kunna ta sig förbi diverse hinder. I Lindseys fall inne-

1 4 9 Gieson, J. V. (2013), The Stolen Blue, sökfras: ”her senses were”.
1 5 0 Goodrum, C. A. (1988), Dewey Decimated, s. 244.
1 5 1 Goodrum, C. A. (1988), Dewey Decimated, s. 100.
1 5 2 Goodrum, C. A. (1988), Dewey Decimated, s. 44, 100 respektive 109.
1 5 3 Harris, C. (1990), Real Murders, ss. 50–51.
1 5 4 Harris, C. (1990), Real Murders, s. 37.
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bär hennes framfart som värst ett par lögner, något alla bibliotekariedetektiverna 
tar till vid något tillfälle, men flera av de andra är fullt redo att begå betydligt vär-
re regelbrott och till och med överlagda lagöverträdelser. För att vara en yrkes-
grupp som enligt vad som diskuterades tidigare beskrivits som regelryttare, får här 
medges en påtagligt flexibel inställning till både regler och lagar.

Israel Armstrong till exempel bryter sig in på någon annans ägor i jakt på be-
vismaterial, och får en ilsken hund efter sig. Jordan Poteet beträder, tillsammans 
med biblioteksassistent Candace olovligen privat skog på jakt efter bevis på od-
ling av hashplantor. På kuppen blir de beskjutna och får fly för livet. Därefter bry-
ter Jordan sig in i mordoffrets hus för att fortsätta leta bevis, och får som en följd 
mördaren efter sig. Denne följer honom hem och hotar hela hans familj till livet 
med pistol, om bevismaterialen inte överlämnas. En besökare med oturlig tajming 
blir skjuten, men överlever. 

Inget, i princip, får stå i vägen för bibliotekariernas jakt på sanningen. Ett par 
av dem riskerar till och med sina liv fullt medvetet genom att ge sig in i redan från 
början uppenbart  farliga situationer.  Kate Ivory till  exempel,  vet att  hon börjar 
komma mördaren för nära och ber en polis om hjälp. Denne tar henne inte på all-
var, men är trots det den som räddar livet på henne när hon tagit sig an mördaren 
på egen hand. Aurora Teagarden tar sig in i mördarens hus för att rädda sin bror,  
utan att ens stanna upp för att ringa polisen. Det kan tyckas dumdristigt, men är 
inte desto mindre modigt, eftersom hon vid det laget är fullt medveten om vem 
mördaren måste vara.

Man kan knappast anklaga dessa bibliotekarier för att vara regelstyrda, eller 
för att vara passiva tråkmånsar, vilket också har sagts tidigare om bibliotekarier. 155 
Tvärtom vill jag hävda en påtaglig äventyrslystnad, som ingen av dem utom möjli-
gen Charlie Harris tvekar inför att ge sig hän åt. Även han ger sig in i leken, sedan 
nyfikenheten vunnit övertaget.

Informationskompetens
Bibliotekariernas allra starkaste kort i rollen som detektiver är deras kompetens 
och vana av att hantera information. Som Jacqueline Kirby påpekar: ”[…] if the-
re's one thing we learn in my job, it's research. We deal with many fields; we don't 
know much  about  any one  of  them,  but  we do know where  to  go to  get  the 
facts.”156

Detta är också något som tydligt präglar källmaterialet. Bibliotekariedetekti-
verna är bra på att skaffa information, och när de sedan har den vet de också hur 
de ska hantera den: förstå vad den innebär och hur den kan användas. Tillväga-
1 5 5 Se tidigare avsnitt om Ordningsamhet, samt till exempel Cyrén, E. C. (2011),  Plocka löss och bestraffa  
mäktiga trollkarlar, s. 29; Rydbeck, K. (2004), ”Från arg tant med knut till farlig sexbomb”, ss. 6–7.
1 5 6 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 217.
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gångssätten skiljer sig emellertid en del, och det går inte alltid till riktigt som man 
skulle förvänta sig av en bibliotekarie i till exempel en referensarbetessituation – 
men så är det ju i dessa romaner detektivarbete snarare än bibliotekariejobb det 
handlar om. Det finns emellertid också paralleller. Framför allt är de både ihärdiga 
och kreativa i sina söksätt och -vägar.

Edward George i Dewey Decimated försöker få fram ledtrådar genom att un-
dersöka olycksplatsen (senare brottsplats),  tala med vittnen och utföra vad han 
kallar ett ”superficial research job upstairs” i biblioteket.157 Han använder sina kon-
takter och får tag på en expert på ”theft and faking and fraud” av biblioteksböck-
er.158 Han håller en drygt fyra sidor lång intervju med experten om hur sådant skul-
le kunna gå till, och vilka omständigheter som gäller för just sällsynta och dyrbara 
böcker. Det han får reda på ligger till grund för att han senare förstår bakgrunden 
till brotten som skett på Werner-Bok-biblioteket. 

Glynis Tryon i  Seneca Falls Inheritance vänder sig i sin tur till en advokat, 
och skaffar även fram bevis brevledes från en person på annan ort som hon är den 
enda att inse kan sitta på information. 

En tendens allmänt i böckerna är att skaffa fram information via informella 
kanaler: allmänt  prat,  spekulationer  kring de brott  som begåtts,  och inte  sällan 
skvaller. Charlie Harris i  Murder Past Due är en som använder sig i ganska stor 
utsträckning av skvaller. Främst handlar det om saker han får berättat för sig spon-
tant, men han uppsöker också skvaller aktivt.  Källan är ofta hans kollega Melba, 
som han beskriver som ”a prime source of information” eller Patty, biträdet i den 
lokala bokhandeln.159 Han för också själv vidare skvaller, även om han kanske inte 
själv skulle benämna det så. 

Hörsägen och skvaller präglar även Do Unto Others, där Jordan Poteet använ-
der samtal med karaktär av utfrågning som främsta sätt att få fram information. I 
hans fall går han ofta till den källa han verkligen är ute efter och ber personen be-
rätta, men han får också höra saker ryktesvägen. 

Sanningsfaktorn är sällan något problem i romanerna, och bibliotekariedetek-
tiverna lyckas i de flesta fall komma fram till vem brottslingen är oavsett, men i 
Israel Armstrongs fall framstår hans jakt på stulna biblioteksböcker emellanåt nå-
got farsartad (vilket är en del i vad som gör boken humoristisk på ett annat sätt än 
de andra romanerna). Han är väl snabb att dra slutsatser och anklagar flera gånger 
fel person. Ofta rör det sig om bristande underlag och knapp eller ingen informa-
tionssökning, men åtminstone vid ett tillfälle är det också som en direkt följd av 
information (skvaller) han mottagit utan att ifrågasätta källan och dennes motiv:

”The word on the street is that the council stole the books themselves so that they could close  
the mobile library and–” [---] 

1 5 7 Goodrum, C. A. (1988), Dewey Decimated, s. 199.
1 5 8 Goodrum, C. A. (1988), Dewey Decimated, s. 160 ff.
1 5 9 James, M. (2010), Murder Past Due, s. 197.
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”And who exactly have you been talking to?” George asked, with a certain tone, a tone that 
carried a clear but unvoiced clause at the end of the sentence, a persistent, silent clause, it se-
emed to Israel, and which rang out clear and quiet at the end of most statements and sentences 
in the north of Ireland and which said, if you listened to it very carefully with English ears,  
”you idiot”. 160

Israel är också en av de bibliotekariedetektiver som i slutändan inte lyckas lista ut 
vem brottslingen är, utan att situationen utvecklar sig själv. 

Samtidigt finns i romanerna gott om exempel på källkritiskt tänkande och för-
farande, bland annat hos Kate Ivory i Oxford Exit, som beskrivs ifrågasätta källor 
och dubbelkolla sådant hon tagit del av. Inte heller nyss skvallerstämplade Charlie 
är helt okritisk, utan väger källor och dubbelkollar: 

I connected to the library's online catalog and searched for Godfrey's name. I wanted to check 
the publication dates for  his books.  The library should have all  of them in the collection 
because he was a local writer.

No doubt Godfrey had a website that provided the information, and I would check that la-
ter. But I preferred the information from the catalog – it was probably more accurate than the 
website.161

Glynis Tryon i Seneca Falls Inheritance går tillbaka och ifrågasätter ett vittne och 
det bevis och vittnesmål han gett.

She took the jewel boxes over to his desk, set them down, and lifted the lids. After finding the 
itimized jewelry list in the side pocket of one, she removed Rose Walker's list from her own 
purse.

Spreading the two lists out on the desk side by side, she bent over them [---]
”Mr. Sheridan,” she said, hoping her voice wasn't shaking, ”is all Rose Walker's jewelry 

here – everything she left with you?”
”Yes. Yes, of course it is.”
”Then where are the missing items? The valuable jewelry that isn't in those boxes? The pie-

ces appearing on her list, which you both signed. They're not on the list you had in your safe,  
the one with your signature – only your signature. Where are they?”162

Moderna informationsvägar
Glynis har annars år 1848 helt andra förutsättningar än de andra, som letar brotts-
lingar 100-150 år senare. Ändå är skillnaderna inte så fantastiskt stora som man 
skulle kunna tänka sig, ens jämfört med de nyaste böckerna i källmaterialet.  Mo-
dernare teknik, så som till exempel datorer och internet, är långt ifrån det primära 
medel bibliotekariedetektiverna använder sig av vare sig på arbetet eller när de ag-
erar detektiver. Få av dem beskrivs överhuvudtaget använda tekniska hjälpmedel 
av det slaget. 

Teknikutvecklingen kan trots det följas i böckerna, som utgivningsmässigt är 
spridda över 40 år, en period under vilken det skett en relativt stor förändring av 
bibliotekarieyrket, i synnerhet med avseende på den tekniska utvecklingen gene-

1 6 0 Sansom, I. (2006), The Mobile Library, ss. 188–189.
1 6 1 James, M. (2010), Murder Past Due, s. 216.
1 6 2 Monfredo, M. G. (1992), Seneca Falls Inheritance, ss. 212–213.
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rellt i samhället. I de äldre romanerna, inklusive ovan nämnda Seneca Falls Inhe-
ritance, används av förklarliga skäl inte internet eller datorer i någon utsträckning, 
medan romanerna från början av 90-talet och framåt skulle kunna ha, kanske rent 
av borde ha, en miljö präglad av denna teknik. Speciellt intressant är perioden i 
mitten av 90-talet då många bibliotek gick över från kortkataloger till datoriserade 
och nätbaserade bibliotekskataloger. I samband med detta skifte ges en chans att 
se karaktärernas inställning till ny teknik, liksom eventuella tendenser till bakåt-
strävande eller nyfikenhet inför att lära sig nytt i allmänhet.

Kate Ivory är en av dem som anammat datortekniken och använder sig av den 
även i sitt andra arbete som romanförfattare. I Oxford Exit – utgiven 1994 – miss-
tänker Bodleian-bibliotekets säkerhetsavdelning att någon stjäl böcker från univer-
sitetsbiblioteken, och Kate anställs av sin bekant Andrew för att försöka lista ut 
vem tjuven är. Han beskriver uppdraget och bekräftar samtidigt hennes tekniska 
färdigheter: 

We believe that someone is hacking into the Libraries Computer System and altering records.  
You'd be ideal to look into it for us: you were there when the system was first set up, you re-
member how to catalogue – oh yes, you do, Kate – and then you're so good with computers.163

Vid tiden hade Bodleian redan haft en gemensam databas för flera av biblioteken i 
Oxford, sökbar för collegestudenter, anställda akademiker och biblioteksbesökare 
så länge som fem år. Datorerna och databasen blir en del av brottsplatsen, då det 
inte bara handlar om att någon tar böcker från hyllan och olovligen vandrar iväg 
med dem, utan även katalogposterna till respektive bok försvinner. Datorerna och 
katalogen blir därför också var Kate måste leta efter sin brottsling, vilket sker i en 
utsträckning som präglar hela romanen.

Intressant  som jämförelse är att  ytterligare två av romanerna är utgivna år 
1994. Sinsemellan skildrar de olika faser i utvecklingen. I bibliotekschef Jordan 
Poteets arbete i  Do Unto Others nämns överhuvudtaget inga datorer. Bellehaven 
Public Library, som är biblioteket i Miss Zukas and the Library Murders, står i sin 
tur precis på tröskeln till datoreran, och chefen där undersöker möjligheterna ge-
nom att träffa olika leverantörer. 

Bland de böcker som är utgivna efter 1994 är nästa bok i kronologisk utgiv-
ningsordning – The Stolen Blue, som återkommer nedan – från år 2000, samma år 
som Kathrine C. Adams skrev detta: 

In recent years, digital technology has transformed how librarians identify, collect, and orga-
nize information. Librarians are increasingly associating themselves with computers rather 
than with books, with data rather than with knowledge. Many graduate library programs (in-
cluding my alma mater, the University of California, Los Angeles) have recently dropped the 
word "Library" from their program titles and have renamed the area of specialization ”Infor-
mation Studies”.164

1 6 3 Stallwood, V. (1994), Oxford Exit, s. 20.
1 6 4 Adams, K. C. (2000), ”Loveless Frump as Hip and Sexy Party Girl”, ss. 287–288.
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Det hon beskriver känns dock, med undantag för just The Stolen Blue, inte igen i 
romanerna skrivna därefter. Datorer och internet förekommer förvånansvärt spora-
diskt, till  och med i de senast skrivna. I  Murder Past Due  från 2010 använder 
Charlie Harris internet vid ett par tillfällen. Desto mer nytta har han av kunskap 
han i egenskap av arkivarie har om äldre teknik, i det här fallet datorer som kräver 
DOS-kommandon och disketter. Via dessa hittar han viktig information för sitt 
fall. Annars är det enstaka internetsökning och e-post som nämns i de nyare böck-
erna. I den senast utgivna, Killer Librarian från 2012, utnyttjas inte digitala infor-
mationsvägar och hjälpmedel överhuvudtaget. 

Också Lodin noterar frånvaron av datorer som arbetsredskap i sitt källmateri-
al. Hon tror delvis att det beror på att en stor del av hennes romaner är skrivna före 
år 2000, men nämner också att det kan bero på att författarna har en nostalgisk syn 
på bibliotek, och därför beskriver dem som de själva upplevde dem i sin barn-
dom.165 Detta borde i så fall rimligtvis gälla främst författare som inte själv jobbat 
på bibliotek sedan dess, men det är spekulationer.

Undantaget i mitt material är Claire Reynier och The Stolen Blue, från 2000. 
Boken är sex år nyare är Oxford Exit. Medan Kate främst använde sig av datorer 
med bibliotekets katalog och interna funktioner, använder sig Claire i desto större 
utsträckning av internet.  Avsikten är att  försöka spåra upp de donerade böcker 
som blivit stulna ur hennes bil:

After she'd contacted everybody she could think of, she went to BookFinder.com to search all 
the Web sites where out-of-print books were bought and sold even though she didn't expect  
the books to surface so soon. […] It used to take initiative to track down a rare book, but now 
it could be done with a click of the keys. When Claire searched for a first edition of The Bra-
ve Cowboy, however, she didn't find a single copy.166

Hon konsulterar sedan webbsidan BamBam, där bibliotekarier kan anmäla stulna 
böcker. Hon besöker forum som rec.arts.books och Dejanews, men ger sig inte 
där: hon försöker också få kontakt med tjuven genom att listigt lämna lockbete på 
en lämplig sajt, vilket dessvärre inte leder till något. I slutändan hör tjuven av sig 
e-postledes till  en av Claires bekanta som köper och säljer antikvariska böcker. 
Utbytet sker anonymt via post och de har inte möjlighet att ta fast tjuven – vid det 
här tillfället. 

Kreativiteten inför att  få fram ledtrådar och information som skulle  kunna 
vara bevismaterial  är stor bland bibliotekariedetektiverna.  Andra sätt  de nyttjar 
jämte modern teknik och utfrågning av medmänniskor, är att  undersöka offrets 
tillhörigheter, offrets eller den misstänktes bostad och förstås genom att konsultera 
böcker.

1 6 5 Lodin, B. (2005), "Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?”, ss. 38–39.
1 6 6 Gieson, J. V. (2013), The Stolen Blue, sökfras: ”contacted everybody”.
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Böcker som hjälpmedel
Även när informationssökningen sker med ändamålet att lösa brott, snarare än för 
att hjälpa en låntagare ligger böcker nära till hands som hjälpmedel. Lindsey Nor-
ris konsulterar till exempel barnböcker (publicerade i mordoffrets namn) och Jor-
dan Poteet tar hjälp av Bibeln.

Claire Reynier hittar också en avgörande ledtråd och möjligt bevismaterial i 
just en bok. Bland de nyligen donerade böckerna som stals från hennes bil fanns 
en utan direkt värde pengamässigt, som Claire blivit nyfiken på. Alla exemplar i 
regionen verkar dock vara försvunna, förmodat stulna. När hon äntligen får tag på 
boken hittar hon en viktig ledtråd i den:

It wasn't what Claire expected to find, and it wasn't in [the author's] writing, but the message 
was there in the dedication. She read it once to herself and once again out loud to Anthony. 
”'This book is dedicated to my amanuensis Kathleen Geraty; to the light of my life, our daugh-
ter Mariah, and to my friend in the time of need, Burke P. Lovell.' That explains it,” Claire  
said.167

Som läsintresserade människor – bibliofiler  – som arbetar med böcker är det lätt 
att ta till  sådana när information ska hittas,  men många av bibliotekarierna har 
också stor nytta av kunskap de redan tidigare fått via läsning, alltså genom att vara 
belästa. Aurora Teagarden är en av dessa, och i hennes fall handlar det om fakta-
böcker om kända mord. När hon har olyckan att påträffa en av sina bekanta död 
verkar situationen obehagligt bekant:

I thought about what I'd just seen. I wasn't thinking about Mamie being dead, about the reality 
and finality of her death. I was thinking about the scene that had been staged, starring Mamie 
Wright as the corpse. The casting of the corpse had been deliberate, but the role of the finder  
of the body had by chance been taken by me. The whole thing was a scene deliberately staged 
by someone, and suddenly I knew what had been biting at me underneath the horror.168

Mördaren, eller som det ska visa sig: mördarna, har efterapat ett känt mord, och 
det är dessutom bara det första av flera som kommer att inträffa. Real Murders-
gruppen och Aurora får plötsligt användning för sina kunskaper på ett oväntat och 
otrevligt sätt.

Ofta är det annars deckarkunskaperna som kommer till användning, som till 
exempel hos Jacqueline Kirby, som genom mordmysterier lärt sådant som gör att 
hon vid det mord som sker kan tänka efter viss logik. På så vis kan hon avfärda te-
orierna som de andra som klurar tillsammans med henne är inne på:

Forget the subtleties and the ingenious theories. I've read the classic thrillers myself, and I  
know all the variations. I've admired the ingenuity of the author even while I questioned his  
basic premise. Because a dying man is not at his keenest intellectually, I question whether he  

1 6 7 Gieson, J. V. (2013), The Stolen Blue, sökfras: ”Claire expected to”.
1 6 8 Harris, C. (1990), Real Murders, ss. 26–27.
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could go through the tortuous deductions that mystery writers attribute to him, in order to pro-
duce a cleverly confusing message.169

Den lösning de söker bör därför vara mycket enklare än vad de andra är inne på, 
menar hon. Och så är det förstås. Hon lyckas till slut lista ut vad som hänt vid 
mordet och komma fram till vem den faktiske mördaren är i ett lite lurigt scenario. 

Efteråt tillskriver hon också sin framgång till böcker och läsning som en själv-
klarhet: ”I know, there are some librarians who regard books as little boxes to be 
arranged and classified and rebound from time to time; but you'd be surprised how 
many of us actually read the darned things!”170 Hon har, liksom bland andra Helma 
Zukas, en vana att även utanför arbetstid kolla upp och läsa på om allt möjligt som 
kommer i hennes väg: ”Once a librarian, always a librarian”, förklarar hon.171 På 
den vägen är hon, i likhet med många av de andra bibliotekariedetektiverna, full 
av vad hon kallar värdelöst vetande. Kunskaperna kommer väl till pass i nödsitua-
tioner som mord innebär, och skulle därför möjligen hellre kallas praktisk allmän-
bildning, och rent av avancerad sådan. Utöver att vara behändigt användbara bi-
drar kunskaperna också till en bild av bibliotekarierna som intellektuella och bok-
ligt bildade, för att återknyta till tidigare upptagna trådar.

Även Glynis Tryon i Seneca Falls Inheritance vänder sig till skönlitterära fö-
regångare för hjälp. Hon konsulterar vid mer än ett tillfälle Edgar Allen Poes hjäl-
te C. Auguste Dupin i The Murders in the Rue Morgue, skriven bara några år före 
Glyins eget äventyr utspelar sig. Denna kortroman anses ofta vara grunden för den 
moderna detektivberättelsen, med Dupin som förlagan till  den skarpsinnige och 
intellektuelle  amatördetektiven.  Han satte  sig,  liksom Sherlock Holmes  senare, 
helt enkelt ner och resonerade sig fram till lösningen med hjälp av analytisk, ratio-
nell logik och slutledningsförmåga.172 Liksom flera av detektiverna i källmaterialet 
tog han själv också böcker till hjälp, berättar Filstrup i sin artikel: ”It is by vast re-
ading, not by contact with his fellows, that Dupin makes a study of crime.” 173 Gly-
nis tar Dupin som förebild när hon känner sig osäker:

The Murders in the Rue Morgue; that was the one. She found the passage: detective C. Augus-
te Dupin explaining, ”There is such a thing as being too profound. Truth is not always in a 
well. In fact, as regards the more important knowledge, I do believe that she is invariably su-
perficial.”

She placed the book back beside its companions. The passage had reassured her. The an-
swer to the puzzle of the two lists, and the two murders, could indeed be as simple as she 
thought.174

1 6 9 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 203.
1 7 0 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, ss. 217–218.
1 7 1 Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 154.
1 7 2 Öhman, A. (2002), Populärlitteratur, s. 24 f. 
1 7 3 Filstrup, J. M. (1978), ”The Shattered Calm: Part I”, s. 321.
1 7 4 Monfredo, M. G. (1992), Seneca Falls Inheritance, s. 210.
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Dessvärre är det emellertid inte riktigt så rättframt i Glynis fall, och hon får fel 
man häktad för morden, vilket enbart kommer till daga då ett ovilligt vittne till 
slut träder fram. Men ”the puzzle of the two lists”, som är en juvelstöld, är den 
häktade  mannen  åtminstone  skyldig  till.  Den verklige  mördaren  lyckas  Glynis 
också hitta senare med hjälp av just logisk resonerande. Det krävs dock lite mer 
aktiva efterforskningar än Dupin klarade sig med.

En underhållande parentes i sammanhanget är att den hjälp bibliotekarierna 
tar sig via böcker i ett par fall sker lite mer bokstavligen än vad man annars skulle 
förvänta sig. Israel Armstrong tar till exempel handgripligen till böcker som va-
pen, och kastar bland annat ett inbundet exemplar av  Brick Lane mot sin fiende 
(en stor, fet kyckling), och Harry Potter and the Half-Blood Prince har han hjälp 
av vid ett inbrott, då han behöver krossa en ruta. Också Lindsey och Beth har hjälp 
– räddas till livet – av en bok rent bokstavligt, då kollegan Ms. Cole slår sin älska-
de och praktiskt tunga  Oxford English Dictionary i huvudet på mördaren, så att 
denna oskadliggörs.

Oavsett  sätt  och hjälpmedel  kan konstateras att  bibliotekariedetektiverna är 
dugliga när det gäller att skaffa fram information som kan vara behjälplig som led-
trådar eller till och med bevis. Det är också en förmåga bibliotekarier och detekti-
ver har gemensamt. Reiman observerar denna koppling i sin uppsats om bibliote-
kariedetektiver: 

[…] librarians are experts at identifying and accessing information. In fact, to witness sleut-
hing at its finest, a person needs to look no further than the reference desk of a library. When 
these skills are applied in settings beyond the walls of the library, the librarian passes as a per-
fectly convincing detective.175

Filstrup är av samma åsikt: ”Since the sleuth embodies the reasoning intellect, the 
primum mobile in the true detective story, there is the greatest feeling for the libra-
rian's vocation when that librarian performs as investigator. It is a rare marriage of 
professions.”176

Slutledningsförmåga
Vändande och vridande på fakta, lögner, bevis och ledtrådar är något en detektiv 
måste vara bra på för att kunna överlista boven och lösa brottet. Bibliotekarierna 
är också duktiga på detta, och har som hjälp ett antal praktiska egenskaper, däri-
bland öga för detaljer och förmåga att överblicka och förstå den information de får 
tillgång till.

Ofta är det småsaker i sammanhanget, kanske något som inte stämmer, något 
som avviker från mönstret, som väcker bibliotekariedetektivens nyfikenhet. Så är 
det till exempel en till synes obetydlig detalj som får Karen Nash att börja miss-

1 7 5 Reiman, L. (2003), Solving the Mystery, ss. 21–22.
1 7 6 Filstrup, J. M. (1979), ”The Shattered Calm: Part II and III”, s. 392.
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tänka att mannen hon hittade död i en fåtölj på pensionatet där hon bor inte dog en 
så oskyldig död som skenet lät antyda. Hon får höra att mannen inte gillade Win-
nie the Pooh, vilket hon tycker är märkligt, då det var just den bok han hade i han-
den när hon fann honom. Det får henne att leta upp boken, och i den hitta en an-
teckning som mannen måste ha gjort – den kan knappast vara gjord av bokens 
ägare,  resonerar  hon,  eftersom det  handlar  om en förstaupplaga,  och en sådan 
knappast är ett ställe en boksamlare gör tillfälliga anteckningar på. Det visar sig 
också mycket riktigt vara en ledtråd till, om inte vem, så vad som mördade man-
nen.

Helma Zukas håller på att drivas till vansinne av ett envist litet klickljud som 
hon hör på vad hon tror måste vara en telefonsvarare, när hon ringer ett nummer 
där ingen någonsin svarar. Numret har hon fått från en kombination av kryptiska 
siffror på en lapp som mordoffret lämnat efter sig, och Helma tror att det kan vara 
ett telefonnummer.  När hon senare är hemma hos sin chef gör hon en oväntad 
upptäckt: 

From farther down the living room wall, a metallic click sounded. A very familiar click. Metal 
against metal, followed by a swishing noise.  Helma leaned forward.  On the table ten feet 
away, between a Greek vase and a large crystal figure of a stag, stood an apparatus of descen-
ding chutes which held silver balls the size of marbles. […] The balls hitting together made 
the same click they'd heard on the phone. The recording or whatever it was on the telephone 
had been made in this house.177

Edward George är ytterligare en med öga för detaljer. I ett bibliotek med tusentals 
böcker och handskrifter lyckas han lista ut att det som inte ser ut att vara stöld – 
eftersom inga böcker kan bevisas ha försvunnit – trots allt är det. Ingen har bara 
förstått det tidigare, eftersom böckerna finns på plats och verkar vara äkta. Vad 
tjuven har gjort, förstår Dr. George efter att ha undersökt ett antal böcker, är att 
stjäla böckerna, men ersätta dem med samma titlar: oförfalskade, men i betydligt 
sämre skick – och stoppa skillnaden mellan försäljning och köp i egen ficka.

Förmågan att kunna skilja ut viktiga detaljer och sätta dem i ett större sam-
manhang, att se mönster och hur saker hänger ihop, hjälper bibliotekariedetekti-
verna att hela tiden ta sig vidare, och till slut oftast lösa gåtan. Det finns trots det 
ett par som inte riktigt når hela vägen fram. Israel Armstrong till  exempel som 
nämnts tidigare, och Charlie Harris, som varit för blint lojal mot sin vän för att 
kunna se sanningen. Kate Ivory hinner inte heller hela vägen fram i sitt klurande, 
och har turen att överleva sin situation enbart genom att fler – polisen; den profes-
sionella rivalen – förstår vad som pågår. Slutledningsförmåga har de dock använd-
ning för under hela jakten för att kunna gå vidare. 

1 7 7 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 195.
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Kompetens
Flera aspekter som avhandlats ovan har på olika sätt med bibliotekariernas kom-
petens att göra: informationssökning och -vägning, hur beläst en person är, liksom 
förmågan att arbeta metodiskt för att kunna få fram den information som behövs. 
Det här kapitlet tittar mer övergripande på de bilder som målas av bibliotekarierna 
och deras yrkesutövning, inklusive sådant som vilka arbetsuppgifter de utför, på 
vilken nivå dessa är, och vilken utbildning de tilldelats. Detta för att miljö och fy-
sisk omgivning potentiellt kan, som beskrevs i teorikapitlet, erbjuda ytterligare in-
sikter om karaktärerna. Samtidigt säger det också något om författarens uppfatt-
ning om yrket.178

Bibliotekarien på arbetet
Bibliotekarier i sin professionella funktion är inte primärt vad dessa detektivroma-
ner handlar om, men det finns trots det passager som beskriver flera av dem på 
sina respektive arbeten.  Hur mycket och hur ingående varierar från bok till bok. 
Arbetets art skiljer sig också avsevärt, helt enkelt för att karaktärerna har olika 
tjänster och arbetar på olika sorters bibliotek. Medan Lindsey Norris och Israel 
Armstrong båda är chefer på folkbibliotek har Lindsey en hel stab och en stor 
byggnad att hålla ordning på. Israel ansvarar istället för en bokbuss, dess förare 
och sig själv. Båda har bibliotekarieutbildning, men Lindseys framstår som mer 
seriös.  Israel  har  knappt  någon  dokumenterad  bibliotekarieerfarenhet,  medan 
Lindsey kan skryta med att ha varit arkivarie på Beinecke Rare Book and Ma-
nuscript Library vid Yale. Israel framställs överhuvudtaget inte som särskilt kom-
petent där han flackar runt på landsbygden och jagar försvunna böcker utan större 
framgång.

Överhuvudtaget är det ett välutbildat gäng, även om inte riktigt alla har biblio-
tekarieutbildning. Några har någon annan form av ospecificerad högre akademisk 
utbildning, så som till exempel Glynis Tryon som i början av 1840-talet studerade 
vid Oberlin College; ”the first four-year institution to admit women students.”179 
En första utbildning specifikt för bibliotekarier kom först 1887 då Melvil Dewey 
grundade  the  School  of  Library Economy vid  Columbia  College  i  New York 
City.180

Om Kate Ivory, Edward George och Charlie Harris nämns inte vilken utbild-
ning de har, men de framstår som trovärdiga bibliotekarier trots det. Kate känns 
mer tillfällig som bibliotekarie, rekryterad för ett specifikt uppdrag som hon är. 
Till vardags är hon egentligen författare, men hon är duktig på det hon anlitas för 
och är snart boktjuven hack i häl. Charlie i sin tur är arkivarie och katalogisatör på 

1 7 8 Rimmon-Kenan, S. (2002), Narrative Fiction, ss. 66–67.
1 7 9 Monfredo, M. G. (1992), Seneca Falls Inheritance, s. 64.
1 8 0 Dickinson, T. E. (2003), ”Looking at the Male Librarian Stereotype”, s. 104.
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Athena College Library, och dessutom volontär på stadens folkbibliotek. Hans ar-
betsuppgifter kräver både kunskap och erfarenhet:

This morning I intended to spend my time cataloguing. I retrieved the truck of books I'd been 
working on and pulled the next book to catalog. After logging in to the cataloguing module of 
our integrated library system (or ILS, in library parlance), I began to examine the book. Part 
of a collection of nineteenth-century medical books, this particular volume was an 1807 treati-
se on midwifery by Thomas Denman. The binding was in excellent condition, but I opened  
the book with great care, as always. [---]

I turned to the computer and called up the record I had previously downloaded into our sys-
tem from a bibliographic utility. All the basics were there – title, publisher, date, and so on – 
and I added the notes to identify the copy in hand.181

Edward George sedan, är doktor och har en karriär vid Yale bakom sig. Han be-
skrivs som en ”distinguished librarian”, och ska vid något tillfälle ha gett en ”in-
augural adress,” vilket inte är alla förärat.182 Han är nu pensionerad och skildras i 
boken istället när han blir anlitad av sin vän vid Werner-Bok-biblioteket för att lis-
ta ut vad som ligger bakom anonyma hotbrev mot stället.

Claire Reynier arbetar även hon med böcker som är sällsynta, gamla och inte 
sällan dyrbara. Trots att hon inte egentligen skildras så mycket i sitt vardagliga ar-
bete är det tydligt att hon är både kunnig och erfaren:

Claire checked each book against the inventory and placed it in a box cushioned with bubble 
wrap. After she filled a box, she taped it shut with clear sealing tape, numbered it, and labeled 
it. A book she thought particularly interesting or valuable went into a separate box to show her 
colleagues, since the remainder of the collection was likely to sit in backlog until it could be  
cataloged.183

She wrapped the most valuable Hillerman, a first edition of his first mystery, The Blessing  
Way, signed before his angular signature had been smoothed out by years of signings. That 
book had a miniscule first printing, and Claire had recently seen one in mint condition priced 
at two thousand dollars.184

Claire har relevant utbildning och en chefstjänst som innebär ansvar för bibliote-
kets bestånd och utvecklingen av det. Jennifer Burek Pierce, som granskat två fall 
av bibliotekarierepresentationer i artikeln ”Professional Reading? Or the Case of 
Librarian Detectives in Mystery Fiction,” anser henne vara ett positivt exempel på 
bibliotekarierepresentation:

In creating the character of Claire Reynier, [author] Van Gieson begins to modify stereotypes 
of library professionals presented in popular fiction. This character calls attention to the need 
for education and intellectual acumen in order to solve information problems, and the series 
featuring her gives some attention to the behind-the-scenes work done in libraries.185

1 8 1 James, M. (2010), Murder Past Due, ss. 14–15.
1 8 2 Goodrum, C. A. (1988), Dewey Decimated, s. 43 respektive 68.
1 8 3 Gieson, J. V. (2013), The Stolen Blue, sökord: ”cushioned”.
1 8 4 Gieson, J. V. (2013), The Stolen Blue, sökfras: ”first mystery”.
1 8 5 Pierce, J. B. (2005), ”Professional Reading?”, s. 21.
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Som motexempel tar Pierce Aurora Teagarden, som även i mitt material är en av 
de svagare bibliotekarierepresentationerna, bland annat för att hon tilldelats mind-
re avancerade arbetsuppgifter. Pierce avfärdar henne som en ytligt beskriven stere-
otyp: 

While the Teagarden books sometimes offer a degree of versimilitude in acknowledging that 
the field is dominated by women and that budgets are strained, the development of Roe's cha-
racter and profession draws heavily on stereotypes of the librarian.186

Att bli bibliotekarie var enligt Aurora en livsdröm, men trots detta faktum är hon, 
påpekar Pierce, dåligt bekant med yrket. Hon skildras utföra främst enklare sysslor 
som att sätta ut böcker, damma hyllor, laga böcker och utföra andra obetydliga 
uppgifter. Hon avbildas aldrig i referensdisken, eller ta hand om boksamlingarna, 
katalogisera eller göra efterforskningar till svåra förfrågningar. Samtidigt är perso-
nalen också enligt Aurora ”too small for much specialization”.187

En annan  bibliotekarie  att  kommentera  i  det  här  sammanhanget  är  Karen 
Nash. Karen är chef för Sunshine Valley Public Library, men befinner sig i roma-
nen på semester i London, England. Hon är i min mening inte stereotyp så som Pi-
erce anser Aurora Teagarden vara, men känns ändå lite tunn som bibliotekarie, 
och i synnerhet som chef. Hon har förvisso svårt att koppla bort arbetet helt under 
resan och ringer för att titta till sina anställda, men samtalen är lika mycket en fö-
revändning för att prata privata saker med sin anställda och väninna Rosie. 

I övrigt berättas att Karen har som ansvarsområde att beställa in böcker för 
hösten, och beskrivs sätta upp böcker på hyllorna, men det är svårt att bedöma hu-
ruvida hon är kompetent i relation till sin tjänst. Tydligt är emellertid att hon är väl 
beläst och bra på att omsätta sin kunskaper i praktiken, vilket antyddes även ovan i 
kapitlet om karaktärernas slutledningsförmåga.

Bibliotekarien som författare
En annan som granskat bibliotekarierepresentationer i litteratur, och därtill skön-
litteratur författad av bibliotekarier, är Julie Still. I sitt paper ”Reading Between 
the Lines: Librarians as Authors of Fiction” tittar hon i synnerhet på två författare: 
Jayne Ann Krentz, och Miriam Grace Monfredo, där den senare är författare till 
bland annat Seneca Falls Inheritance som ingår i denna uppsats källmaterial. Still 
innefattar alla Monfredos sex romaner om Glynis Tryon, och finner dem fyllda av 
situationer och små problem som möter bibliotekarien i dennes vardag. Hon tar 
som exempel eftersläpande katalogisering av nyanlända böcker och frågor kring 
urval i beståndet.188 I  Seneca Falls Inheritance är det då i synnerhet en bok det 
handlar om, Charlotte Brontës Jane Eyre som vid tiden ansågs kontroversiell:

1 8 6 Pierce, J. B. (2005), ”Professional Reading?”, s. 19.
1 8 7 Harris, C. (1990), Real Murders, s. 143.
1 8 8 Still, J. (2005), ”Reading Between the Lines”, s. 8.

60



Earlier in the year newspapers had reported that the author of Jane Eyre was the daughter of 
Yorkshire clergyman. Thus the book had created a sensation. ”Offends the sensibilities, the 
standards,” Glynis remembered a Boston reviewer writing. Imagine, a story of love and pas-
sion, written by a woman.

She couldn't keep it in the library, people were handing it back and forth so fast. But some 
few in town, the Reverend Magnus Justine for one, questioned her judgement in allowing such 
a book on the library shelves to begin with.189

Också Overmier & Taylor skriver om Glynis och hennes skapare i ”Tracking Mi-
riam Grace Monfredo Through Herstory, Librarianship, and Sleuthing.” I artikeln 
granskar de serien ur ett historiskt perspektiv och finner att Monfredo, som också 
är historiker, beskriver amerikanska biblioteksförhållanden verkningsfullt för den 
aktuella tiden, även om Glynis får sägas vara ovanlig som kvinna i ett då mansdo-
minerat yrke. Seneca Falls bibliotek är ett så kallat ”social library”, en föregångare 
till dagens folkbibliotek. Motsvarande dagens bibliotekarie hade dessa en ”careta-
ker to manage and protect [the books].” Det är troligt att arbetsuppgifterna gene-
rellt  skiljde sig mycket från dagens, men saker som att  låna ut och organisera 
böcker, katalogisera och hjälpa till att hitta svar på diverse frågor känns igen.190

Liksom vilka böcker som bör finnas i beståndet är ett motsvarande beständigt 
diskussionsområde gallring, något som tas upp i Miss Zukas and the Library Mur-
ders. Där ifrågasätter Helma Zukas sin chefs princip för detta, sedan han bett per-
sonalen låta honom hantera den uppgiften på egen hand:

Helma wouldn't have interfered if Mr. Upman actually did withdraw old books, but his met-
hod was haphazard, totally inefficient.

Helma's own system was simple and effective. She checked the due dates on the slip inside  
the book cover. If the book hadn't been checked out in three years and had no redeeming va-
lue that she could discern, out it went.191

Hon skildras i referensdisken där hon får diverse uppgifter, däribland klurigare 
och enklare frågor om så väl italienska skulptören Benvenuto Cellini, som var bib-
liotekets toaletter finns. Därefter har hon inre tjänst:

[She] wasn't scheduled for reference duty again that day, so she settled at her desk in the 
crowded workroom with last month's statistics on the number and kinds of reference questions 
the librarians had answered, and prepared to tally the columns of hatch marks. Mr. Upman 
would then pass the figures on to the library board, using them as evidence for badly needed  
new reference books.192

Hennes arbetsuppgifter är varierade och speglar att hon varit anställd vid samma 
bibliotek en längre tid.  Hon framstår  som lojal  och kompetent,  och kunnig på 
många olika områden. 

1 8 9 Monfredo, M. G. (1992), Seneca Falls Inheritance, s. 16.
1 9 0 Overmier, J. & Taylor, R. H. (2004), ”Tracking Miriam Grace Monfredo Through Herstory, Librarianship, 
and Sleuthing”, ss. 202–203.
1 9 1 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 23.
1 9 2 Dereske, J. (1994), Miss Zukas and the Library Murders, s. 58.
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Ytterligare en som framstår som kompetent är Edward George. Mannen som 
skapat honom; Library of Congress-anställde bibliotekarien Charles A. Goodrum, 
skriver i en artikeln ”Murder and Intrigue Stalk the Werner-Bok Library” om an-
ledningen till varför han ville skriva detektivserien, vars första del gavs ut 1977. 
Som hängiven ”mystery buff” var han frustrerad över att det helt saknades roma-
ner med bibliotekarier som detektiver, när de så ofta annars förekom i bakgrunden 
i böckerna som behjälpliga med att skaffa fram information åt detektiven i cen-
trum: ”Why haven't we had a librarian solving the whole business? He-or-she is 
obviously the professional, the full-time seeker after facts, the traces of written 
clues, the pursuer of missing data.”193 Han gav sig därför på att skriva själv, och 
skapade i processen inte bara en skicklig detektiv utan överhuvudtaget en miljö 
fylld  med  biblioteksproffs,  som  han  byggde  på  faktiska  kolleger  i  branschen 
(brottslingarna ska dock vara påhittade). Det var också i den professionella miljön 
han sökte sin intrig, skriver han: ”I worked myself through ingenious reference se-
arches, fraudulent procurement schemes, rolling bookmobiles supplying drug rou-
tes, mass plagiarism broken by inspired descriptive cataloging [...] I decided to go 
the way of vastly expensive rare books and manuscripts.”194 Goodrum har lyckats 
med sin ambition för biblioteksmiljön i sin helhet, och även vad gäller Edward 
George. Eftersom han inte skildras i sin tjänst är det i hans fall hans rykte och 
långa karriär som sätter tonen. Därtill är det hur han tänker och arbetar för att få 
fram ledtrådar som bekräftar hans anseende och visar honom som kompetent. Art 
Plotnik, i tidskriften American Libraries om samma bokserie, får sägas instämma: 

I do like a story portraying librarians as superior human beings, and in this respect Goodrum 
has written a nice little book, a delightful book […] 

He has created a character named Edward George, recently retired as librarian of Yale, 
whose abundant wit, warmth, perspicacity,  erudition, and silvery, distinguished good looks 
will alert the reading public once and for all to the nature of the typical librarian.”195 

Dessvärre får man 36 år senare konstatera att Goodrum inte en gång för alla lycka-
des befästa bilden för den typiska bibliotekarien, trots ett värdigt försök.

Ovan nämnda tre bibliotekarier: Glynis, Helma och Dr. George tillhör de star-
kaste och mest ingående beskrivna bibliotekarierna i källmaterialet. Alla är de ska-
pade av författade som har något slags egen erfarenhet från biblioteksarbete, även 
om jag inte kunnat slå fast exakt hur lång och när, i relation till bokpubliceringen, 
erfarenheten skaffades.196

Andra författare som bidrar med positiva och trovärdiga bibliotekariekaraktä-
rer är Miranda James och för all del också Jenn McKinlay och Veronica Stall-

1 9 3 Goodrum, C. A. (1977), ”Murder and Intrigue Stalk the Werner-Bok Library”, s. 194.
1 9 4 Goodrum, C. A. (1977), ”Murder and Intrigue Stalk the Werner-Bok Library”, ss. 194–195.
1 9 5 Plotnik, A. (1977), ”Reading the Library Whodunit”, s. 196.
1 9 6 Informationen om författarnas liv och erfarenhet är knapphändig, och fokuserar främst på författandet. För  
att ordentligt utreda saken skulle mer djupgående efterforskningar behöva göras, och mer tid och sidutrymme 
avsättas än som varit möjligt utifrån uppsatsens omfång och tidsramar.
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wood,  skapare  till  i  tur  och  ordning:  Charlie  Harris,  Lindsey Norris  och Kate 
Ivory. Stallwood har i synnerhet skapat en väldigt stark miljö kring Kate och bibli-
oteken i Oxford. Starka bibliotekariekaraktärer av författare där jag inte kunnat 
bekräfta någon bibliotekariebakgrund är i min mening också Claire Reynier och 
Jacqueline Kirby.

Extraknäckande bibliotekariedetektiver
Att många av romanerna erbjuder positiva och realistiska bibliotekarierepresenta-
tioner hindrar emellertid inte att karaktärerna i dem emellanåt har en något liberal 
inställning till vad man bör ägna sin arbetstid åt. I Lindsey Norris fall spiller hen-
nes självpåtagna extraarbete som amatördetektiv över på hennes arbetstid, och hon 
skildras företa sig saker som knappast kan påstås ingå i hennes arbete. Av omsorg 
och oro för väninnan och kollegan Beth lämnar hon till exempel biblioteket mitt 
under  arbetsdagen  med  ursäkten  att  hon  tar  ut  ”personal  time  for  an 
appointment”.197 Det inträffar ytterligare en gång, men då ringer hon åtminstone in 
en vikarie. Även Glynis Tryon, som tjänstgör ensam på sitt bibliotek, lämnar det 
ett par gånger, utan att stänga stället dessutom. Vid ena tillfället ber hon ett par 
professorer som är dagliga biblioteksbesökare att hålla ställningarna. Hon tar ock-
så längre privata samtal på sitt kontor under arbetstid men lämnar ”[...] the office 
door ajar so she could watch the library area.”198

Lodin noterar liknande i sin uppsats, där hon tittar på bibliotekarier i allmän 
skönlitteratur: privata samtal, fikapauser och långa luncher är där inget ovanligt.199 
Utav dessa är det privata samtal som återkommer i mitt material. För Claire Rey-
nier till exempel känns det mer som regel än undantag att hon ägnar sig åt sådana 
på arbetstid. Liksom Lindsey ger hon sig också spontant iväg på diverse privata el-
ler  detektivrelaterade ärenden.  I Claires  fall  är  hennes  fritid  dock motsvarande 
också väldigt präglad av hennes arbete. Hon kör vid ett tillfälle flera timmar för att 
gå igenom sällsynta böcker som donerats till hennes bibliotek. Resan är så pass 
lång och arbetet så omfattande att det innebär två övernattningar. Burke; mannen 
som donerat böckerna, är en vän till Claire och hon sover första natten på hans 
ranch, och andra på ett motell. Hon lägger dessutom ut tusentals dollar för att få 
tillbaka böckerna som stulits ur hennes bil, utan att veta om hon någonsin kommer 
att få ersättning.

Med en liknande lös indelning av arbete och fritid beger sig Helma Zukas till 
sin arbetsplats på en ledig lördag för att arbeta med en sak hon vill få avslutad. 
Både hon och Charlie skulle kunna utgöra exempel på det Widenberg skriver i sin 
uppsats om att arbete och fritid för litterära bibliotekarier ofta flyter ihop. Widen-
berg kopplar detta till läsning som fritidssyssla och arbetsuppgift, något även Ax-

1 9 7 McKinlay, J. (2011), Books Can Be Deceiving, s. 162.
1 9 8 Monfredo, M. G. (1992), Seneca Falls Inheritance, s. 129.
1 9 9 Lodin, B. (2005), "Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?”, s. 36.
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elsson finner underlag för i sin uppsats.200 I mitt material finns flera situationer som 
skulle kunna vara exempel på luddiga gränser mellan arbete och fritid, som till ex-
empel när Charlie Harris, liksom Helma ovan, går in och arbetar på sin lediga dag. 
Han är också volontär på ortens folkbibliotek, en gråzon mellan betalt förvärvsar-
bete och fritid. Möjligen försvarar detta arbetande på fritiden i viss mån att biblio-
tekarierna titt som tätt försvinner iväg på detektivuppdrag.

Fler bibliotekarier försvinner lite som de vill från arbetsplatsen, bland annat 
Jordan Poteet. Han visar för övrigt emellanåt också vad man skulle kunna kalla 
bristande servicekänsla. Han ignorerar en förvisso otrevlig dam i flera minuter när 
han sitter i informationsdisken, och tuggar tuggummi och smäller bubblor ”to piss 
her off”.201

Läsning på arbetstid beskrivs också i ett par fall. Jacqueline Kirby berättar att 
hon läste sig igenom sin arbetstid på ett småstadsbibliotek tidigt i karriären, där 
det tydligen fanns gott om tid över för sådant. Även Glynis beskrivs läsa i infor-
mationsdisken. Det kan tyckas lyxigt att ha tid över till att läsa böcker på arbetstid, 
men det är egentligen svårt att uttala sig om, eftersom arbetsplatser och tjänster 
skiljer sig. Tillkommer gör också att just dessa två romaner utspelar sig i andra ti-
der: någon gång i mitten av 1900-talet hade Jacqueline nämnda tjänst, och Glynis 
äventyr utspelar sig ytterligare 100 år tidigare.

2 0 0 Widenberg, A. (2000), Snipig tant eller lärdomsgigant?, s. 16; Axelsson, L. H. (2008), Okyssta jungfrur i  
beigebruna kläder, ss. 29–30.
2 0 1 Abbott, J. (1994), Do Unto Others, s. 6.
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Slutdiskussion

Vid  en  granskning  av  centrala  bibliotekariekaraktärer  i  12  detektivromaner  är 
bland de tydligaste bilderna som framträder en av bibliotekarier som litteratur- och 
bokälskande bibliofiler. Detta visar sig på olika sätt, och i olika sammanhang. Det 
gäller naturligtvis läsning, och karaktärerna porträtteras kontinuerligt läsandes el-
ler diskuterandes böcker och författare av olika genrer. Det avspeglas i kopplingen 
till deras bildning, och i att det är i böcker de hittar inspiration till sina brottsutred-
ningar. Det gäller också böcker som fysiska föremål, i ett sammanhang av sällsyn-
ta och dyrbara böcker och handskrifter. 

Denna fascination för böcker, litteratur och läsning har även noterats av andra 
som tidigare studerat bibliotekarierepresentationer inom skönlitteratur. Där väcker 
den ingen förvåning, och förklaras bland annat med att bibliotekarien i så stor ut-
sträckning arbetar med böcker på sitt arbete, där de också omges av dem fysiskt.202 
Jag instämmer i detta, men kan inte låta bli att fundera över om det faktiskt är 
självklart att bibliotekarier är bokälskare. Bibliotekarier kan arbeta med tämligen 
olika saker, och även om boken är central i många fall, så är den inte given i samt-
liga. Tittar man på bibliotekarieutbildningen som den ser ut idag så har den också 
ett tydligt fokus på information och informationskompetens. Kathrine C. Adams 
skriver om att många utbildningar tagit bort kopplingar till bibliotek i utbildnings-
namnet och istället kallar dem saker som ”Information Studies”. Hon menar också 
att bibliotekarier i allt större utsträckning identifierar sig mer med datorer än böck-
er.203 Med undantag för Kate Ivory och Claire Reynier märks emellertid inte detta 
skifte av ens i källmaterialets nyare romaner. Liksom karaktärerna i de äldre böck-
erna har de starka kopplingar till boken, även om de gärna utnyttjar datorer för in-
formationssökning. Det ena utesluter trots allt inte det andra. De andra nyare ro-
manerna, och bibliotekarierepresentationerna i dem, släpar ur denna aspekt efter 
verkligheten, även de som är skrivna av författare som anges ha bibliotekariebak-
grund själva.

Kopplat till bibliofilin finns hos bibliotekarierna också en fascination för mys-
terier och mysterielösande, som framkommer bland annat just i samband med vad 
de läser. En majoritet av dem gillar olika sorters mysterier, deckare, thrillers och 
liknande. De tar även intryck av det de läst och använder det som hjälp vid lösan-

2 0 2 Se till exempel Axelsson, L. H. (2008), Okyssta jungfrur i beigebruna kläder, ss. 29–30.
2 0 3 Adams, K. C. (2000), ”Loveless Frump as Hip and Sexy Party Girl”, ss. 287–288.
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det av de mordgåtor de själva blir inblandade i.  Mysteriefascinationen går igen 
också när de jagar ledtrådar och bevis. Flera av dem lever upp både andligen och 
kroppsligen vid den spänning och utmaning det innebär att försöka lösa gåtan, och 
få fast brottslingen. Omvänt torde det också vara samma fascination för mysterier 
och utmaningar som gör att de från början dras in i att försöka reda ut brotten. 

En parallell, fast mindre spänningsbetonad, finns i bibliotekariearbetet och ut-
maningen i att hitta svar till  kluriga referensfrågor.  Helma Zukas är en av dem 
som beskrivs i ett sådant sammanhang, och är ett synnerligen ambitiöst exempel. 
Hon berättar att hon vid ett tillfälle hört av sig till en kvinna ett halvår efter att 
denna ställt en fråga på biblioteket, för att Helma då lyckats komma över svaret. 
Denna ihärdighet syns hos flera av dem när de försöker utreda, och sedan lyckas 
lösa, de mord som skett. 

Det är ett allmänt drag bland bibliotekarierna att inte låta sig avskräckas av 
motgångar. Lögner, spionerande, undanhållande av bevismaterial, överlagt anskaf-
fande av stöldgods, olaga intrång och rena inbrott tas till om det är vad som krävs 
i  jakten på information om brottslingen, eller  brottslingarna. För flera sker det 
också med direkt fara för deras liv, där några hamnar i situationer som de kanske 
inte förstått skulle bli så farliga som de blir. Andra hoppar i fullt medvetna med 
huvudet före. Kate Ivory och Aurora Teagarden är två av dem, där Aurora till och 
med får sägas agera som en hjälte, som räddar sin kidnappade lillebror.

Karaktärerna är avsevärt mer  aktiva än den vanligt förekommande bilden av 
bibliotekarier som passiva tråkmånsar medger. De söker sig inte nödvändigtvis av-
siktligt till spänning, men antar utmaningen när den presenteras framför dem. Ett 
par av dem tvekar och en är lite mindre ihärdig i sitt undersökande, men nyfiken-
heten finns där i botten och lockar dem in i den farliga leken.

Passiviteten  som traditionellt  har  associerats  med  bibliotekarier  har  delvis 
med läsintresset att göra, då läsning ses som en passiv aktivitet i förhållande till 
exempel sport. Läsintresset fanns även hos föregångaren (och för vissa av bibliote-
karierna; förebilden) C. Auguste Dupin, allmänt betraktad som den förste moderne 
detektiven. Även han läste mycket och hämtade hjälp till sina brottsgåtor från just 
böcker.204 Men medan Dupin löste brott genom läsning och rationellt tänkande, har 
bibliotekariedetektiverna ett betydligt mer aktivt tillvägagångssätt. Passivitet och 
aktivitet: läsning och brottsutredning, existerar så sett parallellt i böckerna, med 
överslag på det aktiva. Läsandet kan här också ses som inspiration för aktivitet, ef-
tersom detektivromanerna indirekt inspirerar dem till företagsamhet när ett brott 
inträffar i deras närhet. 

Som en förlängning av ovan beskrivna kan bibliotekarierna också påstås vara 
äventyrslystna. Utöver att lockas in i utmaningar och farliga situationer finns den 
även i mer vardagliga situationer, så som till exempel att ge sig ut på utlandsresor, 
vilka i flera fall företas på egen hand. Karen Nash till exempel reser till London, 

2 0 4 Filstrup, J. M. (1978), ”The Shattered Calm: Part I”, ss. 320–321.
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ensam efter att nyss ha blivit dumpad av sitt resesällskap och tillika pojkvän, och 
Jacqueline Kirby är på semester på egen hand i Rom. Även Israel lämnar sitt hem-
land England och flickvännen, som han enligt vissa antydningar i processen mis-
ter, för att påbörja en anställning som bibliotekarie i Nordirland.

Den andra delen av ”passiv tråkmåns” passar inte heller in i det här samman-
hanget. Det är förstås individuellt vad man ger för betydelse åt ordet, men trista 
kan dessa bibliotekarier i min uppfattning inte anklagas för att vara. Det gäller inte 
före de ger sig in i sina privata brottsutredningar, men gäller i synnerhet inte under 
den. För flera av dem är det märkbart spännande, och Dr. Edward George beskri-
ver rent av brottsundersökningen han gör som ett nöje.

Kontrasten till den hyssjande musgrå medelålders damen eller sjaskigt klädde 
herren kunde knappast vara tydligare. Dessa bilder är frånvarande i materialet, och 
det är utseendestereotypen också i stort. Utseendet är annars ytterligare ett ställe 
tråkighetsfaktorn kan ge sig till känna, även om det ofta är svårt att sätta fingret på 
vad i beskrivningen som utgör det tråkiga. Beige och brun är utskällda färger som 
ofta kopplas till bibliotekarier, medan färger som egentligen kan tyckas lika fanta-
silösa, så som svart och vitt, inte är lika negativt betingade. I materialet förekom-
mer khaki, pasteller och dova färger, som möjligen ska dra åt det tråkiga hållet, al-
ternativt råkar de bara vara de färger plaggen har. Det framgår inte tydligt att de 
ska associeras negativt, annat än i enstaka fall där man kan läsa in eller misstänka 
att avsikten är att karaktären ska ge ett dämpat intryck. Karen Nash till exempel,  
som ser sig själv som ospännande, men som plötsligt förvandlas och blir ”Glam li-
brarian” när hon får en tjusig sjal på.205 Israel Armstrongs kläder går inledningsvis 
också i dystra färger, men han får inte behålla dem så länge då allt hans bagage 
förstörs. Han lånar då plagg som är helt olika hans egna. Aurora Teagarden före-
faller också ha porträtterats avsiktligt så att hon ska uppfattas som allmänt sorglig. 
Det framgår trots att hon klär sig i diverse färger, inklusive rött, gult och blått. 
Hon framstår emellanåt som ett offer för bibliotekariestereotypen. Hon nämner att 
hon har drömmar, och kommenterar att hon skulle vilja ha ett annat liv, inklusive 
en man, men verkar inte vilja göra något för att ändra på sin situation. När hon väl  
träffar en – eller till och med två – män, verkar hon se det som en bedrift i sig. En 
möjlig anledning till hennes porträttering är att ge författaren en position utifrån 
vilken hon kan utveckla karaktären i kommande seriedelar, vilka dock inte ingår i 
uppsatsens källmaterial.

Det finns även andra i materialet som uppvisar drag från den gamla stereoty-
pen. En är Helma Zukas, som beskrivs som ordningsam intill pedanteri, och därtill 
något av en besserwisser som inte drar sig för att tillrättavisa andra. Helma är en 
mycket tydlig och genomarbetad karaktär på så vis att egenskaperna återkommer 
ständigt, och på olika sätt. Hon är så konsekvent att det blir underhållande igen-
känning, istället  för som hos Aurora, något negativt.  Helma är nämligen ingen 

2 0 5 Kirwin, M. L. (2012), Killer Librarian, ss. 126–127.
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som skäms för sig själv, utan är tvärtom en väldigt självsäker och kompetent bibli-
otekarie. Sedan tidigare negativt betingade bibliotekarieegenskaper blir hos henne 
styrkor, som hon använder för att lösa gåtan kring morden som skett. Jag uppfattar 
det som ett avsiktligt sätt från författarens sida att leka med och rucka på betydel-
sen av stereotypen. I den tolkningen blir hon ett exempel på det Adams skriver om 
att man kan kapa stereotypen och göra den till sin egen.206 

Israel kan också tolkas som en lek med stereotypen. Vissa av hans drag och 
egenskaper har överdrivits för komisk effekt; utseende till exempel som diskute-
rats ovan, och kopplingen till böcker. Han har alltid en bok till hands, vare sig den 
är till att läsa, inreda med eller använda som vapen. Israel är emellertid inte något 
förkroppsligande av stereotypens olika aspekter, då det är flera sidor av honom 
snarare går tvärtemot den. 

En tredje karaktär som är en lek med; och som själv också leker med, stereo-
typen är Jacqueline Kirby. Hon är som karaktär väldigt medveten om bibliotekari-
eimagen och använder den aktivt för olika syften, huvudsakligen genom hur hon 
väljer att klä sig. Hennes inställning till imagen är på sätt och vis positiv, eftersom 
hon aktivt anammar den, även om det bara är vid valda tillfällen. Hon iträder då 
bibliotekarieutseendet nästan som om det vore en klädedräkt, eller en roll. Biblio-
tekariekopplingen sker inte enbart i läsarens tolkning av hur hon beskrivs, utan 
Jacqueline ger själv sambandet.207

När hon inte spelar denna roll framträder Jacqueline i vad förmodligen ska 
vara dess motpol, där hon har andra mer lediga kläder, sitt vackra flygande hår ut-
släppt och glasögonen av eller på hjässan. Hon beskrivs då av andra karaktärer 
som vacker och attraktiv. Bibliotekarie-Jacqueline är dock den hon själv beskriver 
som sitt riktiga jag.

Denna dubbelnatur, med den å ena sidan mer negativt betingade bibliotekarie-
typen, och motpolen med den vackra kvinnan med sexuell utstrålning å andra, har 
konstaterats också i tidigare forskning. Då bland annat av Kerstin Rydbeck, som 
också finner att den lite nyare och yngre (mot)bilden av bibliotekarien också ofta 
är en ond karaktär.208 Så är det inte i mitt material, men så har jag också medvetet 
letat efter bibliotekarier som är detektiver, en roll som traditionellt inte är ond. 

Motbilden gäller  i  det  källmaterial  och den sekundärlitteratur  jag läst  bara 
kvinnor, och rör främst utseende och sexuell utstrålning. Jag anser mig emellertid 
finna underlag för bibliotekarien som något av en dubbelnatur även i andra situa-
tioner. Framför allt syns det i sådant som redan diskuterats i detta kapitel; i spän-
ningen mellan bibliotekarien som aktiv/passiv och äventyrslysten/tråkig. I dessa 

2 0 6 Adams, K. C. (2000), ”Loveless Frump as Hip and Sexy Party Girl”, ss. 291–292. Se även kapitlet Den 
platta stereotypen.
2 0 7 Till exempel när Jacqueline klär sig för att matcha en annan bibliotekarie hon ska träffa. Se uppsatsens ka-
pitel Att förhålla sig till imagen och Peters, E. (2011), The Seventh Sinner, s. 25.
2 0 8 Rydbeck, K. (2004), ”Från arg tant med knut till farlig sexbomb”, s. 9.
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aspekter, jämte utseende, utmanar bibliotekariedetektiverna den gamla stereoty-
pen. 

Samtidigt finns också i källmaterialet sådant som desto tydligare känns igen 
från  tidigare  undersökningar  av  bibliotekarierepresentationer  i  skönlitteraturen, 
och populärkulturen överhuvudtaget. Ovan nämnda bibliofili är ett exempel, och 
diverse återkommande drag som tyder på ordningsamhet är ett annat. Inkluderat 
ordentlighet, punktlighet, ordningssinne och god organisationsförmåga är detta ett 
framträdande tema också hos bibliotekariedetektiverna. Bland andra Barbro Lodin 
kopplar i sin uppsats detta drag till regelverket som präglar arbetsplatsen.209 Rei-
man i sin tur knyter det till färdigheter bibliotekarier lär sig genom arbetet, till ex-
empel vad gäller organisation, som hon menar att bibliotekarier anses vara mästa-
re på. Hylluppställning och klassifikation är uppenbara exempel, och Reiman ger 
även exemplet användande av listor, både i arbetet och i jakten på brottslingar.210 
Också bland mina bibliotekariedetektiver finns hängivna listanvändare.

Utöver drag som kan kopplas till yrket skildras i romanerna också en hel del 
faktisk yrkesutövning – eller vad som borde varit yrkesutövning.  Majoriteten av 
karaktärerna ägnar sig nämligen åt en hel del saker som knappast kan ingå i deras 
arbetsuppgifter. Det är privatsamtal, ärenden, läsning, men framför allt är det de-
ras privata brottsutredning de tar sig friheter med på arbetstid. Trots detta känns 
flera av romanerna realistiska som bibliotekarieskildringar. Både övertygande och 
starka känns till exempel Helma Zukas, Edward George och Glynis Tryon. Även 
Claire Reynier och Jacqueline Kirby känns trovärdiga och positiva. Kate Ivory, 
som själv inte är något dåligt exempel, beskrivs i en kraftfull biblioteksmiljö i Ox-
ford. Flera andra beskrivs också bra utifrån yrket och bibliotekariens yrkeskunska-
per, där Charlie Harris och Lindsey Norris är två att nämna. Blekare representatio-
ner är Karen Nash, Jordan Poteet, Israel Armstrong och Aurora Teagarden. De är 
inte nödvändigtvis orealistiska eller speciellt dåliga exempel, men mindre ingåen-
de och övertygande skildrade. 

Överlag finner jag bibliotekarierepresentationerna i detektivromanerna positi-
va, vilket inte riktigt är i linje med vad mycket av tidigare forskning inom littera-
tur konstaterat. Undersökningar av bibliotekariers egna uppfattningar av yrket och 
dess status i verkligheten, så väl som allmänhetens bild av bibliotekarien, har ock-
så visat på i viss mån negativa uppfattningar.211 Dessa negativa bilder och uppfatt-
ningar genljuder inte mer än i undantagsfall i källmaterialet, vare sig hos de förfat-
tare som jag funnit ska ha bibliotekariebakgrund, eller hos de andra. Ungefär hälf-
ten av dem har egen bibliotekarieerfarenhet, men det går inte att enkelt säga att det 
ena lägret skildrar bibliotekarierna mer negativt, eller för den delen mer positivt. 
Jag tycker mig dock finna att de starkaste och mest ingående beskrivningarna av 

2 0 9 Lodin, B. (2005), "Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?”, s. 31.
2 1 0 Reiman, L. (2003), Solving the Mystery, s. 13 f.
2 1 1 Se till exempel IFLAs båda rapporter: Prins, H. & Gier, W. de (1995), The Image of the Library and In-
formation Profession; Bruijns, R. A. C. (1992), Status and Image of the Librarian.
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yrket finns i lägret med egen bibliotekarieerfarenhet. Trovärdiga beskrivningar har 
dock skapats av båda lägren, men de som valt bibliotekarieaspekten mer som bak-
grund återfinns huvudsakligen bland dem utan bibliotekariebakgrund.

Skillnaderna mellan resultaten från den här granskningen och dem från tidiga-
re undersökningar är intressanta att fundera över. Likaså skillnaderna mellan den 
bild av bibliotekarien som framträder här, jämfört med stereotypen. I viss mån 
skulle den specifika genren som valts i det här fallet kunna inverka. Att överlista 
brottslingar känns spontant som en aktiv sysselsättning, som ger associationer till 
både den ena och andra farliga situationen. Brottsutredning har emellertid inte all-
tid nödvändigtvis ansetts som en aktiv eller våghalsig sysselsättning inom skönlit-
teraturen, om man till exempel ser på Dupin, och den tradition han blev stilbildan-
de för.

En annan sak som skulle kunna påverka hur bibliotekarien framstår är den 
plats den får ta i romanen. En central roll som ges mycket utrymme torde, åtmin-
stone i  teorin,  kunna ge bättre förutsättningar för en rund, mångsidig karaktär. 
Med fler sidor till förfogande har författaren möjlighet att med olika medel skapa 
en trovärdig karaktär. Istället för att främst trycka på vissa drag, kan till exempel 
en viss bakgrund skapas, som yrke eller utbildning, som bidrar till helhetsbilden. 
En huvudkaraktär behöver dock inte nödvändigtvis vara rund, utan skulle så sett 
mycket väl också kunna vara en platt stereotyp. Motsvarande behöver en karaktär 
som ges en begränsad roll inte bli en stereotyp.212 

Att inte utgå från stereotypen tror jag också gett möjlighet att uppmärksamma 
sådant som annars riskerar att hamna i skymundan. Karaktärsteorin och metoden 
med att uppmärksamma så många drag som möjligt hos karaktärerna var till hjälp 
för detta, och har öppnat för att många olika sidor av bibliotekarierna kunnat note-
ras. Istället för att främst bekräfta eller avfärda tidigare kända och återkommande 
– negativa eller positiva – bibliotekariedrag har ytterligare egenskaper jämte och 
bortom stereotypen identifierats.  Sammanfattningsvis  konstaterar jag en mängd 
olika karaktärsdrag av varierande art hos bibliotekariedetektiverna. Var för sig är 
de mångsidiga och unika karaktärer, men med ett flertal gemensamma drag. 

2 1 2 Se teorikapitlet  och Nikolajeva, M. (2004),  Barnbokens byggklossar,  ss. 111–112; Rimmon-Kenan, S. 
(2002), Narrative Fiction, s. 40.
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Sammanfattning

Föreliggande uppsats är en granskning av hur bibliotekarier skildras i skönlittera-
tur, där en bibliotekarie tilldelats  en central roll.  Undersökningen sker specifikt 
inom detektivgenren, vilket innebär att bibliotekarierna huvudsakligen har en an-
nan funktion än just bibliotekarie, och skildras utanför biblioteksmiljön. Medan 
karaktärerna jobbar extra som detektiver är de emellertid fortfarande bibliotekarier 
också, och det är hur de skildras som sådana som står i fokus. 12 romaner stude-
ras, samtliga utgivna på den amerikanska eller engelska marknaden. De frågeställ-
ningar som ligger i grunden är följande: 

• Hur skildras bibliotekarierna i det undersökta källmaterialet: vilka åter-
kommande karaktärsdrag framträder, vilka teman går att skönja? 

• Hur skildras karaktärerna mot bakgrund av sitt yrke så som vi ser på det  
idag?

• Hur relaterar det som hittas till vad tidigare forskning funnit om bibliote-
karierepresentationer inom skönlitteratur? 

För att utförligt kunna studera karaktärerna och hur de framställs i romanerna har 
karaktärsteori använts som grund. Den fokuserar på små delar, så väl som sam-
band.  Avsikten  var  att  analysera karaktärerna för  att  få  fram deras  minsta  be-
ståndsdelar; deras karaktärsdrag. Dessa eftersöktes i texten via sådant karaktären 
berättar om sig själv, eller genom vad andra säger, genom deras beteende, vanor, 
handlingar,  tankar  och känslor.  Även andra sorters  beskrivningar,  av utseende, 
miljö; arbete och arbetsplats, bidrar enligt karaktärsteorin till hur en karaktär fram-
står, och sådana aspekter uppmärksammades därför också.

Att sätta samman karaktärsdragen till en samlad bild kallas rekonstruktion. Då 
karaktärerna i det här sammanhanget inte fullt ut skulle sättas samman var för sig, 
utan samband mellan dem hittas, skedde analysen för var karaktär, men rekon-
struktionen bara delvis. Rekonstruktion kan sedan sägas ha skett med dem alla 
som grund, där resultatet står för den allmänna bilden av bibliotekarierna istället 
för respektive karaktär. Bilden, eller representationen, består således av framträ-
dande drag  som återkommit  hos  flera  av  bibliotekarierna.  Sammanfattningsvis 
konstateras en mängd olika karaktärsdrag av varierande art hos bibliotekariedetek-
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tiverna. Var för sig är de mångsidiga, sammansatta och unika karaktärer, som för-
enklas när de återkommande dragen presenteras. 

Flera av karaktärsdragen som framkommit i denna undersökning har noterats i 
andra bibliotakarierepresentationer  vid tidigare undersökningar.  Känns igen gör 
till exempel bibliofili, ordningsamhet och organisationsförmåga. Vissa aspekter av 
utseendebeskrivningarna återljuder  också i  tidigare undersökningar,  och ett  par 
drag kan därtill  beskrivas  som stereotypa.  Andra  hos  bibliotekariedetektiverna 
framträdande drag är desto ovanligare. Till dessa hör exempelvis nyfikenhet och 
ihärdighet. Flera av dem ser problem som utmaningar, och finner både spänning 
och visst nöje i äventyret de gett sig in i. Flera kan beskrivas som modiga, till och 
med våghalsiga. I förhållande till den traditionella, typiska bilden av bibliotekarier 
framstår detta som något av en motsättning. Denna motsvaras av motsättningar 
även inom skaran bibliotekariedetektiver, både i egenskaper, beteende och med 
koppling till utseende och sexuell utstrålning. Bibliotekarien, så som representerad 
i dessa romaner, skulle således kunna beskrivas som en dubbelnatur på flera sätt.

Med avseende på yrke tar sig bibliotekarierna en hel del friheter med sin ar-
betstid och ägnar sig åt både privatsaker och brottsutredning när de realistiskt sett 
borde jobba. Samtidigt finns i materialet många överlag övertygande, så väl som 
positiva, yrkesskildringar. En del författare har gjort ett bra arbete med att beskri-
va miljö, yrke och relaterade kompetenser, medan andra behandlar yrket mer som 
en bakgrund. 
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