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Abstract 
This two-year master thesis in Library and information science, explores how femininity is created within the 
librarian profession year 1900-1930 in Sweden. By using three Swedish female librarians as case studies I study 
how female librarians responded to norms for women within the profession. I also ask if the librarians were able 
to break these norms or if the standards for women formed how the librarian profession was shaped.  

The thesis has a queer theoretical framework and uses hermeneutic methodology together with Judith But-
lers performativity theory and Gayatri Chakravorty Spivaks deconstruktivism. Queer theory and hermeneutic 
methodology can be used on historical sources to gain new perspectives and still be aware of the ideals and 
norms that existed within the historical period. I use “woman” and “femininity” as socially constructed gender 
categories that changes according to the context they are created within and in relation to.  

My main source material consists of articles and letters written by the librarians together with a rich materi-
al of women’s rights history and Swedish public library history. By using the female librarians own words I try 
to get a first-hand perspective, described by the women who worked and lived as librarians during the first dec-
ades of the 20th century. They worked in an important and ground-breaking time for public libraries and wom-
en´s self-sufficiency. 

My thesis shows that the female librarians used different pronouns and adjectives to describe their profes-
sion depending on which context they spoke or published their texts. Greta Linder, Hildur Lundberg and Maria 
Larsen used different strategies to survive within the profession. In some cases, it was important to emphasize 
the category “woman”, but in many cases their professional identity as librarians was of greater significance. As 
self-sufficient and unmarried librarians, they could create other possibilities than within the limited space that 
existed for married women.  
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Inledning 

Hål i historien 

Idén till att skriva om kvinnliga bibliotekariers tidiga yrkeshistoria i Sverige föd-

des i en frånvaro. En frånvaro av berättelser kring hur dessa människors liv såg ut, 

hur de kom in i yrket, under vilka villkor de arbetade och hur dessa personers er-

farenheter och bakgrund kan ha format bibliotekarieyrket. Med en kandidatexa-

men inom socialantropologi och ett stort intresse för genusvetenskap, växte idén 

fram om att undersöka kvinnliga bibliotekariers historia ur ett genushistoriskt per-

spektiv med fokus på queer teoribildning. Genusvetenskapliga teoribildningar har 

ännu inte fått något stort genomslag inom biblioteks- och informationsvetenskap-

en i Sverige. Den syns dock mer och mer, ofta inom forskning om biblioteksche-

fer, genus i bilderböcker eller stereotyper av bibliotekarier i populärkulturen. 

Internationellt har forskare använt dessa redskap för att granska katalogisering 

och klassifikation och HBTQ-personer som särskild användargrupp vid bibliotek.1 

När det gäller forskning om bibliotekarieyrkets historia används ibland ett så kal-

lat könskritiskt perspektiv. Jag vill istället granska skapandet av genus inom yrket 

med ett queerteoretiskt ramverk och utgå från bibliotekariers egna berättelser om 

yrket under år 1900-1930.  

Uppsatsens titel ”Inte enbart av kärlek till böcker” är inspirerad av Hildur 

Lundbergs föredrag ”Några ord om bibliotekarien och hans arbete” som hölls vid 

Sveriges allmänna biblioteksförenings andra årsmöte 1917. I citatet och föredra-

gets titel väljer Lundberg att benämna bibliotekarien som han och honom. Detta 

trots att merparten av de som arbetade vid folkbiblioteken var kvinnor.2  I sin hel-

het lyder citatet: 

Ingen skall bliva bibliotekarie av enbart kärlek till böcker, denna kärlek skall hava alstrat ett 
begär att låta även andra bliva delaktiga av den glädje böckerna bereda honom själv.3 

 

                                                 

 

 
1  Drabinski (2013). ; Biley & Drabinski (2014), passim. 
2  Stiernstedt & Wassholm (2004). S 10-11 
3  Lundberg (1917). S 2. 
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Titeln syftar till att bibliotekarieyrkets historia och uppbyggnad innehåller mer än 

människor med en passion för böcker. Föreställningen om bibliotekarieyrkets 

lämplighet för dem som ansågs tillhöra kategorin kvinna och inneha kvinnliga 

egenskaper skapade både möjligheter och begränsningar. Denna uppsats handlar 

om hu tre av dessa bibliotekarier förhöll sig till normer kring genus och hur detta 

påverkade deras yrkesutövande. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka tre kvinnliga bibliotekariers yrkesliv i Sve-

rige 1900–1930. Med utgångspunkt i ett urval av texter skrivna av bibliotekarierna 

själva vill jag granska vägen till yrket och yrkeslivets förutsättningar ur ett genus-

vetenskapligt perspektiv, med fokus på queerteori och hermeneutisk metodologi. 

Mitt syfte är inte att ge någon heltäckande, generell bild. Istället vill jag uti-

från relevanta historiska fallstudier undersöka samband mellan skapande av genus 

och bibliotekarieyrket. Fokus ligger på bibliotekariernas egen syn på yrket och hur 

de förhöll sig till rådande normer kring vad en kvinna kunde göra och vad kvinn-

lighet ansågs vara. Redan här vill jag påpeka att det inte handlar om kvinna och 

kvinnlighet som oföränderliga kategorier. Syftet är att synliggöra kvinnliga biblio-

tekariers historia, men samtidigt ifrågasätta och dekonstruera bilden av vad denna 

kategori kan vara.  

Jag har valt ut tre bibliotekarier från tidsperioden som kommer att fungera 

som ett nav i uppsatsen. Greta Linder (1888-1963) arbetade för bibliotekskonsu-

lenterna och var även bibliotekarie vid Stockholms stadsbibliotek. Hildur Lund-

berg (1878-1972) var föreståndarinna och bibliotekarie vid ett av dåtiden möns-

terbibliotek i Stockholm, Gustav Vasas församlingsbibliotek och senare andrebib-

liotekarie vid Stockholms stadsbibliotek4. Maria Larsen (1872-1953) var förestån-

darinna och bibliotekarie vid Redbergslids folkbibliotek och Dicksonska folk-

biblioteket i Göteborg, två av de första folkbiblioteksfilialerna i Sverige.5  

Anledningen till att valet föll på dessa bibliotekarier kommer att behandlas 

mer genomgående under avgränsningar. Redan här kan dock nämnas att det be-

                                                 

 

 
4  Hornwall (1961). S 133. 
5 Maria Larsens efternamn stavas ibland Larsén beroende på källa. I riksarkivets namnpost stavas efternamnet 

med accent medan namnet i Libris stavas utan. Jag har valt att skriva Larsen utan accent baserat på hur Lars-

en själv skriver sitt namn i de brev som finns av henne från denna tid.   
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rodde på såväl förekomst av skrivna artiklar av bibliotekarierna, som tillgång till 

material om dem och deras position i dåtidens biblioteksvärld. 

Uppsatsens frågeställningar har varit utgångspunkt för urvalet av de artiklar 

som bibliotekarierna själva skrivit. De har även anpassats i förhållande till den 

teoribildning uppsatsen stödjer sig på. Användningen av genus respektive kön 

kommer att förtydligas i teorikapitlet. Användningen av genus i fråga tre syftar till 

hur genus är något som medverkar till hur kön uppfattas och formas, inte en sam-

ling egenskaper kopplade till ett stabilt ”biologiskt”  kön. Genus är upprepade, 

performativa handlingar, inte kön som skapar genus och handlingar. Den binära 

uppdelningen i genus som socialt och kön som biologisk ska ses som konstrue-

rad.6 

Frågeställningar 

 

- Hur förhöll sig bibliotekarierna till normer för kvinnor och kvinnlighet i 

sitt yrkesutövande?  

 

- Var bibliotekarieyrket en chans att bryta mot normer eller var dessa nor-

mer kring kvinnlighet medskapande till yrkets utformning? 

 

- Hur skapas genus genom bibliotekariernas yrkesutövande? 

Avgränsning 

Större delen av de kvinnliga bibliotekarierna arbetade under 1900–1930 vid folk-

bibliotek.7 Det gäller även de bibliotekarier som utgör kärnan i denna uppsats. Att 

valet föll på Linder, Lundberg och Larsen har flera skäl. Dels tillgång till texter av 

och om dessa bibliotekarier och dels den aktiva roll inom biblioteksvärlden som 

dessa personer spelade under den tid jag valt att studera.  

Att tidsperioden 1900–1930 valts som avgränsning har att göra med såväl hi-

storiska skeenden gällande kvinnors rättigheter som utvecklingen av folkbiblio-

                                                 

 

 
6  Ambjörnsson (2006). S 5. 
7  Magdalenić (1996). S 70-71. 
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teken. Det skedde stora sociala och politiska förändringar i Sverige under denna 

period. Arbetarrörelsen och facken växte, kvinnor krävde rösträtt och inflyttning-

en till städerna skedde i hög fart. Kvinnor började ta plats på den del av arbets-

marknaden som förut varit exklusivt till för män. Det var även en viktig period för 

grundandet och utvecklingen av folkbiblioteken. Under denna tid hölls de första 

kurserna för bibliotekspersonal i Sverige, anordnade av Valfrid Palmgren, den 

pionjär som kan sägas ha fört in den moderna folkbiblioteksidén i Sverige.8 

1930 var ett år då stora förändringar skedde inom folkbibliotekens organisat-

ion. Greta Linder uttrycker att det ”då inträffade så stora förändringar i de svenska 

folkbibliotekens historia att man kan säga att ett skede var till enda.” 9 En av dessa 

betydande förändringar var den biblioteksförfattning som kom 1930. Den nya 

författningen innebar b l a ökat ekonomiskt stöd från staten till folkbiblioteken.10 

Vidare är det viktigt att tala om avgränsningar gällande klass i denna uppsats. 

Klassperspektivet kommer inte att vara huvudfokus för analysen. Samtidigt är den 

ekonomiska och sociala bakgrunden viktig att förhålla sig till när detta ämne be-

handlas. Många av de kvinnor som blev bibliotekarier under 1900-talets första 

decennier hade växt upp i den växande medelklassen. Uppsatsen kommer be-

handla bibliotekarier med erfarenhet främst från detta samhällsskikt. Greta Linder 

växte upp i ett akademiskt präglat hem där både fadern och modern hade universi-

tetsexamen. Hildur Lundbergs far var lektor vid universitetet och fiskeriinspektör. 

Maria Larséns bakgrund sticker ut något. Hon kom från en ”bättre” familj men 

fadern var fabriksägare och handelsman. Den sociala och ekonomiska bakgrunden 

hos dessa bibliotekarier kom att påverka deras väg in till yrket. 

Tidigare forskning 

Denna översikt tar upp ett antal relevanta exempel på svensk och internationell 

forskning som ur olika perspektiv behandlar ämnen av vikt för denna uppsats. 

Tematiskt är den uppdelad i allmän forskning om bibliotek och bibliotekariehisto-

ria under tidigt 1900-tal och mer specifik forskning med fokus på yrket och genus. 

Då viss forskning överlappar dessa kategorier ska uppdelningen främst ses som ett 

sätt att förtydliga. 

                                                 

 

 
8  Lundgren, Myrstener & Wallin (2015). S 7. 
9 Linder, Greta (1961). S 200. 
10  Thomas (2009). S 26. 
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Biblioteks och bibliotekariehistoria – tidigt 1900-tal 

Magisteruppsatsen Den som vinner barnen, honom tillhör framtiden - Valfrid 

Palmgren och Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1911-1927 (1996) av Lilli 

Samuelsson och Malin Jönsson har undersökt samma tidsperiod och också delvis 

använt en liknande typ av källmaterial som denna uppsats. Samuelsson och Jöns-

son fokuserar dock primärt på Stockholms barnbibliotek och har inte något speci-

fikt fokus på yrkesliv eller genusperspektiv.11 Däremot finns det mycket att hämta 

kring detaljer om Hildur Lundbergs liv. Denna uppsats påträffades sent under 

uppsatsarbetet men har varit viktig för att ytterligare bekräfta de källor jag redan 

funnit angående Hildur Lundbergs yrkegärning. 

I Masteruppsatsen Förtroende till det läsande folket. Folkbiblioteket och folk-

bildningen under sekelskiftet 1900  (2015) av Hanna Lagerqvist finns en bra ge-

nomgång av folkbildning och ideologisk påverkan på folkbildning. Uppsatsen rör 

sig delvis i samma tid som min egen och har i likhet med mig försökt hitta källor 

från den faktiska tid som undersöks, skrivna av människor som var aktiva inom 

folkbildning vid biblioteken.12 

Mats Myrsteners bok De första folkbiblioteken i Stockholm: folkbibliotek och 

andra bibliotek före stadsbibliotekets tillkomst 1928 (2008) utgiven i Stockholms 

stadsbiblioteks skriftserie och licentiatavhandlingen På väg mot ett stadsbibliotek: 

folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t o m 1927. (1998) är andra exempel 

på tidigare forskning som berör såväl biblioteks som bibliotekariehistoria. I Myr-

stener behandlar Stockholms bibliotekshistoria och här återfinns också material 

om bibliotekarierna som drev biblioteken och om deras arbete.13  

Myrstener har även medverkat i nyutgivna biografin kring bibliotekspionjären 

Valfrid Palmgrens liv. I Lundgren, Myrstener, och Wallin bok  Böcker, bibliotek, 

bildning. : Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk (2015) går författarna 

igenom Palmgrens yrkesliv och de många artiklar och skrifter hon publicerade. 

Deras utgångspunkt, att en människas bakgrund och sociala sammanhang är vik-

tigt för att förstå ett yrkesliv, har varit relevant för min uppsats.14 I boken tas även 

delar av Hildur Lundbergs yrkesliv upp och hur hon kan ha påverkats av Valfrid 

Palmgrens idéer om bibliotek och barnbiblioteksverksamhet.  

Den forskning som tidigare gjorts angående Greta Linders yrkesliv består 

främst av information ur biografiska lexikon och artiklar kring folkbildning och 

                                                 

 

 
11  Jönsson & Samuelsson (1996), passim. 
12  Lagerqvist (2015), passim. 
13  Myrstener (2008), passim. 
14  Lundgren, Myrstener & Wallin (2015). S 11. 
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bibliotekarier. där nämns hon som förgrundsgestalt inom utvecklingen av biblio-

tekarieutbildning och bibliotekskonsulentarbetet. Uppgifter om Linders uppväxt 

och klassbakgrund har jag hämtat ur biografin om hennes mor Gurli Linder. 

Boken Ett sällsamt dubbelliv (2011) är skriven Lena Kåreland och bygger på ett 

rikt material av Gurli Linders brev och dagböcker. 

2015 gav Svensk biblioteksförening ut en jubileumsbok som sammanfattar 

föreningens 100-åriga historia. Till det mänskliga ordets trygga beredskap och 

värn, Svensk biblioteksförening 1915–2015 innehåller en gedigen redogörelse för 

föreningens historia och de människor som på olika sätt var kopplade till den. Här 

återfinns flera personporträtt av verksamma bibliotekarier under 1900 talets första 

hälft. Det finns också redogörelser för samband mellan SAB:s och folkbiblio-

tekens verksamhet och hur föreningen påverkade och drev folkbiblioteksfrågor. 

En annan relevant överblick ger Sanja Magdalenićs historisk-sociologiska av-

handling From librarian to information professional? (1996). Den behandlar yr-

kets professionalisering och utveckling över ett längre tidsspann. Magdalenic’ tar 

upp flera intressanta aspekter kring varför bibliotekarieyrket tycks vara så osynlig 

inom forskningen och snuddar även vid ämnet feminisering av yrket. 15 

 

Bibliotekarieyrket ur ett genusperspektiv 

En viktig forskningsinsats i detta sammanhang är antologin Styra eller stödja? : 

svensk folkbibliotekspolitik under hundra år (2012) red. Anders Frenander och 

Jenny Lindberg. Särskilt kapitlet ”Professionen tar form – teknik och genus i fo-

kus” av Jenny Lindberg. Lindberg studerar hur diskurserna inom teknik och genus 

samt statlig folkbibliotekspolitik påverkat bibliotekarieyrkets utveckling.16 Hon 

konstaterar också att: 

Analyser av hur genus formas socialt i relation till bibliotek (exempelvis genom vårt språk-
bruk) är inte särskilt vanliga, men de som finns är naturligtvis värdefulla i det här samman-
hanget17 

 

 

Utanför de traditionella institutionerna har det kommit ut en hel del intressanta 

monografier, mer populärvetenskapliga böcker och antologier i ämnet. Männens 

bibliotek - en kvinnosak. (2003) utgiven av Göteborgs stadsmuseum tar upp bibli-

                                                 

 

 
15  Magdalenić (1996). S 67-70. 
16  Frenander & Lindberg (2012).  S 218. 
17  Frenander & Lindberg (2012). S 220. 
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otekshistoria i Göteborg ur ett som redaktören beskriver det ”lokalt och könskri-

tiskt perspektiv”. Boken rymmer en grundlig genomgång av de första folkbiblio-

tekens framväxt i Göteborg under tidigt 1900-tal. Kvinnors villkor inom bibliote-

karieyrket presenteras och analyseras. Bokens olika artiklar behandlar också en 

frågeställning som ligger nära syftet för denna uppsats. Det för en diskussion 

kring om kvinnor vid bibliotek befäste patriarkala strukturer kring könsuppdelat 

arbete och huruvida yrket var ett aktivt val eller ej.18 

Antologin tar även upp Karin Nordberg och Kerstin Rydbeck bok Folkbild-

ning och genus – det glömda perspektivet. (2001).19 Boken har som syfte att intro-

ducera genusteori som redskap vid forskning om folkbildning. I bokens kapitel 

diskuteras olika teoretiska synvinklar på kön och genus och hur forskare kan an-

vända genusteori för att närma sig folkbildningsämnen på ett nytt sätt. 

För att hitta  relevant tidigare forskning kring bibliotekarier och genus har jag 

även vänt mig till amerikanska och brittiska bibliotekstidsskrifter och antologier. 

Då de svenska folkbiblioteken var påverkade av de amerikanska public libraries 

via Valfrid Palmgrens idéer, kan texter från en amerikansk kontext användas för 

att förstå även ett svenskt sammanhang. The status of women in librarianship 

(1983) Gendering library history (2000) samt artiklar av b l a Kerslake (1999), 

Hildenbrand (2000) Niels Maack (1998) och Sterling (2014) innehåller alla rele-

vant forskning kring kvinnors roll som bibliotekarier ur ett amerikansk och brit-

tiskt perspektiv. Sterlings artikel fokuserar på feminiseringen av bibliotekarieyrket 

i England 1914–1931. Hans tes är att feminiseringen av yrket berodde på en kom-

bination av förändringar inom biblioteksväsendet efter första världskriget.20  

Kvinnohistorikern Dee Garrisons bok Apostles of culture : the public lib-

rarian and American society, 1876-1920 (1979) blev både hyllad och kritiserad 

när den kom ut. Dee Garrison var en av de första som gjorde en mer omfattande 

genomgång av amerikanska kvinnliga bibliotekariers tidiga historia. Hon menade 

att de kvinnor som började inom yrket själva bidrog till att skapa en yrkesroll som 

passade ”den kvinnliga naturen” och genom detta försämrade yrkets status.21
  

Vidare ansåg Garrison att yrket blev kvinnodominerat eftersom män inom yr-

ket inte var emot att kvinnor anställdes, att det fanns arbetsuppgifter inom yrket 

som ansågs passa den kvinnliga naturen och att arbetet på så sätt blev en länk till 

                                                 

 

 
18 Atlestam m.fl. (2003). S 187-206. 
19 Nordberg & Rydbeck (2001), passim.  
20 Sterling (2014). S 32. 
21 Heim, Kathleen M. (red.) (1983). S 11  
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den plats som sågs som kvinnans naturliga plats: hemmet.22 En annan viktig 

aspekt av Garrisons forskning är att hon ansåg att de kvinnliga bibliotekarierna 

sällan protesterade mot sin låga lön och att orsaken till detta gick att koppla till 

normer kring äktenskap och att kvinnor var stolta över att alls ha ett yrke. Garri-

sons studie är främst kopplad till källor före år 1900.23 

Boken har fått stor spridning men har också kritiserat av flera feministiska 

forskare. I forskningsantologin The status of women in librarianship från 1983 

skriver historikern Suzanne Hildenbrand en artikel om olika typer av historiesyn 

på kvinnors status inom bibliotekarieyrket. Kortfattat kan sägas att en forskares 

syn på historia och genus påverkar hur historier kring kvinnors yrkesroller skrivs. 

Hildenbrand anser att eftersom historien främst skrivits av män, har kvinnors yr-

kesliv och de roller de spelat i uppbyggnaden av amerikanska folkbibliotek förbi-

setts.24  

I Magisteruppsatsen Könsmärkning och statusrelevans i folkbiblioteksvärlden 

av Cecilia Stiernstedt Johanna Wassholm (2004) tar författarna upp könsegrege-

ring och status inom bibliotekarieyrket i nutid. I uppsatsens bakgrund kring femi-

nisering tas kritik mot Garrison upp av Roma Harris och Suzanne Hildenbrands. 

Roma Harris, professor i informations och mediavetenskap tycker att Garrison 

saknar en övergripande problematisering i sin hypotes. Harris menar att vi behö-

ver se att synen på kvinnor inom bibliotekarieyrket är en direkt följd av diskrimi-

nering mot kvinnor som grupp och en nedvärdering av ”mjukare” serviceyrken 

där kvinnors arbete generellt ses som mindre värt.25 Samtidigt anser Harris att för-

delen med feminiserings-hypotesen är att kvinnodominerade yrken synliggörs. 

En annan amerikansk forskare som granskat hur historiska beskrivningar på-

verkat bilden av kvinnliga bibliotekarier är professorn i biblioteks och informat-

ionsvetenskap vid UCLA, Mary Niles Maack. I artikeln ”Gender, Culture, and the 

Transformation of American Librarianship, 1890-1920” ur Libraries & Cul-

ture(1998) tar Maack upp en viktig genushistorisk vinkel. Det samtiden valde att 

betona i sin beskrivning av kvinnliga bibliotekarier, ger en bild av hur kvinnliga 

bibliotekarier förväntades vara och åstadkomma under tidsperioden.26 

                                                 

 

 
22 Stiernstedt & Wassholm (2004). S 13-14. 
23 Garrison (1979), passim. 
24  Heim (1983). S 7-29. 
25  Stiernstedt & Wassholm (2004). S 14. 
26  Maack (1998). S 57-59. 
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Disposition  

Först kommer ett kapitel där en genomgång ges av de teoretiska och metodolo-

giska verktyg jag använder för att analysera mitt material. Därefter sker en tema-

tisk uppdelning. Greta Linder, Hildur Lundberg och Maria Larsens utbildning, 

yrkesliv och egna texter finns med som en röd tråd i varje kapitel.  

Bakgrundskapitlet ”Arbete, Utbildning och rättigheter” ger en överblick av 

utbildning, yrkesarbete och medborgarskap för kvinnor under 1900-talets första 

tre decennier. Här redogörs också för vilka normativa förväntningar och föreställ-

ningar som fanns kring kvinnors yrkesarbete och utbildning. Viktiga lagändringar 

och händelser som skedde vid slutet av 1800-talet och som kan anses ha stor rele-

vans kommer också att tas upp. Därefter följer två analyskapitel. 

Det ena ”Nytt yrke- nya möjligheter” tar upp de olika arbetsområden och yr-

kesroller som uppsatsens bibliotekarier hade under denna tidsperiod. Fokus ligger 

på vägen från utbildning till yrkesliv och bibliotekariernas förhållande till normer 

för kvinnor inom yrket. De olika arbetsuppgifter och positioner bibliotekarierna 

hade diskuteras ur ett queerteoretiskt perspektiv med betoning på skapandet av 

genus. I det andra ”Bibliotekariernas egna ord om yrket” görs en djupare analys 

av ett urval av Linder, Lundberg och Larsens publicerade artiklar och i viss mån 

även opublicerade brev. Särskild betoning ligger på performativt skapande av ka-

tegorin kvinna inom bibliotekarieyrket. 

Det avslutande kapitlet för en slutdiskussion kring uppsatsens frågeställningar 

och sammanfattar de viktigaste resultaten.  
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Teori, begrepp och metodologiska verktyg. 

Till att börja med vill jag fastslå att jag anser att den binära uppdelningen i kate-

gorin kvinna och man är problematisk och min egen utgångspunkt går i den poli-

tiska filosofen och genusteoretikern Judith Butlers fotspår. Butler anser att 

kön/genus är något som skapas, det handlar om aktiva handlingar, performativitet, 

inte ett vara någon föds in i.27 Uppsatsen kommer således att utgå ifrån hur katego-

rierna kvinna och kvinnlighet skapas inom bibliotekarieyrket och vilka rådande 

diskurser som påverkat detta.  

Detta kapitel innehåller en kort introduktion till de teorier och begrepp som 

kommer att ha en central roll i uppsatsen. Då metoden skapats i samklang med de 

centrala teorierna, kommer även mina metodologiska utgångspunkter presenteras. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av uppsatsens metod, material och avgräns-

ningar.  

 

Feminisering 

Begreppet feminisering är intressant av fler anledningar. Inom forskning kring 

yrken och arbetsliv handlar det rent kvantitativt om att antalet kvinnor inom ett 

visst yrke är eller håller på att bli stort. Det kan också kopplas till maktstrukturer 

där yrken som feminiseras leder till en underordnad position med lägre lön.28  

För att någonting ska ses som feminint respektive maskulint måste dessa ord 

laddas med värden och normer som skapar en symbolisk koppling. Att det över-

huvudtaget uppmärksammas att kvinnor blivit dominerande inom vissa yrken be-

ror på att normen för den som arbetar är mannen. Detta har delvis förändrats idag, 

men under första hälften av 1900 talet var den arbetande mannen och den omhän-

                                                 

 

 
27  Butler, Rosenberg & Lindeqvist (2005). S 70. 
28  Florin (1990). S 137-138. 
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dertagande kvinnan en oerhört stark norm. Inom bibliotekarieyrket kan feminise-

ring framförallt kopplas till en uppsättning värderingar som bibliotekarier vid 

folkbibliotek förväntades ha. Dessa värderingar och karaktärsdrag var i sin tur 

också oftare kopplade till kvinnor än män.  

Det finns flera exempel från artiklar kring bibliotekariernas arbetssituation från 

1910 till 1930-talet som beskriver hur kvinnan, rent biologiskt, är lämpad för ar-

betsuppgifterna. Ord som ordningsam, på gränsen till pedant, att ha ett kall och 

arbeta för bokens skull (men bortom det akademiska) samt att vara allmänbildad 

och världsvan, återkommer.29 

Kvinnan som en trevlig, social och kompetent person som klarar av att be-

möta människor bättre än män återkommer i ett flertal artiklar om yrket och bibli-

oteksskötsel. Viktigt att poängtera är att fler av dessa artiklar är skrivna av kvinn-

liga bibliotekarier. Frågan är om normen för bibliotekarien skapades av den all-

männa normen för hur en kvinna skulle bete sig eller om de kvinnor som blev 

bibliotekarier medvetet poängterade de drag hos yrket som ansågs feminina. Att 

de i Ellen Keys anda arbeta för att ge ”mjuka” egenskaper högre status.30  

Feminisering kommer i denna uppsats inte att användas som ett analytiskt 

verktyg utan snarare fungera som utgångspunkt. Begreppet behöver nedmonteras 

till frågeställningen: varför talar vi om feminisering av ett yrke? Den paradoxala 

utmaningen är att skriva en uppsats om kvinnliga bibliotekarier utan att under-

stödja kategorin kvinna eller kvinnlig som statiska kategorier. Av intresse är att 

undersöka hur bibliotekarier som ser sig själva som kvinnor eller betraktas som 

kvinnor, påverkas av kön och genuskategorier. Dee Garrisons teser kring varför 

kvinnor rekryterades till yrket är relevant. Men av större vikt är varför biblioteka-

rierna själva ansåg sig passa för yrket och de arbetsuppgifter de utförde. Var bib-

liotekarierna själva medvetna om den roll genuskodade egenskaper spelade för det 

yrke de arbetade inom? Särskilt intressant är att granska hur och om bibliotekari-

erna upplevde att de arbetade i underläge och om de arbetade för en förändring.  

För att besvara dessa frågor och uppsatsens frågeställningar kommer jag att 

använda mig av ett genusveteskapligt ramverk där queerteori och hermeneutisk 

tolkning är viktiga verktyg. Även teorier kring vilka strategier kvinnor använder 

för att hantera genusrelaterad problematik i arbetslivet kommer att användas. 

 

 

                                                 

 

 
29 ”Kvinnan i böckernas stad” (1926). S 240. 
30  Key (1909) passim. 
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Heterosexuell matris och performativitet 

Begreppet performativitet har Judith Butler främst använt kring skapandet av ge-

nus inom en språklig diskurs men går även att använda i det här sammanhanget. 

Just performativitet är teoretiskt intressant vid skapandet av en yrkesidentitet. 

Dels hur yrket bibliotekarie blev ett kvinnodominerat yrke men också hur de 

kvinnor som anställdes var medskapare av en ny yrkesroll. Hur påverkade kvin-

nors yrkesidentitet av det rådande sociopolitiska klimatet? Vad hände med själv-

bild, synen på vad en kvinna och kvinnlighet var och kunde vara? När kvinnor 

börjar få utföra samma arbetsuppgifter som män luckras föreställningarna upp 

kring vad en kvinna kan vara och göra. Samtidigt sågs bibliotekarieyrket som pas-

sande just för gruppen välutbildade kvinnor från de högre samhällsklasserna och 

det tog lång tid innan det ansågs okej att en gift kvinna förvärvsarbetade. 

Performativitet handlar om hur genus skapas genom handlingar. Både av per-

sonen själv och i dialog med och i relation till andra människor och samhället i 

stort. Socialantropologen Fanny Ambjörnson har undersökt detta i avhandlingen I 

en klass för sig (2004) om gymnasietjejers skapande av genus.31 

Butler fokuserar delvis, likt Michael Foucaults teorier o m diskurs och makt, 

på de rent språkliga aspekterna av performativitet. Men liksom med begreppet 

diskurs används det performativa även när det gäller faktiska handlingar. Tiina 

Rosenberg ger i sitt förord till Butlers Könet brinner! Texter i urval ett tydligt ex-

empel på hur Butler ser på hur kön (sex) skapas genom att samhället kopplar det 

till specifika genuskodade beteende. Om det i allmänhet sägs att män sitter med 

brett särade ben och kvinnor med korsade, skulle Butler istället säga att korsade 

ben iscensätter en kvinna medan särade ben iscensätter en man.32 Kön blir här till 

genom en upprepning av en viss typ av genuskodad handling som normaliseras 

och då tas för givet. 

Butler motsätter sig en uppdelning i kön och genus där kön ses som biologiskt 

och skapande av genus. Uppdelningen leder i sig till att bekräfta att det skulle 

existera en naturlig och ursprunglig uppdelning i det manliga och kvinnliga kö-

net.33 Butler förnekar inte att det finns biologiska skillnader men att vi okritiskt 

tillskriver olika kroppar vissa medfödda egenskaper. En person med manligt ko-

                                                 

 

 
31  Ambjörnsson (2004). Passim.  
32  Butler, Rosenberg & Lindeqvist (2005). S 15-16. 
33  Ambjörnsson (2006). S 110. 
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dad kropp förväntas röra sig, klä sig och tala på ett sett som genom den performa-

tiva upprepningen iscensätter ett mönster som tas för naturligt.34 

Samhällets syn på eller allmänna norm kring kategorin kvinna och yrkesrollen 

bibliotekarie kommer medvetet eller undermedvetet att påverka hur de kvinnor 

som anställdes under 1900–1930 talet såg på sig själva och sin roll som yrkesarbe-

tande vid bibliotek. Jag kommer att använda mig av både termen kön (sex) och 

genus(gender) och det kan således uppfattas som att jag skulle stödja en tydlig 

åtskillnad mellan begreppen. Så är dock inte fallet. Precis som Butler anser jag att 

vår bild av vad kön är påverkas av den diskurs, det sociala sammanhang, där 

denna bild skapas. Enligt den teoretiska inriktningen blir genus något som med-

verkar till hur kön uppfattas och formas, inte en samling egenskaper som den kul-

turella och sociala diskursen tilldelar ett stabilt biologiskt kön.35  

När jag säger kön och genus syftar jag därför på dessa som något samman-

kopplat, handlingar som sker i växelverkan och påverkar varandra. När jag talar 

om kvinna och kvinnor talar jag om personer som av sin samtid beskrivs som 

kvinnor. Många av dem såg sig också själva som kvinnor även om de också brot-

tades med vad en kvinna kunde göra och vara för att fortfarande sägas tillhöra 

kategorin.  När jag talar om specifika genuskodade uttryck har jag valt att använda 

kvinnlighet snarare än femininitet. Detta hänger ihop med vilket språk som figure-

rar i de samtida texterna under 1900-talet. Kvinnlighet är det ord som oftast före-

kommer i mina källor. 

I sitt kapitel om queera läsningar av medeltida ballader ur Queera läsningar- 

litteraturvetenskap möter queerteori (2012), skriver Sidsle Sander Mittet att fors-

karen kan använda queerteori som redskap på en mängd olika sätt när det gäller 

tolkning och förståelse av historiskt material. Det tidiga 1900 talet ligger förhål-

landevis nära i tiden och källmaterial är betydligt enklare att hitta än materialet 

Mittet bearbetat. Problematiken som uppstår kan dock vara densamma. Mittet för 

fram att många forskare applicerar queerteori genom att leta efter queera uttryck 

som sticker ut i historien. Dessa uttryck ses då som queera i förhållande till de 

normer som existerar i nutida kontext.36 Framförallt blir det problematiskt att un-

dersöka och leta efter det som i forskarens ögon ”avviker” eftersom det samtidigt 

konstruerar en norm för vad som anses vara normalt. Mittet skriver:  

                                                 

 

 
34  Ambjörnsson (2004). S 15.  
35  Butler & Almqvist (2007). S 56. 
36  Kivilaakso, Lönngren & Paqvalén (2012). S 127. 
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Genom att inte först undersöka vad som är normen, kommer de ovan nämnda teoretikerna att 
inskriva den norm till vilket det queera vanligtvis räknas som motsats, de vill säga heterosex-
ualiteten.37 

Genom att undersöka vilka normer som existerat genom historien går det att se 

hur det ”normala” ständigt omformas. När jag använder mig av queerteori som 

verktyg i denna uppsats vill jag således utgå från såväl Butlers som Mittets stånd-

punkter i frågan. Min forskning fokuserar inte främst på sexualitet utan på genus-

uttryck. Dessa hör dock på många sätt samman. Både kön, genus, sexuell 

praxis/handling och vem vi känner lust till fungerar som kategorier som flyter 

ihop och påverkar varandra. Ett samhälle där det heteronormativa är normskap-

ande kräver oftast att relationerna mellan dessa kategorier fungerar och kopplas 

ihop enligt föreskrivna mönster.38 Detta mönster benämns av Butler som den 

heterosexuella matrisen.39 

Vad har då queerteori att göra med kvinnliga bibliotekariers yrkesutveckling 

under tidigt 1900 tal? Det är viktigt att förstå att kategorierna kvinna och kvinnlig 

är och har varit flytande genom historien. Under den tid då dessa bibliotekarier 

verkade fanns det både regelrätta lagar och mer osynliga normer för hur personer 

som tillhörde dessa kategorier förväntades bete sig. Genom att undersöka vilka 

normer dessa bibliotekarier kan ha påverkats av genom samtida samhällsdebatt, 

litteratur, politiskt intresse och de sammanhang där de rörde sig, och koppla detta 

till det arbete de utförde och de texter de skrev, går det att undersöka hur dessa 

bibliotekarier förhöll sig till normen. 

De är således bibliotekariernas position i förhållande till normen som är in-

tressant, inte nödvändigtvis hur de avviker från eller protesterar mot den. En per-

son med ett homosexuellt kärleksliv kan likväl arbeta för och understödja en 

heteronormativ världsbild, precis som en person med ett heterosexuellt kärleksliv 

kan agera queert och ifrågasätta normer. På samma sätt fanns det kvinnor som 

arbetade mot kvinnlig rösträtt, motsade sig kvinnliga chefer eller inte ansågs sig 

ha rätt till högre lön. 

                                                 

 

 
37  Kivilaakso, Lönngren & Paqvalén (2012). S 126.  
38  Kivilaakso, Lönngren & Paqvalén (2012). S 128. 
39  Ambjörnsson (2004). S 15-16. 
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Dekonstruerad essentialism och yrkeslivets strategier 

Ett sätt att ytterligare förstå hur kvinnliga bibliotekarier skapar genus och varför 

en viss typ av strategier används för att förhålla sig till normen, är att tala om 

”Agency” (agens/makt). Med agens menas det utrymme för handling en person 

har inom en viss diskurs. Melodie J. Fox och Hope A Olson skriver i artikeln “Es-

sentialism and care in a female-intensive profession” ur Feminist and queer in-

formation studies reader (2013) om alternativa feministiska teorier för att närma 

sig ämnet kvinnors roll inom yrket utan att fastna i essentialism.40 

De börjar med att konstatera att biblioteks och informationsvetenskapen hit-

tills främst använt sig att två sätt för att närma sig frågan. Båda tillvägagångssätt-

en tangerar eller understryker essentialistiska drag. Det ena handlar om att kvinn-

liga bibliotekarier ska ha samma rättigheter som män och kompenseras för de 

orättvisor de fått utstå. Den andra ingången handlar istället om en fokusering på 

kvinnor och kvinnlighetens specifika förmågor och kan kopplas till vissa radikal-

feministiska teoribildningar.41 

Problemet med att studera kvinnliga bibliotekarier utan att generalisera kring 

kategorin kvinna är att den måste synliggöras och samtidigt dekonstrueras. Ge-

nom att likt Butler, Ambjörnson och Mittet se hur uttryck och handlingar förhåller 

sig till normen (den heterosexuella matrisen) och se hur kön/genus skapas genom 

praktiker, går det att lägga samman ett mönster av språk och agerande till en bild 

av vad kvinna kan betyda i olika sammanhang. 

Fox och Olsen presenterar två teoretikers angreppssätt som kan vara använd-

bara tillsammans med dem som tidigare nämnts. En av dessa är den feministiska 

och postkoloniala teoretikern Gayatri Chakravorty Spivak. 

Spivak talade under 80-talet om en form av ”strategisk essentialism”. Denna 

handlade om att stå emot essentialismen i teorin men att en då använda den rent 

strategiskt. Exempelvis att tillfälligt acceptera en essentialistisk utgångspunkt för 

att kunna bedriva politisk kamp. Senare har Spivak förklarat att hon inte längre 

tycker att frasen är användbar även om hon inte har gett upp kring strategisk es-

sentialism som projekt.42 Här kommer dekonstruktionen in. Enligt Spivak måste 

vi dekonstruera gränsen mellan agens och anti-essentialism så att dessa påverkar 

varandra. Genom att minimera betydelsen av essens till att bara vara ett av många 

                                                 

 

 
40  Keilty & Dean (2013). S 48. 
41  Keily & Dean (2013). S 48. 
42  Keilty & Dean (2013).S 53. 
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innehåll och trycka på skillnad snarare än likhet inom essensen blir den förhand-

lingsbar istället för konstant. På så sätt hamnar vikten på agensen. 43  

I In other worlds återkommer Spivak till vilken roll användningen av kön har 

inom forskningen. Hon säger att: 

The only way that I can see myself making definitions is in a provisional and a polemical one: 
I construct my definition as a woman not in terms of a woman’s putative essence but in terms 
of words currently in use.44 

Spivak anser alltså att de enda definitioner hon kan göra kring kön är tillfälliga 

eller medvetet definierade i syfte att synliggöra en problematik. Hon definierar 

inte kvinnor eller kvinnlighet utifrån någon form av naturlig och väsensskild es-

säns men använder de ord som finns att tillgå för att kunna beskriva olika könska-

tegorier. Ordet kvinna sägs då alltid i förhållande till ordet man.  

I boken Ironi och sexualitet – om ledarskap och kön (1998) av Anna Wahl 

m.fl. presenteras forskning kring tre typer av strategier som kvinnliga chefer eller 

kvinnor på mansdominerade arbetsplatser använder sig av. Dessa strategier kallas 

Könsneutral, positiv och omvärldsstrategi.45 Den könsneutrala strategin syftar till 

att en person tillhörande kategorin kvinna förnekar att kön skulle ha betydelse och 

framställer sig som könsneutral i förhållande till sitt arbete och sina (manliga) 

kollegor. Något erkännande av maktstrukturer får inte plats. Genom att inte be-

tona egenskaper eller intressen som enligt normen tolkas som kvinnliga försöker 

personen undvika negativa aspekter kopplade till kvinnlighet.46 

Den positiva strategin erkänner inte heller någon könsmaktsordning men 

framhäver istället sina kvinnliga egenskaper som något positivt och fördelaktigt. 

Här blir att vara kvinna och inneha kvinnlighet något specifikt som förmodas till-

föra en annan typ av kunskaper än manlighet. Wahl talar här också om att det ofta 

handlar om att vara ”kvinnlig” på mäns villkor och att bli ett objekt snarare än sitt 

eget subjekt.47 

Den tredje strategin kallas omvärldsstrategi. Inom denna finns en medveten-

het och koppling till hur maktstrukturer påverkar hierarkier beroende på kön. Med 

omvärldsstrategin kan exempelvis kvinnliga chefer finna stöd och argument och 

bli respekterade utan att förlora självkänslan.  

                                                 

 

 
43  Keilty & Dean (2013). S 54. 
44  Spivak (2003). S 103. 
45  Wahl m.fl. (1998). S 110-114. 
46  Wahl m.fl. (1998). S 111. 
47  Wahl m.fl. (1998). S 113. 
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Även om dessa sätt att beskriva strategier på en arbetsplats har sina fördelar, är 

författarnas perspektiv fokuserat på en binär uppdelning mellan könen och en syn 

på sexuell identitet och könsidentitet som jag som forskare inte stödjer.  

Det är därför nödvändigt att kombinera strategierna som presenterats ihop 

med Butlers teorier kring heterosexuellt matris och Spivaks syn på dekonstruktion 

av essens. Wahl m.fl. säger att ”Med könsneutral strategi följer ofta en icke-

sexuell identitet, som kan betyda alltifrån att inte prata öppet om familj och barn, 

till att lägga stor vikt vid att avsexualisera sig i klädsel och andra uttryck” Visser-

ligen talar författarna också om olika sorters kvinnlighet och den manliga blicken, 

men det finns en problematik i att likställa könsneutralitet med något icke-

sexuellt. Författarna talar här om en strategi och inte om könsneutral identitet, 

men likväl sätter de likhetstecken mellan att vara säker i sin identitet som kvinna 

och att bli respekterad. Wahl skriver: ”Kvinnor med omvärldsstrategi kräver att 

bli respekterade både som kvinnor, och därmed som individer, och som ledare.”48 

Att som Spivak vara medveten om att det ofta är viktigt att betona kategorier-

na kvinna och kvinnlighet för att nå mål men att samtidigt arbeta för att dekon-

struera och omvärdera vad vi lägger i dessa kategorier, blir i längden mer använd-

bart. I ett samhälle uppbyggt enligt den heterosexuella matrisen blir förhållnings-

sättet till normen viktigt. Strategierna som presenteras av Wahl kommer att an-

vändas genom att granska om bibliotekariernas handlingar sker utifrån liknande 

strategier. Över detta läggs dock det queerteoretiska rastret som envist frågar var-

för och hur någon handlar som den gör och vad dessa handlingar får för konse-

kvenser.  

 

Hermeneutik som metod 

Att applicera moderna teorier på en historisk tid eller företeelse kan sägas vara en 

typ av historisk anakronism. Ett flertal genusforskare har undersökt denna typ av 

historieforskning, bl.a. i antologin Queera läsningar- litteraturvetenskap möter 

queerteori.49 Queer teoribildning har exempelvis använts för att undersöka homo-

sexuell/queer kärlek och dess uttryck i en tid då ordet homosexuell inte fanns.  

                                                 

 

 
48  Wahl m.fl. (1998). S 114. 
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Eftersom uppsatsen behandlar ett historiskt material är det också viktigt att för-

hålla sig till hur historia skrivs och tolkas. I Ann-Sofi Lönngrens doktorsavhand-

ling Att röra en värld – en queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk 

av August Strindberg skriver Lönngren att en förutsättning för att  kunna applicera 

Butlers resonemang på texter skrivna i en annan tid är att tillämpa hermeneutik 

som metod.50 Hermeneutiken, eller tolkningsläran, används här för att analysera 

skönlitterär text men kan vara användbar även vid arbete med andra typer av tex-

ter. Grunden inom denna typ av tolkning är att materialet inte ses som färdigt utan 

som något föränderligt, det skrivna ordet skapas på nytt av varje person som läser 

det. Att som forskare använda hermeneutik innebär i denna uppsats att medvetet 

lyfta fram vissa aspekter av en texts innehåll utan att för den delen läsa in en 

handling som inte existerar.51 De texter jag funnit av och om Linder, Lundberg 

och Larsen har varit tillgängliga länge. Det som står skrivet är redan sagt. Det jag 

vill göra är att undersöka teman, sammanband och tidigare förbisedda skeenden.  

Svårigheten med att applicera ett genusperspektiv, i detta fall queerteori, på 

ett historiskt material är att forskarens kontext är skapad av de tankar och erfaren-

heter den tagit till sig i sitt sammanhang, sin tid. Bibliotekarierna och deras yrkes-

liv i denna uppsats bör analyseras utifrån deras historiska sammanhang med med-

vetenhet kring vilka normer och strukturer som påverkade den tidens idéer. Histo-

ria skrivs dock  alltid efteråt och det ”nu” som ska försöka skildras blir reflekterat 

genom den spegel som existerar i ett ”efteråt”. Hermeneutiken betonar just det 

föränderliga i tolkningsprocessen och att ingenting förvrängs så länge forskaren är 

tydlig med sina intentioner och understryker att den subjektiva tolkningsramen är 

en av många metoder.  Forskning kan i sig, ur socialkonstruktivistisk synvinkel, 

aldrig vara objektiv. Särskilt inte när det handlar om människor och människors 

handlingar. Däremot kan och ska forskning sträva efter att alltid vara kritisk och 

de faktauppgifter som läggs fram i denna uppsats vad avser konkreta exempel så 

som årtal, arbetsplatser, arbetsuppgifter etc. har naturligtvis stärkts med flera käl-

lor.  

 

                                                 

 

 
50  Lönngren (2007). S 26. 
51  Lönngren (2007). S 29. 
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Metod och material  

Valet av metod är anpassad med hänsyn till det material och de teorier som upp-

satsen kretsar kring. Uppsatsen bygger på textstudier, dels av primärkällor i form 

av texter skrivna av de utvalda bibliotekarierna mellan 1900 och 1930 samt ar-

kivmaterial i form av brev. Dels av sekundärkällor bestående av tidigare forskning 

kring bibliotek, kvinnohistoria, artiklar från samtida kvinnotidskrifter rörande 

kvinnors yrkesliv och den tidigare forskning jag funnit om respektive biblioteka-

ries liv. Tolkningen av texten följer en hermeneutisk idétradition vilket presente-

rats i föregående teoriavsnitt och specificeras i slutet av detta kapitel.  

I sökprocessens första skede sökte jag brett inom bibliotekskatalogerna Libris, 

Disa och DiVa, databaserna Kvinnsam, LISA och LISTA, samt i bibliotekstid-

skrifterna biblioteksbladet 1915-1930 och folkbiblioteksbladet från 1903-1915. I 

bibliotekstidskrifterna har jag sökt genom att utgå från de digitaliserade version-

erna tillgängliga via projekt Runeberg. Jag har även beställt fram fysiska exemplar 

när digitaliserade upplagor ej var tillgängliga.   

Jag utgick först från sökord och fraser som ”kvinnliga bibliotekarier historia” 

”bibliotekarier historia”,  ”kvinnor historia bibliotek” och deras engelska motsva-

righeter ”woman librarian history” och ”librarian history”. Därefter sökte jag mer 

specifikt kring genusvetenskap och kvinnliga bibliotekarier med sökord som 

”gender librarianship”, ”gender librarianship history” och svenska motsvarigheter. 

Jag sökte även efter forskning kring kvinnors allmänna yrkeshistoria och situation 

under den valda tidsperioden samt allmän folkbibliotekshistoria i Sverige. 

Efter att ha fått en överblick av den tidiga forskningen och tydligare formule-

rat mina forskningsfrågor började jag med att läsa igenom det material som sär-

skilt rörde utvald tidsperiod. Utifrån den tidigare forskning rörande kvinnliga bib-

liotekariers yrkeshistoria har jag också undersökt vilka teoretiska positioneringar 

som funnits hos forskare som berört ämnet.  

Via detta material ansåg jag det lämpligt att använda biblioteksbladet som en 

ingång för att få en bild av vilka bibliotekarier som var intressanta att studera. Jag 

utgick också från vilka kvinnliga bibliotekarier som fanns porträtterade i Sveriges 

allmänna biblioteksförenings jubileumsbok och Männens bibliotek en kvinnosak. 

Hildur Lundbergs och Greta Linders namn återkom ofta i biblioteksbladet och 

min handledare tipsade om Linders verksamhet som bibliotekskonsulent. Lund-

berg och Linder fanns också med i jubileumsboken. Maria Larsen hittades först 

via Männens bibliotek en kvinnosak. Valet föll på dessa tre bibliotekarier då alla 

var verksamma under samma period och jag uppskattade att det gick att finna 

material av och om dessa personer. Jag är väl medveten om att urvalet blir centre-

rat kring Stockholm och Göteborg, men då dessa städer var en viktig plats för 

utvecklingen av bibliotekarieyrket är det relevant. Larsen publicerade inte själv 

lika många texter som Linder och Lundberg men hennes historia finns beskriven i 

flera sekundärkällor. 
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Via dessa namn gjorde jag nya sökningar i Libris och Kvinnsam samt i projekt 

Runebergs digitaliserade versioner av biblioteksbladet och folkbiblioteksbladet. 

Jag gjorde även brevsökningar i riksarkivets brevdatabas. Därefter gjorde jag tre 

bibliografier med de artiklar, notiser, manualer och skrifter som de på egen hand 

eller tillsammans med andra skrivit om biblioteksrelaterade och yrkesrelaterade 

ämnen under sin karriär. Dessa bibliografier ska inte ses som kompletta, men in-

nehåller en bra överblick över bibliotekariernas textproduktion. Bibliografierna 

finns bifogade som bilaga efter litteraturförteckningen. Där finns också en relat-

ionskarta som kartlägger privata och professionella relationer som påverkat dem.  

Från bibliografierna har jag utifrån mina forskningsfrågor och avgränsning 

gällande tidsperiod, valt ut 4-6 texter av varje bibliotekarie. Texternas totala si-

dantal har också beaktats. Texterna har valts ut efter följande kriterier:  

- De ska ha varit publicerade under tidsperioden 1900–1930 alternativt 

skilda samma tidsperiod men vara författade av bibliotekarierna senare i 

livet.  

- Texterna ska beröra bibliotekarieyrket eller ämnen kopplade till biblio-

teksverksamhet eller bibliotekarieutbildning.  

- Texter rörande andra ämnen är relevanta om de kan antas ha spelat en be-

tydande roll för bibliotekariens yrkesliv. (Ex folkbildningsverksamhet ut-

anför bibliotekssfären) 

 

Jag sammanställde även tre listor över det material som fanns att tillgå om respek-

tive bibliotekaries yrkesliv, arbetsplatser och andra viktiga sociala sammanhang. 

Därefter har jag läst dessa sekundär och primärkällor mer djuplodande med ett 

tydligt fokus på mina frågeställningar och teoretiska utgångspunkter där genuste-

ori, särskilt begreppen feminisering och performativitet är i fokus.  

För att få en övergripande förståelse för den tid som dessa bibliotekarier levde 

i har jag även läst litteratur kring kvinnors allmänna utbildnings och yrkeshistoria 

under 1900-talets första hälft samt mer generella beskrivningar om viktiga håll-

punkter i samhällsutvecklingen. Här har fokus legat på viktiga idéer och tanke-

strömmar som påverkat synen på kvinnans möjlighet till medborgarskap, arbete 

och utbildning.  

Min metod för att analysera bibliotekariernas egna texter har skett via en her-

meneutisk tolkningsram, tätt sammanknuten med queerteoretiska utgångspunkter. 

Genom att undersöka vilka normer som fanns för kvinnliga bibliotekarier och 

tolka hur bibliotekarierna förhöll sig till normen via textuttryck och handling, har 

jag försökt finna svar på mina frågeställningar. Viktigt har varit att under forsk-

nings och skrivprocessen vara öppen för uppgifter som motsäger varandra eller 

som bryter mot mina frågeställningars underliggande hypoteser. När teorier hittats 

som kunnat användas för att fördjupa förståelsen eller ytterligare utveckla fråge-
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ställningarna, har mina frågeställningar anpassats. Min egen förförståelse som 

forskare till förhållandet mellan forskarens kontext och materialets samtid har 

också varit viktigt att hela tiden ha med under arbetet med texterna.  

Mitt material delas in i primär och sekundärkällor. De går även att kalla dessa 

källmaterial och litteratur. Sekundärkällorna ska inte ses om mindre relevanta än 

primärkällorna. Snarare bör de ses som en förutsättning för att kunna närma sig 

primärmaterialet. Särskilt som den första ingången till bibliotekariernas yrkesliv 

skett genom de få beskrivningar andra gett av dem.   

Primärkällor/källor: 

1:1  Artiklar och böcker om bibliotek och bibliotekariers yrkesliv skrivna av Lin-

der, Lundberg och Larsen. Här ingår även manualer, handböcker och föreläs-

ningar skrivna av nämnda bibliotekarier. 

1:2 Brev skrivna av Hildur Lundberg till akademikern och kvinnoaktivisten Lydia 

Wahlgren mellan 1908 och 1950. Brev skrivna av Maria Larsen till författaren 

Anna-Lenah Elgström Coljin mellan 1908 och 1940. (med betoning på åren 

1908–1930) 

 

Sekundärkällor/litteratur: 

2:1 Antologier och minnesböcker av mer biografisk art som antingen behandlar 

specifika föreningar och biblioteks historia eller särskilda personer som varit 

viktiga för bibliotekarieyrket.  

2:2 Kvinnohistorisk litteratur med fokus på arbete och utbildning som ger en ge-

nerell bild av tjänstemansyrken eller mer specifikt om kvinnor inom biblio-

tekssfären.  

2:3 Teoretisk litteratur kring textanalys och genusteori.  
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Arbete, utbildning och rättigheter 

För att till fullo kunna sätta sig in i den situation som rådde när det moderna bibli-

otekarieyrket växte fram, behöver vi etablera en historisk kontext. Historien är 

inte en parallell linje med start och slut. Snarare kan det historiska skeendet ses 

som ett pussel där antalet bitar hela tiden förändras och byter skepnad.  

Under 1900–1930 skedde en rad viktiga händelser både internationellt och i 

Sverige som påverkade samhällsutvecklingen. Första världskriget, ökad urbanise-

ring, kvinnors kamp för rösträtt, arbetares fackliga kamp och folkbildning och 

folkhemsbegreppen är bara några av de politiska skeenden och idéströmningar 

som på olika sätt skulle påverka även bibliotekariers yrkesroll.  

I det här avsnittet kommer jag främst att inrikta mig på hur vägen till utbild-

ning och arbete såg ut för kvinnor ur medelklassen i Sverige. Det är viktigt att 

påpeka att kvinnor alltid har arbetat men att det arbete kvinnor utfört inte sågs 

som yrken utan förväntat och obetald arbetskraft.  

Den arbetande kvinnan 

De ekonomiska historikerna Ulla Wikander och Susanna Hedenborg beskriver i 

Makt och försörjning (2003) hur kvinnors arbete ofta osynliggörs i historiskt 

källmaterial. Detta för att det främst är det betalda arbetet som registreras.52 För-

fattarna delar in kvinnors arbete i tre olika kategorier som är användbara för att 

förstå hur samhället sett på och delat in kvinnors arbetskraft. Wikander talar om 1: 

arbete i hemmet, 2: frivilligarbete för samhällets behövande och 3: betalt arbete.53 

Det är egentligen först när kvinnor började arbeta inom yrken som tillhör den 

sista kategorin som de räknas in i historien som personer med yrken. Att kvinnor 

                                                 

 

 
52  Hedenborg & Wikander (2003). S 69. 
53  Hedenborg & Wikander (2003), passim. 
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började yrkesarbeta och få betalt för de jobb som utfördes var inte oproblematiskt 

och kritiserades av många som helt enkelt ansåg att kvinnas plats var i hemmet.  

Kvinnligt förvärvsarbete betalades betydligt lägre än mäns och berodde på ett 

flertal olika faktorer. Dels fanns föreställningen att gifta kvinnor blev försörjda av 

sin make och deras arbete och inkomst endast var ett tillägg i familjens kassa.54 

Dels ansågs ogifta kvinnor i sin tur inte ha någon familj att försörja och detta an-

vändes som argument för att inte höja lönen. Något liknande argument angående 

ensamstående mäns löner verkade knappast ha funnits. Kvinnors låga löner gällde 

inte enbart arbetarkvinnor vid exempelvis tvätterier och industrier. Även inom 

tjänstemannayrken hölls lönen på betydligt lägre nivå än männens. Här angavs 

ofta utbildningsgrad som skäl till skillnaden, men ofta behövdes under tidigt 

1900-tal överhuvudtaget inte något skäl till varför kvinnor betalades mindre. Få 

ifrågasatte detta. En av anledningarna till att allt fler kvinnor anställdes inom såväl 

arbetaryrken som tjänstemannasektorn var att stat och privata företag tjänade 

pengar på att kunna anställa kompetent personal till ett lågt pris.55 Detta gällde 

även anställningen av kvinnor vid folkbibliotek och församlingsbibliotek.  

Maria Larsen var en av många bibliotekarier som kämpade för att höja sin 

lön. Lars Wåhlin anställde nästan enbart kvinnor till de folkbibliotek som starta-

des för att kunna hålla nere kostnaderna.56 Redan vid Sveriges allmänna biblio-

teksförenings första årsmöte 1915 kom bibliotekariers lön på tal. Fler och fler tog 

upp det absurda i att människor i princip förväntades sköta och utveckla folk-

biblioteken utan eller för en mycket låg ersättning.57  

Bibliotekarieyrket skedde till en början ofta på frivillig basis. De kvinnor som 

anställdes förväntades ha inkomst på annat håll men samtidigt vara hängivna sitt 

obetalda yrke. Ett exempel på detta skedde vid Stockholms barn och ungdomsbib-

liotek (SBUB).  I biografin om Valfrid Palmgren framkommer det att hon ställde 

höga krav på sina anställda och ansåg att deras frivilliga arbete vid SBUB skulle 

prioriteras även om de hade andra tjänster.58 Det var med andra ord inte enbart 

manliga chefer som förväntade sig att kvinnors arbete skulle ske enligt ett kall 

snarare än för att tjäna egna pengar. 

Det fanns en stark föreställning kring vilken typ av yrken som var lämpliga 

för kvinnor. Detta gjorde att det till en början bara fanns ett begränsat antal val-

                                                 

 

 
54  Florin (1992). S 38. 
55  Hedenborg & Wikander (2003) s 85-96; Florin (1992). S 136-138.  
56  Altestam m.fl. (2003). S 104. 
57  Berättelse över Sveriges första allmänna biblioteksmöte. (1915). S 39. 
58  Lundgren, Myrstener & Wallin (2015). S 189. 
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möjligheter.59 Fredrika Bremer-förbundet som arbetade för kvinnors rättigheter 

gav 1913 ut en skrift under namnet Kvinnliga arbetsområden.60 Häftet hade som 

syfte att ge en överblick av vilka yrken som fanns tillgängliga för kvinnor och 

skulle fungera som information ”vid val af levnadsbana för kvinnlig ungdom”.  

Många kvinnor utan möjlighet att välja utbildning eller inkomst blev tjänsteflickor 

i medel och överklassfamiljers hem eller arbetade vid tvätterier och fabriker. När 

en reform kring näringsfrihet för alla medborgare gick igenom 1864 öppnade den 

upp för möjligheten att som kvinna starta upp affärsverksamheter.61 I Stockholm 

fanns under denna tid ett flertal framgångsrika månglerskor som på egen hand 

drev torghandel. För gifta kvinnor dröjde det dock fram till 1874 innan de fick 

bestämma över sin egen inkomst och först 1920 blev gifta kvinnor myndiga.62 

Även de lånebibliotek som var föregångare till folkbiblioteken drevs vanligt-

vis av kvinnor. Innan församlingsbibliotek och arbetarinstitutens bibliotek började 

växa fram i Stockholm fanns det ett flertal kommersiella lånebibliotek. Dessa in-

rättningar, vanligen inhysta i lägenheter, sköttes ofta av kvinnor och fungerade 

som ett sorts mindre bibliotek där de som hade råd kunde betala för att läsa böcker 

och tidningar.63 För de kvinnor vars familjer haft råd med utbildning såg många 

lärarinneyrket eller sjuksköterskeyrket som ett alternativ. Kvinnor arbetade även 

som sekreterare, affärsbiträden, etc. För de kvinnor som ville behålla sitt yrke 

gällde det i många fall att förbli ogift.64  

Äktenskapet var en viktig skiljelinje och frågan kring hur kvinnor blivit av-

skedade när de gift sig diskuterades i de samtida tidningarna för kvinnorättsfrågor. 

I Dagny -tidning för svenska kvinnorörelsen återfinns 1912 en artikel med rubri-

ken ”Äktenskap eller arbetsförtjänst?” I artikeln tas en kvinnlig kontorsskrivares 

situation upp som exempel. Hon hade fått avslag på sin ansökan om att få behålla 

sin tjänst vid statens järnvägar på grund av att hon ville gifta sig. I artikeln argu-

menteras det för att både kvinnan och mannen i frågas inkomster var väsentliga 

för att de skulle klara sin vardag.65 Den bild som fanns av att en gift kvinna blev 

försörjd och inte behövde några egna inkomster stämde ofta inte överens med 

verkligheten. Kontoristen skickade in ett klagomål till järnvägsstyrelsen för att få 

beslutet omprövat. Artikeln avslutas med att ifrågasätta statens vilja att öka äkten-

                                                 

 

 
59  Hedenborg & Wikander (2003). S 86. 
60  Kvinnliga arbetsområden (1913). S 2. 
61 Ahlberger m.fl. (2004). S 32. 
62 Ahlberger m.fl. (2004). S. 230. 
63  Myrstener (2008). S 11. 
64 Ahlberger m.fl. (2004). S 235 
65 ” Äktenskap eller arbetsförtjänst?” (1912). S 205.  
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skapsfrekvensen. Det hävdas att konsekvensen av fall som dessa snarare skulle 

kunna leda till att färre kvinnor vill gifta sig eftersom de då riskerar att förlora sitt 

arbete.   

Det ska poängteras att det främst var kvinnor tillhörande medelklassen och 

överklassen som inte förväntades arbeta när de gift sig. För den stora mängd kvin-

nor tillhörande arbetarklassen fanns det knappast något annat val än att arbeta. Få 

hade råd att fortsätta med sin utbildning och fick ofta ta slitsamma och underbe-

talda jobb.66 

Ogift eller gift? Privatlivets påverkan på yrkesval 

 

1920 var andelen ogifta kvinnor i vuxen ålder i Sverige över 42 %. Denna siffra 

beror delvis på den stora utvandring till USA som skedde under slutet av 1800 

talet där unga, ogifta män var vanliga bland dem som emigrerade. Men även ur-

baniseringen och övergången från storhushåll till mindre familjeenheter påverkade 

att antalet ogifta kvinnor som själva behövde försörja sig ökade.67 

Både lärarinneyrket, sjuksköterskeyrket och bibliotekarieyrket ses ofta som 

arbeten som förbinds med ett sorts ”kall”. Likt en nunna förväntades kvinnor med 

dessa titlar att vara ogifta, gärna bo på eller i närheten av sin arbetsplats och arbeta 

hårt utan att få samma inkomst som sina manliga kollegor. När samhället urbani-

serades och städernas befolkning växte förändrades också bilden av hur en familj 

förväntades se ut.68 De borgerliga familjernas uppbyggnad med mamma-pappa-

barn blev en idealbild. Att välja bort äktenskap var att stå utanför normen under 

det tidiga 1900-talet.  

Ingen av de bibliotekarier som figurerar i denna uppsats gifte sig. För dem 

handlade det troligen inte om att ”välja bort” äktenskapet utan snarare om att välja 

ett yrke och ett liv som erbjöd en mer självständig om än ibland svårare vardag. 

Greta Linder verkar utifrån de beskrivningar som finns om hennes liv och den 

biografiska skildring hon själv gett av sitt yrkesliv, ha haft ett rikt och mångfacet-

terat socialt liv. Att hon tillhörde en samhällsklass där de ekonomiska förutsätt-

ningarna var givande gjorde också att hon inte hade behov av att gifta sig av rent 

ekonomiska skäl.69 Greta Linder hade nära kontakter med såväl kvinnor som män i 

nätverken kring SAB och bibliotekskonsulenternas verksamhet i Stockholm. Se-
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nare i livet skulle hon också hålla litterära salonger i den lägenhet hon delade med 

yngsta systern Estrid. Greta Linder bodde större delen av sitt liv på Östermalm i 

Stockholm, förutom de år hon tillbringade i Uppsala som student. 1919 flyttade 

hon in i en lägenhet tillsammans med mellansystern Tyra Linder och senare i livet 

bodde hon med systern Estrid Linder.70 

Hildur Lundbergs liv var också fyllt av sociala möten, resor och ett omväx-

lande yrkesliv. Då det inte finns mycket skrivet om Lundbergs privatliv är det 

svårt att med säkerhet veta hur eller med vem hon bodde. Större delen av livet 

verkar hon ha bott på olika adresser i Stockholm, b l a på Sibyllegatan baserat på 

de brev hon skickade från denna adress. I de många brev och vykort (68 stycken) 

som Lundberg skrev till Lydia Wahlström mellan 1908 och 1953 nämns såväl 

besök hos släkt och vänner, resor inom yrket till andra bibliotek i norden och be-

sök vid stadsbiblioteket i Berlin dit hon reste med ett rekommendationsbrev från 

Valfrid Palmgren.71 Lydia Wahlström (1869–1954) var en viktig person i den ti-

dens intellektuella kretsar. 1898 disputerade hon vid Uppsala universitet i historia 

som andra kvinna någonsin i Sverige. Hon var även ordförande i Uppsalas kvinn-

liga studentförening.72 Hon var engagerad i kvinnorättsfrågor och debatterade ofta 

religiösa frågor. Dessutom skrev hon en stor mängd vetenskapliga och skönlitte-

rära verk som fick stor spridning.  

Lundberg verkade hysa varma och kärleksfulla känslor för Wahlström och 

tilltalar ofta henne med ”Kära raringen” och ”du älskade” i sina brev. Det är svårt 

att få en klar bild av deras relation då inga brev från Wahlström till Lundberg har 

återfunnits i riksarkivets brevdatabas. Breven är dock ett tydligt bevis på att rika 

förhållanden utanför de traditionella heterosexuella äktenskapen var högst levande 

och spelade en viktig roll i Lundbergs privatliv. Om Lyda Wahlström delade Hil-

dur Lundbergs känslor kommer vi kanske aldrig att få veta. Däremot vet vi att de 

båda hade en nära relation och säkerligen påverkade och stöttade varandra i såväl 

yrkesliv som privat. I Wahlströms självbiografi Trotsig och försagd: mitt livs 

minnen (1949) beskrivs hur hon lärde känna Hildur Lundberg via Anna Danell 

som då bodde i Ombergs trakten i Östergötland.  

På Djurkälla residerar syskonen Lundberg, av vilka den äldsta, Hildur, varit bibliotekarie på 
Stockholms stadsbibliotek och alltsedan mitt umgänge med Anna börjat, varit min trofasta 
och hjälpsamma vän.73  
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Anna Danell var gift med läraren och skolmannen Gideon Danell men hade också 

ett kärleksförhållande med Lydia Wahlgren. Detta finns beskrivet i  Brita Man-

nerheims bok Med Lydia eller livslång trohet mellan tre.  Gideon Danell respekte-

rade förhållandet och Brita Mannerheim berättar i boken om hur hon växte upp 

med tre föräldrar, sina biologiska och gudmodern Lydia Wahlström. 

Det står inte exakt när Hildur Lundberg och Lydia Wahlström lärde känna 

varandra men enligt brevarkivet skickades det första brevet från Lundberg till 

Wahlström under sommaren 1908. Enligt Wahlström bodde Lundberg med sitt 

syskon på gården Djurkälla efter att hon arbetat som bibliotekarie vid stadsbiblio-

teket. Hildur Lundberg blev anställd som andre bibliotekarie vid Stockholms 

stadsbibliotek 1927 och arbetade där fram till 1943.74 Troligtvis flyttade hon till 

Djurkälla efter sin pensionering. Under 40 och 50-talet finns det flera brev skrivna 

från Djurkälla till Wahlström vilket ytterligare indikerar att hon bodde där under 

den senare perioden av sitt liv.75                                   

Inte heller Maria Larsen gifte sig. Som tidigare nämnts ansågs ogifta kvinnor 

vid denna tid inte ha någon familj att försörja. Men familjekonstellationer kunde 

precis som idag se ut på en mängd olika sätt. I Larsens fall innebar det att hon 

samtidigt som hon arbetade som föreståndarinna, försörjde sin mor som flyttad 

ned till Göteborg och även tog hand om en fosterdotter. Hon hade också flera kär-

leksrelationer till kvinnor. En av Larsens nära vänner var författaren Anna-Lenah 

Elgström Coljin. Med henne samtalade hon i sina brev både om det gemensamma 

intresset för Ellen Key och om politik och yrkesliv. Ellen Key, debattör och för-

fattare kring kvinnofrågor, betydde mycket för Larsen. Key verkar dock inte ha 

förstått att Larsen inte var intresserad av kärleksrelationer med män. Key försökte 

flera gånger få Larsen att träffa olika unga män som ansågs lämpliga. Dessa fick 

dock knappast någon chans utan avspisades. 

Larsen bodde först i anslutning till de bibliotek och arbetade vid för att efter 

sin pension flytta ut till en sommarstuga som hon lyckats köpa.76  

Rätten till utbildning 

De bibliotekarier som figurerar här kommer från en medelklassbakgrund. De hade 

ofta ett relativt högt kulturellt kapital i form av utbildning, även om utbildnings-
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graden och vilken typ av lärosäte de gick vid skilde sig åt.  Tillgången till utbild-

ning påverkade vilka kvinnor som fick tillgång till tjänstemannasektorn. 

Skolsystemet under 1900 talets första hälft skiljde sig på många punkter från 

hur det ser ut idag. Flickskolor och läroverk för pojkar hade olika typer av peda-

gogik och examinationsrätt, men det började också växa fram samskolor under 

denna tid som tog emot och undervisade både flickor och pojkar. Realskola för 

flickor fanns i Sverige från 1914 men först 1928 släpptes flickor in vid de kom-

munala gymnasieskolorna.77
 

Gymnasieutbildning ledde till en studentexamen och var en förutsättning för 

att få studera vid universiteten. Kvinnor hade haft möjlighet att ta en akademisk 

examen vid universiteten från 1873, i alla ämnen utom juridik och medicin. Vägen 

till universitetet var dock betydligt krångligare för kvinnor än för män. Innan de 

kommunala gymnasieskolorna öppnade upp för kvinnor fick kvinnliga studenter 

försöka skaffa sig en examen vid privata flickskolor eller samskolor. Vid dessa 

skolor var det vanligt att en avgift togs ut även om denna i vissa fall kunde bli 

subventionerad. Dessutom var det bara vissa flickskolor eller samskolor som till-

delats dimissionsrätt, rätten att utfärda studentexamen. Det fanns även ytterligare 

en nivå som kallades normalskolekompetens. Denna examen låg mellan real och 

studentexamen. Eftersom vägen till en studentexamen var både krånglig och dyr 

sökte sig många kvinnor till högre lärarinneseminariet för att fortsätta sina studier. 

Wallinska skolan, Åhlinska skolan och Lyceum för flickor var tre av de flick-

skolor i Stockholm som under sent 1800-tal fick dimissionsrätt. Lydia Wahlström 

var en av dem som arbetade som lärare vid Åhlinska. Kända samskolor var  b l a 

Palmgrenska samskolan, grundad av Valfrid Palmgrens far och Sofie Almqvists 

samskola där Greta Linder fick sin utbildning. Samskolorna och flickskolorna 

existerade under samma tidsperiod i Stockholm, men hade olika pedagogiska 

grunder och idéer kring hur flickor skulle utbildas. Det fanns också mindre privata 

flickskolor där undervisningen kunde ske hemma hos den som grundat skolan. Ett 

exempel på en sådan är Lychouska skolan där Maria Larsen kan ha fått delar av 

sin utbildning.78 Vid Sofie Almqvists samskola betonades vikten av att pojkar och 

flickor undervisades i samma klasser. Eleverna undervisades i engelska, det fanns 

en individuell betoning och även idéer kring att hantverk och kroppsarbete var 

viktiga inslag av utbildningen.79 
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Flera debattörer menade att det behövdes en särskild typ av utbildning för flickor. 

Flickor skulle ha rätt att få en ordentlig utbildning innehållande vetenskap och 

språk, men samtidigt betonades det specifika i flickor och kvinnors natur och att 

utbildningen måste formas med hänsyn till detta. Dessa idéer märktes exempelvis 

vid det tionde allmänna mötet för flickskolor där sådana tankar fördes fram.80 När 

en studentexamen avlagts hade kvinnor tillträde till universiteten. Det fanns dock 

regler kring vilka typ av ämnen som ansågs lämpliga för kvinnor att studera. När 

det beslutades att kvinnor skulle få avlägga akademisk examen 1873, gällde det 

alla ämnen förutom juridik och teologi. Lydia Wahlström som var prästdotter fick 

aldrig möjlighet att studera teologi. Först 1958 släpptes kvinnor in i prästämbetet. 

Något som påverkade bibliotekarierna i denna uppsats var också tillträdet till 

statliga ämbeten. Även om en kvinna hade lika hög utbildningsnivå som manliga 

kollegor kunde hon inte få arbete vid en statlig institution eller myndighet, exem-

pelvis kungliga biblioteket.81 Valfrid Palmgren blev därför enbart anställd som 

amanuens (assistent) och för Greta Linder kan regeln ha varit en av anledningarna 

till att hon först blev anställd som assistent istället för konsulent vid Biblioteks-

konsulenterna.  
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Nytt yrke- nya möjligheter 

Detta avsnitt kommer utifrån Linder, Lundberg och Larsens yrkesliv att behandla 

hur och varför dessa kvinnor blev bibliotekarier och hur deras yrkesliv såg ut. 

Kapitlet kommer även behandla bibliotekariernas utbildning, vägen till yrket, vad 

respektive bibliotekarie arbetade med på sina arbetsplatser och hur de i sin yrkes-

roll förhöll sig till samtida normer för kvinnor och kvinnligt arbete. Som Linder  

påpekar i sin uppsats om sitt yrkesliv hade kvinnor under tidigt 1900 tal knappt 

någon möjlighet att drömma om att arbeta som bibliotekarier. Bara ett begränsat 

antal statliga tjänstemannayrken var öppna för kvinnor och någon officiell längre 

utbildning för bibliotekarier fanns inte förrän 1926.  

Bibliotekarieutbildningar behandlas under rubriken yrkesroller och arbetsliv 

då både Greta Linder och Hildur Lundberg medverkade som föreläsare vid några 

av de senare utbildningarna och även skrev artiklar och höll tal vid biblioteksmö-

ten om vikten av utbildning. Bibliotekariernas deltagande vid olika biblioteksmö-

ten var viktigt för att lära känna andra yrkesverksamma och Sveriges allmänna 

biblioteksförening blev en viktig mötesplats.82 

Viktigt att notera är att det fanns två viktiga möten med snarlika namn under 

denna tidsperiod. 1915 anordnades ”det första allmänna svenska biblioteksmötet” 

den 7-9 januari 1915 i Stockholm. Samma år, 13-14 augusti hölls Sveriges all-

männa biblioteksförenings första årsmöte i Lund. Mötet var uppstarten av SAB 

och året därpå, 1916,  skulle Biblioteksbladet, SAB:s tidskrift komma ut med sitt 

första nummer. I detta redogjordes för det första mötet.  
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Universitetsstudier, lärarinneseminarier och studiecirklar 

Greta Linder 

Greta Linder föddes i Stockholm 1888.83 Hennes mor, Gurli Linder, var barnboks-

recensent, skribent och en viktig person i dåtiden folkbildningskretsar. Fadern, 

Nils Linder, var flera år äldre än modern, lektor i nordiska språk och hade även 

varit moderns lärare innan de gifte sig. Greta Linders föräldrar skiljde 1903 och 

redan året innan hade modern förlorat vårdnaden till sina barn i en rättsprocess.84 

Gifta kvinnor var vid den här tiden fortfarande omyndiga och det var vanligt att 

fadern fick vårdnaden i de fall ett äktenskap upplöstes. Intressant är att Gurli Lin-

ders åsikter kring kvinnors rättigheter och hennes vänskap med Ellen Key använ-

des mot henne i rätten.85  Föräldrarnas skilsmässa kan också ha påverkat Greta 

Linder syn på vad ett äktenskap egentligen kunde ge en kvinna som ville nå andra 

framgångar än de som hustru och mor. 

Båda föräldrarna verkar dock ha varit måna om sina döttrars utbildning. Greta 

Linder gick i en av de tidiga samskolorna, Sofie Almqvists samskola i Stockholm. 

Dessa samskolor, som undervisade både pojkar och flickor i samma klasser var 

pionjärer för sin tid då det fortfarande var norm att undervisa barn i separata klas-

ser. Vid Almqvistska samskolan tog Greta Linder sin studentexamen våren 1907 

och höstterminen samma år skrevs hon in vid Uppsala universitet. I Uppsala stu-

derade hon litteraturhistoria, nordiska språk samt engelska och tyska. Enligt de 

förteckningar som finns över studenter vid Uppsala universitet under tidsperioden 

1907-1911 bodde Linder på två olika adresser under sina studier. 

Hon tog sin magisterexamen vid 23 års ålder, 1911, och hade till en början 

tänkt sig arbeta som lärarinna.86 Eftersom hon ansåg att förutsättningarna för att få 

en bra tjänst var dåliga i Sverige, åkte hon till England ett halvår. Under somma-

ren 1912 återvände hon till Stockholm. Där fick hon via sin mors kontaktnät reda 

på att en tjänst skulle tillsättas vid den nyinrättade verksamheten hos Biblioteks-

konsulenterna. Linder fick anställningen som assistent. 1915–1916 deltog Greta 

Linder i en bibliotekarieutbildning i New York och var för sin tid en av få biblio-

tekarier i Sverige med en längre utbildning.87 Greta Linder kunde genomföra ut-

bildningen tack vare ett stipendium från American-Scandinavian Foundation som 
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startats året innan för att skapa ett kulturellt utbyte mellan USA och de nordiska 

länderna.88  

Hildur Lundberg 

Hildur Lundberg föddes 1878 i Stockholm och var dotter till en fiskeriinspektör 

och fil doktor vid Uppsala universitet, Rudolf Lundberg. Fadern var involverad i 

flera olika sammanhang gällande fiskerinäringen, gav ut avhandlingar och startade 

svensk fiskeritidskrift.89 Hildur Lundbergs pappa var en engagerad akademiker, 

men låg till skillnad från Gretas Linders föräldrar ganska långt bort från bok och 

biblioteksvärlden. Om Hildurs mor finns det inte mycket information annat än att 

hon hette Abela Santesson.  

Lundberg tog sin examen vid privata högre lärarinneseminariet 1901, 23 år 

gammal. Någon information om var hon fick sin utbildning innan dess har inte 

gått att finna. Därefter arbetade hon som lärarinna vid olika flickskolor fram till 

1907, då hon läste ytterligare ett år vid lärarinneseminariet och utexaminerades 

1908.90 Hon skulle emellertid inte arbeta om lärarinna efter det. Samma år som 

hon tog sin examen började Lundberg att arbeta vid pedagogiska biblioteket i 

Stockholm och deltog vid den första europeiska lärokursen i biblioteksteknik för 

läroverksbibliotekarier.91 Kursen ledes av fil. Doktor Valfrid Palmgren som då 

arbetade som amanuens vid kungliga biblioteket. Varför och hur Lundberg fick 

anställning vid pedagogiska biblioteket har jag inte funnit uppgifter om, men med 

en bakgrund inom skolan låg ett pedagogiskt bibliotek nära hennes tidigare erfa-

renhet. Hon skulle fortsätta att arbeta vid det pedagogiska biblioteket fram till 

1914.92 

 1909 anställdes Lundberg som föreståndarinna för Gustav Vasa församlings-

bibliotek där hon skulle arbeta enda fram till 1927 då biblioteket stängde. Därefter 

arbetade hon som andre bibliotekarie vid Stockholms stadsbibliotek. 
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Maria Larsen 

Maria Larsen föddes 1872. Källorna anger i vissa fall att hon skulle ha fötts i 

Danmark och sedan flyttat till Sverige medan andra menar att hon föddes i Stock-

holm93. Uppgifterna går isär kring hur och var Maria Larsen fick sin utbildning. I 

Lisbeth Stenbergs artikel kring Larsen hävdas att hon ville fortsätta studera efter 

flickskolan men att familjen inte hade råd. Fadern dog när Maria Larsen bara var 

10 år och det fanns redan fyra andra syskon i familjen som nu saknade försörj-

ning.94 Maria Larsen studerade först vid Lychous flickskola. Därefter ska hon 

också ha studerat vid tekniska skolan och Smedmans handelsinstitut.95 I vilken 

omfattning och vad hon skulle ha studerat har jag ej funnit någon information om. 

Något som går att styrka är Larsen medverkan vid olika typer av studiecirklar 

och kurser via arbetarrörelsen..96 Arbetarinstitutet grundades 1880 av Anton Ny-

ström, läkare och samtida debattör i folkbildningsfrågor. Nyström ansåg att bild-

ning och demokratisering skulle hjälpa arbetarklassen ur social problematik. Hans 

åsikter sågs ofta som kontroversiella då den positivism som inspirerat honom an-

sågs ifrågasätta religionen på ett ateistiskt sätt.97 Samma typ av kritik fick Ellen 

Key erfara för sin filosofi kring en sekulariserad livstro.98 

Arbetareinstitutet var en av de första föreläsarföreningarna i Norden. Aktuella 

föreläsare bjöds in för att delge sina tankar och det var vid en sådan föreläsning 

Larsen kom i kontakt med Ellen Key. Keys föredrag gjorde Larsen intresserad av 

skönlitteratur och skulle genom livet bli en förebild och inspiration. 

Larsens ingång till biblioteksvärlden skedde via det lånebibliotek hon drev i 

Stockholm under 1890 talet. 1899 gick hon i konkurs och hoppade sedan mellan 

olika kontorsjobb för att försörja sig. 1902 fick hon anställning vid Redbergslids 

folkbibliotek i Göteborg. Något som troligen skedde med hjälp av Ellen Key och 

hennes kontakter med biblioteksinspektören i Göteborg, Lars Wåhlin.99 Biblio-

teket var en av de tidigaste folkbiblioteksfilialerna i Sverige. Tre år senare skulle 
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Larsen bli föreståndarinna vid Dicksonska folkbiblioteket, grundat redan 1861 

genom en donation från brukspatronen James Robert Dickson.100  

Yrkesroller och arbetsliv 

Bibliotekarieyrket vid folkbiblioteken var under denna tid ett arbete med som 

krävde en bred kunskap inom en mängd olika arbetsområden. Vid de mindre folk-

biblioteken och församlingsbiblioteken var det vanligt att en kvinna blev förestån-

darinna, med dagens ögon sett chef, över hela verksamheten. Däremot fanns det 

oftast en överordnad styrelse eller chef som hade det beslutsfattande ansvaret över 

verksamheten. Ibland var sådana föreståndarinnor utbildade lärarinnor som sedan 

gick bibliotekskurser, som Hildur Lundberg. Ibland anställdes kvinnor utan for-

mell utbildning som sedan lärdes upp av en överordnad chef, som i Maria Larsens 

fall. Greta Linder arbetade mer för bibliotekarier och folkbibliotek än vid dem. 

Några år arbetade hon vid stadsbiblioteket i Stockholm, men annars handlade 

hennes arbete om att utveckla de kataloger och klassifikationssystem som kom att 

användas, samt att arbeta med organisationen kring folkbibliotekens uppbyggnad 

och att utveckla bibliotekarieutbildningen. Linder var också bibliotekarie, även 

om hon också ofta omnämns som bibliotekskonsult.  Hon var en organisatör sna-

rare än en person på golvet.  

Assistent eller bibliotekskonsulent? 

Greta Linder (1888–1963) hade efter en fil.mag. tänkt sig lärarbanan. I stället fick hon 1913 
anställning vid den då nyinrättade folkbiblioteksmyndigheten inom Ecklesiastikdepartemen-
tet. År 1915 fick hon ett stipendium och kunde utbilda sig vid biblioteksskolan vid New York 
Public Library. Hon var således, vid den tiden, en av de få yrkesutbildade inom folkbiblio-
teksområdet. Linder kom att verka som bibliotekskonsulent fram till sin pensionering.101 

 

Citatet ovan är hämtat ur svensk biblioteksförenings 100-års jubileumsbok (2015). 

Vid en snabb genomläsning kan det verka som att Greta Linder arbetade som bib-

liotekskonsulent från det att hon anställdes vid myndigheten, fram till sin pension. 

Linder anställdes hos bibliotekskonsulenterna hösten 1912 efter att proposit-

ion 179 kring statens åtgärder för att främja biblioteken, gått igenom. Valfrid 
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Palmgren, som skrivit de betänkande som låg till grund för propositionen, hade i 

ett av sina huvudförslag lagt fram att en biblioteksbyrå med fyra bibliotekskonsu-

lenter skulle startas. 102 Som Linder återger i sin text om bibliotekskonsulenternas 

tidiga år, hamnade den siffran på ett lägre antal när förslaget skulle genomföras.103 

Två bibliotekskonsulenter och en assistent skulle anställas. Greta Linder arbetade 

tillsammans med bibliotekskonsulenterna Knut Tynell och Fredrik Hjelmqvist 

från start. De hade båda arbetat vid Lunds universitetsbibliotek och Hjelmqvist 

anställdes som förste bibliotekskonsulent medan Tynell fick positionen som andre 

bibliotekskonsulent. Både Hjelmqvist och Tynell hade en akademisk examen men 

ingen av dem hade genomgått någon särskild biblioteksutbildning. Trots det fick 

de höga befattningar inom den nyinrättade bibliotekskonsulentverksamheten. 

Greta Linder fick till skillnad från sina kollegor inte någon titel.  Om man slår 

upp bibliotekskonsulenter inom ecklesiastikdepartementet och senare under 

skolöverstyrelsen i Sveriges statskalender mellan åren 1913 och 1929 står Greta 

Linders namn inte med.104 Linder skriver att hon blev anställd som assistent åt de 

båda konsulenterna 1913. Linder blev rekommenderad för det nystartade initiati-

vet med bibliotekskonsulenter genom sin mor Gurli Linder. Gurli Linder hade 

kontakter inom folkbildningsvärlden och rekommenderade sin dotter när hon 

hörde att en tjänst som assistent hos bibliotekskonsulenterna var ledig. Uppdraget 

var då att hjälpa till med skapandet av en mönsterkatalog för folkbiblioteken samt 

att administrera stadsbidrag till olika bibliotek.  

Först 1930 står Greta Linder med i Sveriges statskalender och då som extra 

ordinarie andre bibliotekskonsulent. Då hade Linder b l a hunnit gå en biblioteka-

rieutbildning i new york 1915-16, sitta med i den kommitté som 1917 fick i upp-

drag att se över klassifikationssystem och katalogregler för folkbiblioteken samt 

suttit i kommittén som samma år utsågs för att arbeta med förslaget kring ett 

stadsbibliotek i Stockholm.   

När Linder många år senare beskriver hur arbetet vid bibliotekskonsulenterna 

började och hur deras förhållande såg ut, visar hon en medvetenhet kring sin egen 

ställning i förhållande till kollegorna. 

Det var en lägenhet till höger på nedre botten vi fått oss tilldelad. Får jag här inskjuta att när 
jag använder ordet ”vi”, så bör det tas cum grano salis.(med en nypa salt) Jag hade nämligen 
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under hela denna period en underordnad ställning, även om de båda konsulenterna aldrig lät 
mig känna det, något som jag inte upphört att vara tacksam för.105 

När Greta Linder skriver i ”När vi började…” att hon känner sig tacksam över att 

bibliotekskonsulenterna aldrig fick henne att känna sig underlägsen, trots en un-

derordnad position, säger det något viktigt om maktstrukturer och rådande dis-

kurs.106 För att kunna känna sig tacksam över att inte bli behandlad som mindre 

värd, krävs det en medvetenhet kring att detta faktum inte är självklart. Personalen 

vid folk och stadsbibliotek bestod till stor del av kvinnor men bland biblioteks-

konsulenterna var Linder i minoritet. Det gjorde att hon på ett annat sätt än Larsen 

och Lundberg dagligen behövde förhålla sig till sina kollegors positioner. De ar-

betade tillsammans men på olika villkor. Att Linder betonar att hon aldrig blev 

behandlad som underlägsen tyder också på att hon vill förtydliga sin lojalitet till 

bibliotekskonsulenterna. En tacksamhet över att få arbeta snarare än ett fokus på 

den egna kompentensen som anledning till anställningen, lyser igenom. 

Synen på vad kategorin kvinna kan vara och vad människor inom denna kate-

gori får möjlighet att göra påverkas av den diskurs där denna syn skapas. Att 

agera eller att undvika att agera blir i sig performativa handlingar som understry-

ker och upprätthåller en viss kategoris handlingsmönster.107 Detta kan ske i såväl 

praktiskt arbete som i text som skildrar eller undviker att skildra vissa skeenden.  

I sin betraktelse över bibliotekskonsulenternas tidiga år skriver Linder också 

att ”jag vid denna återblick bara litat till mitt eget minne, vilket betyder en subjek-

tiv färgning med överbetoning av det jag själv varit med om och därför bäst 

kommer ihåg.”108 Trots denna formulering fokuserar Linders återblick främst på de 

två personer, Hjelmqvist och Tynell, som fått konsulenttitlarna. Linders egna ar-

betsuppgifter och kompetens nämns, men främst framhåller hon konsulenternas 

förmågor. När hon benämner bibliotekskonsulenterna med ett vi, talar hon först 

om vikten av att ta detta ”vi” med en nypa salt, då hon officiellt var i underordnad 

position. Samtidigt indikerar detta ”vi” att hon kände sig och var delaktig i många 

av de arbetsuppgifter som konsulenterna ansvarade för. Dels vid skapandet av 

mönsterkatalogen/grundkatalogen men också med att planera och föreläsa vid 

bibliotekarieutbildningar och föra ut bibliotekskonsulenternas arbete via artiklar 

och recensioner av de biblioteksmanualer som gavs ut. 
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1925 ingår Greta Linder med Fredrik Hjelmqvist, förste bibliotekskonsulent, i den 

arbetsgrupp som arbetar med att förbereda öppnandet av Stockholms stadsbiblio-

tek. Hjelmqvist utnämns till stadsbibliotekets första chef och Linder blir anställd 

som andre bibliotekarie. Medan huset byggdes upp, det invigs först 1928, arbetade 

de tillsammans med 3 assistenter och en vaktmästare för att skaffa fram det stora 

bokbestånd biblioteket behövde. 109  

Linder skriver att Fredriks (Hjelmqvist) efterträdare som förste bibliotekskon-

sulent självfallet blev Knut. (Tynell). Varför han var självklar som efterträdare 

motiverar hon inte men tidigare i sin beskrivning av arbetskollegorna nämner hon 

att det var tack vare ”Knuts logiska och systematiska läggning” som den första 

upplagan av det nya klassifikationssystemet kunde komma ut redan 1921.110 Greta 

Linder hade också varit med i den kommitté som arbetat med förslaget till klassi-

fikationssystemet och katalogreglerna. Sin egen insats kommenterar hon enbart 

med att hon kom med trots att hon inte hade så stor erfarenhet.  

Exemplen ovan pekar både på en medvetenhet om underlägsen ställning och 

ett återskapande av en historisk kontext där Linder genom att betona Fredrik 

Hjelmqvists och Knut Tynells roll, sätter sitt eget yrkesarbete i andra hand. Linder 

nämner det faktum att kvinnor inte fick inneha statliga ämbeten, men lägger inte 

in någon värdering i detta. 

1929 återvänder Linder till bibliotekskonsulenternas verksamhet på en nyin-

rättad extra andre konsulentbefattning. Denna titel behåller hon enda fram till 

1946. Först då står Greta Linder med  statskalendern som andre bibliotekskonsu-

lent.111 Hon var då 58 år gammal och hade 33 års erfarenhet från arbete hos biblio-

tekskonsulenterna bakom sig. En yngre man med kandidatexamen tar över tjäns-

ten som extra ordinarie bibliotekskonsulent. Som förste bibliotekskonsulent har 

Fredrik Hjelmqvists son Bengt Hjelmqvist tagit över. Detta trots att han är 15 år 

yngre än Linder och enbart har en kandidatexamen. 

Samtidigt som arbetet med det nya stadsbiblioteket pågick, arbetade Greta 

Linder vid den första längre bibliotekarieutbildningen 1926. Utbildningen pågick i 

fyra månader under våren. I början uppstod problem med att hitta en lämplig lokal 

för utbildningen med tillgång till ett bra bibliotek. Linder säger att de hade turen 

att hamna nära Gustav Vasa Församlingsbibliotek och nämner också att detta 

bibliotek, under Hildur Lundbergs ledning, fungerade som en övningsskola för 
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bibliotekskonsulenterna.112 Gustav Vasa församlingsbiblioteks lokaler lånades vid 

flera tillfällen ut till bibliotekskonsulenterna för att hålla i utbildningar. Dessa 

skedde vid flera tillfällen i samarbete med Hildur Lundberg, bibliotekets förestån-

darinna.113  

Hildur Lundberg och Maria Larsen- Föreståndarinnor 

Yrkesbenämningen föreståndarinna är intressant av flera anledningar. Dels är ti-

teln könskodad och dels tycks denna benämning ange en ansvarsfull position men 

samtidigt understryka att personen i fråga inte är chef. Föreståndarinnorna arbe-

tade ofta under en bibliotekschef eller en styrelse och vilket mandat förestånda-

rinnorna hade att ta egna beslut över verksamheten skiftade. Flera av de som var 

anställda som föreståndarinnor bodde ofta på eller i anslutning till det bibliotek 

där de arbetade. Den lön som betalades ut var då inklusive ”husrum och värme”.114 

Det kan verka generöst, som en förmån att en bostad ingick i arbetet. Men för 

många av de kvinnor som tog anställningar under sådana premisser kan det istället 

ha lett till att det blev svårt att säga ifrån och ställa krav om exempelvis lön och 

arbetsförhållanden. Om de inte längre var anställda skulle de säkerligen ha förlo-

rat den bostad de hade tillgång till på grund av arbetet. 

Lundberg och Larsen arbetade båda som föreståndarinnor vid varsitt bibliotek 

under samma tid. Vilken betydelse denna titel hade för respektive person kunde 

ha olika innebörd beroende på hur samarbetet med och relationen till den över-

ordnade chefen eller styrelsen såg ut. Hildur Lundberg hade redan från början ett 

stöd från den styrelse som ansvarade för Gustav Vasa församlingsbibliotek. I 

bibliotekets årsberättelse 1919 skriver styrelsen att bibliotekets framgång till stor 

del beror på att de: 

Haft förmånen att redan från början i fröken Lundberg hava förvärvat en på detta område 
synnerligen skicklig, erfaren och intresserad bibliotekarie.115 

Hildur Lundberg och bibliotekets styrelse hade redan under det första verksam-

hetsåret en gemensam vision kring vikten av att satsa på barnverksamhet, en an-

vändarvänlig ordbokskatalog (där böckerna stod förtecknade i bokstavsordning 

efter titel och författare) och att arbeta med öppna hyllor. De öppna hyllorna hade 
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också vid Gustav Vasa församlingsbibliotek en rent praktisk funktion då lokalut-

rymmet var begränsat och det blev lättare att låta besökarna själva ta fram de 

böcker de ville låna. 

I de årsberättelser som finns att läsa om Gustav Vasas församlingsbibliotek 1910-

1926 ges en detaljerad bild av hur yrkeslivet för en kvinnlig bibliotekarie kunde se 

ut under denna tid. Styrelsen är noggrann i sin beskrivning av såväl bibliotekets 

verksamhet och utveckling som att namnge alla anställda med titel, arbetsuppgif-

ter och löner. Tack vare detta går det att se när och hur Hildur Lundberg arbetade 

vid biblioteket. Enligt styrelsen skedde detta i snitt 3-4 kvällar i veckan samt en 

heldag, ibland flera under de så kallade ”barndagarna” som var avsedda för besö-

kare under 14 år.116 Lundberg arbetade med såväl katalogisering och bokinköp 

som att stå i låneexpeditionen och planera aktiviteter för barn och ungdomar.  

1908-1914 arbetade Lundberg parallellt vid pedagogiska biblioteket i Stock-

holm. De fem åren av dubbelarbete skedde samtidigt som Gustav Vasa försam-

lingsbibliotek var i ett uppstartskede med stora förändringar och utveckling. Även 

om det inte har gått att finna några exempel på hur många timmar Lundberg arbe-

tade vid pedagogiska är det inte svårt att tänka sig att arbetstimmarna blev många 

och dagarna långa, med såväl dag som kvällspass. Tre månader i slutet av 1911, 1 

september-30 november anger årsberättelsen att fröken Lundberg ”åtnjöt tjänstle-

dighet på grund av sjukdom”.117 Vad sjukdomen bestod i nämns inte, men det är 

inte långsökt att påstå att ledigheten kan ha berott på dubbelarbetet. 

Hildur Lundberg tillhörde en av de bibliotekarier vid församlingsbibliotek 

som hade en förhållandevis hög lön. Vid det första allmänna biblioteksmötet 1915 

talade Bibliotekskonsulenten Fredrik Hjelmqvist om bibliotekariernas ställning 

vid folk och skolbibliotek. I detta föredrag togs även löneförhållandena upp. Före-

ståndarinnan och bibliotekarien vid Gustav Vasa församlingsbibliotek fick 1200 

kr per år i ersättning, en hög summa i jämförelse med andra bibliotekarier vid 

andra församlingsbibliotek.118 Hjelmqvist påpekar dock att de arbetstider som 

anges är ungefärliga och att det vore bättre om personalen anställdes på heltid 

med skälig lön istället för att behöva dubbelarbeta. Året efter skulle Lundberg 

själv ta upp lönefrågan i sitt tal vid SAB:s andra årsmöte 1917. Lundberg använ-

der en bitsk humor för att gestalta hur hon ser på frågan.  
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Det har ett par gånger framhållits såsom ideal, att bibliotekarien gjorde sitt arbete utan avlö-
ning och, om man ser på de arvoden som givas, tyckes nästan som om detta vore en mycket 
allmänt utbredd åsikt. Men nu är förhållandet det, att den som sköter ett bibliotek lika lite som 
någon annan kan leva av solsken och vackert väder…jag vet icke varför vi skola höja den 
(frågan) i vackra fraser…vi behöva lön för vårt arbete.119 

 

Maria Larsen var föreståndarinna vid Redbergslids bibliotek 1902 och sedan vid 

Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg 1905.120 Till skillnad från Lundberg hade 

Larsen inte stöd från någon styrelse. Hennes chef, Lars Wåhlin hade anställt och 

gett henne en ansvarstyngd position med en mängd olika arbetsuppgifter vid de 

nystartade biblioteken. Det övergripande och beslutsfattande ansvaret hade däre-

mot Wåhlin.121 

Även om de under åren arbetade sida vid sida och Larsen i många frågor 

stödde sin chef, blev hon ofta motarbetad och fick inte genomföra de förslag på 

förändringar och förbättringar av verksamheten som hon ville se. Hon fick inte 

pröva sina idéer om öppna hyllor förrän sent i yrkeslivet och den verksamhet för 

barn som Larsen hade hoppats kunna starta upp vid biblioteken fick inte heller 

något gehör.122  I ett av sina brev till författaren Anna Lenah Elgström Coljin skri-

ver hon 1929 att hon drömde om att komma in i den styrelse som tog beslut kring 

biblioteken. Som tjänsteman, och kvinna, fick hon aldrig den möjligheten. När 

hon fick närvara vid möten var det alltid i Wåhlins skugga.123 

Hildur Lundberg valdes redan vid det första årsmötet in som ledamot i Sveri-

ges allmänna biblioteksförening, SABs styrelse 1915.124 Vid årsmötet 1920 blev 

Lundberg vald till Vice ordförande.125 Hon skulle behålla sin plats i styrelsen enda 

fram till 1939. Då avgick Lundberg skriftligt till styrelsen på egen begäran. Under 

SAB:s årsmöte 1939 talade föreningens ordförande om hennes långvariga insats 

för biblioteksarbetet och tackade henne för långvarig tjänst.126 Även om det före-

kom kvinnor i SAB:s styrelse under de kommande decennierna, skulle merparten 

av styrelseledamöterna vara män enda fram till 1970-talet.127 Via sin kontakt med 

SAB och bibliotekskonsulenterna, däribland Greta Linder, som höll kurser vid 

Gustav Vasa församlingsbibliotek, fick Lundberg ett brett kontaktnät inom biblio-
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teksvärlden i Stockholm. Det gjorde att hon kunde utveckla sina idéer och disku-

tera med likasinnade som delade det intresse hon hade för biblioteksutveckling. 

Genom sitt kontaktnät kunde Hildur Lundberg också fortsätta sin yrkesgärning vid 

det nya stadsbiblioteket i Stockholm när detta öppnade 1928. När Gustav Vasa 

församlingsbibliotek lades ned som en konsekvens av att stadsbiblioteket skulle 

öppnas, var Lundberg ett självklart val som en av de ansvariga för barnavdelning-

en.128   

Maria Larsen hade lämnat Stockholm för Göteborg och hade i viss mån inte 

samma möjlighet som Linder och Lundberg att knyta kontakter med andra yrkes-

verksamma bibliotekarier. Via Lars Wåhlin som under en period var ordförande 

för Sveriges allmänna biblioteksförening, fick hon dock möjlighet att figurera vid 

biblioteksföreningens möten. 

Under SABs andra årsmöte som hölls i Göteborg 7-8 augusti 1916, satt Maria 

Larsen med i den kommitté som tillsatts inför anordnandet av mötet. Larsen var 

även ansvarig för den rundvandring som ordnades för mötesdeltagarna vid stads-

biblioteket. Under de kommande åren skulle Maria Larsens namn återkomma vid 

ytterligare ett tillfälle under SABs årsmöten. 1920 deltog hon vid årsmötet i en 

debatt kring bygdegårdar och bibliotek, något som anslöt till Larsen breda intresse 

för folkbildning även i andra sammanhang än vid folkbiblioteken.129 Detta intresse 

fick också Larsen att söka sig bortom biblioteksvärlden för att kunna utöva sitt 

intresse för folkbildning. Hon var med och startade Göteborgs folkbildningshem 

där hon satt som sekreterare i styrelsen och hon var även med och startade Göte-

borgs kvinnliga diskussionsklubb. 130 Senare i sin yrkeskarriär skulle Larsen bli 

aktiv i mer biblioteksinriktade föreningar. 1927 var hon en av dem som bjöd in i 

till ett möte för att starta västra Sveriges biblioteksförening.131 Föreningen funge-

rade som en sektion under SAB och räknades senare som en lokalavdelning. Ma-

ria Larsen var ledamot i föreningens styrelse.  

Trots sin brist på högre utbildning lyckades Larsen skaffa sig goda kunskaper 

om såväl biblioteksskötsel som katalogisering och olika former av bibliotekssy-

stem. Från sina studier och sitt deltagande vid föreläsningar med arbetarinstitutet 

och arbetarföreningen i Stockholm var Larsen van vid självstudier. Hon deltog 

visserligen vid en sex veckor lång kurs i biblioteksteknik 1905, men annars verkar 

större delen av hennes utbildning inom yrket skett antingen genom det Lars Wåh-
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lin lärde ut eller genom egna studier. Larsen fick även möjlighet att genomföra en 

studieresa till Tyskland som betalades av Wåhlin.  

Larsen arbetade med både bokurval, katalogisering, expeditionsarbete och 

andra arbetsuppgifter som förekom på Dicksonska folkbiblioteket. Med andra ord, 

hennes arbetsuppgifter tycks ha sett i princip likadana ut som Hildur Lundbergs. 

Men medan Lundbergs livsgärning hyllades när hon levde av såväl andra biblio-

tekarier som av bibliotekets styrelse har Maria Larsens arbete nästan helt glömts 

bort. Larsens yrkesliv hamnade också i brytpunkten mellan outbildade och utbil-

dade bibliotekarier.  

  Inom den tidiga forskningen kring feminisering av bibliotekarieyrket fanns 

det en tendens att peka ut de kvinnliga bibliotekarierna själva som medskyldiga 

till exempelvis yrkets låga lön och status.132 Den typen av tankesätt är inte särskilt 

användbart om vi vill förstå hur och varför Larsen och Lundbergs yrkesliv och 

yrkesgärning uppfattats så olika både av sin samtid och i bibliotekshistoriska 

sammanhang. Genom att undersöka hur de båda bibliotekarierna förhöll sig till 

normen för kvinnor inom yrket går det att se ett mönster. Beroende på förhåll-

ningssätt skapas olika strategier, medvetet eller omedvetet, för att hantera den 

situation föreståndarinnan/bibliotekarien befinner sig i. 

Här är en kombination av Wahls strategier, Spivaks syn på agens och Butlers 

syn på performativt skapande av genus användbara analysverktyg. Hildur Lund-

berg använde sig på många sätt av en kombination av positiv och könsneutral stra-

tegi i sitt yrkesutövande. Samtidigt som hon till stor del inriktade sig på den verk-

samhet som ansågs särskilt lämpad för kvinnliga bibliotekarier; barn och ung-

domsverksamheten, tog hon också maktpositioner i sammanhang där både män 

och kvinnor arbetade tillsammans. För Lundberg blev dessa strategier ett medel 

för att kunna utöva sitt yrke och utveckla de intresseområden hon brann för. 

Ellen Key var en av tidens feministiska tänkare som ansåg att kvinnor istället 

för att slå sig in på männens arbetsområden, skulle fokusera på de yrken som de 

var mest lämpade för, med hänsyn till sina kvinnliga egenskaper.133 Samtidigt blev 

dessa uppfattningar också ifrågasatta och kritiserade. De åsikter som förkom går 

dock inte att dela in i några enkla motpoler. Lydia Wahlström, den författare och 

debattör som Lundberg brevväxlade, tillhörde den konservativa falangen politiskt. 

Samtidigt  som hon ansåg hon att kvinnor skulle få bli präster och få tillgång till 

samma yrken som män, betonade hon att kvinnor hade särskilda egenskaper men 
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att det var dessa särdrag som skulle förändra och berika exempelvis det politiska 

rummet.134 

Mitt i dessa olika åsiktsyttringar levde Hildur Lundberg och Maria Larsen. 

Kvinnor kunde börja arbeta men det fanns en mängd olika förhållningssätt till 

varför och under vilka premisser detta yrkesarbetande skulle se ut.  

 

Bibliotekarieutbildningar 1908-1926 

När folkbibliotekens verksamhet växte i Sverige under 1900 talets första decen-

nium påpekade flera samtida debattörer att det rådde en brist på utbildade biblio-

tekarier. Valfrid Palmgren som varit i USA och studerat biblioteken där, anord-

nade ”den första europeiska lärokursen i biblioteksteknik för läroverksbiblioteka-

rier”  1908.135 

Hildur Lundberg var en av de som deltog vid utbildningen som hölls vid 

högre latinläroverket på Norrmalm i Stockholm 20 juli-1 augusti. 15 lärare och 7 

lärarinnor deltog. 1910 hölls ytterligare en även då med 22 deltagare. Denna gång 

såg dock fördelningen annorlunda ut. 14 lärarinnor och 8 lärare medverkade. 136 

Greta Linders mor Gurli Linder som var aktiv i folkbildningsfrågan skrev om 

utbildningen i folkbiblioteksbladet samma år. I artikel skriver Linder att deltagar-

na vid kursen varje dag fick lyssna till fyra föreläsningar och att gensvaret från 

deltagarna överlag hade varit bra. Hon redogör också för Valfrid Palmgrens egna 

ord om utbildningen upplägg. I denna redogörelse går att läsa att deltagarna fick 

föreläsningar om b l a  ett läroverksbibliotekens uppgift och syften, katalogise-

ring, klassifikationssystem, biblioteksinredning, urval och inköp av böcker och 

utlåningsregler. Dessutom hölls varje dag en föreläsning om det förhållandena vid 

de amerikanska biblioteken. Linder citerar en ej namngiven kursdeltagare som 

entusiastiskt berättar om hur inspirerande dessa föreläsningar var. Här nämns 

också den för tiden i Sverige radikala idén med öppna hyllor.137 I Palmgrens bok 

Bibliotek och folkuppfostran som gavs ut 1909 sammanfattar hon sina idéer och 

tankar från studieresan vid amerikanska ”public libraries”. Resan pågick under 

september-december 1907. Bara ett halvår senare skulle hon leda kursen i biblio-

teksteknik och föreläsa om den inspiration resan gett henne. De som deltog vid de 
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kortare kurser som hade Palmgren som ledare blev troligen påverkade av hennes 

idéer även om alla inte hade möjlighet att förverkliga dem.  

Palmgren fick 1909 i uppdrag av ecklesiastikministern Elof Lundberg att som 

ensam utredare skriva ett betänkande angående hur staten skulle agera för att 

främja de allmänna biblioteken i Sverige.138 Förslaget lämnades in 28 september 

1911 och den liberala ministern Fridtjuv Berg lade fram det i riksdagen via en 

proposition våren 1912. Propositionen gick igenom och följde i princip de förslag 

som Valfrid Palmgren lagt fram, exempelvis avseende avgiftsfrihet, bidrag till 

olika typer av bibliotek och inrättandet av en biblioteksbyrå med anställda biblio-

tekskonsulenter.139 Palmgren tyckte däremot inte att namnet folkbibliotek var bra 

då hon förknippade detta med de tidiga biblioteken som enligt henne hade låg 

standard. Fridtjuv Berg och flera med honom, höll inte med om argumentet och 

när propositionen gick igenom beslutades det att folkbibliotek skulle bli samlings-

namnet för församlings, kommun och föreningsbibliotek.140  

Hildur berättade i ett föredrag vid det första allmänna svenska biblioteksmötet 

7-9 januari 1915 om hur utbildningsmöjligheterna hittills sett ut för bibliotekarier. 

Medräknat utbildningarna 1908 och 1910 hade totalt fem kortare utbildningar 

hållits.141 Alla dessa utbildningar, förutom en som hölls av bibliotekskonsulenter-

na, hölls av Valfrid Palmgren. 1908 och 1910 på uppdrag av kungliga överstyrel-

sen för rikets allmänna läroverk och 1909 och 1911 privat anordnade av Palm-

gren. Kurserna var allt från 10 dagar till 6 veckor långa. Den kurs som Biblioteks-

konsulenterna höll 1913 skedde i form av en sommarkurs i Stockholm. 

Valfrid Palmgren gifte sig i Köpenhamn 1911. Hon återvände dock vid ett 

flertal tillfällen till Stockholm åren efter för att hålla kurser i biblioteksskötsel.142 

Enligt Hildur Lundbergs föredrag skulle kursen 1911 ha hållits i oktober vid det 

nyöppnade barn och ungdomsbiblioteket (SBUB).143 Lundberg måste vid detta 

tillfälle ha tagit fel på datum eftersom SBUB invigdes först den 4 december 

1911.144 Valfrid Palmgren medverkade vid invigningen som uppmärksammades av 

flera tidningar. 

Greta Linder berättar att hon medverkade vid en av de kurser Valfrid Palm-

gren höll efter sitt giftermål. Även denna kurs ska ha ägt rum vid barn och ung-
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domsbiblioteket. Linder återvände till Stockholm från England sommaren 1912 

och anger att den kurs hon gick skulle ha ägt rum på hösten. Troligtvis skedde 

denna under hösten 1912 innan Linder 1913 började sin anställning hos biblio-

tekskonsulenterna. Linder beskriver att kursens deltagare bestod av yngre och 

äldre damer ur hennes (Palmgrens) vänkrets  som för lite eller ingen lön arbetade 

vid barn och ungdomsbiblioteket.145  

Under åren som följde efter det första allmänna biblioteksmötet skulle flera 

olika bibliotekskurser anordnas både i Stockholm och på andra platser runt om-

kring i Sverige. De flesta pågick bara i någon eller några veckor. Den utbildning 

Maria Larsen fick i biblioteksteknik 1905 anordnades troligtvis av biblioteksin-

spektören Lars Wåhlin som låg bakom flera av de kurser som skede under tidigt 

1900 tal för att utbilda folkbibliotekarier i Göteborg.146 

1923 hölls fyra kurser för biblioteksföreståndare under sommaren. Kurserna 

leddes av bibliotekskonsulenterna, fick statligt stöd och hölls i Stockholm, Göte-

borg, vid Västerbergs folkhögskola i Gävleborgs län och Ålsta folkhögskola i 

Västernorrlands län.147 Knut Tynell och Fredrik Hjelmqvist, ansvarade tillsam-

mans för kursen i Stockholm och varför sig för kurserna vid Västerbergs och 

Ålsta folkhögskola. Greta Linder var ansvarig och kursledare för kursen i Göte-

borg. Som vi ska se i andra exempel kallas hon inte konsulent utan presenteras 

som fil.mag. trots att hon vid denna tidpunkt var anställd som assistent och arbe-

tade med bibliotekskonsulenternas verksamhet. 

Greta Linder var tidigt intresserad av utbildningen av bibliotekarier och hade 

från sin tid vid biblioteksskolan i New york och vid studiebesök i Danmark, sam-

lat information kring vad en bra bibliotekarieutbildning skulle kunna innehålla. 

Hon publicerade delar av sina resultat i artikeln ”En Amerikansk och en dansk 

biblioteksskola” publicerad i Biblioteksbladet 1925. I artikeln beskriver hon nog-

grant vilka inträdeskrav utbildningarna hade, hur många timmar av varje ämne 

som var representerat vid utbildningarna och gav även exempel på praktiska öv-

ningar i katalogisering och referensarbete som förekom.148 
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Linder och Lundbergs föreläsningar vid bibliotekarieutbildningen 

1926 

 

I januari 1926 hölls den första längre utbildningen. Vid denna medverkade både 

Greta Linder och Hildur Lundberg som föreläsare. I ett brev till Lydia Wahlström 

den 10 januari 1926 skriver Lundberg:  

 

”Den 20:e ska jag vara i… och berätta hur en god bibliotekarie är. Och medan jag funderar på 
den frågan så får jag alltmer klart för mig att jag inte har alla dessa goda egenskaper utan sna-
rare är dess motsats. Förtjusande upptäckt, eller hur?”149  

(… indikerar ett oläsligt ord) 

 

Om det är brist på självförtroende eller en skämtsam gliring är svårt att veta. Ut-

bildningen pågick den 18 januari till 15 maj. Under utbildningen fick deltagarna ta 

del av sammanlagt 265 föreläsningar. De flesta hölls i någon av de två klassrum 

vid Vasa realskola som skolans rektor lånat ut till utbildningen. Några av föreläs-

ningarna hölls vid kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek.150 Greta 

Linder och Hildur Lundberg medverkade vid dessa som föreläsare, inte elever. 

Linder hade troligtvis också varit med och arrangerat utbildningen, då hon skriver 

om svårigheterna i att finna en lämplig lokal. 

De flesta av föreläsningarna hölls av dåvarande stadsbibliotekschefen Fredrik 

Hjelmqvist (52 t) och Knut Tynell (42 t) som vid den här tiden blivit förste biblio-

tekskonsulent. Greta Linder höll i sammanlagt 22 timmar föreläsningar och Hildur 

Lundberg i 15 t. Hans Kuntzel som tagit över Knut Tynells position som andre 

bibliotekskonsulent höll i 26 t föreläsningar. 151 I beskrivningen av utbildningen 

som ges av Tynell i biblioteksbladet anges förkortningen t efter varje siffra och 

det talas sedan om timantal, varför jag tolkat att förkortningen står för timmar.  

När Hildur Lundberg skriver till Lydia Wahlgren drygt en vecka innan utbild-

ningen ska starta verkar hon både stolt och nervös samtidigt. Hennes tankar kring 

vad en bibliotekarie bör vara och att hon eventuellt är dess motsats blir närmast 

ironiskt i förhållande till de föreläsningar hon håller i. Förutom den nämnda före-

läsningen kring folkbibliotekariens uppgift, höll hon föreläsningar i följande äm-

nen: Boknumrering (1 t), utlåningssystem (1 t) och Ungdomsbibliotek (12 t). De 
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12 timmar som ägnades åt ungdomsbiblioteksfrågan innehöll b l a föreläsningar 

om barnbibliotekens historia och organisation, bokurval, regler för utlån, lämpliga 

kataloger för barnavdelningar, sagostunder och barnbibliotekens samarbete med 

skolorna.152 Lundberg hade debatterat ämnet bokurval för barn och unga med 

Greta Linders mor, Gurli Linder, i Biblioteksbladet 1918. Även om Lundberg till 

stora delar höll med i att barn inte skulle läsa vilka böcker som helst, var hon en 

tydlig förespråkare av böcker som barnen kunde förstå. Äventyrsböcker och 

”flickböcker” behövde enligt Lundberg inte vara skadliga utan kunde snarare leda 

till att väcka läsintresse så att barnen sedan kunde gå över till ”bättre litteratur”.153 

Barnbibliotekarieyrket var nästan helt dominerat av kvinnor och Hildur Lund-

berg själv var en av dem som tidigt var med och utvecklade barnbiblioteksverk-

samheten. Anledningen till att just hon höll i dessa föreläsningar berodde säkerli-

gen på hennes stora erfarenhet och intresse för ämnet. Lundberg hade även en stor 

erfarenhet av att använda och utveckla såväl katalogsystem och klassifikationssy-

stem och att arbeta med ett biblioteks organisation. Dessa ämnen fick hon enbart 

behandla när det var i förhållande till ungdomsbiblioteken.  

Följande år skulle Hildur Lundberg bli anställd vid Stockholms stadsbibliotek 

och tillsammans med Anna Landergren från SBUB utveckla och driva barn och 

ungdomsverksamheten. Stockholms barn och ungdomsbibliotek hade byggt en 

grund för barn och ungdomsverksamhet som sedan fortsatte vid stadsbiblioteket. 

Även Hildur hade varit engagerad i SBUB och blev invald som ledamot i före-

ningens styrelse 1911.154 Lundberg kunde utnyttja sin kunskap inom katalogisering 

och urval i barnbibliotekssammanhang och samtidigt få arbeta med att uppmuntra 

barns läslust, något som Lundberg i flera texter uttryckt ett stort intresse för.155 

Greta Linder var en av dem som 1917 valdes in i den kommitté som skulle ut-

arbeta ett klassifikationssystem och katalogregler för hur olika verk skulle beskri-

vas. Hon satt som ledamot i kommittén enda fram till 1934 och ansvarade under 

30, 40 och 50 talet för utgivningen av katalogregler för svenska bibliotek.156 Under 

utbildningen 1926 kretsade hennes föreläsningar däremot om andra ämnen. End-

ast en föreläsning angående katalogisering hölls av Linder.157 Istället var det Hjel-

mqvist som höll i de föreläsningstimmar som främst rörde katalogisering. Linder 

höll föreläsningar i följande ämnen: Accessionskatalogen (1 t) angående katalogi-
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sering efter förvärv, Biblioteksmateriel (1 t), Biblioteksreklam (1 t) Folkbiblio-

tekens historia i Nordamerikas förenta stater ( 2 t) och Bedömning av förströelse-

läsning ur folkbibliotekssynpunkt (16 t). Eventuellt hölls ytterligare en, om antalet 

timmar ska uppgå till 22, men den finns inte beskriven i biblioteksbladet.158 De 16 

timmar som ägnades åt ”förströelseläsning” handlade om skönlitteraturens plats 

vid biblioteken. 

Linder skrev flera artiklar där hon gick igenom hur de amerikanska biblio-

teksskolorna var uppbyggda. I en av artiklarna, som publicerades 1925, framgår 

det att deltagarna, inklusive Linder, fick lära sig ingående tekniker i referenshan-

tering, katalogisering och andra former av biblioteksteknik.159 Att Linders kun-

skaper angående hur amerikanska och danska biblioteksskolor inte användes un-

der utbildningen 1926, kan vi inte säkert veta. Hon håller ett föredrag om folk-

bibliotekens historia i USA, men detta föredrag tog endast upp två timmar av hen-

nes totala föreläsningstid.  
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Bibliotekariernas egna ord om yrket 

De bibliotekarier som förekommer som fallexempel i denna uppsats har inte be-

skrivits av mer än en handfull forskare tidigare. Det är därför centralt att gå till de 

originaltexter skrivna av bibliotekarierna själva för att få en förstahandskälla kring 

hur de själva såg på sitt yrke, varför de valde det och vad de ansåg att deras yrke 

handlade om. Bibliotekariernas texter har redan förekommit i uppsatsen men detta 

avsnitt fungerar som en djupdykning. Dels kring de artiklar bibliotekarierna skri-

vit om kvinnor i bibliotekarieyrket och dels kring andra ämnen som spelade en 

stor roll i respektive persons yrkesliv.  

Ett urval av Larsen, Linder och Lundbergs publicerade artiklar och i viss mån 

även opublicerade brev kommer att analyseras i förhållande till denna uppsats 

frågeställningar. Utifrån en hermeneutisk tolkningsram kommer jag medvetet att 

lyfta fram de element i texterna som jag anser särskilt viktiga för att hitta svar 

kring frågeställningarna som denna uppsats väcker.  

 

 

Manligt pronomen och ”naturliga förutsättningar” 

1917 håller Hildur Lundberg ett föredrag vid Sveriges allmänna biblioteksför-

enings årsmöte. Anförandet har titeln ”Några ord om bibliotekarien och hans ar-

bete”160. I SABs styrelse och på många av de ledande positionerna inom såväl 

folkbibliotek som akademiska bibliotek, var det männen som hade maktposition-

er. Hildur Lundberg hade dock blivit invald i styrelsen redan vid första årsmötet. I 

sitt föredrag refererar Lundberg gång på gång till bibliotekarien som han. En enda 

gång finns ordet henne med och då i förhållande till titeln barnbibliotekarie.161 
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I de texter där Lundberg vände sig till ett brett sammanhang inom folkbiblioteks 

och församlingsbibliotekssfären, läggs knappt alls någon betoning på kvinnor som 

egen kategori inom yrket. Istället talar hon om vikten av bra utbildningar och lö-

ner för alla bibliotekarier. Genom att agera ”könsneutralt” eller använda han som 

pronomen, framträder bilden av en yrkeskår där kvinnor som grupp var så pass 

självklar att den inte behövde utnämnas. Att inte tala om kvinnliga bibliotekariers 

behov specifikt, kan ha varit en medveten strategi för att fånga fler åhörare utan 

att skrämma bort mer konservativt lagda läsare. Det kan också vara ett uttryck för 

vilket språk som fanns tillgängligt och det faktum att yrket bibliotekarie vid aka-

demiska bibliotek sedan länge varit förknippade med män. 

Gayatri Spivak talar i kapitlet ”feminism and critical theory” ur In other 

worlds (2006) om förhållandet mellan vilket språk som går att använda och hur 

det används.  

I construct my definitions as a woman not in terms of a woman’s putative essence but in 
terms of words currently in use.162 

När Hildur Lundberg i sitt arbete fokusera på en accepterad inriktning av bibliote-

karieyrket, barn och ungdomsverksamhet, samtidigt som hon i sina texter undvi-

ker kvinnofrågan inom yrket, skapas en möjlighet till maktutövning. Hon benäm-

ner bibliotekarien som ”han” eller en könsneutral grupp men talar samtidigt om 

frågor som ofta främst berör de kvinnliga bibliotekarierna, då de var i majoritet 

vid folkbiblioteken. Något som är intressant i sammanhanget är hur Fredrik Hjel-

mqvist, vid det första allmänna biblioteksmötet i januari 1915 talar om biblioteka-

riernas ställning vid folkbiblioteken. I sin text lyckas Hjelmqvist i samma stycke 

benämna bibliotekarier som han samtidigt som han talar om män och kvinnor 

inom yrket. Hjelmqvist arbetade tillsammans med kvinnor i många sammanhang 

och skulle skriva flera av de manualer om biblioteksskötsel som kom ut, tillsam-

mans med b l a Hildur Lundberg.  

Folkbibliotekarens kall är ett uppfostrarkall. Det ställer stora krav på sin utövares egen ut-
bildning och hans personliga egenskaper. Och åtminstone i ett större samhälle kräver det helt 
sin man eller kvinna, om det ska kunna skötas på det rätta sättet.163 (Min kursivering) 

Valet av ordet ”han” i förhållande till bibliotekarieyrket kan i både Hjelmqvists 

och Lundbergs fall vara ett uttryck för vilka ord som var accepterade att använda i 
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den tid de verkade. Att Hjelmqvist väljer att betona att bibliotekarier kunde vara 

både män och kvinnor kan bero på att han hade en maktposition som biblioteks-

konsulent och därför inte förlorade särskilt mycket på att betona att kvinnor yr-

kesarbetade. 

Hildur Lundbergs val att kalla bibliotekarien för han återkommer i fler texter 

skrivna av henne kring bibliotekarieyrket. ”När vi börja. Några praktiska vinkar 

angående grundande av ett folkbibliotek” (1920) publicerades både i biblioteks-

bladet och i en av de tidiga manualerna kring grundande av folkbibliotek.164 I 

texten, som går igenom de olika saker som är viktiga att tänka på vid uppstarten 

av ett bibliotek, finns även ett stycke om bibliotekariens roll med. Här är tonen 

försiktigare än i talet som hölls vi årsmötet 1917, men samtidigt hänvisar hon till 

sin egen artikel i ämnet för vidare läsning. Han som pronomen används i hela 

stycket och överlag tycks denna text mer generell och sammanfattande. Den är 

också mindre skarp än artikeln från 1917. Där skriver hon ”Vi behöva lön för vårt 

arbete” medan det i artikeln från 1920 endast står ”bibliotekarien bör ha något 

arvode”. Stycket avslutas med det något kraftfullare ”…det bästa är, att biblio-

teket från början får en avlönad bibliotekarie.” 165 

När Greta Linder, 6 år senare beskriver biblioteksyrkets utformning och ut-

maningar, lägger hon till en början inte någon stor vikt vid att nämna bibliotekari-

erna vid något kön.166 Hon talar om personer, elever och lärare i neutral mening 

och använder ett språk som känns modernt och nutida. Hon gör kopplingar mellan 

möjligheten till utbildning och yrkets framväxt i förhållande till folkbiblioteken.  

På artikelns sista sida kommer frågan om kvinnors överrepresentation och 

eventuella höga lämplighet för yrket upp.167 Linder säger sig själv inte vilja gene-

ralisera men uttrycker ändå tydligt att hon anser att kvinnor är bättre på att se de-

taljer och har bättre känsla för ordning och bemötande än vad män har. Just för-

mågan att se detaljer anser hon vara särskilt viktigt för att kunna bli en bra biblio-

tekarie. Linder talar också om ”de naturliga förutsättningarna” som kvinnor ska 

sägas ha som barnboksbibliotekarier.  

Ovan syns två tydliga exempel på hur kön och genus skapas och tolkas i för-

hållande till bibliotekarieyrket. Varken Linder eller Lundberg talar i dessa texter 

om den ogifta kvinnans roll som bibliotekarie, trots att de båda var just ogifta. De 

kvinnor som var ogifta under denna tidsperiod kunde förhålla sig till samhällets 
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normer kring kön och genus på ett annat sätt än gifta kvinnor. På många sätt var 

den ogifta kvinnan friare rent lagmässigt, men på andra sätt kan deras sociala 

ställning ha varit svårare. Som ogift i ett samhälle där att vara någons maka och 

mor var det som förknippades med kvinnlighet, behövde de kvinnor som levde 

utanför den heterosexuella tvåsamhetsnormen använda sig av andra redskap.  

Här går det att utskilja minst tre möjliga vägar under denna tid. Antingen un-

derstryka sin kvinnlighet och dess positiva särart, upphöja män och manliga egen-

skaper eller helt undvika att betona kön som kategori. Genom att använda prono-

men Han i sin text och sedan tala om sig själv som Jag och tillägga att hon gärna 

skulle vilja äga dessa egenskaper själv, positionerar Hildur sig som något annat än 

mannen.168  Linder skriver i sin tur om liknande karaktärsdrag men kopplar istället 

dem till något typiskt kvinnligt. Även Om Lundbergs beskrivning av bibliotekari-

ens önskade personlighet och kunskap är mer detaljerad än i Linders kortare text 

är det ändå intressant att jämföra dessa texter med varandra. Hur kategorin kvinna 

och kvinnlighet syns eller osynliggörs av bibliotekarierna själva säger mycket om 

hur de uppfattade sin egen yrkesroll och andra kvinnor som arbetade vid biblio-

teken. Kvinnor tog plats inom biblioteksvärlden och vågade göra sina röster 

hörda. De åsikter som Lundberg och Linder framförde handlade dock mer om 

bibliotekariers yrkesmöjlighet i allmänhet snarare än kvinnliga bibliotekariers 

förhållande i synnerhet.  

Litteraturvetaren Sidsel Sander Mittet menar att skönlitteratur sällan kan be-

rätta för oss hur det var under en viss tidsperiod.  Däremot kan litteratur hjälpa oss 

att förstå hur människor tänkte kring vissa typer av frågor och vilka idéer som 

förekom.169 Lundberg och Linders texter är inte av skönlitterär art men det kan 

likväl gå att se dem som sådana. Vilka tankar som får och kan uttryckas i förhål-

lande till de som inte syns berättar mycket om den samtid och de sammanhang de 

rörde sig i. Alla texter bär en form av berättande med sig, oavsett som det handlar 

om debattartiklar eller en teknisk beskrivning av hur ett bibliotekssystem funge-

rar. Det är därför relevant att diskutera bibliotekariernas berättelser i förhållande 

till de sammanhang texterna skrevs för. Om kön och genus skapas i förhållande 

till andra personer, platser och idéer innebär det att Lundbergs och Linders syn på 

vad en bibliotekarie är, kan förändras beroende på vilket sammanhang texten är 

skriven för. Textens betydelse förändras också beroende på var den tar plats och 
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av vem den förväntas bli läst. Åt andra hållet kan text förändra samhället och för-

stärka eller bekräfta normer som redan existerar för vilket språk som är möjligt.  

Under det tionde allmänna flickskolemötet 1911 läste Matilda Widegren, tro-

ligtvis lärarinna, upp ett föredrag om biblioteksteknik och bibliotekskötsel av Hil-

dur Lundberg.170 Varför Lundberg själv inte medverkade berodde antagligen på 

den arbetsbörda hon måste ha haft. Vid denna tid arbetade hon både vid Gustav 

Vasa församlingsbibliotek och vid Pedagogiska biblioteket.  Föredraget vänder sig 

till deltagarna vid mötet, främst lärarinnor med även ett flertal män som hade ett 

intresse för eller åsikt om flickors utbildning. Till skillnad från Lundbergs senare 

texter från 1917 och 1920 finns inget könat pronomen med i detta föredrag. Istäl-

let talas det om att det krävs en lämplig person, att bibliotekarien måste besitta 

kunskaper i att hitta rätt bok till rätt person och också ha goda kunskaper inom 

biblioteksteknik. Lundberg redogör för möjligheten i att undervisa i bibliotekstek-

nik vid flickskolorna och tar upp exempel från USA. Därefter följer flera sidor 

som i detalj går in på olika typer av klassificering, katalogisering och organisering 

av ett biblioteks samlingar.171  

På årsmötet kring flickskolefrågan omvandlas bibliotekarien från honom till 

att enbart vara en kunnig människa. Det diskursiva skapandet av kön leder här till 

att den kontext till vilket texten är skriven inte är i behov av att tydligt köna den 

tilltänkta bibliotekarien eller koppla dennes egenskaper till någon form av specifik 

kvinnlighet eller manlighet.  

 

Performativt skapande av strategier 

När bibliotekarierna skriver om sitt yrke och de bibliotek de arbetar vid, ligger det 

sällan någon större betoning på kvinnliga bibliotekarier som egen kategori. 172  De 

agerar istället indirekt för kategorin kvinnor genom att uttrycka vad de ansåg var 

viktigt för biblioteket som samhällsinstitution och deras anställda. 

Linder, Lundberg och Larsen kan sägas använda sig av den strategi Wahl i 

Ironi och sexualitet (2008) kallar den könsneutrala, där ojämn maktbalans baserat 

på kön och genus förnekas, medvetet eller omedvetet. Samtidigt finns i biblioteka-

riernas texter och yrkesliv också element av ett annat sätt att hantera sin position, 
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den ”positiva strategin”. Här handlar det om ett bejakande av ”kvinnliga egen-

skaper” och det positiva en person i egenskap av att vara kvinna kan tillföra till en 

arbetsplats.173 Hur dessa strategier tillämpas och varför de används går att koppla 

till Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och performativt skapande av 

genus. Den heterosexuella matrisen är enligt Butler det kulturella filter genom 

vilket vi begripliggör kroppar, genus, sexualitet och begär.174 Detta normskapande 

mönster gör att genus måste iscensättas på rätt sätt för att inte avvika från det för-

väntade. Genom att upprepa genuskodade handlingar återskapas och förstärks de 

stereotyper av kvinnligt beteende som ofta ses som naturliga.  

I de texter Greta Linder skrev under sitt yrkesliv, finns en större självsäkerhet 

än i den biografiska text om bibliotekskonsulenternas som hon skrev sent i livet. I 

texterna från 1920-talet, om olika biblioteksrelaterade ämnen, finns en vilja att 

uttrycka egna ståndpunkter, medan den biografiska tillbakablickande texten mer 

ger en sammanfattning där hennes eget arbete hamnar i skuggan av bibliotekskon-

sulenternas arbete. Detta kan bero på att hon trots bristen på titel i början av sin 

karriär, kände sig som en av bibliotekskonsulenterna och därför talade om ett ”vi”. 

Fredrik Hjelmqvist, Fredrik Tynell och Greta Linder arbetade tillsammans inom 

flera olika sammanhang under hela sina yrkesliv. För Linder blev det troligtvis 

viktigare att komma ihåg det goda samarbete de hade än att peka ut eventuella 

orsaker till att hon inte blev förste eller andre bibliotekskonsulent. Sett i sitt tids-

sammanhang var det ovanligt att kvinnor hade en överordnad position i förhål-

lande till män på arbetsplatser. Personer inom kategorin kvinna fick istället an-

vända sig av andra strategier för att uttrycka sina åsikter och utöva inflytande.   

Den tredje kategorin, i Wahl m.fl., döpt till omvärldsstrategi, fokuserar istället på 

den större bilden av problematiken. Genom att se exempelvis löneskillnader och 

bristen på kvinnor i maktpositioner som en del av ett större strukturellt problem, 

flyttas fokus från individ till omvärld.175 

Maria Larsens förhållningssätt till sin yrkesroll uttrycks i texterna främst ge-

nom denna omvärldsstrategi. Även om hon medvetet söker sig till sammanhang 

med andra kvinnor, betonar hon sällan att det skulle vara just i egenskap av 

kvinna som hon är lämpad som bibliotekarie. Vid ett möte med Göteborgs kvinn-

liga diskussionsklubb utrycker hon förhoppningen om att kvinnor och män ska 

kunna arbeta politiskt tillsammans, snarare än att behöva bilda ett särskilt kvinno-
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parti.176 Detta trots att Ellen Key, med sin betoning på kvinnans särart vad gällde 

egenskaper, var en viktig förebild i Larsens liv.  

Maria Larsen var precis som Linder och Lundberg intresserad av hur ett 

bibliotek kunde utvecklas och förbättras. I hennes artikelserie kring studieresan i 

Tyskland går det att få en bild av vilka delar av bibliotekarieyrket som låg henne 

närmast.  

 

Självständiga ideal och underordnad verklighet 

Maria Larsen gjorde 1907 en studieresa bekostad med medel från sin arbetsplats. 

Resan startade i Köpenhamn och gick sedan vidare till b l a Hamburg, Essen, Jena 

och Dresden. En redogörelse för Larsen intryck av resan publicerades i folkbiblio-

teksbladet under titeln ”Några interiörer från folkbibliotek och folkhem” mellan 

1909 och 1910. Det är utifrån dessa artiklar denna analys utgår. Lisbeth Stenberg 

tar upp Larsens syn på såväl den kvinnliga läseföreningen i Köpenhamn som de 

tyska biblioteken i sitt kapitel i Männens bibliotek – en kvinnosak.177 Det finns 

dock flera intressanta aspekter ur Larsens reseskildringar som Stenberg inte tar 

upp i sin relativt korta sammanfattning.  

Larsen reflekterar i sina texter över vilka skillnader det finns mellan de Tyska 

och de Svenska folkbiblioteken. Här tar hon upp de enligt henne minimala anslag 

som svenska staten beviljar. Enligt Larsen är det ”förvånansvärt att ens några 

bibliotek existera i Sverige…” Bidragen till den fortfarande relativt blygsamma 

folkbiblioteksverksamheten var låg i Sverige och skulle höjas först flera år senare.  

På samma sida gör Larsen ett skarpt uttalande om synen på bibliotekarieyrket och 

vilka konsekvenser detta synsätt får för biblioteken.  

Folkbiblioteksväsendet i Sverige är ännu så föga aktat, att man ej kan vänta att en person skall 
ägna två år åt en teknisk utbildning, nej, då söker hellre en okunnig en så ”lätt plats” som den 
att sköta ett bibliotek utan aning om att biblioteket blir lidande därpå.178 

Att Larsen själv inte hade någon biblioteksteknisk utbildning när hon själv bör-

jade vid Redbergslids folkbibliotek, berör hon inte. Kanske för att hon genom 

självstudier och efter de villkor som rådde under den tiden försökte att utbilda sig 
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själv. Främst verkar Larsen vilja poängtera hur viktigt det är att folkbibliotekens 

personal både har tekniska kunskaper och en god förmåga att bemöta låntagarna. 

Vid ett flertal tillfällen i reseskildringen, som publicerades i tre delar, visar Larsen 

ett stort intresse för den bibliotekstekniska utvecklingen. Hennes beskrivningar av 

olika katalogsystem, klassificering och verktyg för utlåning är detaljerad och tyder 

på att hennes egen kunskap inom ämnet var stor, trots att hon bara arbetat några år 

vid folkbiblioteken i Göteborg när texten skrevs.  

Även om Larsen imponeras av de effektiva utlåningssystemen vid folkbiblio-

teken i Hamburg och Dresden saknar hon framförallt ett viktigt element: för-

mågan att självständigt reflektera över sitt arbete.179 Självständighet, intelligens 

och intellektuellt utbyte var något som hade stor betydelse för Larsen både privat 

och inom sitt yrkesliv. Som ensamstående och självförsörjande kvinna stod Lars-

en utanför normen. Kvinnor under denna tid talade sällan i offentligheten och 

hade en begränsad möjlighet att delta i det byråkratiska och politiska beslutsfat-

tandet.180 Larsen bryter mot den förväntade kvinnligheten på flera sätt genom att 

yrkesarbeta, skriva, delta i styrelsearbete, skapa ett hem utan att vara gift och ofta 

hålla offentliga föredrag.  

Det förhållningssätt hon intar innehåller dock även en påtvingad underlägsen-

het och en strategi där underordning blir en förutsättning för att kunna arbeta. Lars 

Wåhlin var under hela Larsens yrkesliv i beslutsfattande position. Hans medvetna 

val i att enbart anställa kvinnlig personal och ovilja i att höja lönerna vittnar om 

den nedslående synen på kvinnor som möjlighet till billig arbetskraft. 

Även om Larsen delvis stödde Wåhlins idéer, både i artiklar och i hur hon 

omnämner sin chef i texter kring Dicksonska folkbiblioteket, fanns en stor fru-

stration kring att hennes idéer kring förändringar inte mottogs väl. När Larsen 

beskriver den överbibliotekarie som ansvarade för folkbiblioteket i Dresden, går 

det att se hur hon tänker kring bibliotekschefer som enbart vill driva igenom sin 

egen vision. Där beskriver hon hur Walter Hoffman vill ha sina biblioteksbiträden 

lika mekaniska som de system biblioteket använder. Biblioteket styrs av ett 

strängt regelverk och Larsen kritiserar det av Hoffman skapade systemet som ska 

säkerställa att olämpliga böcker inte lånas ut till exempelvis barn och unga. Lars-

en är i sig inte emot att moral används som grund i att ”rätt bok når rätt person” 

men anser att biblioteket bör förlita sig på bibliotekariernas kännedom om sam-

lingen och förmåga att självständigt bedöma varje situation.181  
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Citaten från Larsens text visar på den spänning som fanns mellan varför kvinnor 

anställdes och varför de själva ville arbeta inom biblioteksvärlden. Som tidigare 

har nämnts fanns det en föreställning, både från de som anställde och från biblio-

tekarierna själva, om att kvinnor var särskilt lämpade för biblioteksarbetet just för 

att de var kvinnor. Vilka egenskaper som läggs in i kategorin kvinna blir här en 

vital del i hur, med vad och på vilket sätt bibliotekarierna förväntas arbeta vid 

biblioteket. 

När en arbetsplats består av en majoritet kvinnor är det lätt att tänka sig att 

denna plats ska ha bättre förutsättningar för att kvinnor ska hamna i maktposition. 

Så var inte fallet. De som var ordförande i styrelsen för Gustav Vasa församlings-

bibliotek var alla män. Maria Larsens chef Lars Wåhlin hade den beslutsfattande 

positionen som inspektör och chef. Greta Linder blev tillsatt av Knut Kjellberg, 

ordförande i folkbildningsförbundet och liberal riksdagsledamot. Som assistent 

arbetade hon under bibliotekskonsulenterna Knut Tynell och Fredrik Hjelmqvist.  

Kvinnor var uppskattade och eftertraktade som arbetskraft vid biblioteken så 

länge de också levde upp till den föreskrivna normen för kvinnlighet. Det innebar 

b l a att barnbibliotekarieyrket, sociala kontakter med låntagare och katalogisering 

sågs som särskilt lämpliga fält för kvinnor. Det är i det här sammanhanget viktigt 

att poängtera att det var en kvinna, Valfrid Palmgren (gift Palmgren Munch-

Petersen) som gjorde idéen med folkbibliotek allmänt erkänd i Sverige. I bibliotek 

och folkuppfostran (1909) beskriver hon noggrant olika grenar av det amerikanska 

folkbiblioteksväsendet. Vid ett tillfälle tas det faktum upp att barnbibliotekarien 

alltid är en kvinna.182 Hon lägger inte in någon värdering i detta utan konstaterar 

enbart att det är så det ser ut. I bokens avslutande kapitel om bibliotekarier och 

bibliotekarieutbildningar framhåller Palmgren att över hälften av ”Förenta stater-

nas” bibliotekarier är kvinnor. Enligt hennes uppfattning har många av de mindre 

och medelstora biblioteken en kvinnlig chef. Hon framför också åsikten att det  

Öfverallt gjorde sig den uppfattningen gällande, att bibliotekssysslan särskildt ägnar sig för 
kvinnan, och att man borde tillskrifva Amerikas kvinnliga bibliotekarier en icke ringa del af 
äran af den storartade utveckling biblioteksväsendet nått i detta land.183 

Bibliotekarierna i denna uppsats hade för sin tid ovanligt höga positioner. Att vara 

föreståndarinna eller arbeta vid ett statligt departement som bibliotekskonsulen-

terna innebar att de i förhållande till andra kvinnor hade stor makt. Sett ur den 
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synvinkeln blir den relativa tystnaden kring kvinnors positioner vid biblioteken 

inte nödvändigtvis ett tecken på bristande medvetenhet eller kampvilja.  

Kretsen kring Sveriges allmänna biblioteksförening och bibliotekskonsulen-

terna i Stockholm var tätt sammanbunden och i dåtidens folkbiblioteksvärld kände 

de flesta varandra. Att vara bibliotekarie i det sammanhanget blev en identitets-

markör i sig. Även om maktpositionerna var snävt fördelade vad gäller chefs och 

ordförandeposter, arbetade kvinnor och män sida vid sida i de olika kommittéerna 

för biblioteksfrågor och deltog på möten tillsammans. Det är troligt att både Greta 

Linder och Hildur Lundberg kände stor samhörighet med andra inom folkbiblio-

teksrörelsen och på så sätt satte bibliotekens och yrkets framväxt före sin person-

liga.  

Kategorin Bibliotekarie kan ses som en identitetskategori som hamnar över 

kategorin Kvinna, rent hierarkiskt. Här går det att påvisa hur betydelsen av en fö-

reställd kvinnlig essäns väger mindre för bibliotekarierna än agensen inom yrket. 

Den strategiska essentialismen som Spivak talat om, används i de fall där biblio-

tekarierna ser ett syfte med det.184 I vissa sammanhang upphöjs kvinnliga egen-

skapers särart som en del av strategin, i andra fall tonas skillnader mellan katego-

rierna kvinna och man ned. Istället talas det om skillnader inom yrket, vilka egen-

skaper som är att föredra hos såväl bibliotekschefer som anställda.  

Vad kvinnor kunde göra och hur de skulle bete sig luckrades sakta upp under 

den tid dessa bibliotekarier var verksamma. På 1920 talet började de mer vågade 

kvinnorna i Europas storstäder att bära byxor, klippa håret och umgås i sällskaps-

liv som ställde sig utanför den heteronormativa familjen. Även i Stockholm och 

Göteborg förändrades synen på vad som var möjligt.185  

Samhället präglades av flera olika motsägelsefulla idéer där såväl sedlighet 

och en essentialistisk syn på kön som radikala idéer kring tro och utomäktenskap-

liga förbindelser existerade sida vid sida.  Ideologiska tänkare som Valfrid Palm-

gren, Ellen Key, Lydia Wahlström och Gurli Linder satte sin prägel på samtal om 

allt från arbete och utbildning till estetiska ideal och barnuppfostran. Detta påver-

kade idealen hos dem som arbetade med folkbiblioteken. Det märks i de texter 

som bibliotekarierna skrev som sina arbetsplatser.  
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Idealism och kunskap 

Greta Linder och Hildur Lundberg skrev båda  texter om Stockholms stadsbiblio-

tek och den verksamhet planerades pågå eller pågick där. Maria Larsen publice-

rade också artiklar om de bibliotek hon arbetade vid och var även ansvarig för den 

bok som gavs ut 1922 om Göteborgs folkbiblioteks historia.186  I Linder, Lundberg 

och Larsen texter syns deras kunskap och intresse för olika delar av biblio-

teksvärlden. Genom att läsa dem framträder ytterligare en bild av skapandet av 

genus inom bibliotekarieyrket. När bibliotekarier tillhörande kategorin kvinna 

skriver om viktiga frågor gällande biblioteksvärlden och uttrycker detaljerad och 

mångfacetterad kunskap inom ämnet, leder det i sig till ett performativt skapande 

av hur kvinnor inom yrket kunde uttrycka sig och vara.  

Greta Linder skrev flera artiklar om stadsbiblioteksfrågan mellan 1918 och 

1928. Som anställd hos bibliotekskonsulenterna satt hon med i den kommitté som 

tillsattes 1917 för att utreda och utarbeta ett förslag till Stockholms stadsbibliotek. 

I artikeln ”Stockholms stadsbiblioteksfråga”, publicerad i tidskriften Forum 1922, 

skriver hon om utredningen, om hur stadsbiblioteket verksamhet förväntas se ut 

och varför ett stadsbibliotek är viktigt.187 

Texten är skriven med självsäkerhet och ett språk som i visa stycken liknar ett 

politiskt tal. Eftersom Greta Linder suttit med i kommittén från start hade hon god 

kunskap kring hur turerna sett ut och vågar också framföra en skarp kritik mot hur 

Stockholms politiker hanterat stadsbiblioteksfrågan.  

Det sätt på vilket landets huvudstad löser sin biblioteksfråga -antingen det efter stora prut-
ningar sker på ett mindre tillfredställande sätt, eller det sker föredömligt- kommer att bli den 
måttstock, med vilket man för lång tid framåt kommer att mäta i detta land. Det är icke ett 
enda biblioteks öde, som här stå på spel, utan man kan med fog säga, att det gäller utveckl-
ingen av hela vårt stadsbiblioteksväsen och därmed i hög grad hela vårt folkbiblioteksväsen 
för decennier framåt.188 

Artikeln publicerades i Forum, en frisinnad tidskrift för politik, litteratur och all-

männa frågor som gavs ut av Bonniers mellan 1911 och 1923. Texten vände sig 

till den biblioteks- och bildningsintresserad allmänheten. Linder talar om att det 

nya stadsbiblioteket måste bemöta det bildningsintresse som redan har en viktig 

plats bland medelklassen men som också ”med ökad kraft bryter fram inom de 

breda lagren av vårt folk”.189 Den ekonomiska frågan och kostanden för projektet 
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diskuteras också och Linder är skarp i sin kritik gällande de politiker som anser att 

folkbibliotek och bildning inte är värt att satsa på. Hon nämner inga särskilda par-

tier eller politiker vid namn, utan talar istället om dem från ”den yttersta sparsam-

hetsfalangen” och de som inte förstår eller är emot de kulturvärden som innefattar 

folkbiblioteken.190  

Genus skapas av handlingar. Linders text visar att hon i både ord och handling 

tog plats inom biblioteksvärlden och i den offentliga debatten. Greta Linders pass-

ion för fria, offentliga bibliotek, tillgängliga för att samhällsklasser var ingenting 

hon var beredd att kompromissa kring. Flera bibliotek, både Dicksonska biblio-

teket i Göteborg och tillslut även Stadsbiblioteket i Stockholm, kunde uppföras på 

grund av donationer från bemedlade personer eller stiftelser. Linder vill dock inte 

att folkbibliotekens framtid ska hänga på om någon vill ge bidrag och betonar att 

folkbildning inte är någon ”filantropisk nyck”.191 

Linders text om stadsbiblioteksfrågan har ett välformulerat och detaljerat 

språk och tycks vända sig till en allmänhet som redan har ett visst intresse för frå-

gan. I texten representerar Greta Linder en intellektuell och påläst person. En per-

son med kunskap och mod nog att kritisera, intellekt nog att analysera detaljer och 

en målmedvetenhet vars syfte är att skapa opinion. 

I artikeln förekommer också beskrivningar av vad som förväntas av de biblio-

tekarier som ska arbeta vid biblioteket. Linder betonar att arbetet kräver mycket 

av de som anställs och uttrycker att det krävs utbildad och kvalificerad arbetskraft. 

Särskilt för att kunna vägleda och ge råd till allmänheten angående val av böcker. 

Förmågan att kunna bemöta människor är något som Linder återkommer till i den 

artikel från 1926 där hon beskriver bibliotekarieyrket och kvinnors bättre förut-

sättningar inom vissa delar av arbetet.  

Hildur Lundbergs artikel om Stockholms stadsbibliotek publicerades ett år ef-

ter att biblioteket öppnats och är av mer beskrivande karaktär. Artikeln publicera-

des i Svensk läraretidning där Lundberg blivit ombedd att beskriva bibliotekets 

verksamhet med särskild betoning på barn och ungdomsavdelningen som hon 

ansvarade för.192 Texten inleds med en målande beskriskrivning av stadsbiblio-

tekets interiör, där Lundberg tar med läsaren på en rundtur till bibliotekets olika 

avdelningar. Hon går sen vidare till att beskriva barn och ungdomsavdelningen. 

Lundberg ger en bild av en verksamhet som är under uppbyggnad men som redan 

har en rik verksamhet. Barn och ungdomsavdelningen har sagokvällar, ett särskilt 

                                                 

 

 
190  Linder, Greta (1922). S 569. 
191  Linder, Greta (1922). S 569. 
192  Lundberg (1929). S 117.  



 66 

tyst rum för studier separerat från utlåningen och en utsmyckning av biblioteks-

rummet som påminner mycket dagens barnavdelningar vid folkbiblioteken.193 

Hon går även igenom hur kortkatalogen och ordbokskatalogen används, hur 

rutiner fungerar vid utlåning och berättar om att bibliotekets verksamhet upp-

märksammats hos skolorna. Hela tiden lyser Lundbergs stora intresse för barn och 

ungas rätt till läsning igenom. Artikeln avslutas med ett stycke där Lundberg talar 

för barns rätt till fantasi och rekreation. Hon skriver att folkbiblioteken ska vara en 

plats där barn från olika bakgrund kan mötas ”där alla ha samma möjlighet och 

samma rättighet att vid Fru Fantasias hand föras in i hennes paradis.” 194 

Redan i en artikel ”några funderingar kring barn och ungdomsläsning” som 

publicerades i Biblioteksbladet 1918, uttrycker hon att de så kallade ”dåliga” 

böckerna, exempelvis äventyrsböcker, snarare kan vara en bra inkörsport för barn 

till vidare läsning. Hon uttrycker att hon till en början var skeptisk till vissa böck-

er, men hade ändrat sig efter att hon lyssnat till barnens egna omdömen. Istället 

för att som vuxen leta efter konstnärliga värden i en bok ansåg Lundberg att det 

viktiga var att böckerna var skrivna för barn och på ett sätt som barn kunde upp-

skatta.195 

I texterna blir Lundberg en representant för en yrkesroll som betonats som 

särskilt lämplig för kvinnor; barnbibliotekarien. Samtidigt är det tydligt att denna 

yrkesroll krävde lika mycket, om inte mer, av den som arbetar med det. Organisat-

ion, katalogisering, bokuppställning och rådgivning skulle utföras precis som vid 

andra biblioteksavdelningar. Samtidigt sågs barnen som bildningsbara och framti-

dens kulturbärare. Det är fru Fantasia som leder barnen, inte herr. Barnbiblioteka-

rieyrket blir en metafor för skapandet av kunskap hos nya generationer. Yrket har 

kallats en förlängning av hemmets sfär, men egentligen är barnbibliotekarien i 

allra högsta grad ute i offentligheten. Lundbergs beskrivningar visar på hur kvin-

nor inom yrket både levde upp till rollen och utnyttjade den till att kunna driva 

frågor de brann för. Genom sitt yrke kunde de ta plats i offentliga sammanhang 

och göra sin röst hörd. 

Maria Larsens text om Dicksonska folkbiblioteket från 1907 är till skillnad 

från Linder och Lundbergs senare texter en mycket sakligt återgiven text utan 

några utsvävningar. Detta kan delvis bero på det begränsade utrymmet och att 

bibliotekets historia från start till nutid skulle skildras. I artikeln radar Larsen 

pliktskyldigt upp  torr, men samtidigt mycket detaljerad fakta om hur biblioteket 

                                                 

 

 
193  Lundberg (1929). S 118. 
194  Lundberg (1929). S 119. 
195  Lundberg (1918). S 12-13 
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finansierats, vem som varit anställd, lånestatistik, bokbestånd och katalogsystem. 

När hon talar om hur hon själv blev anställd vid Dicksonska folkbiblioteket, talar 

hon om sig själv i tredje hand och titulerar sig fröken Maria Larsen.196 

Det finns samtidigt en stolthet över yrket och Larsen talar om att Göteborg är 

den enda stad som har bibliotekarier som är både fackutbildade och litteraturutbil-

dade. Detta på grund av den tekniska utbildning som bibliotekarien och inspektö-

ren, Larsen chef, Lars Wåhlin gett dem.197  

I den längre redogörelse för bibliotekets verksamhet och organisation som 

gavs ut 1922, tar Larsen upp lönefrågan och för fram hur föreståndarinnorna vid 

Göteborgs bibliotek kämpar för att höja sina löner. Hon framför också att hon 

hoppas att den pension föreståndarinnorna, inklusive hon själv, hade rätt till, ska 

grundas på den nya högre lönen.198  

Larsen hade fått kämpa för att nå den position hon hamnade på och var stolt 

över sitt yrke. Hon arbetade hårt och fick ofta försöka kombinera yttre tjänst i lå-

nedisken med att samtidigt katalogisera den stigande samlingen av böcker. Under 

en period förbjöd hennes läkare henne att läsa annat än lättare litteratur eftersom 

hon hade överansträngt sig.199  

Hennes arbete lade en viktig grund för bibliotekets verksamhet men eftersom 

hon sällan tilläts genomföra några förändringar annat än om Lars Wåhlin tillät 

detta, har hennes livsgärning fallit i skymundan. Hennes handlingar skapar bilden 

av en strävsamt arbetande person som med envishet fortsatte även om hon egent-

ligen inte orkade. Hon uppfyllde på många sätt bilden av den uppoffrande kvin-

nan, men samtidigt gick hon sin egen väg och skapade andra utrymmen för sig 

själv att agera inom när bibliotekets rum inte gav henne plats. 

 

 

 

                                                 

 

 
196  Larsen (1907). S 154. 
197  Larsen (1907). S 154-155. 
198  Larsen (1923). Passim.  
199  Ur brev till Anna-Lenah Coljin 11/11 1928. KB1/L 94. 
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Avslutande diskussion 

Bibliotekarierna i uppsatsen förhöll sig till normerna för kvinnor på flera olika 

sätt. Det går att se ett visst mönster i när Linder, Lundberg och Larsen väljer att 

betona eller undertrycka kvinnlighet som viktig egenskap. Det har att göra med i 

vilket sammanhang deras texter skrivits för och publicerats i. Förhållningssättet 

påverkas också av vilka rent praktiska arbetssituationer bibliotekarierna behövde 

agera inom. 

När artiklar, manualer och beskrivningar av olika verksamheter skrevs för ett 

sammanhang där både män och kvinnor förväntades vara mottagare, beskriver 

bibliotekarierna yrket antingen i könsneutrala termer eller med ett accepterat 

”han”. Det har att göra med den tid och den begränsade möjlighet som fanns till 

att använda sig av pronomen ”hon” i offentliga sammanhang. Gayatri Spivak har 

uttryckt att en betoning av ”kvinna” som särskild kategori kan vara strategiskt 

försvarbar som metod inom aktivism. På samma sätt använde sig bibliotekarierna 

i sina texter av de termer som var mest strategiskt användbara i de sammanhang 

de agerade inom.  

En annan viktigt upptäckt är att kategorin bibliotekarie ofta tycks betydligt 

viktigare för Linder, Lundberg och Larsen, än kategorin kvinna. Genom att besitta 

stor kunskap om bibliotekarieyrkets olika beståndsdelar och även uttrycka det i 

text, skapades en möjlighet att påverka. Som självförsörjande och ogift hade dessa 

kvinnor betydligt större möjligheter att göra egna val än de som var beroende av 

en mans försörjning inom ett äktenskap.  

Agensen inom yrket och det handlingsutrymme bibliotekarierna tog, begrän-

sades i vissa fall på grund av de normer som fanns för yrkesarbetande kvinnor. 

Lagen som tillät kvinnor att arbeta vid statliga myndigheter kom först 1923 och är 

ett konkret exempel på hur kvinnliga bibliotekarier begränsades i att nå högre po-

sitioner inom yrket. Bibliotekarierna fick istället driva sina hjärtefrågor inom de 

ramar som fanns. Bibliotekarier har beskyllts för att inte vilja påverka sin egen 

situation och att snällt agera inom de ramar som de själva indirekt stöttade genom 

vissa typer av arbetsinriktning inom yrket. Jag har dock funnit flera exempel på att 

bibliotekarier stod upp för rätten till en bra lön och vågade höja rösten i frågor de 

ansåg vara viktiga.  Antagandet att bibliotekarier medverkade till yrkets låga sta-

tus genom att fokusera på områden som var en förlängning av hemmet håller inte 

heller. Den typen av teorier bygger på en syn där vissa egenskaper ses som kvinn-
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liga och att dessa egenskaper per definition skulle vara något negativt. Istället bör 

kategorierna kvinna och kvinnlighet inom bibliotekarieyrket ses som flytande 

kategorier i ständig förändring, beroende av sammanhang 

Bibliotekariernas genusroller skapades både på grund av hur de såg på sin yr-

kesidentitet och på grund av hur normen för yrket såg ut i de sammanhang de 

rörde sig inom. Vad kategorin kvinna förväntas vara, inom yrket bibliotekarie, 

påverkas av bibliotekariens egna handlingar men också den förväntning som finns 

på vilka handlingar hon bör utföra. När Butler talar om att iscensätta kön och ge-

nus genom upprepning av handlingar, menar hon att det är just detta mönster av 

upprepningar som gång på gång ser till att stereotyper upprätthålls.  

När forskare gång på gång beskriver bibliotekarien i ett perspektiv där fokus lig-

ger på underordning och passivitet, cementeras bilden av de tidiga kvinnliga bib-

liotekarierna som oförmögna att själv fatta beslut och påverka. Genom att under-

söka hur bibliotekarierna förhöll sig till normer för kvinnor och kvinnlighet inom 

yrket, snarare än att förutsätta att de alltid kände sig underlägsna, skapas en långt 

mer fruktsam strategi. 

Queer teoribildning inom historisk forskning har i vissa fall ägnat sig åt att 

leta efter det avvikande och då använt nutida normer som ram. Som Mittet påpe-

kat blir resultatet intressantare om normerna för den tid och det sammanhang som 

studeras kartläggs och vi sedan analyserar hur människor förhöll sig till denna 

norm. 

Linder, Lundberg och Larsen bröt mot normer för vad en kvinna förväntades 

göra samtidigt som de också upprätthöll vissa av dem. Detta beror på att olika 

normer existerar i olika sociala rum. Att alltid bryta mot normen är inte per auto-

matik en bra strategi. Särskilt inte om personerna redan tillhör en kategori 

(kvinna) som redan befinner sig i underläge. I förhållande till kvinnor ur arbetar-

klassen bröt inte bibliotekarierna mot normen genom att arbeta. Kvinnor har alltid 

arbetat, men det var först när de fick betalt, om än mindre än män, som deras ar-

bete skrevs in i historieböckerna.  

Inte heller som ogifta bröt de mot de förhållanden som många kvinnor under 

samma tid befann sig i. 1920 var en stor del av kvinnorna ogifta i Sverige, anting-

en av eget val eller på grund av minskade möjligheter. Att inte gifta sig eller 

skaffa barn var länge en förutsättning för att kunna yrkesarbeta. Eftersom biblio-

tekarierna brann för sitt yrke valde de att fokusera på arbetet istället för att ingå i 

en traditionell kärnfamilj.  

Det betyder inte att bibliotekarierna var ensamma eller saknade nära relation-

er. Tack vare sin frihet kunde de istället odla vänskapsband och kärleksförhållan-

den efter sina egna villkor. Maria Larsen tog hand om en fosterdotter som blev en 

viktig del av hennes familj. Via brevväxling med andra kvinnor i landet och kon-

takter inom Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb kunde hon knyta viktiga intel-

lektuella och emotionella band som påverkade hennes liv. Hildur Lundberg hade 
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en nära relation med både Lydia Wahlström om dennes partner Anna Danell. 

Greta Linder umgicks med många olika personer  inom biblioteks och folkbild-

ningsvärlden. Hon hade ett stort nätverk och förde en intensiv brevväxling med 

flera personer över åren.  

Genom att nå relativt höga positioner inom sitt yrke, bröt det dock mot nor-

men för vilken typ av handlingsutrymme kvinnor vanligtvis hade under den här 

tiden. Det paradoxala är att de kunde ta detta handlingsutrymme genom att delvis 

agera inom de områden som ansågs lämpade för kvinnor. Hildur Lundberg blev 

känd som kunnig och drivande inom barn och ungdomsfrågor vid biblioteken. 

Samtidigt kunde hon utveckla och diskutera frågor om katalogisering, lönefrågan 

och skriva manualer för uppstarten av folkbibliotek. 

Greta Linder specialiserade sig framförallt på de områden som bibliotekskonsu-

lenterna arbetade inom. Organisation av bibliotekarieutbildningar, framställandet 

av enhetlig klassifikations och katalogsystem och allmänna frågor kring folkbild-

ning och vikten av bibliotek för alla. Eftersom folkbiblioteksfrågan och de tidiga 

bibliotekarieutbildningarna drivits av en kvinna från början, Valfrid Palmgren, var 

det säkerligen inte konstigt att Greta Linder gick i hennes fotspår. Men det var 

inte främst som kvinna, utan som bibliotekarie Greta Linder skrev om och arbe-

tade med folkbiblioteken. Inom identitetskategorin bibliotekarie skapas andra 

handlingsmöjligheter än då kategorin kvinna får företräde.  

Inom Maria Larsens yrkesliv syns både handlingar när normer kring kvinnlig 

underordning upprätthålls, och handlingar där bilden av den kvinnliga biblioteka-

rien som självständig stärks. Larsen betonar i sina texter förvånande nog inte att 

just kvinnor skulle vara särskilt lämpade för yrket. Hennes vänskap med och stora 

intresse för Ellen Key skulle annars ha kunnat förstärka hennes bild av att kvinnor 

passar för vissa typer av yrken. Även om Larsen till en början stödde sin chef och 

inte ifrågasatte hans beslut, uttryckte hon tydliga åsikter i sina egna artiklar. Där 

vågade hon prata om de delar av folkbildning och biblioteksverksamhet som hon 

tyckte var viktig och hon kritiserade också den syn som fanns på bibliotekarieyr-

ket som något som vem som helst kunde göra. 

Avslutningsvis går det att se en parallell mellan skapandet av en ny yrkesroll, 

bibliotekarie vid folkbibliotek och skapandet av en ny genusroll att agera inom för 

kvinnor. Yrket var en chans för kvinnor med ambitioner och kunskapstörst att 

arbeta med något de brann för. Bibliotekarieyrket var och är inte ett yrke enbart 

för människor som när en stor kärlek till böcker. Litteraturens roll var viktig för 

bibliotekarierna men mest angelägen var möjligheten att kunna arbeta inom ett 

yrke där det fanns möjlighet att påverka. Att ha ett yrke som gav både intellektuell 

stimulans och en chans att arbeta med spridandet av bildning. Inom bibliotekarie-

yrket omvandlas de välbeställda kvinnornas filantropiska arbete till en statlig och 

kommunalt inrättning för fri kunskap. På samma sätt gick medelklassens kvinnor 

från att ha arbetat frivilligt till att få betalt för det arbete de utförde.  
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Genom att föra fram Greta Linders, Hildur Lundbergs och Maria Larsens yrkesliv 

i ljuset har jag kunnat visa att bibliotekarieyrket under 1900-talets första decennier 

var både komplext och paradoxalt. Genom att tillhöra kategorin kvinna och agera 

inom och skriva om biblioteksfrågor, medverkade bibliotekarierna till att skapa en 

handlingskraftig yrkesroll där normen för kvinnlighet kunde förändras. Arbetets 

identifikation skapade andra möjligheter än de begränsningar som existerade för 

det tidiga 1900-talets kvinnor. 

Jag anser att min forskning öppnar upp och visar på hur queer teoribildning 

kan användas på ett historiskt material rörande bibliotekariers historia. Både för 

att undersöka rent språkliga beskrivningar av bibliotekariers arbete men också för 

att upptäcka förhållningssätt till genusnormer inom en historisk kontext.  

Det behövs mer forskning kring hur kvinnliga bibliotekarier präglades av sin 

samtid under tidigt 1900-tal. Många av de kvinnor som berörts i denna uppsats 

ingick i ett större nätverk av andra intellektuella, konstnärer och författare. Genom 

att skapa nätverk, lära av varandra och utbyta erfarenheter och idéer kunde det 

moderna folkbibliotekarieyrket växa fram. Samtidigt  

Jag hoppas att min uppsats kan inspirera fler till att utforska dessa nätverk och 

tillföra ytterligare pusselbitar som kan fylla de hål som fortfarande finns i historie-

skrivningen kring bibliotekarieyrket.  
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Relationskarta 

Alla namn i figuren förekommer i uppsatsen. Namnen är baserade på ett urval av 

relationer som varit av betydelse för respektive bibliotekarie. Figurens syfte är att 

visa vilka länkar som fanns direkt och indirekt, genom gemensamma bekanta, 

mellan bibliotekarierna i uppsatsen. Relationerna klassificeras genom följande 

kategorier: Arbete/kollegor, lärare och elev, inspirerade varandra, bekanta, brev-

växlade, vänner, nära vänner och kärleksrelation. Gurli och Greta Linder får klas-

sifikationen ”mor och dotter” då jag inte vill skriva familj enbart på konstellation-

er med biologisk koppling.  
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