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Från arg tant med knut till farlig sexbomb 

− om bibliotekariestereotyper i ord och bild 

KERSTIN RYDBECK 

INLEDNING 

Vi som arbetar med utbildningen i biblioteks- och informationsveten-
skap har anledning att fundera över de föreställningar som finns hos 
allmänheten om bibliotek och bibliotekarier. Vare sig vi finner dessa 
föreställningar rättvisa eller ej, så påverkar de rekryteringen av 
studenter och är något vi måste förhålla oss till i själva utbildningen. 
Våra studenter kommer också att konfronteras med föreställningarna 
som yrkesverksamma inom biblioteksfältet. 

I det allmänna medvetandet existerar utan tvekan tydliga bilder av 
just bibliotekarier som yrkesgrupp, i den meningen att många tycks ha 
en bestämd uppfattning både om biblioteket som miljö och inte minst 
av hur bibliotekarier är eller ser ut. Det handlar naturligtvis om 
stereotyper, förenklade och allmänt omfattade föreställningar om ut-
märkande egenskaper hos dem som tillhör gruppen bibliotekarier. 

Stereotyper kan beskrivas som kollektiva uppfattningar som hjäl-
per oss att organisera erfarenheter och kunskaper om en viss grupp, i 
detta fall bibliotekarier. Stereotyperna lärs in på många olika sätt i 
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kommunikation människor emellan, genom litteratur, film, TV, reklam 
m.m. När vi en gång tagit till oss en stereotyp är den svår att frigöra 
sig ifrån. Den fortsätter att påverka bilden vi skaffar oss av gruppen 
ifråga, utan att vi först prövar om denna bild verkligen stämmer. 
Stereotyper är således förenklade bilder som är svårföränderliga till 
sin karaktär. De kan därigenom bidra till skapandet av fördomar och 
till att negativa attityder bibehålls. Föga förvånande finner ofta de som 
själva tillhör gruppen det handlar om, att bilderna som förmedlas av 
dem skvallrar om dålig insikt och framstår som orättvisa och felaktiga. 

Syftet med denna artikel är först att titta närmare på hur dessa 
stereotypa bilder av bibliotekarier ser ut, och därefter diskutera frågan 
om hur de möjligtvis har uppstått och vilka mekanismer som kan ha 
bidragit till att de lyckats fortleva. En viktig fråga är naturligtvis också 
vilka tecken man idag kan skönja på förändring av dem. Jag kommer 
avslutningsvis något att beröra även detta. En central fråga i samman-
hanget är naturligtvis på vilket sätt bibliotekarieyrkets status som ett 
traditionellt kvinnoyrke påverkat omgivningens syn på bibliotekarien. 

Källmaterial och metod 
För att söka ringa in bilden av bibliotekarien i det allmänna medvetan-
det finns många olika vägar att gå. Jag har här valt att här koncentrera 
mig på skönlitteraturen. Vad det handlar om är bibliotekarien och 
biblioteket som motiv och tema i fiktionsprosa. Jag har också tagit 
hjälp av bland annat skämtteckningar, seriestrips och en del bildmate-
rial från webben för att illustrera mina resonemang. En del sådant 
bildmaterial, som visades vid den muntliga presentationen i Reykja-
vik, har placerats allra sist i detta dokument, efter texten och litteratur-
förteckningen. Som kommer att framgå har dock ganska många av de 
skönlitterära verk jag refererar till även varit aktuella som filmer, TV-
serier eller radioprogram. De är med andra ord väl kända och har ofta 
nått en stor publik. 

Det flesta av bildexemplen längst bak har hämtats från Internet. 
Källmaterialet till texterna i undersökningen har jag funnit bland annat 
med hjälp av den förteckning över biblioteket i skönlitteratur på 
svenska, som sedan ett par åt finns utlagd på Norrbottens länsbiblio-
teks webbsajt. Listan omfattar 93 exempel med citat.1 Jag skickade 
också i början av 2002 ut en efterlysning via e-post till den så kallade 
Genuslistan, vilken sedan på omvägar spreds vidare till andra, biblio-

                                                      
1 Se http://www.norrbottenslansbibliotek.nu/skonlitt.htm 
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teksrelaterade e-postlistor (Biblist och Folkbibliotekslistan). Denna 
efterlysning fick ett mycket stort gensvar och resulterade i ett 80-tal 
brev med tips om relevant litteratur och kommentarer i ämnet. Jag har 
också fått tips om böcker från några av våra studenter i biblioteks- & 
informationsvetenskap, från kolleger samt från mina döttrar. Här ska 
också nämnas en utmärkt kandidatuppsats i ämnet som framlagts vid 
vår egen institution, Annette Widenbergs Snipig tant eller lärdomsgi-
gant? En genusteoretisk studie av kvinnliga och manliga bibliotekarier 
i skönlitteraturens värld (2000) och som varit mig till stor hjälp. 

Jag har medvetet avgränsat mig till sådan skönlitteratur som utgi-
vits under de senaste decennierna, det tidigaste exemplet är hämtat 
från en bok utgiven omkring 1980, det senaste från 2002. Detta för att 
förmedla en bild som kan sägas vara aktuell idag.2 Jag har använt 
både barnlitteratur och vuxenlitteratur, och har vidare försökt hitta 
exempel både i vad som brukar benämnas kvalitetslitteratur och i 
populärlitteratur, även så kallade kategoriböcker (dvs. kioskböcker, 
långserieböcker för ungdom etc.). Ett karakteristikum som brukar 
tillskrivas de senare är en förenklad berättarstruktur med en förkärlek 
för schablonartade beskrivningar och stereotyper, vilket gör dem 
värdefulla och tacksamma för en studie som denna.3 

                                                     

All litteratur som använts finns tillgänglig på svenska språket, 
eftersom tanken varit att försöka ringa in en bild som är giltig för ett 
svenskt sammanhang. Ungefär hälften är svensk originallitteratur. De 
texter som inte är det, finns översatta till svenska och utgivna för en 
svensk publik. 

BIBLIOTEKSMILJÖN 

Nära förknippad med föreställningen om bibliotekarien är naturligtvis 
bilden av själva biblioteket. Många av bibliotekets tjänster kan vi idag 
ta del av utan att besöka själva biblioteket just i fysisk bemärkelse. 
Men ännu så länge syns få spår av detta i skönlitteraturen. Den bild 
som framträder här av biblioteket handlar om själva biblioteksrummet, 
lokalen. Beskrivningen av den framstår oftast som ganska föråldrad. 

 
2 Av de undersökta verken originalpublicerades 3 stycken år 2000 eller senare, 17 
under 1990-talet och 12 under 1980-talet. Se källförteckningen. 
3 För en diskussion kring begreppen populärlitteratur och kategoriböcker, se Ulf 
Boëthius 1995, ”Populärlitteraturen − finns den?”. 
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Några ord återkommer ofta i beskrivningarna. Här är för det första 
dammigt. När den litterära superkändisen Harry Potter, som bekant 
aktuell även på film, för första gången konfronteras med internatskolan 
Hogwarts skolbibliotekarie är hon utrustad med en fjäderdammvippa 
som attribut.4 

En av det senaste decenniets mera välkända gestalter i den 
svenska ungdomslitteraturen är Sune − som också han varit aktuell på 
film och i TV. Alla som läst någon av de många böckerna om Sune vet 
att han har en mamma som är folkbibliotekarie. Det är inget Sune 
tycker är speciellt mycket att skryta med: 

Mamma Karins jobb är inte vidare mystiskt. Hon jobbar på bibliotek och lånar ut 
dammiga böcker till dammiga gubbar och tanter. När Sune är och hälsar på sin 
mamma brukar han alltid få lyssna på musik i hörlurar. Då sjunger Sune med i 
låtarna så det ekar i hela biblioteket. Det är förbjudet. På bibliotek ska det vara 
knäpptyst hela tiden. Om någon bläddrar lite för högt i en bok ska alla andra 
viska: ”Sssschh!” Det är så strängt på biblioteket att man inte ens får skrika högt 
om det börjar brinna i böckerna. Då ska man springa fram till utlåningsdisken och 
viska tyst: 

– Det brinner…5 

I biblioteket finns regler som måste följas. En av de viktigaste är alltså 
att här måste vara tyst, vilket huvudpersonen i de populära Wahl-
ströms-böckerna om tonårshäxan Sabrina − likaledes känd ifrån en 
egen TV-serie − också får erfara: 

Sabrina bläddrade frånvarande igenom lexikonet som låg uppslaget på bordet 
framför henne. Hon stampade otåligt med foten och fick ett strängt ”Sch!” från 
bibliotekarien till svar.6 

Tystnaden är således något centralt i de skönlitterära beskrivningarna 
av biblioteksmiljön och Hyssj! eller Ssschh! är vanliga uttryck som 
förekommer i det sammanhanget. Man ser det också på många skämt-
teckningar.7 Det har till och med fått ge titeln till den franska författa-
ren Jean-Marie Gourios roman Hyssj! (1998), där en bibliotekarie 
spelar en avgörande roll. 

Biblioteket är en miljö som ruvar på kunskapen. Den framställs 
som något oåtkomligt för den vanlige besökaren. Bibliotekarien som 
känner till hur biblioteket fungerar och som också vet vad som står i 

                                                      
4 J.K. Rowling, 1999, Harry Potter och De Vises Sten, s. 245. 
5 Sören Olsson & Andes Jacobsson 1991, Duktigt, Sune!, s. 14 f. 
6 David Cody Weiss & Bobbi J.G. Weiss 2000, I häxmästarens tjänst, s. 65. 
7 Widenberg 2000, bilaga 1–8. 
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böckerna har därför makt, makt över kunskapen. Det är något som 
återkommer tydligt, och som också färgar av sig i bilden av 
bibliotekarien. 

Kunskapen kan ibland vara farlig och bibliotekarien blir då en 
väktare som tillser att ingen obehörig kommer åt denna farliga kun-
skap. I Umberto Ecos roman Rosens namn (1981) − som också blivit 
film − sätter bibliotekarien, den blinde munken Jorge från Burgos, eld 
på hela biblioteket för att förhindra att kunskapen om skrattet kommer 
i vad han tycker är orätta händer. Karaktären är uppenbarligen skapad 
efter förebild av Jorge Luis Borges, den argentinske författaren som 
även var riksbibliotekarie under 1950-talet. 

Den unge trollkarlen Harry Potter tar sig med hjälp av sin 
osynlighetsmantel förbi Madame Pince, bibliotekarien, ”en mager, 
misstänksam och vresig häxa som såg ut som en svältfödd gam”, in i 
den avskilda bokavdelningen i skolans bibliotek, där böckerna står, 
som är för farliga för att någonsin användas i undervisningen, och dit 
endast sista årskursens elever har tillträde. Han drar ut en bok och 
öppnar den och ”[e]tt genomträngande, blodisande tjut skar genom 
tystnaden − boken skrek!” Harry Potter tvingas hastigt lämna 
biblioteket för att inte bli avslöjad.8 

Slutligen kan nämnas att den bild som finns av biblioteket är 
mycket tydligt förknippad med boken som fysiskt objekt eller symbol. 
Stämplandet av böcker förekommer ofta för att beskriva vad som hän-
der i biblioteket. Böckerna ska också vårdas och lämnas tillbaka i tid. 
Det är två av de här viktiga reglerna som ofta återkommer i littera-
turens beskrivningar av biblioteket:  

− Jag är miss Pryvam, er nya bibliotekarie, sa hon med knastertorr röst, och jag 
tolererar inget stoj och oväsen i mitt bibliotek. /…/ Jag kommer aldrig, jag 
upprepar aldrig att tolerera att ni lämnar in böckerna för sent. Eller har förstört 
dem på något sätt. Eller tappat bort dem. Hör ni vad jag säger? 

Brittany blev kall inombords. Hon var säker på att miss Pryvam visste om att 
hon hon lånat ut en bok till sin kusin och att kusinen glömt den på en buss. 

Anna skruvade på sig där hon satt. Det kändes som om miss Pryvam kunde se 
alla hennes hemligheter. Hon hade tappat sin senaste biblioteksbok i badkaret och 
den hade blivit förstörd, trots att hon försökt torka den. 

Till och med läraren såg besvärad ut: 

                                                      
8 Rowling, 1999, s. 245 och 253 ff. 
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Han drog med fingrarna innanför skjortkragen som om den satt för hårt åt, och 
svetten trängde fram på hans panna. Han var helt övertygad om att miss Pryvam 
visste att han hade en trave biblioteksböcker i bilen och i sitt skåp och under 
sängen. Han hade böcker som skulle ha lämnats för flera år sedan och böcker som 
aldrig ens blivit stämplade…9 

DEN KVINNLIGA BIBLIOTEKARIEN I SINA OLIKA SKEPNADER 

Som redan framkommit ovan, är det ofta en tämligen negativ bild av 
bibliotekarien som tonar fram i litteraturen. Den klassiska biblio-
tekariestereotypen kan kortfattat beskrivas på följande sätt: hon är en 
medelålders eller äldre kvinna och hon har ofta glasögon och knut. 
Hon är ordningsam och rejäl, men tråkig. Hon behandlas med respekt 
och vördnad och har en betydande makt. 

Det finns oräknerliga exempel på sådana bibliotekarier i media, 
inte minst i skämtteckningar. Även i modern skönlitteratur är den 
beskrivningen frekvent förekommande. I LaVyrle Spencers Kärlek för 
frusna hjärtan (1989), som även visades som TV-serie för något år 
sedan, figurerar följande bibliotekarie: 

Gladys Beasley satt bakom sin disk utformad som en predikstol och rättade till 
bibliotekskorten i deras låda. […] Ordning och reda var det viktigaste i Gladys 
Beasleys liv. […] Hon marscherade som en legosoldat med raska manhaftiga steg 
i praktiska svarta snörskor med bred, halvhög klack på vilka skomakaren satt en 
extra gummiklack som dämpade hennes fotsteg på de hårda trägolven inom 
hennes domäner. […] Hennes imponerande bröst bars fram likt tungt artilleri och 
bålen hölls upprätt av den dyraste resårgördel som Sears Roebucks katalog hade 
att erbjuda − den som taktfullt rekommenderades kvinnor med ”för mycket hull 
runt mellangärdet”. Hennes jerseyklänning − med vita krumelurer på kräkfärgad 
botten − hängde rakt som ett kami[n]rör från de bastanta höfterna och gav inte den 
minsta frasning ifrån sig när hon rörde sig.10 

En annan beskrivning, hämtad ur den svenska kriminalförfattarinnan 
Åsa Nilsonnes bok Tunnare än blod från 1991, låter på följande vis: 

Hon var så lik det som Monica förmodade var allmänhetens bild av en biblio-
tekarie att det nästan verkade misstänkt. Hade det varit på film hade Monica tyckt 
att hon spelade över. Hon var i fyrtiofemårsåldern, och hon verkade inte ha bytt 
frisyr sedan sena tonåren: hennes gråsprängda hår hängde till axlarna i en slät 
pagefrisyr med lugg. Hon hade glasögon och löst sittande bomullskläder som 
kunde vara från Gudrun Sjödén.11 

                                                      
9 Margaret Clark & Lee Striker 1998, I vampyrens våld, s. 17 f. och 20. 
10 Spencer, 1989. 
11 Nilsonne, 1991, s. 193. 
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Här ges trots avsaknad av knuten ändå en negativt präglad bild av 
bibliotekarien som rejäl, men färglös och tråkig och på något sätt tid-
lös. Den nordirländske författaren Seamus Deane ger i sin roman Läsa 
i mörkret (1996) en annan målande beskrivning: 

Bibliotekarien, en formidabel protestantdam, smackade med tungan åt mig, men 
släppte in mig genom vändkorset i trä intill disken, efter att ha granskat mina 
händer genom att vända på dem som ett par torrfiskar på diskens underlägg. Hon 
var stor, blusen stramade över brösten, halsen var aningen strumasvullen. I sitt 
pansar av chiffon och cheviot, med det blondtonade håret i stela vågor, föreföll 
hon pulsera milt och hemighetsfullt.12 

Men det finns också betydligt mera negativa beskrivningar. Biblio-
tekarien beskrivs ofta som barsk, argsint och sur. Hon blir då en 
ohjälpsam person som får besökarna på biblioteket att framstå som 
obildade och klumpiga. Ett exempel på detta hittar vi i Ann-Charlotte 
Alverfors roman Stjärneklok från 1986: 

Försiktigt stiger han in genom bibliotekets port. Det är inte så ofta han går hit. 
Miljön är på något sätt tillrättavisande. För att inte tala om fruntimren bakom 
disken; surögda och sniptryniga, utan färg och värme. Fast nog vet han att de kan 
vara förekommande och servila. […] Han lämnar biblioteket springande som om 
han vore förföljd. Fördömda snipa! Ingenting begrep hon av det han ville. Viss 
kompetens och bildning bör man kunna kräva av en bibliotekarie. Hånfull var hon 
dessutom. Skrattade åt honom då han stammande upprepade.13 

Mitt intryck är också, att när författare vill skildra en intellektuell 
kvinna i litteraturen, så gör man henne gärna till just bibliotekarie. 
Utan att detta att hon är bibliotekarie egentligen har någon annan upp-
gift att fylla än att just understryka hennes intellektuella läggning och 
att hon är blek och färglös − en tråkig person. Ett sådant exempel på 
en blek och färglös bibliotekarie finns i Katarina Mazettis roman 
Grabben i graven bredvid (1998), som ju nyligen varit mycket aktuell 
även på film. Här är den kvinnliga huvudpersonen, bibliotekarien, en 
medelålders liten och tunn kvinna, med nästan vitt, tunt hår och bleka 
ögonfransar som klär sig i beige och ljusblått och oblekt t-shirt och 
bildlikt talat håller på att vissna bort. 

Den kvinnliga bibliotekarien i litteraturen är oftast ogift. Hennes 
sexualitet är slumrande och har ersatts med passionen för böckerna, 
som exempelvis i Barbara Voors Sömnlös (2000) och i Harlequin-

                                                      
12 Deane 1997, s. 77. 
13 Alverfors, 1986, s. 114 f. 
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boken Passionerat paradis av Barbara McCauley. Hon kan också ha 
svårt att konfronteras med uttryck för sexualiteten, något som biblio-
teksbesökarna ibland är medvetna om och utnyttjar, som huvudperso-
nen i Jonas Gardells Passionsspelet (1985): 

Johan var född i en liten by i Småland som mest var känd för sin skräckinjagande 
bibliotekarie, fröken Lundström. Fröken Lundström var fruktansvärt tjock och 
minst lika sträng. Ingen vågade fråga fröken Lundström om något mindre nyttigt 
och dygdigt än ”Svenska folkets underbara öden”. En gång hade Johan frågat 
henne om ”Hundra sätt att knulla en get”. För det hade han blivit avstängd från 
biblioteket resten av året.14 

Bibliotekarien kan även, som redan antytts, beskrivas som manhaftig. 
Men hon kan också skildras som rent av elak, ond och ful och kan till 
och med fungera som huvudperson i en skräckbok: 

En kvinna öppnade dörren. Hon var gammal och såg ut som en stor fladdermus. 
Hon var helt klädd i svart, en lång kjol och svart kofta, svarta strumpor och svarta 
skor med tjock rågummisula. Hennes svarta gråsprängda hår var åtdraget i en hård 
knut i nacken. Hon hade krokig näsa och tunna, hopknipna läppar, och hennes hy 
såg ut som torkat pergament. 

− Djävulsbibliotekarien, viskade Anna när de gick och satte sig.15 

Småningom visar det sig att denna bibliotekarie kör omkring i en lik-
bil med en kista. I kistan har hon böcker − säger hon. Men miss Pry-
vam är en vampyr (namnet ett anagram) och i kistan ligger hennes far, 
en gammal vampyr som ursprungligen arbetat som bibliotekarie hos 
greve Dracula och då blivit förvandlad till vampyr. Nu behöver han 
blod och därför arbetar dottern som skolbibliotekarie. Efter diverse 
äventyr omkommer miss Pryvam slutligen i en olycka under oklara 
omständigheter. Men barnen vet, att vampyrer förgås inte så lätt: 

Miss Pryvam kommer att bli vampyrbibliotekarie igen, sa Brittany. Just nu, 
någonstans ute i världen, kör hon omkring i en annan likbil med en kista i last-
utrymmet och letar efter en annan stad med massor av borttappade och förfallna 
biblioteksböcker, och ett trevligt skolbibliotek med massor av knubbiga och 
saftiga barn…16 

En negativare beskrivning som utgår från den klassiska stereotypen av 
en kvinnlig bibliotekarie än denna blodtörstiga och elaka vampyr, 
torde knappast stå att finna i litteraturen. Samtidigt måste också en 

                                                      
14 Gardell, 1985, s. 60. 
15 Clark & Striker, 1998, s. 17. 
16 Clark & Striker, 1998, s. 157. 
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mera positiv tolkning göras, nämligen att denna representant för 
bibliotekarieyrket på inget vis framstår som blek och tråkig utan 
tvärtom är den som skapar spänning vid läsningen − vilket ju är 
huvudsyftet med denna ungdomsbok.  

Ett mönster som går igen hos den kvinnliga bibliotekarien i litte-
raturen är annars som nämnts, att hon valt böckerna i stället för man-
nen. Ibland räcker det dock med att hon stöter på Den rätte för att bli 
uppväckt, för att sexualiteten skall blomma ut − som hos Katarina 
Mazetti när den intellektuella Lacan-läsande bibliotekarien möter en 
mjölkbonde. Eller som hos Barbara Voors när den rädda och 
känslomässigt vingklippta bibliotekarien finner en ung och trygg 
polis, och som hos McCauley när den naiva och oskuldsfulla 26-åriga 
bibliotekarien helt utan erfarenheter av män möter en hårdkokt FBI-
agent. Det kan också handla om att hon medvetet valt bort männen, 
för att hon konfronterats med mindre goda sidor hos dem. Byns nya 
bibliotekarie i Max Lundgrens novell ”Gullan”, publicerad i antologin 
Elefanten i biblioteket (1994), ger efter sina bittra erfarenheter av män 
rådet att: 

Akta dig för karlar. Böcker är bättre. Dom vet man var man har i sin hylla.17 

Både Mazettis, Lundgrens och McCauleys bibliotekarier är på sätt och 
vis exempel på bibliotekarien som en dubbelnatur, bibliotekarien som 
i vissa sammanhang ändrar personlighet och blir någon annan, en 
mera spännande och attraktiv kvinna med tydlig sexuell utstrålning. 
Just denna bild av bibliotekarien som en dubbelnatur tycks uppen-
barligen faschinera, detta vad denna strikta barska människa egent-
ligen har för sig i hemlighet när biblioteksbesökarna inte ser henne... I 
det sammanhanget kan nämnas, att när studenterna på Biblioteks-
högskolan i Borås för ett par år sedan skulle arrangera en kårfest på 
temat ”Den erotiska bibliotekarien”, spreds ryktet ända till kvälls-
pressens redaktioner och resulterade i en artikel i Göteborgsposten.18 

Vilka motbilder finns då till dessa beskrivningar av strikta, men 
bleka och tråkiga, oförlösta eller elaka och fula okvinnliga bibliote-
karier? Det tydligaste exemplet har jag, kanske något förvånande, 
funnit i den äldsta texten som ingår i undersökningen, en utpräglad 

                                                      
17 Lundgren, 1994, s. 260. Även Voors huvudperson Savanna är i viss mån ett 
exempel på detta. 
18 Göteborgsposten 2001-11-30 ”GT:s rullande redaktion. En glad nyhet. Fram för 
erotik bland böckerna! Bibliotekarier har fest med eggande tema”. 
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kioskbok från omkring 1980 av Suzanne Roberts med titeln Hjärtats 
saga. Boken är intressant eftersom den explicit och på ett övertydligt 
sätt spelar mot den traditionella, negativa stereotypen för att skapa 
handling. Huvudperson är den unga, vackra bibliotekarien Katie, an-
ställd på ett forskningsbibliotek i en liten universitetsstad i USA:  

Som de flesta flickor, som drömmer om att bli bibliotekarier, hade det funnits en 
tid, då Katie faktiskt sett sig själv sittande i ett tyst, dammigt elfenbenstorn, sakt-
modigt plirande över tjocka glasögon, då och då stämplande ett lånekort, men 
mest av allt med högar av böcker framför sig. Hon hade fantiserat om hur hon satt 
i någon skum, murgrönsbeklädd gammal byggnad, förlorad i en låtsasvärld där 
tystnaden endast då och då avbröts av ett ”shhh” från chefsbibliotekarien, en vit-
hårig, vassnäst gammal dam. [...] Katie hade lärt sig att denna småflicksdröm var 
just vad den verkade − en dröm. Det fanns inget undangömt elfenbenstorn och 
inte skulle hon trivas i något heller. [...] Katie som nu hunnit bli tjugotvå och för 
första gången arbetade som fast anställd biblioteksamanuens, hade kommit att lära 
känna ett yrke, som mer och mer började forma hennes liv. Böckerna, dessa 
underbara skattgömmor, som alltid betytt så mycket för henne, var inga dammiga, 
tysta ting, som fordrade avskildhet, regniga eftermiddagar, elfenbenstorn eller 
vassnästa gamla damer som viskade ”shhh” om någon nös för högt. Böcker var 
spännande, livliga och lärorika ting, som hjälpte till att överbrygga och lösa pro-
blem [...].19 

Hon älskar således sitt arbete, men möter samtidigt den traditionella 
och fördomsfulla bilden av biblioteket som en dammig och tråkig plats 
och söker på sitt eget sätt ta strid mot den. Hon har dragit slutsatsen att 
”hennes söta ansikte tycktes stimulera intresset för mera idogt läsande 
hos de flesta biblioteksbesökarna” och försöker därför övertyga de nya 
biblioteksaspiranterna om betydelsen av ett tilltalande yttre:  

”Vi är här för att uppmuntra läsning och kunskapstörst. [...] På grund av detta,” sa 
Katie tålmodigt, ”Kommer vi inte till arbetet med hårrullar och hårnät. Heller inte 
utan läppstift och med en kjol, som hålls ihop med en säkerhetsnål. [...] ”Kommer 
du inte ihåg föreläsningen jag gav dig och Pam och de andra biblioteks-
aspiranterna förra våren? Om man är så lyckligt lottad att man fått ett sött ansikte 
och en snygg figur, kan det faktiskt påverka arbetet i rätt riktning. En bibliotekarie 
med ett varmt leende, kan göra mycket för att uppmuntra en modstulen student, 
som är pank och uttröttad och funderar på att lägga av och åka hem och ställa sig 
på en fabrik för resten av livet. Detsamma gäller för välkläddhet, en snygg frisyr 
och en vällagd makeup.”20 

Ett filmteam från Hollywood kommer dock en dag till biblioteket för 
att spela in några scener. Ingen i teamet kan alls förstå hur Katie som 

                                                      
19 Roberts, u.å., s. 11 ff. 
20 Roberts, u.å., s. 6 ff. 
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är så vacker och intelligent kan trivas på en mossig och trist arbets-
plats som ett bibliotek, och försöker övertala henne att flytta till Holly-
wood. Efter mycken tvekan väljer hon dock att stanna, eftersom hon 
inser att ett liv i Hollywood skulle innebära slutet på hennes tid som 
bibliotekarie. Det vill hon inte, därtill älskar hon sitt yrke alltför högt. 
Det bör dock påpekas att en fattig men genialisk doktorand som hon 
innerst inne är förälskad i även betyder en hel del för att beslutet att 
stanna kvar. Trots allt handlar det ju om en kategoribok i romantikgen-
ren, och sammantaget måste man säga att den kvinnoroll som boken 
propagerar för är mycket traditionell. Den lyfter dessutom fram 
kvinnan som objekt på ett sätt som de gamla bibliotekariestereoty-
perna sällan gör. Kvinnor bör vara vackra och de ska vårda sitt yttre så 
att de behagar omgivningen och attraherar det manliga könet. Ytterst 
handlar det om att hitta en man och detta gäller även för bibliotekarier, 
det är bokens huvudbudskap. 

Ett annat mönster som framträder i litteraturen är att ungdom, 
skönhet och sexuell utstrålning hos en kvinnlig bibliotekarie samtidigt 
är förenat med ondska. Vi hittar det exempelvis i Karin Wahlbergs 
kriminalroman Hon som tittade in (2002) där en ung, vacker biblio-
tekarie med långt blont hår tar hämnd genom ett bestialiskt mord på den 
som drivit hennes make till självmord. Ett annat exempel är Alexandra 
Marininas kriminalroman De som dör först (1996), där en ung och mycket 
vacker brunögd bibliotekarie med långt mörkbrunt hår visar sig vara 
en kallhamrad prickskytt helt utan känslor som systematiskt dödar 
oskyldiga offer. Slutligen ska nämnas även Maarten’t Harts Kronvittnet 
(1983) där den unga sexiga bibliotekarien med långt blont hår mördar 
en kvinna och söker dölja kroppen i ett kar med formalin i ett laborato-
rium som förvarar delar av människor och djur för framtida forskning. 

Katie i Roberts Hjärtats saga är således ett sällsynt exempel på en 
ung, attraktiv och samtidigt god bibliotekarie. Också Sarah i McCau-
leys Harlequin-bok Passionerat paradis är i viss mån ett exempel på 
det, även om hon på grund av sin bristande sexuella erfarenhet inte 
riktigt insett sin attraktionskraft som kvinna. Det har dock biblioteka-
rien i Gourios tidigare nämnda Hyssj! gjort. Boken, som för övrigt 
gick som radioföljetong 2002, handlar om en fallskärmsjägare som 
inleder ett mycket hett erotiskt förhållande med en ung vacker 
bibliotekarie, med intensiva kärleksmöten − också i bibliotekets 
kontor och magasin. Men även om hon i grunden är en god människa 
är hon samtidigt lite farlig. Hon har nämligen en väldigt lång nagel på 
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ett finger, en nagel som hon medvetet filat vass och använder för att 
sprätta böcker med.21 

Hon har även ett annat drag som förekommer i stort sett hos alla 
bibliotekarier i litteraturen. Även om bibliotekarier beskrivs som kun-
skapens väktare vill de samtidigt alltid få alla att läsa god litteratur. 
Bibliotekarier läser alltid, och de går alltid omkring med böcker 
(gärna som i Katarina Mazettis bok, med diktsamlingar i en tygväska) 
som de vill sätta i händerna på andra. Bibliotekarieyrket skildras i 
litteraturen som ett kall, och detta är en del av den bilden. Biblioteka-
rien är helt enkelt besatt av viljan att sprida läsningens evangelium 
över världen och läser själv allt hon kommer över − av ”god” littera-
tur är kanske bäst att tillägga. 

− Alla på den här skolan ska älska att läsa… annars! sa miss Pryvam. Vi ska vara 
med i Bokläsningsmaraton och Riksläsningstriathlon och Internationella läsnings-
olympiaden och VI SKA VINNA!22 

En vanligt förekommande uppfattning tycks också vara att biblio-
tekarier på grund av sitt stora läsintresse ägnar arbetstiden åt att själva 
läsa den litteratur som finns i biblioteket: 

Mina kollegor är där av samma anledning som jag: en oändlig kärlek till böckerna 
och ett hopp om att låntagarna uppträder lugnt och värdigt så att alla kan bli 
lämnade i fred. Nere i magasinet kan jag sitta lutad mot en bokhylla i timmar och 
drunkna i den bok som råkade sticka ut där jag gick förbi.23 

I Michael Cunninghams roman Timmarna (1998), som just nu är aktu-
ell på film, tar en av de kvinnliga huvudpersonerna till och med in på 
hotell under en dag för att i lugn och ro kunna försjunka i litteraturens 
värld, och lämnar så småningom man och barn för att istället ta arbete 
som bibliotekarie och därigenom helt kunna ägna sig åt böckerna. 

Litteraturens bibliotekarier älskar också att ordna material, att 
systematisera, vilket väl kanske redan framgått av några av citaten. 
Det extremaste exemplet på det hittar vi hos Mazetti, där den äldre 
kvinnliga chefen för folkbibliotekets barnavdelning väljer att övergå 
till arbetsuppgifter som innebär att hon sitter ensam nere i en dammig 
källare och katalogiserar böcker. Dessutom visar det sig småningom i 
boken, att hennes liv och all fritid upptas av driften att kartlägga hela 

                                                      
21 Gourio, 1998, s. 10. 
22 Clark & Striker, 1998, s. 20. 
23 Voors 2000, s. 58. 
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bekantskapskretsens liv och leverne. Sina uppgifter om kolleger och 
grannar har hon samlat i ett detaljerat arkiv som upptar en stor del av 
hennes lägenhet. Man kan säga att hon lever genom dessa andra, som 
hon kartlagt. Ordnandet har blivit det centrala i hennes liv.24 Också 
hos Barbara Voors huvudperson Savanna i Sömnlös, är driften att 
ordna och systematisera stark och yttrar sig genom skapandet av ett 
system av pärmar där hon sätter in information om olika för henne 
själv viktiga ting och personer. 

                                                     

EN MANLIG KOPIA 

Frågan är då, om den manlige bibliotekarien framstår som en positiv 
kontrast till denna övervägande negativa bild av den kvinnliga biblio-
tekarien? Svaret är nej. ”Himmel va töntigt!” utropar ett av tonårsbar-
nen i Cecilia Torudds serie Ensamma mamman (1988), när mammans 
nye pojkvän avslöjar att han är bibliotekarie.25 I den mån manliga biblio-
tekarier förekommer i litteraturen, vilket är sällan, så beskrivs de 
oftast på ett negativt sätt. Den negativa beskrivningen av de kvinnliga 
bibliotekarierna tycks ha påverkat beskrivningen även av männen. 
Liksom sina kvinnliga kollegor framställs de oftast som ogifta. De 
skildras som omanliga, inte sällan med rent feminina drag, de är bleka, 
tråkiga och osexiga, och har oftast trista kläder − slipover är ett plagg 
som återkommer i flera beskrivningar. Man kan säga att det är den 
bleke, grå bokhållaren eller den kutryggige kamreren vi möter. Även 
de manliga bibliotekarierna betraktar sitt yrke som ett kall och lever 
genom sina böcker. Ett exempel finns i Viveka Lärns Den blå vänthal-
len (1996): 

Marcus Granat är snart femtio och lång, mager, stillsam med närsynt förvirrad 
blick. Många moderliga kvinnor vill ta hand om honom, eftersom de felaktigt tror 
att han är hjälplös. Marcus är inbiten ungkarl. Han har jobbat på universitetsbib-
lioteket i Göteborg hela sitt vuxna liv och även fritiden ägnar han åt litteratur. I 
klassiska ryska och franska romaner tillgodoses hans behov av starka känslor, 
äventyr och lidelser, blod och tårar, hat och kärlek. Marcus har aldrig långtråkigt.26 

Men den mest extrema beskrivningen återfinns nog ändå hos Carina 
Burman som i Den tionde sånggudinnan (1996) beskriver en östgötsk 
bibliotekarie på följande sätt: 

 
24 Mazetti, 1998, s. 98 ff. 
25 Torudd 1988, s. 13. 
26 Lärn, 1996, baksidestext. 
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Han var ingen gammal man, men hans gestalt tycktes präglad av bibliotekarie-
livet: grå som bokdamm i både kläder och syn, med blekblå skolbläcksfläckar på 
lösmanchetterna som enda färg i all dysterheten. När han slog i katalogen liknade 
ögonen en abborres, som man just brutit nacken av och slängt i båten.27 

Lite speciell i detta sammanhang är Christer Hermanssons lilla berät-
telse Ich bin ein Bibliothekar! – en bibliotekaries berättelse (2001). 
Boken vänder sig uppenbarligen till läsare med en förankring i biblio-
teksfältet och framstår som en satir (författaren är själv bibliotekarie). 
Exakt mot vad den riktar sin udd är dock lite oklart, mot hela folkbib-
lioteksväsendets sätt att fungera, mot ”insnöade” bibliotekarier utan 
verklighetsförankring, mot inkompetenta chefer, svågerpolitik och 
oprofessionella chefsrekryteringar eller kanske just mot den negativa 
stereotypen av den manlige bibliotekarien? Hur som helst uppfyller 
huvudpersonen och berättarjaget Oliver C. Johansson på ett överdrivet 
och karikerat sätt denna stereotyp. Han är en förläst asket som kan 
citera högt ur bibeln och litteraturens klassiker och som från barnsben 
bara varit inriktad på en en enda sak i livet: att bli bibliotekarie. Av en 
studiekamrat på Bibliotekshögskolan beskrivs han som ”den mest 
präktige och tråkige människa” denne träffat.28 Han går aldrig ut och 
träffar vänner, dricker inte alkohol, använder sin fars avlagda kläder 
och undviker kvinnor. Han är också överdrivet lojal och fjäskig mot 
sin överordnade, vilket orsakar upprörda känslor hos hans arbets-
kamrater. Emellertid är det just detta som till slut gör att han utses till 
bibliotekschef. 

En av de mera kända manliga bibliotekarierna i den moderna 
litteraturen torde annars finnas i Stephen Kings skräckroman Det 
(1986). Boken beskriver hur en grupp barndomsvänner återses för att 
ta strid mot det onda som utlöst hemskheter i hemstaden, vilka starkt 
påverkat deras barndom: bestialiska mord, översvämningar, bränder 
m.m. Alla vännerna utom en har i vuxen ålder sökt sig bort från 
hemstaden och lyckats väl i livet. De är rika och berömda. Förloraren i 
gänget, Mike Hanlon, fick på grund av sin hudfärg aldrig den 
möjligheten utan blev kvar som bibliotekarie på stadens folkbibliotek. 
Han beskrivs enligt gängse modell som intellektuell, grå, sliten och 
ogift. Men han är samtidigt den i gruppen som anför kampen för det 
goda, mot detta hemska, övernaturliga och odefinierbara onda som 

                                                      
27 Burman, 1996, s. 97. 
28 Hermansson 2001, s. 20. 
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visualiserar sig i form av en clown − bland annat i en scen i stadens 
folkbibliotek − och som betecknas ”det”.29 

Men, det finns slutligen också manliga bibliotekarier i ondskans 
tjänst. Munken i Umberto Ecos Rosens namn har redan nämnts. I 
Håkan Nessers Flugan och evigheten (1999) slår en ung manlig stu-
dent ihjäl sin universitetslärare efter att denne ertappat honom vid ett 
inbrott som begåtts med syftet att finna originalet till en viktig tenta-
men. Under den långa fängelsetiden sysselsätter sig studenten med att 
för hand skriva av litteraturens stora klassiker och inleder sedan en 
yrkeskarriär som bibliotekarie. 

VARFÖR SER STEREOTYPERNA UT SOM DE GÖR? 

Sammanfattningsvis ger modern fiktionsprosa en förhållandevis nega-
tiv bild av bibliotekarier, även om det finns olika ”grader” av det 
negativa; från rejäla men tråkiga, bleka och oförlösta bibliotekarier av 
bägge könen till ovänliga, otrevliga, arga och ibland rentav farliga 
väktare av kunskapen och den goda litteraturen. De flesta är kvinnor, 
nästan alla är medelålders eller äldre och de har givits ett ofördelaktigt 
yttre, trista kläder och omodern frisyr (inte sällan knut). Ett mönster 
har också kunnat skönjas i flera av de undersökta verken som innebär, 
att kvinnliga bibliotekarier som trots allt beskrivits som unga och 
vackra samtidigt gjorts till onda och farliga. Det bidrar naturligtvis till 
bibehållandet av en generellt negativ bild. Man kan uttrycka det som 
att beskrivningarna i litteraturen ibland tangerar vad som skulle kunna 
betraktas som nidbilder. Intressant att notera är också, att den beskriv-
ning av en kvinnlig bibliotekarie som uttryckligast försöker ta avstånd 
från de gamla stereotyperna faktiskt återfunnits i en renodlad kioskbok 
(Roberts, Hjärtats saga) − samtidigt som denna bok dock förmedlar 
en stereotyp kvinnobild av annat slag. Även den beskrivning som 
extremast utnyttjar stereotypen om den kvinnliga bibliotekarien som 
en äldre argsint tant med knut har återfunnits i en kategoribok (Clark 
& Striker, I vampyrens våld). 

Detta leder oss vidare in på frågan om ursprung och orsaker till de 
negativa stereotyperna. Varifrån har vi egentligen fått dem? Till att 
börja med måste konstateras att stereotyperna inte enbart är en svensk 
företeelse utan tycks vara universella − många av citaten ovan är ju 

                                                      
29 King 1986, s. 565–581, 639 och 960 f. 
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hämtade ur översatt skönlitteratur. Stereotyperna går igen även i de 
filmer som Hollywood producerat under 1900-talet.30 

Det måste från början fastslås att den ”klassiska” stereotypen av 
bibliotekarien som en arg och otrevlig tant egentligen inte är speciellt 
gammal, med tanke på bibliotekens långa historia. Så länge det funnits 
bibliotek har det också funnits bibliotekarier. Men fram till andra hälf-
ten av 1800-talet handlade det enbart om vetenskapliga eller religiösa 
bibliotek, där bibliotekarierna alltid var män. Oftast var bibliotekarie-
sysslan förenad med en verksamhet som forskare. I Sverige var ju 
systemet sådant ända till för ca 30 år sedan, att forskningsbibliotekens 
bibliotekarier anställdes som amanuenser och lärdes upp på bibliote-
ken. För att få en anställning som amanuens krävdes emellertid ofta att 
man var licenciat eller hade en doktorsgrad, vilket innebar att få kvin-
nor kunde komma ifråga. Däremot anställdes kvinnor redan i början 
av 1900-talet som assistenter till de manliga bibliotekarierna − ett 
faktum som för övrigt lite längre fram, 1948, ledde till bildandet av 
Kungl. bibliotekets och universitetsbibliotekens kvinnliga assistent- 
och biträdesförening vilken hade som syfte att stärka samhörig-
hetskänslan mellan de kvinnliga biblioteksbiträdena och verka för 
deras intressen. Det är dock oklart hur länge organisationen existerade. 

Föga förvånande framställdes den manlige bibliotekarien länge 
som en lärdomsgigant i mötet med biblioteksanvändaren.31 Ett visst 
mått av detta finns fortfarande kvar i den ovan citerade litteraturen, 
tydligast hos Eco, även om de manliga bibliotekarierna i exemplen 
samtidigt framstår som tragiska eller beskrivs på ett förlöjligande sätt, 
som exempelvis hos Lärn eller Hermansson. Det är rimligt att anta att 
denna förskjutning mot dagens negativa bild av den manlige 
bibliotekarien som en förläst, men femininiserad tråkmåns bland annat 
har sin förklaring i att kvinnorna successivt blivit allt fler även på 
forskningsbiblioteken under de senaste decennierna. Det är välkänt att 
män i typiska kvinnoyrken ofta uppfattas som löjliga eller feminina, 
vilket även drabbat exempelvis manliga frisörer, sjuksköterskor och 
lärare inom förskolan och grundskolans lägre stadier.32 Det gamla 

                                                      
30 Se Stephen Walker & Lonnie V. Lawson, 1993, ”The librarian stereotype and the 
movies”. 
31 Barbro Thomas 1991, ”Status efter lön och kön: Bibliotekarieyrket: tradition och 
förändring”, s. 145 f och Sanja Magdalenic 1996, From Librarian to Information 
Professional: A Historical-Sociological Study of Librarians in Sweden, s. 69 ff. 
32 Christine L. Williams 1995, Still a Man’s World: Men who do Women’s work, 
s. 3 f, 101 f och 109 f. 

 16 



”lärlingssystemet” för utbildning av forskningsbibliotekarier upphörde 
i Sverige i och med att Bibliotekhögskolan i Borås kom till i början av 
1970-talet. Idag är kvinnorna i majoritet inte bara på folkbiblioteken 
utan även på forskningsbiblioteken. Några kvinnliga lärdomsgiganter 
har dock inte gått att finna bland litteraturens bibliotekarier, möjligen 
med ett undantag nämligen Barbara Voors huvudperson Savanna i 
Sömnlös, som även forskar i litteraturvetenskap. 

I högsta grad är det folkbibliotekarien som stått modell till den 
tråkiga men barska tanten med knut. Folkbiblioteksrörelsen i Sverige 
växte fram kring sekelskiftet 1900, bland annat med visionen att skapa 
alternativ till de kommersiella lånbiblioteken och deras illa sedda 
utbud. Människor skulle ges möjlighet att läsa ”god” litteratur.33 Det 
finns också anledning att betrakta folkbiblioteksrörelsen som en del i 
tidens nationalistiska projekt. Med bibliotekets hjälp skulle bildning 
och kultur föras ut till befolkningens breda lager i alla landet delar och 
öka det nationella medvetandet; skapa en gemensam svensk kulturell 
identitet. Rörelsen hämtade framför allt sin inspiration från Nord-
amerika. De så kallade public libraries som fanns i USA sedan slutet 
av 1800-talet, fick utgöra en modell vid skapandet av det moderna 
svenska folkbiblioteket. Frontfiguren i denna sekelskiftets svenska 
folkbiblioteksrörelse var en kvinna, nämligen Valfrid Palmgren 
(1877−1967). Hon var fil dr i filologi och anställd som amanuens vid 
Kungliga biblioteket − en av de få kvinnorna i landet på en sådan post 
vid den här tiden. År 1907 gjorde hon emellertid en studieresa till 
USA för att studera folkbiblioteken där, och presenterade efteråt sina 
ideer i i flera skrifter som kom att få en mycket stor betydelse, bl.a. i 
Bibliotek och folkuppfostran (1909). Palmgren fick sedan uppdraget 
att utarbeta den biblioteksreform som antogs av riksdagen 1912 och 
som bl.a. innebar kraftigt ökade statsbidrag till studiecirkelbiblioteken, 
vilket i sin tur var en viktig anledning till studiecirkelverksamhetens 
explosionsartade utveckling under de följande decennierna. Uppen-
barligen såg hon liksom sin amerikanske inspiratör, den kände biblio-
teksmannen Melville Dewey, folkbibliotekarieyrket som ett lämpligt 
yrke just för kvinnor, och hon var även vid ett tillfälle på Fredrika 
Bremerförbundets uppdrag i Tyskland för att studera just kvinnliga 
bibliotekariers utbildning och arbetsvillkor. De första svenska biblio-
tekskurserna startades sedan på hennes initiativ. Valfrid Palmgren var 

                                                      
33 Joacim Hansson 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie, 
s. 95. 
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även engagerad i den kvinnliga rösträttsrörelsenn under några år. 1911 
gifte hon sig dock och flyttade till Danmark, och försvann därmed ur 
den svenska biblioteks- och kvinnohistorien.34 

Men samtidigt som public library-idén importerades till Sverige 
och med den uppfattningen att biblioteket även kunde skötas av en 
kvinna, importerades stereotypen av den äldre, ogifta kvinnliga biblio-
tekarien med knut. Hennes rötter finns således i det sena 1800-talets 
USA, där folkbibliotekariesysslan blivit ett av de accepterade sätten 
för tidens många ogifta kvinnor ur främst medel- och överklass att för-
sörja sig.35 Andra yrken som fungerade på samma sätt vid den här 
tiden var ju exempelvis läraryrket och sjuksköterskeyrket. Dessa yrkes-
områden hade gemensamt att de betraktades som naturliga förläng-
ningar av kvinnans vårdande och fostrande funktion i familjen, i enlig-
het med det komplementära särartstänkandet.36 Kulturellt förankrade 
uppfattningar om kvinnans natur och hennes plats i samhället användes 
således för att legitimera anställningen av kvinnor inom dessa områden. 

Bilden av den ogifta äldre bibliotekarien med knut har sedan 
underhållits här i Sverige − och även i USA och i andra länder − inte 
minst genom mediernas försorg. Som antyddes redan inledningsvis 
kännetecknas stereotyper av just att de är sega och svårpåverkade över 
tid. Men det finns också anledning att peka på några saker i den 
svenska utvecklingen, som kan ha haft betydelse. I Sverige har de 
kommunala folkbiblioteken sina rötter i folkrörelsernas bildningsverk-
samhet. Det är viktigt att minnas att hela folkbildningsverksamheten 
skapats och utvecklats av och för dem, som av klassmässiga skäl inte 
hade tillträde till den offentliga högre utbildningen. Samtidigt fanns 
ambitionen från stat och kommun när man började stödja en utbygg-
nad av folkbiblioteken, att de skulle rikta sig till alla medborgare och 
att de som arbetade här skulle ha adekvat utbildning för detta. Redan 
1926 startades därför den första mera omfattande folkbibliotekarie-
utbildningen, vid Statens biblioteksskola i Stockholm. I Sverige hade 
kvinnors ökande möjligheter att ta studentexamen och bedriva 
akademiska studier lett till att det under slutet av 1920-talet och 1930-

                                                      
34 Pedagogen Kerstin Wallin skriver för närvarande på en biografi över Valfrid 
Palmgren, sedermera gift Munch-Pedersen. Delresultat finns publicerade bl.a. i 
artikeln ”Valfrid Palmgren − folkbildare och kvinnosakskvinna” i Årsbok för 
folkbildningsforskning 2000: forskning och utveckling, s. 21−33. 
35 Magnus Torstensson 1996, Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblio-
teksideerna: exemplet Sverige och några jämförelser med USA, s. 23 ff. 
36 Williams 1995, s. 23–39. 
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talet för första gången fanns en större grupp akademiskt utbildade 
kvinnor. De utgjorde en väl kvalificerad arbetskraftsreserv och ett 
aktivt arbete bedrevs, för att rekrytera just dessa kvinnor till den nya 
bibliotekarieutbildningen. De utgjorde från början merparten av 
eleverna, trots att akademiska studier inte infördes som officiellt 
förkunskapskrav förrän 1943.37 

Detta sågs från arbetsgivarhåll som en bra lösning på flera vis. De 
nya bibliotekarierna var välutbildade och därigenom väl kvalificerade. 
Eftersom de var kvinnor förväntades de sakna försörjningsansvar för 
andra än möjligen sig själva, vilket innebar att man samtidigt kunde ge 
dem en låg lön. Många kommuner var före de stora kommunsamman-
slagningarna för små för att kunna avlöna en heltidsbibliotekarie. De 
nyutexaminerade folkbibliotekarierna fick i de flesta fall hålla till 
godo med deltidsanställningar utan karriärsmöjligheter − något som 
för övrigt 1952 ledde till bildandet av Sveriges enda fackliga organisa-
tion för enbart deltidsanställda: Riksföreningen för deltidsanställda 
folkbibliotekarier. Organisationen existerade fram till 1978. Samman-
taget innebar folkbibliotekariernas villkor naturligtvis att yrket inte 
fick speciellt stor attraktionskraft bland männen. Sammantaget kan 
man också säga att utvecklingen mycket liknade den i USA, även om 
allt skedde några decennier senare i Sverige. En viktig förklaring är 
naturligtvis att den grundläggande synen på manligt och kvinnligt 
varit tämligen likartad i västvärlden generellt. Överallt har folkbibliote-
kariesysslan kommit att betraktas som ett lämpligt yrke för kvinnan 
med hänsyn till hennes ”natur”. 

Folkbibliotekarie blev således från början ett kvinnodominerat 
yrke också i Sverige och har förblivit så intill slutet av 1900-talet. År 
2000 var ca 83 procent av folkbibliotekarierna i Sverige kvinnor. Så 
därvidlag måste man ju säga att litteraturen med sina få manliga 
bibliotekarier förmedlar en korrekt bild. Enligt stereotypen ska ju den 
kvinnliga bibliotekarien också vara äldre, vilket åtminstone för när-
varande faktiskt äger en viss riktighet, då en stor andel av bibliotekarie-
kåren kommer att pensioneras inom det närmaste decenniet. Att 
kvinnliga folkbibliotekarier i allmänhet skulle vara ogifta, så som de 
ofta beskrivs i litteraturen, framstår emellertid som orimligt mot bak-
grund främst av att så många arbetat deltid. Kanske var det så i början 
                                                      
37 Sofie Hamrén 1999, Folkbibliotekariekårens professionaliseringssträvanden under 
1940- och 1950-talen. En undersökning av utbildning, rekrytering, arbetsmarknad 
och facklig organisation ur ett genusinriktat professionaliseringsperspektiv, särskilt 
s. 23 och Torstensson 1996 s. 23 ff. 
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av 1900-talet. Men senare innebar nog de många deltidstjänsterna tvärt-
om att bibliotekarieyrket fungerade osedvanligt väl i kombination med 
en traditionell könsarbetsdelning inom äktenskapet, där kvinnan även 
tog huvudansvaret för hem och barn. Fortfarande i början av 1990-
talet arbetade hela 40 procent av de svenska bibliotekarierna deltid.38 

I jämförelse med andra yrkesgrupper organiserade sig de svenska 
folkbibliotekarierna relativt sent, Svenska folkbibliotekarieföreningen 
(SFF) bildades först 1938. Organisationen hade som målsättning att 
organisera all bibliotekspersonal, men var till en början endast öppen 
för heltidsanställda, vilket förklarar bildandet lite längre fram av den 
separata organisationen för de deltidsanställda bibliotekarierna. Från 
starten var SFF via Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) 
ansluten till TCO (Tjänstemännens centralorganisation), men 1952 gick 
man över till SACO (Sveriges akademikers centralorganisation), 
medan Riksföreningen för deltidsantällda bibliotekarier anslöt sig till 
SKTF. Redan 1945 uppvaktades dock SFF av yrkeskvinnors samar-
betsförbund (YSF), som förslog att organisationen även skulle ansluta 
sig hit. YSF var en politiskt neutral sammanslutning av kvinnliga 
kårorganisationer, som hade till syfte att stärka och bevara kvinnors 
rätt till social och ekonomisk likställighet och främja deras möjlig-
heter till förvärvsarbete, man arbetade för att kvinnors intressen i 
lagstiftningsfrågor skulle tillvaratas samt bedrev upplysningsverk-
samhet, utredningsarbete och rådgivning i syfte att främja yrkesarbe-
tande kvinnors intressen. SFF valde dock att inte ansluta sig. Orsakerna 
till det är oklara, men en sannolik förklaring är, att lönefrågan kom att 
inta en central position i organisationens arbete, och målsättningen var 
att få upp de låga bibliotekarielönerna till en nivå som var ungefär 
likvärdig med andra akademikergruppers. I det sammanhanget och i 
samband professionaliseringssträvandena i stort, sågs det inte som en 
lämplig strategi att lyfta fram yrkets status som kvinnoyrke.39 

Ur ett folkbildningsperspektiv bör också understrykas att folk-
biblioteket som institution aldrig varit föremål för någon kvinnlig 
särorganisering i den meningen att det vuxit fram bibliotek som speci-
ellt riktat sig till kvinnliga besökare. De stora folkrörelserna (framför-
allt arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen) lämnade successivt över 
de boksamlingar som studiecirkelarbetet genererat, till de kommunala 

                                                      
38 Thomas 1991, s. 141 och Kerstin Rydbeck 2001, ”Kvinnorna innanför och utanför 
ramarna: om folkbildningsbegreppet och könsperspektivet”, s. 10. 
39 Hamrén 1999, s. 50−57. 
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biblioteken vilka sedan officiellt förblivit könsneutrala institutioner. 
Kvinnoorganisationerna byggde aldrig egna bibliotek i någon nämn-
värd omfattning, vilket främst torde bero på att det bildningsarbete 
som bedrevs här hade svårt att få erkännande i samband med tilldel-
ning av offentliga anslag. Kvinnoorganisationernas ansökan till Skol-
överstyrelsen om att få bilda egna studieförbund avslogs också 1948.40 

Sammantaget tror jag dock att just det faktum att bibliotekarieyr-
ket ändå förblivit ett kvinnoyrke och till och med stärkt sin ställning 
som ett sådant dels för att allt fler forskningsbibliotekarier numera är 
kvinnor, dels för att även de kvinnliga cheferna idag är i stor majoritet 
inom bibliotekssektorn, utgör den i särklass viktigaste förklaringen till 
varför de gamla, negativt färgade stereotyperna lever vidare. Sådana 
stereotyper är snarare regel än undantag ifråga om just kvinnoyrken. 
En annan yrkeskategori som växte fram under 1800-talet och som 
också kom att få många kvinnliga utövare, var posttjänstemannen. 
Även kring de kvinnliga postkassörskorna utvecklades stereotyper 
som i vissa avseenden liknade bibliotekariestereotyperna. De beskrevs 
ofta på ett negativt sätt, som argsinta och sura äldre ungmör vilka i 
brist på ett förverkligande av sin kvinnlighet förvandlats till skräck-
figurer.41 Lärarinnor och sjuksköterskor har beskrivits på ett likartat 
sätt. Samtidigt som dessa stereotyper av kvinnliga yrkesutövare ofta 
syftat till att förlöjliga och förringa själva sysslan och få den att 
framstå som enkel och okvalificerad, kvarstår ändå faktum att både 
bibliotekarien och postkassörskan befunnit sig i en maktposition 
gentemot kunden respektive biblioteksbesökaren, i den meningen att 
dessa kunnat nekas service om de inte accepterat de regler som varit 
förbundna med verksamheten. På samma sätt står patienten och eleven 
i ett beroendeförhållande till sjuksköterskan respektive läraren. Detta 
har bidragit till den negativa bilden av de kvinnliga yrkesutövarna som 
manhaftiga samt strikta, nitiska och barska eller rent av elaka. I själva 
verket visar undersökningar att ju mera makt en kvinnlig yrkesutövare 
har, desto negativare och mera känslomässigt störd riskerar hon att 
framställas i litteratur, film och andra medier.42 Möjligen har också 
stereotypen om den intellektuella kvinnliga bibliotekarien vars stora 
läsintresse ”kvävt” hennes sexualitet och gjort henne okvinnlig delvis 
sina rötter i Herbert Spencers socialdarwinistiskt färgade uppfatt-
                                                      
40 Rydbeck 2003, s. 44 ff. 
41 Britta Lundgren 1990, Allmänhetens tjänare: kvinnlighet och yrkeskultur i det 
svenska postverket, s. 218 ff. 
42 Roma M. Harris, 1992, Librarianship: The Erosion of a Women’s Profession, s. 83. 

 21 



ningar, vilka fick stort genomslag just under senare delen av 1800-
talet då folkbibliotekarieyrket växte fram. Enligt Spencer innebar en 
stimulering och utveckling av kvinnors intellektuella förmåga att fort-
plantningsförmågan påverkades negativt.43 Men även senare har 
kvinnors läslust och önskan att med litteraturens hjälp skapa sig ”ett 
eget rum” inte sällan av det manliga könet uppfattats som ett hot, vil-
ket kan ha bidragit till bibehållandet av denna negativa stereotyp. 
Konsekvenserna just av kvinnors läsning utgör ju för övrigt ett centralt 
tema i ett av de verk jag undersökt, Michael Cunninghams Timmarna. 
En av huvudpersonerna här, en gravid småbarnsmamma och hemma-
fru, överger efter att ha läst Virginia Woolfs roman Mrs Dalloway sin 
familj och blir istället − bibliotekarie! 

I Sverige växte, som redan nämnts, många kommunala bibliotek 
ursprungligen fram efter sammanslagningar med folkrörelsernas 
studiecirkelbibliotek, främst inom nykterhets- och arbetarrörelsen. 
Bägge dessa folkrörelser var, under 1900-talets första hälft, mycket 
patriarkala miljöer där kvinnor generellt hade svaga positioner. Detta 
gällde inte minst bildningsverksamheten. Kvinnorna var fram till slu-
tet av 1940-talet i minoritet även som deltagare inom folkbildningen.44 
Huvuddelen av studiecirkelbiblioteken hade också manliga förestån-
dare. Fortfarande 1945 fanns exempelvis 1 500 manliga biblioteks-
föreståndare inom ABF mot endast 107 kvinnliga, och inom God-
templarrörelsen 1 292 manliga men endast 213 kvinnliga.45 När 
studiecirkelbiblioteken kommunaliserades uppstod därför en situation 
som innebar att de lågutbildade, ideellt arbetande männen i 
folkrörelserna skulle överlämna de boksamlingar de under stor möda 
samlat ihop och ordnat, till akademiskt utbildade kvinnor vilka i 
allmänhet hade sina rötter i en högre social miljö. De kvinnliga 
bibliotekarierna hade dessutom via läroverk och akademisk utbildning 
fostrats in i den borgerliga litterära kanon. Den utgjorde för dem 
normen för ”god” litteratur, medan folkrörelserna tidigt intresserat sig 
även för exempelvis bygdeskildringar, arbetarlitteratur och annan 
litteratur som av parnassens smakdomare betraktades som mindre 
intressant − eller kanske ibland rent av som ”skräp”. 

Det är klart att detta skapade spänningar, även om nog männen i 
de allra flesta fall ute i kommunerna lyckades skaffa sig kontrollen över 
                                                      
43 Cynthia Eagle Russett, 1991, Sexual Science: The Victorian Construction of 
Womanhood, s. 118 ff. 
44 Rydbeck 2001, s. 22–30. 
45 Studieverksamheten inom kvinnoorganisationerna 1946, s. 49. 
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de politiska organ som ytterst hade att besluta över bibliotekets verk-
samhet. Men det var de kvinnliga bibliotekarierna som hade makten 
att besluta över bokinköpen och de gjorde det i kraft av sin utbildning. 
Den negativa stereotypen av bibliotekarien som en överlägsen och 
otrevlig kunskapens väktare måste ses bland annat mot bakgrund av detta. 

Att som folkbibliotekarie med begränsade ekonomiska resurser 
köpa in litteratur som tillgodoser alla olika smakriktningar hos allmän-
heten är och har naturligtvis alltid varit en mycket svår uppgift som 
lätt givit upphov till kritik hos dem som inte fått sina önskningar 
tillgodosedda. Men paradoxalt nog tror jag alltså att folkbibliotekarier-
nas i grunden positiva syfte, deras folkbildande ambition att få allmän-
heten att läsa mera av vad de själva sett som ”god” litteratur, också ur 
låntagarnas perspektiv ibland kan ha upplevts som negativt och bidra-
git till att yrkesgruppen beskrivits på ett mindre tilltalande sätt. Under 
det politiskt radikala 1970-talet skedde en reaktion inom folkbiblio-
tekariekåren mot den borgerliga traditionens monopol på kulturbe-
greppet och debatten var intensiv om bibliotekens inköpsprinciper och 
hur man skulle definiera kvalitet. Ofta framhävdes kravet på litteratur 
med samhällsengagemang. Men även om många således ville göra 
upp med gamla normer och värderingar, så förenades äldre och yngre 
ändå i uppfattningen om att det var bibliotekarierna och inte 
användarna som skulle ha den grundläggande rätten att definiera vad 
som betraktades som ”god” litteratur och synen på populärlitteraturen 
var fortsatt mycket hård, med omdömen som ”skräplitteratur” eller 
”triviallitteratur”.46 

Inställningen inom folkbibliotekariekåren till populärlitteraturen 
är tolerantare nu än den var för några decennier sedan. Det viktiga är 
inte i första hand vad människor läser utan att de läser, tycks i första 
hand vara dagens ledstjärna. Men trots detta är det inte mera än ett par 
år sedan som en av mina egna döttrar fick kommentaren ”Läser du 
sånt här skräp!” av en barnbibliotekarie, när hon ville låna några serie-
album om de galliska hjältarna Asterix och Obelix. Ibland kan också 
skiftande åsikter inom bibliotekariekåren om vad som bör erbjudas 
låntagarna leda till ovanliga konsekvenser. För några år sedan kom ett 
par av våra studenter tillbaka från en praktikperiod på en filial vid ett 

                                                      
46 Se exempelvis redovisningen av debatten under 1970-talet i: Carl Bergström 1999, 
Moralpanik och censur: 1970-talets kiosklitteraturdebatt, Daniel Markstedt 1999, 
Hci: bibliotekarierna och den nionde konstarten samt Kristian Fredén 2000, 
Kvalitetsmysteriet − analys av förhållningssättet till begreppet ”skönlitterär kvalitet” 
i 1970-talets skräplitteraturdebatt, begränsat till två bibliotekstidskrifter. 
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större folkbibliotek i Mellansverige, och berättade att barnbibliotekari-
erna där i smyg lånat ut böcker i serien om tvillingarna i Sweet Valley 
(amerikanska långserieböcker som utges av Wahlströms förlag). 
Böckerna fanns gömda under disken vilket barnen som brukade 
besöka denna filial väl kände till, och de var mycket populära och 
lånades ofta ut. I katalogen fanns böckerna dock inte, eftersom biblio-
teket centralt tagit beslutet att de höll för låg kvalitet och därför inte 
skulle köpas in. När det hela småningom kom till huvudbibliotekets 
kännedom upphörde också verksamheten till låntagarnas besvikelse. 

Jag tror inte att det är speciellt djärvt att påstå att fördömande 
attityder till användarnas litterära smak ibland väckt negativa känslor 
och bidragit till bevarandet av de negativa stereotypen av biblioteka-
rien som en överlägsen och otrevlig kunskapens väktare, inte minst 
inom den yngre generationen som vuxit upp med populärkulturen som 
ett naturligt inslag i vardagen. Verksamheten har inte alltid framstått 
som folkbildning i positiv mening i alla biblioteksanvändares ögon, 
utan har också kunnat uppfattas som disciplinering i negativ bemär-
kelse av dem vilkas litteraturintresse inte stått i linje med bibliotekets 
kvalitetsbegrepp.  

Slutligen finns också en helt annan sannolikt viktig förklaring till 
de seglivade bibliotekariestereotyperna. Biblioteksbesökarna ser bara 
bibliotekarien i den del av yrkesutövningen som brukar betecknas 
”yttre tjänst”. Bibliotekarier blir då personer som stämplar böcker, 
håller ordning i lokalen, skickar krav och − i bästa fall − har tid att 
svara på frågor och ge hjälp. Bibliotekarierna å sin sida har av tradi-
tion betraktat mycket av det som är förenat med så kallad ”inre tjänst” 
− som inte användarna ser − som det centrala i yrkesrollen, inte minst 
katalogiseringen som utgjort något av kärnan i yrket och en syssla 
som varit förenad med hög status. Om dessa arbetsuppgifter har 
användarna små insikter. Trots att vissa litterära exempel ovan under-
stryker bibliotekariens intresse just för att systematisera och ordna 
material, så bygger många samtidigt på antagandet att bibliotekarier 
skulle ägna en stor del av sin arbetstid till att själva sitta försjunkna i 
bibliotekets litteratur när användarna inte ser dem. 

FÖRSÖK ATT SKAPA POSITIVA MOTBILDER 

Vad kommer då att ske med bibliotekariestereotyperna framöver? Å 
ena sidan är bibliotekariens grundläggande arbetsuppgifter − att för-
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värva, ordna, återvinna och förmedla information − densamma idag 
som den alltid har varit. Men samtidigt har detta arbete rent praktiskt 
förändrats stort till följd av informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) och dagens gigantiska informationsflöde. Frågan är därför, hur 
ska man beskriva en bibliotekarie av idag i litteraturen? Och vilka 
attribut ska en modern bibliotekarie avbildas med? 

Även om litteraturens stereotyper är sega och svårföränderliga, så 
håller nog insikten på att vinna insteg hos den stora allmänheten om 
att biblioteken inte är tomma, dystra platser. Som biblioteksbesökare 
kan man ju inte undgå att se att bilden av det tysta, dammiga bibliote-
ket inte riktigt stämmer idag. Onekligen har IKT och den ökande 
mängden information en avgörande betydelse här. Från en situation 
där bristen eller svårigheten att få fram informationen vanligen fram-
stod som huvudproblemet har vi idag kommit dithän, att svårigheten 
består i att hitta rätt i det enorma överflödet. Det har gjort biblioteka-
riernas kunskaper både om ordnande och återvinnande av information 
attraktiva och angelägna. Utbildningen reformerades här i Sverige i 
början av 1990-talet. Den yrkesinriktade bibliotekarieutbildningen 
försvann och ersattes med ett generellt akademiskt ämne med teoretisk 
förankring: biblioteks- & informationsvetenskap, som då redan exi-
sterat internationellt under ett par decennier. Forskning bedrivs också 
inom detta ämne och sammanlagt sex professurer har fram till idag 
inrättats i Sverige. Numera är det möjligt att läsa biblioteks- & 
informationsvetenskap både i Borås, Umeå, Lund, Uppsala och Växjö. 

Efterfrågan på arbetskraft med kompetens i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap har under det senaste decenniet ökat kraftigt, inte 
bara inom de traditionella biblioteksinstitutionerna utan även i andra 
sammanhang. Många högteknologiska företag efterfrågar idag specia-
lister inom informationshanteringsområdet. Lägg till detta den stora 
pensionsavgången inom biblioteksfältet nu och under det kommande 
decenniet. Sammantaget innebär detta att arbetsmarknaden är god och 
lönerna är så sakteliga på väg upp. Detta har i sin tur betytt att pressen 
börjat uppmärksamma yrket på ett nytt sätt. Inte minst de artiklar i 
Dagens Nyheter för ett par år sedan, som utmålade kompetens inom 
biblioteks- och informationsvetenskap som något spännande och 
attraktivt, gjorde uppenbarligen att människor började revidera sin 
bild av bibliotekarieyrket. Många hörde av sig till vår institution och 
ville ha information om utbildningen. När de gamla stereotyperna 
börjar förlora greppet kan detta också ge effekter i så oväntade 
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sammanhang som i bilreklamen. Företaget Honda marknadsförde 
sålunda en av sina bilmodeller för något år sedan med texten ”The 
automotive equivalent of a really hot librarian. Good-looking, yet 
intelligent. Fun yet sophisticated.”47 

Som hävdats ovan är de gamla negativa bibliotekariestereoty-
perna i hög grad kopplade till den kvinnliga läsfrämjande folkbiblio-
tekarien med folkbildarambitioner. Det är betoningen på bibliotekarien 
som informationsspecialist som gör att bilden nu håller på att 
förändras. Föga förvånande finns därför tecken på att de yngre 
folkbibliotekarierna inte längre på samma självklara sätt som äldre 
generationer vill beskriva verksamheten som folkbildning. Dagens 
unga folkbibliotekarie vill i sin roll som läsfrämjare inte gärna framstå 
som en disciplinerande ”tant Brun”.48 Folkbibliotekens arbete har 
också förändrats och en allt viktigare uppgift är idag att förse stude-
rande av olika kategorier med den information och den litteratur de 
behöver för sina studier. Det tycks därför som om begreppet ”livslångt 
lärande” av vissa ses som en modernare och adekvatare beteckning än 
folkbildning, för vad man idag ser som sin uppgift att stödja.49 På 
Internet går också att återfinna ganska mycket material om bilden av 
bibliotekarien, och webbsajter som har som sin målsättning att driva 
med den traditionella bilden och ändra gamla stereotyper. Här finns 
exempelvis ”The Lipstick Librarian”, en sajt där bibliotekarier visar 
sina tatueringar och en som drivs av organisationen ”The Bellydan-
cing Librarian”.50 

Oftast tycks webbsajterna ha skapats av verksamma bibliotekarier 
eller studenter i biblioteks- & informationsvetenskap i USA eller Stor-
britannien, som funnit stereotyperna orättvisa och felaktiga och trött-
samma att alltid behöva bemöta. De har velat lyfta fram vad de ser 

                                                      
47 Denna reklambild med text finns att beskåda exempelvis hos Ruth A. Kneale, 2002, 
You don’t look like a librarian: Librarians’ views of public perception in the Internet 
age. 
48 Uttrycket ”tant Brun” går tillbaka på en debatt i pressen för några år sedan då 
litteraturprofessorn Lars Lönnroth efterlyste den gamla sortens folkbibliotekarie som 
förmedlade vad han menade med ”god” litteratur. 
49 Se Maj Klasson 1997, ”Temat folkbibliotek, folkbildning och livslångt lärande”, 
Angela Zetterlund 1997, ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden” och 
Margaretha Norefors 2002, En jämförande studie av folkbildningsbegreppet inom 
studieförbund och folkbibliotek idag. 
50 Den som är intresserad av att studera material i ämnet på webben, kan börja med att 
läsa Antony Brewerton 1999 ”Wear lipstick, have a tattoo, belly-dance, then get 
naked: The making of a virtual librarian”, som trots att den nu är några år fortfarande 
är förhållandevis aktuell. 
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som positiva motbilder. En fiktiv gestalt som ofta förekommer som en 
sådan motbild är Batgirl − den kvinnliga partnern till Batman, fly-
gande hjälte i det godas tjänst, välkänd från TV och film. Polisdottern 
Barbra Gordon tog sin examen ”summa cum laude” i biblioteks- & 
informationsvetenskap vid Gotham State University, och blev sedan 
förste referensbibliotekarie vid folkbiblioteket i Gotham city. 

Förvandlingen till Batgirl inträffade en natt när hon var på väg till 
polisens maskeradbal. Iförd en hemmagjord Batgirl-dräkt blev hon 
vittne till ett kidnappningsförsök som hon lyckades stoppa. Hon 
fångades av spänningen och riskerna vid brottsbekämpning och efter 
att ha byggt om sin motorcykel till en ”Batcycle” var Batgirl född.51 

Batgirl har i sin tur inspirerat till skapandet av andra liknande 
motbilder, exempelvis Linuxlass, bibliotekarien som befriar biblio-
teket från ”the Man” och hans orättmätiga programvarulicenser. 

Intressant att notera med dessa moderna motbilder är, att de ofta 
på ett påtagligt sätt fokuserar på kroppen och även har sexuella an-
spelningar, vilket skiljer dem från de gamla stereotyperna som ju i 
många fall kunde beskrivas som ”avsexualiserade”. Generellt sett kan 
jag också tycka att de nya motbilderna genom sina ambitioner ibland 
slår över och riskerar att hamna mycket nära en annan kvinnostereotyp: 
kvinnan som ett sexualiserat objekt för mannens blickar. 

Det bör slutligen nämnas att det idag på webben också existerar 
ett antal i vissa fall uppenbarligen mycket välgjorda och omfattande 
bibliografiska sammanställningar över biblioteket och bibliotekarien 
som tema och motiv i olika medier, skapade av just bibliotekarier 
intresserade i ämnet. Här kan nämnas t.ex. film, seriestrippar, serie-
album, kriminallitteratur, barnlitteratur − ja, här finns till och med 
förteckningar över bibliotekarier i pornografi.52 För dem som vill 
bedriva forskning kring just stereotyper är sammanställningarna natur-
ligtvis av stort värde. Kanske bekräftar de också vad bland annat 
Roma M. Harris hävdat i sin bok om bibliotekarieyrket, nämligen att 
bibliotekarier i jämförelse med andra yrkeskategorier faktiskt tycks 
vara ovanligt mycket engagerade i den bild som förmedlas av dem. 
Pauline Wilson går i sin bok Stereotype and status: Librarians in the 
United States (1982) ännu ett steg längre och menar att detta intresse i 
sig är ett problem. Genom att man hela tiden påminner om och lyfter 
fram stereotyperna till diskussion bidrar man till bibehållandet av 

                                                      
51 Se webbsajterna Batgirl was a Librarian! och Batgirl Oracle. 
52 Ett antal sådana sajter presenteras i Brewerton 1999. 
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dem.53 Själv ställer jag mig tveksam till ett sådant synsätt eftersom jag 
menar att de negativa stereotyperna har så tydliga kopplingar till 
bibliotekarieyrkets status som ett kvinnoyrke. Varför ska vi förneka 
uttryck för den kvinnliga underordningen i samhället, genom att låtsas 
som om de inte finns? Medvetandegörandet måste väl tvärtom utgöra 
första steget i arbetet för att upphäva denna underordning, och här har 
även vi som utbildare i biblioteks- & informationsvetenskap en upp-
gift − det är i alla fall min uppfattning. 

                                                      
53 Harris 1992, s. 85 och Wilson 1982, s. 68. 
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