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Abstract: The main purpose of this master’s thesis is to investigate how 

male public librarians experience working in a female-
dominated area by interviewing eight male public librarians. 
We want to find if our informants have experienced, or are 
experiencing, that the library users react differently to the male 
librarians, as opposed to the female librarians, with focus on 
possible prejudices. Besides this we want to investigate if the 
male librarians have had any reactions from their colleagues 
based on the fact that they are men working in a female 
profession.  
 
We are using three theories in this thesis. The first theory is 
based on an article by Christine L. Williams about men’s and 
women’s experiences of working in a female profession. The 
second theory is based on Marie Nordberg´s study on 
hegemony. The third and last theory is based on an article by 
Yvonne Hirdman about gender.  
 
The conclusion of this master’s thesis is that our informants feel 
that they have to work harder and be better then their female 
colleagues to fit into a female-dominated job. Another 
conclusion is that male librarians do not get more reactions just 
because they are men than female librarians from the library 
users. The third conclusion is that our informants have not 
experienced any reactions from their colleagues about them 
being men working in a female profession. 
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1. Inledning 
I denna magisteruppsats läggs fokus på manliga bibliotekarier som arbetar i 
folkbibliotek. Vi vill studera hur dessa folkbibliotekarier upplever att det är att arbeta 
inom ett kvinnodominerat yrke, hur de upplever mötet med biblioteksanvändarna samt 
hur de tycker att mötet med dessa låntagare skiljer sig från deras kvinnliga kollegor.  
 
Bakgrunden till vår magisteruppsats är en privat diskussion om bibliotekarier och 
användare som ägde rum höstterminen 2004 innan magisteruppsatsen började på 
vårterminen 2005. Diskussionen smalnade av till hur minoriteten, männen, av 
folkbibliotekarierna upplever att de uppfattas av både kollegor och användare, och om 
det har någon betydelse för folkbiblioteksanvändarna vilken könstillhörighet 
folkbibliotekarien har. I vår diskussion kom vi även in på vilka fördomar och myter det 
finns om manliga folkbibliotekarier. Vi har blivit medvetna om att även vi haft 
förutfattade meningar om manliga folkbibliotekarier, detta både som 
folkbiblioteksanvändare och som blivande bibliotekarie.   
 
Detta ämne kom att intressera oss och vi började fundera mer ingående inom 
ämnesområdet och slutligen bestämde vi oss för att djupgående studera ämnet, detta 
inom ramen för en magisteruppsats. Det har forskats lite kring detta ämne och därför 
anser vi att det är extra viktigt att uppmärksamma detta ämnesområde. 
 

1.1 Problembeskrivning 
Genom den historiska utvecklingen av samhällets koppling mellan arbete och kön har 
bibliotekarieyrket vuxit fram till ett ”typiskt” kvinnligt yrke. Bibliotekarieyrket är därför 
i vår tid ett starkt kvinnodominerat yrke.  
 
Mycket forskning har utförts om det kvinnodominerade bibliotekarieyrket, med fokus 
på problem och diskriminering av kvinnor. Vi funderade därför mycket på hur männen 
egentligen upplever att jobba i ett kvinnodominerat yrke. Även de måste känna sig 
utsatta för fördomar som förekommer och myter om den stereotype bibliotekarien. En 
klassisk fördom är att manliga bibliotekarier generellt är omanliga, feminina och 
homosexuella.1 Men om nu dessa fördomar verkligen existerar, hur blir då mötet med 
användarna? Märker de manliga folkbibliotekarierna om de uppfattas annorlunda än 
sina kvinnliga kollegor.  
 
Det finns en stor avsaknad av forskning kring mötet mellan användare och 
bibliotekarier, speciellt forskning inriktad på hur mötet ser ut och om det har betydelse 
för användaren vilken könstillhörighet bibliotekarien har. Detta är något som bland 
annat framkommer i boken Männens bibliotek – en kvinnosak, skriven utav Ingrid 
Atlestam och Lisbeth Stenberg. 2 

                                                 
1 Carmichael, James V. Jr (1992)”The male librarian and the feminine image: a survey of stereotype, 
status and gender perceptions”, s. 427.  
2 Stenberg, Lisbeth (2003). Kvinnokraft och mansmakt: Hundra års folkbibliotekshistoria ur ett 
könskritiskt perspektiv. s. 189. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer visa och 
diskutera hur den manliga folkbibliotekarien upplever sin egen situation på en 
kvinnodominerad arbetsplats. Om de manliga folkbibliotekarierna har upplevt, eller 
fortfarande upplever att biblioteksanvändarna reagerar annorlunda på att 
folkbibliotekarierna är manliga. Vi vill också ta reda på om dessa folkbibliotekarier har 
fått reaktioner på att de är manliga folkbibliotekarier av sina kollegor? Vi vill även ta 
reda på hur de manliga folkbibliotekarierna upplever att könstillhörigheten påverkar 
yrkesutövningen och om detta har någon betydelse för användarna. 
 
För att uppnå vårt syfte utgår vi från följande frågeställningar: 
 
– Hur upplever manliga folkbibliotekarier att det är att vara man i ett kvinnodominerat 
yrke? 
 
– Hur upplever de manliga folkbibliotekarierna mötet med folkbibliotekets användare 
med avseende på eventuella fördomar om manligt eller kvinnligt? 
 
– Hur tycker de manliga folkbibliotekarierna att mötet med användarna skiljer sig från 
sina kvinnliga kollegors möten med användare? 
 

1.3 Avgränsning 
Vårt intresse kan ses som en tratt som smalnar av och vi avgränsar oss till de manliga 
folkbibliotekariernas upplevelser. Från början hade vi tänkt forska kring hur användarna 
uppfattar manliga folkbibliotekarier samt hur dessa manliga bibliotekarier 
upplever/märker detta. Men för att undersökningen inte skulle bli för omfattande 
avgränsade vi oss till de manliga folkbibliotekariernas uppfattningar om användarnas 
reaktioner på att folkbibliotekarierna är män. Då dessa utgör den största gruppen bland 
landets samtliga bibliotekarier, men har den lägsta andelen män. 3 Till folkbibliotek 
räknar vi stads-, huvud- och kommundelsbibliotek som folkbibliotek.  
 
För att avgränsa oss ytterligare har vi valt att endast intervjua manliga folkbibliotekarier 
på relativt små folkbibliotek. Detta för att vi upplever det som om att i en storstad med 
stort folkbibliotek reagerar folkbiblioteksanvändarna inte lika mycket om det jobbar 
manliga bibliotekarier där. 
 
Vi har även försökt att avgränsa oss till folkbibliotek inom ett område i ett län i Sverige. 
Detta är en praktisk avgränsning, då det skall vara möjligt att ta sig till de valda 
biblioteken. Det har dock ibland varit svårt att få manliga folkbibliotekarier att ställa 
upp i vår intervju och därför har vi varit tvungna att söka oss utanför vårt valda område 
och var tvungna att söka manliga bibliotekarier i hela länet. 

                                                 
3 Eva Borgvall (2000).  Kön och status vid folkbibliotek. s. 1. 
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1.4 Definitioner 
Användarna 
Användare definierar vi de personer som besöker och använder sig av folkbiblioteket 
och dess resurser. Användarna är inte uppdelade i några grupper tillhörande kön, ålder, 
status eller etnicitet. Vi kommer även att benämna dem som låntagare, alternativt 
bibliotekets låntagare. 
 
Kvinnodominerande yrken/Mansdominerande yrken 
Vi har valt att använda oss av material från statens offentliga utredningar för att 
fastställa vart gränsen går för att ett yrke skall räknas som ett kvinnodominerade samt 
för mansdominerade yrken. Kvinnodominerade yrken innebär att 67-100 procent av de 
anställda är kvinnor samt inom mansdominerade yrken innebär det att 67-100 procent 
av de anställda är män. 4 
 
Manliga bibliotekarier  
När vi skriver om manliga bibliotekarier menar vi manliga folkbibliotekarier, detta 
genomgående i hela magisteruppsatsen. 
 
Hegemonisk maskulinitet  
För begreppet hegemonisk maskulinitet lutar vi bland annat oss mot en definition som 
används av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. 5 Den hegemoniska modellen innebär 
att vissa grupper av män tilldelar sig vissa positioner av makt. Denna modell beskriver 
hur männen legitimerar och reproducerar de sociala relationer som skapar manlig 
dominans. Den hegemoniska maskuliniteten är en process som påtvingar män en 
definition av mansrollen. 6 Utöver länsstyrelsens definition använder vi oss även av 
Marie Nordbergs definition av R. W. Connells definition av begreppet hegemonisk 
maskulinitet. Connell applicerar begreppet på könsordningen och försöker visa på hur 
hegemonisk maskulinitet ständigt är närvarande i skapandet av könsidentiteter.7 
 

1.5 Fördomar och förförståelse 
Alla har vi fördomar och förutfattade meningar. Det är med dessa fördomar som även vi 
äntrar detta forskningsområde. Vilka dessa fördomar är tar vi upp i ett eget delkapitel 
(4.2 Myter och fördomar om manliga bibliotekarier). 
 
För att en undersökning ska bli av hög kvalitet är det viktigt att man som forskare 
försöker synliggöra sin egen förförståelse och ställa sig frågor som ”vad tror jag mig 
veta om detta fenomen?”, ”vad har jag för kunskaper om detta ämne?” och ”finns det 
något som kan göra mig självblind och få mig att se saker som självklara?”  
 

                                                 
4 Ty makten är din … Myten om det rationella och det jämställda Sverige (1998). Statens Offentliga 
Utredningar (SOU) 1998:6. s. 129. 
5 Tyvärr finns här ingen vidare referens om vad de hittat sin definition. 
6 Länsstyrelsen Västra Götalands Läns verksamhetsområde för jämställdhets definition av begreppet.  
7 Nordberg, Marie (2000). Hegemonibegreppet och hegemonier inom mansforskningsfältet. Ingår i 
Hegemoni och mansforskning. Rapport från nordiska workshopen i Karlstad 19 – 21 mars 1999. s. 39. 
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1.6 Disposition 
Nedan följer en presentation av upplägget på vår magisteruppsats.  
 
I kapitlet presenterar vi vår problemformulering, syftet med uppsatsen samt 
frågeställningar vi ställt till oss själva. Dessutom de avgränsningar vi gör. Vi har även 
ett avsnitt där vi definierar begrepp som vi kommer att använda oss av i uppsatsen. Sist i 
detta kapitel berättar vi om våra egna fördomar och förförståelse innan vi började med 
uppsatsen. 
 
Kapitel två består av ett avsnitt där vi presenterar de teorier som vi använder oss av samt 
för en diskussion kring för och nackdelar som finns med våra valda teorier. Då vi är 
bland de första på denna del av forskningsfält har vi valt att använda flera teorier som 
ska komplettera varandra. Genom avsaknaden av forskning inom vårt valda ämne tyckte 
vi att det passade att använda fler än en teori. Dessa teorier skall ge ett bra stöd för vår 
studie. 
 
I kapitel tre presenterar vi den tidigare forskningen som anknyter till vårt ämne, vi 
presenterar dessutom forskning om olika myter och fördomar. I kapitlet tar vi upp 
litteratur om bibliotekarieyrkets status.  
 
Kapitel fyra presenterar den metod vi använder oss av och vi presenterar även urvalet av 
intervjupersonerna. Vi avslutar kapitlet med en metoddiskussion som tar upp för och 
nackdelar som vi mötte under studiens fortskridande. Här har vi även valt den metod 
som vi anser bäst lämpar sig för vår undersökning. Metoden vi har valt skall i största 
möjliga mån ge oss hjälp för att vi skall kunna analysera våra insamlade data. 
 
Kapitel fem består av vårt insamlade material, där ges en kort presentation av våra 
informanter och berättar lite om biblioteken samt redovisar insamlad data. 
 
I det sjätte kapitlet genomför vi vår analys av det insamlade materialet samt diskuterar 
och drar slutsatser. Vi analyserar informanternas upplevelser med hjälp av de teorier vi 
valt och diskuterar likheter och skillnader. Därefter följer ett avsnitt med förslag till 
vidare forskning. 
 
Kapitel sju utgörs av sammanfattningen. Här gör vi en återblick till vårt syfte av 
uppsatsen samt återger våra frågeställningar. Vi nämner tidigare forskning samt gör en 
återblick till vår analys och slutsatser. Kapitlet åtföljs sedan av källförteckning samt 
medföljande bilagor.  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi att presentera tidigare forskning tillsammans med artiklar 
och litteratur som berör vårt valda ämnesområde. Inledningsvis vill vi påpeka att bilden 
av hur kvinnliga och manliga bibliotekarier upplevs av biblioteksanvändarna samt hur 
bibliotekarierna upplevs av de övriga kollegorna inte har behandlats i någon större 
utsträckning inom svensk biblioteksforskning. Dock har vi stött på flera svenska 
uppsatser och studier inom Biblioteks- och informationsvetenskap som behandlar 
uppfattningar om bibliotekarieyrket på något vis, men de gör inte en djupare analys på 
ämnesområdet utan endast vagt berör problemet. Detta utan att knappt nämna hur 
användarna uppfattar bibliotekarierna. En anledning till denna brist av svenska studier i 
vårt ämne tror vi beror på att Biblioteks- och informationsvetenskap är en relativt ny 
disciplin i Sverige. Denna brist är något som bland annat tas upp i en kanditatuppsats 
vid universitetet i Umeå.8 Detta problem tas även upp i boken Männens bibliotek – en 
kvinnosak, skriven av bibliotekschefen Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg som är fil. 
dr och bibliotekarie.9 
 

2.1 Historisk bakgrund – från manlig till kvinnlig dominans  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra forskning som behandlar orsaken till 
kvinnodominansen inom bibliotekarieyrket. Observera att vår avsikt med detta kapitel 
inte är att ge en överblick över bibliotekens utveckling och historia utan visa vad 
tidigare forskning utifrån ett könsperspektiv behandlat. För att få ett perspektiv på hur 
och varför ett tidigare mansdominerat yrke har utvecklats till ett yrke dominerat av 
kvinnor, har vi nedan valt att presentera en historisk bakgrund. Detta eftersom vi anser 
att det är viktigt att få inblick inom ämnesområdet från de båda könstillhörigheterna, för 
att få möjlighet att kunna förstå varför bibliotekarieyrket har utvecklats till att vara 
uppdelat i dagsläget.  
 
Oftast när man tänker på folkbibliotekarieyrket ser man det som ett yrke som till största 
del består av kvinnor, men historiskt sett är bibliotekarieyrket inte ett yrke som är 
förknippat med kvinnlighet. Under 1800-talet beskrevs bibliotekarien vara en barsk och 
vresig man.10 Innan 1873 hade inte kvinnorna tillträde till universiteten och var därmed 
heller inte välkomna att arbeta som bibliotekarier på bland annat forskningsbibliotek.   
 
Bilden av den manliga bibliotekarien är något som inte skildras i någon vidare 
utsträckning i den litteratur vi läst. Dock beskriver Magnus Torstensson i sin artikel 
några krav på vad en bibliotekarie, som skall vara verksam vid ett universitet, skall ha 
för egenskaper samt kunskaper år 1748:  
  

 Han [vår kursivering] måste ha ett ädelt och generöst hjärta som 
övervinner sin girighet, ett som är i stånd att sätta bibliotekets användare 
högre än egenintresset. Han skall ha en älskvärd attityd till låntagarna 
och ha en beredskap att ge dem en god service. Han skall också ha 

                                                 
8 Widenberg, Anette (2000). Snipig tant eller lärdomsgigant?: En genusteoretisk studie av kvinnliga och 
manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld. s. 1. 
9 Stenberg, s. 189. 
10 Newmyer, Jody (1976). ”The Image Problem of the Librarian: Femininity and Social Control”. s. 44. 
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känsla för skönhet, noggrannhet och renlighet. Han måste behärska 
latin, grekisk, franska, italienska, engelska, spanska samt de övriga 
bibliska språken. Han måste kunna förstå de nordiska språken och kunna 
ta sig fram i skrifter på tyska dialekter, medeltidslatin och de slaviska 
språken. Viktigast är dock lärdomshistoriska kunskaper. Bibliotekarien 
skall inte blott kunna författarnamn och titlar på representativa verk och 
känna till vilka editioner som är bäst. Han skall också kunna visa att han 
har kunskaper inom alla olika genrer av vetenskapen. 11  

 
Som tydligt märks i detta citat är att det tydligt står han, något som pekar på att det 
endast fanns verksamma män i biblioteksområdet, men å andra sidan var det mycket få 
kvinnor verksamma inom något yrke vid denna tidpunkt. Något som man som läsare 
måste ha i åtanke. Dessutom var det höga krav på bibliotekarien för att få arbeta inom 
biblioteksbranschen, och välutbildade kvinnor var mycket sällsynta vid den angivna 
tidpunkten. 
 
Det var under andra halvan av 1800–talet som folkbibliotekarieyrket lade grunden till 
att bli kvinnodominerat. Då ökade antalet folkbibliotek i USA och som resultat av detta 
behövde folkbiblioteken anställa mer personal. Eftersom folkbiblioteken alltid har 
präglats av låga löner har det därmed varit svårt att få välutbildade personer att vilja 
jobba inom biblioteken. 12 Samtidigt som detta behov av arbetskraft uppstod behövde 
många ogifta kvinnor arbeten och därför var det många kvinnor som anställdes på 
biblioteken. Bib liotekarieyrket ansågs vara ett passande arbete för kvinnor, detta på 
grund av att de ansågs ha speciella egenskaper som lämpade sig inom 
biblioteksverksamheten. Speciellt då yrket liknade de arbetssysslor som de tidigare 
skötte i hemmet. Dessutom ansågs biblioteksarbetet inte kräva någon större fysisk 
styrka, samt att arbetet inte var av sådan art att kvinnorna behövde komma i kontakt 
med det hårda klimatet som rådde i samhället vid den tiden. 13   
 
Eftersom det var svårt att anställa välutbildade personer till biblioteken, anställdes i 
USA välutbildade kvinnor som bibliotekarier. Vid Boston Public Library, år 1878, var 
ca 66 procent kvinnor och 32 år senare, 1910, var nästan 90 procent anställda kvinnor 
inom folkbiblioteken i USA. 14  
 
Melvil Dewey startade en biblioteksskola 1887 vid Columbia College i New York och 
den enda möjligheten för att få välutbildad personal till de låga folkbiblioteks löner som 
rådde var att anställa kvinnor. Vid starten av utbildningen var 17 kvinnor utav 20 elever. 
Men då kvinnor ej var accepterade på skolan, ledde detta till svårigheter med att 
fullfölja utbildningen och Dewey flyttade utbildningen till New York Library 1889. 15 
Dewey var omtyckt av kvinnorna eftersom han försvarade deras plats på biblioteken. 
Detta trots att han argumenterade för att det var av naturliga skäl som de kvinnliga 
bibliotekarierna hade lägre lön än deras manliga kollegor. Argumenten var exempelvis 
att kvinnor har sämre hälsa än män och är därmed oftare borta från arbetet, ett annat 
                                                 
11 Torstensson, Magnus (1991) ”Folkbibliotekarieyrket: framväxt, utbildning, forskning”. s.93- 94. 
12 Ibid., s. 94. 
13 Newmyer, s. 45-45. 
14 Torstensson, s. 94. 
15 Ibid., s. 95. 
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argument lyder: ”[v]anligen saknar kvinnan övning i att göra affärer och fatta beslut. 
Det beror på uppfostran och får till följd att få ledande befattningar i biblioteksvärlden 
besätts av kvinnor.”16 
 
Precis som i USA ville biblioteken i Sverige anställa kvinnor, skriver Torstensson. En 
orsak till att arbetsgivarna i Sverige anställde kvinnor berodde på ekonomi, då man 
kunde ge dem låga löner. Men det påstods även finnas andra orsaker som till exempel 
att kvinnorna ansågs vara bland annat flitiga, tålmodiga samt att ”bildade kvinnor inte 
brukade strejka, gjorde dem lämpliga att anställa”. 17 Detta är något som litteraturvetaren 
Lisbeth Stenberg skriver om tillsammans med Ingrid Atlestam, bibliotekschef, i boken 
Männens bibliotek – en kvinnosak.  Dock skulle den kvinnliga personalen i biblioteket 
övervakas av en välutbildad, manlig chef. 18 
 
Vidare skriver Stenberg att bibliotekens viktigaste och största användarmålgrupp var 
män i arbetarklassen medan de biblioteksbesökande kvinnorna var i minoritet. Men i 
dagsläget utgör de kvinnliga låntagarna cirka hälften av bibliotekets besökare.19 Tyvärr 
fördjupar sig inte Stenberg och Atletstam i låntagarnas perspektiv.  
 
Man skulle kunna tro att männen vid biblioteken skulle känna sig hotade av kvinnliga 
konkurrenter på arbetsplatsen, men någon sådan konkurrens uppstod inte då kvinnorna 
var accepterade av männen. Anledningen till detta berodde på att dessa kvinnor 
accepterade de låga löner som rådde, en annan anledning till att kvinnorna var 
accepterade, till och med välkomna, påstås vara att deras kvinnliga inflytande kunde ge 
biblioteken en hemlik atmosfär.20  
 
Folkbiblioteken har alltid kännetecknats av låga löner, utom för cheferna. Därför var 
bibliotekarieyrket länge ett arbete som det inte gick att försörja sig på. Eftersom det 
vanligtvis var männen som försörjde familjen var det naturligt att det var de som 
avancerade till högre poster inom bibliotekarieyrket. Även om bibliotekarieyrket 
präglades av låga löner var det stora krav på personalen som anställdes. År 1911 skulle 
bland annat bibliotekarien ha goda kunskaper inom litteratur, ha mångsidiga kunskaper i 
allmänhet och dessutom vara utrustad med energi för att kunna sköta ett bibliotek, 
skriver Torstensson.  21 
 

2.2 Myter och fördomar om manliga bibliotekarier 
Under utbildningen på Biblioteks- och informationsvetenskaps på Högskolan i Borås 
har synen på bibliotekarien ofta ventilerats, detta både på olika seminarier samt under 
övrig tid tillsammans med kurskamrater. I detta avsnitt presenterar vi tidigare litteratur 
om myter och fördomar mot både manliga och kvinnliga folkbibliotekarier. 
Anledningen till att vi kort nämner, trots fokus på männen, myter och fördomar om 

                                                 
16 Torstensson s. 96. 
17 Stenberg, s. 192. 
18 Torstensson, Magnus (1996).  Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: 
exemplet Sverige och några jämförelser med USA. s. 23-28.  
19 Stenberg, s. 187-189. 
20 Ibid., s. 194. 
21 Torstensson. (1996).  s. 94-99.  
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kvinnliga bibliotekarier är för att kunna jämföra fördomar och myter med de 
bibliotekarier som är män. 
 
Kerstin Rydbeck, prefekt och universitetslektor inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Uppsala universitet, diskuterar i sin artikel ”Från argsint 
tråkmåns till farlig sexbomb” om olika stereotypa bilder av bibliotekarier. Materialet 
hon använder sig av är hämtat från skönlitteratur, serier samt skämtteckningar. Syftet 
med artikeln är att visa hur bilderna av den stereotypa bibliotekarien ser ut. Stereotyper 
enligt Rydbeck kan beskrivas som ”kollektiva uppfattningar som hjälper oss att 
organisera erfarenheter och kunskaper om en viss grupp”. 22 Dessa stereotyper kan läras 
in på många sätt i kommunikationen emellan människor, exempelvis via litteratur, film 
och reklam etc. och dessa stereotyper påstås vara svåra att frigöra sig ifrån. 23  
 
Sammanfattningsvis är beskrivningen av de kvinnliga bibliotekarierna genomgående 
negativa. Bilden av den manliga bibliotekarien är annorlunda men även den framställs 
som negativ i Rydbecks artikel. 
 
Enligt Rydbeck är den klassiska bibliotekariestereotypen en medelålders kvinna som har 
glasögon och knut i nacken. Hon är visserligen ordningsam och rejäl, men beskrivs som 
tråkig. 24 De manliga bibliotekarierna beskrivs ofta negativt, den negativa beskrivningen 
av de kvinnliga bibliotekarierna verkar även ha påverkat bilden av de bibliotekarier som 
är män. De beskrivas som omanliga med feminina drag, de är både bleka och tråkiga 
med trista kläder. Dessutom uppfattas de vara osexiga.25 För att förtydliga bilden av den 
manliga bibliotekarien vill vi citera ett citat ur Rydbecks artikel, nämligen ett talande 
citat om den manlige bibliotekarien ifrån den skönlitterära boken Den tionde 
sånggudinnan: 
 

Han var ingen gammal man, men hans gestalt tycktes präglad av 
bibliotekarielivet: grå som bokdamm i både kläder och syn, med 
blekblå skolbläcksfläckar på lösmanschetterna som enda färg i 
all dysterhet. När han slog i katalogen liknade ögonen en 
abborres, som man just brutit nacken av och slängt i båten. 26 

 
 Bilden av den manliga bibliotekarien har inte alltid enbart visats som blek och tråkig, 
utan länge framställdes den manliga bibliotekarien som en lärdomsgigant i mötet med 
biblioteksanvändaren. Denna bild av bibliotekarien som lärdomsgigant har troligtvis 
hämtas ifrån den tid innan folkbiblioteken bildades, då bibliotekarie yrket från början 
var ett yrke för män. Enligt Rydbeck är anledningen till att bilden av den manliga 
lärdomsgiganten ersatts av den feminina och osexiga manliga bibliotekarien beror på att 
de kvinnliga bibliotekarierna idag är i majoritet inom bibliotekarieyrket.27 
 

                                                 
22 Rydbeck, Kerstin (2003) Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb. Om bibliotekariestereotyperna i 
modern fiktionsprosa och dess ursprung. s. 107. 
23 Ibid., s. 107. 
24 Ibid., s. 115.  
25 Ibid., s. 124. 
26 Ibid., s. 124. 
27 Ibid., s. 128-133. 
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I sin kandidatuppsats, Snipig tant eller lärdomsgigant, studerar Anette Widenberg hur 
manliga och kvinnliga bibliotekarier framställs i skönlitteraturen. Något som 
framkommer i Widenbergs uppsats är att det inte finns speciellt många skildringar av 
den manliga bibliotekarien om man jämför med det antal skildringar som finns av 
kvinnor. Detta säger något om föreställningen av bibliotekarieyrket, och den kvinnliga 
dominansen är tydlig. I ett flertal undersökningar som Widenberg granskat har det visat 
sig att majoriteten uppfattar bibliotekarieyrket som ett typiskt kvinnoyrke. En av de 
mest spridda fördomar mot manliga bibliotekarier är att de ses som omanliga och 
feminina samt att de ses som homosexuella.28 Utöver dessa fördomar förknippas den 
manliga bibliotekarien som ”oambitiös, patetisk, humorlös och som en sorglig varelse 
som saknar social kompetens och blivit kvar inom yrket därför att han inte kan få något 
annat [jobb].”29 Bibliotekarien framställs även som ensamstående eller ungkarl. 
 
I Birgitta Bergdahls artikel, Bibliotekariemyter, presenterar hon myter om både manliga 
och kvinnliga bibliotekarier. Bergdahl har under ett år samlat på sig material om 
bibliotekarieskildringar, både det hon läst i böcker och det hon sett på film och tv. I det 
material Bergdahl har tittat, på framställs folkbibliotekarien som tråkig, obildad och 
löjlig, men också som den anständiga och inställsamma.30 Man bör dock vara medveten 
om att artikeln är skriven 1987, vilket innebär att den är 18 år gammal när vi skriver 
denna uppsats, detta för att det kan finnas skillnader mot hur manliga och kvinnliga 
bibliotekarier framställs i dagens böcker och filmer.    
 

2.3 Bibliotekarieyrkets status 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare studier som behandlar 
bibliotekarieyrkets status och dess samband med lönesättningen och hur detta eventuellt 
kan kopplas ihop med könstillhörigheten. Vi kommer i denna uppsats även att ta upp 
(nedan) hur våra informanter ser på bibliotekarieyrkets status samt hur deras omgivning 
ser på manliga bibliotekarier. Vi börjar med att redogöra för en internationell studie för 
att avsluta med en svensk studie om bibliotekarieyrkets status.  
 
R.A.C Bruijns, en holländsk forskare, gav 1992 ut en studie vars syfte var att ta reda på 
allmänhetens åsikter angående status och image i bibliotekarieyrket, både inom 
folkbibliotek och akademiska bibliotek. Bruijns ville även undersöka allmänhetens bild 
av bibliotekariens personliga egenskaper och deras arbetsuppgifter. Utöver detta ville 
Bruijns även undersöka om allmänheten tyckte att bibliotekarieyrket var ett yrke mer 
lämpat för män än för kvinnor, eller om det uppfattades som ett neutralt yrke. Studien 
genomfördes med att dela ut enkäter till 2 742 människor i tolv länder.31                                                                         
 
Eftersom vi i uppsatsen tar upp hur våra informanter ser på bibliotekarieyrkets status 
samt vad de själva anser att status är finner vi det relevant att kort presentera hur Bruijns  
definierar begreppet status.  

                                                 
28 Carmichael. s. 427. 
29 Widenberg, s. 28. 
30 Bergdahl, Birgitta (1987). ”Bibliotekariermyter.” s. 190-191. 
31 Bruijns, R.A.C (1992). Status and Image of the Librarian. Report of a sample survey 
carried out in twelve countries. s. 9.                                   
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Bruijns definierar begreppet status, i en yrkeskontext, som socialt erkännande. Han 
anser att status inte har någon fast betydelse utan ändras i takt med hur samhället och 
dess kultur ändras. Bruijns anser att status oftast kopplas samman med människors yrke 
i samhället. Dessutom anser Bruijns att ett yrkes status påverkas av den image som 
människor tillskriver ett yrke.32  
 
I början av de enkäter som delades ut presenterades en lista över 30 olika yrken, där 
ingick folkbibliotekarie samt bibliotekarie vid akademiska bibliotek som yrken. De 
informanter som svarade på enkäten skulle rangordna de olika angivna yrken på en 
skala mellan ett till tio, med utgångspunkt från de faktorer som vanligtvis påverkar ett 
yrkes status.33 Resultatet från den här frågan visade att utbildning och graden av ansvar 
var viktiga faktorer vid bestämning av ett yrkes status.34 Vid en fråga om bibliotekariens 
sociala status fick svaren ett snittvärde på 5.6 på skalan från ett till tio, bibliotekarie vid 
ett akademiskt bibliotek fick ett medelvärde på 6.4. Det yrke som toppade listan på 
denna fråga var domare och den som kom längst ner på skalan var städerska.35 En annan 
fråga handlade om hur attraktivt ett yrke är, på den tiogradiga skalan hamnade 
folkbibliotekarie på ett medelvärde av 5.1 medan bibliotekarie vid ett akademiskt 
bibliotek fick 5.8 på samma skala. På denna fråga hamnade läkare högst medan 
städerska återigen fick det lägsta snittvärde.36 På en fråga om utbildningsnivån för en 
folkbibliotekarie fick detta yrke ett värde på 6.5 medan bibliotekarie vid ett akademisk 
bibliotek fick lite högre, 7.0. Den som fick högst värde var återigen husdoktor och 
städerska hamnade på nytt längst ner på skalan. 37 På frågan om hur hög inkomsten bör 
vara fick folkbibliotekarie ett värde på 5.9 och bibliotekarie vid ett akademiskt bibliotek 
fick 6.6.38 I studiens resultat visade det sig att bibliotekarie vid ett akademiskt bibliotek 
fick genomgående högra medelvärde än vad folkbibliotekarie fick på skalan ett till tio. 
Detta förklarar Bruijns med att bibliotekarier vid akademiska bibliotek anses ha högre 
status och därmed högre lön. 39 
 
I den avslutande delen i Bruijns undersökning om bibliotekariers status och image anser 
han att resultaten från studien inte märkbart skiljer sig från liknande studier. En slutsats 
som Bruijns gör är att akademiker förlorar status om de väljer att jobba som 
bibliotekarier. Detta eftersom både bibliotekarier vid akademiska bibliotek och 
folkbibliotekarier inte har högre status än vad andra yrkesverksamma akademiker har, 
exempelvis yrken som arkitekter och biologer. Bruijns anser att yrkets status är det 
samma som för 25 år sedan och han tror inte att statusen kommer att höjas i framtiden. 
Detta antagande grundar Bruijns på resultatet i hans undersökning, de unga informanter 
som svarade på enkäten rankade bibliotekarieyrket lägre gällande status än vad de äldre 
tillfrågade informanterna gjorde. Bruijns anser att de personer som arbetar som 
bibliotekarie är de som kan identifiera sig med bibliotekarieyrkets image, på grund av 
detta menar Bruijns att det kommer resultera i att bibliotekarieyrket inte kommer att nå 

                                                 
32 Bruijns, R.A.C (1992). s. 1-2.  
33 Ibid., s. 7.  
34 Ibid., s. 45.  
35 Ibid., s. 13.  
36 Ibid., s. 19.  
37 Ibid., s. 25.  
38 Ibid., s. 31.  
39 Ibid., s. 45. 
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högre status eftersom de personer som är anställda på bibliotek inte ha r förmågan att 
kunna förändra den rådande synen om bibliotekarien. 40 
 
Barbro Thomas kopplar samman status med lön och kön. I hennes text Status efter lön 
och kön menar Thomas att inom arbetslivet finns det två olika sektorer, en manlig och 
en kvinnlig. Där kvinnoyrken finns inom vård, service och renhållning medan 
mansyrken är inom teknik, ekonomi och industri. Inom dessa sektorer menar Barbro 
Thomas att lönesättningen är könsbunden och att det finns ett samband mellan lön och 
status, de yrken som anses vara höglöneyrken är nästan alltid högstatusyrken. Thomas 
ger ett exempel och menar att samhället generellt anser att bibliotekarien har högre 
status än byggnadsarbetaren men att bibliotekarien är den som har mindre betalt av 
dessa två.41 Thomas anser att enligt traditionen värderas manligt arbete högre än 
kvinnligt. En orsak till detta menar Thomas kan vara att yrkesutövarna uppfattar yrket 
som ett kall, och dessa kall är dåligt betalda. Barbro Thomas anser att det vanligtvis är 
kvinnor som är ”kallade” som exempelvis sjuksköterskor, lärare och bibliotekarier. 
Detta även om det finns manliga kall som till exempel präster. De kvinnor som ansåg att 
bibliotekarieyrket var deras kall var oftast överklasskvinnor som inte nödvändigtvis var 
tvungna att jobba för sitt levebröd. Thomas menar att lönesättningen i allra högsta grad 
har betydelse.42  
 
Vidare anser Barbro Thomas att alla typer av artiklar och måldokument som handlar om 
bibliotekarieyrket tyder på att yrkesrollen som bibliotekarie är svag. Detta beror framför 
allt på att bibliotekarieyrket genom historien varit ett låglöneyrke och genom detta har 
bibliotekarieyrkets status och yrkesidentiteten försvagats. Thomas anser att det inte bara 
är lönen som påverkar yrkesidentiteten, utan även andra faktorer som biblioteket 
tidigare har kämpat med, exempelvis att biblioteken har svårt att definiera sin 
verksamhet och när detta sker är det med inslag av värdeladdade ord. Dessutom menar 
Thomas att det är svårt att ge allmänheten en riktig uppfattning om vad yrket innehåller, 
då merparten av det arbete som allmänheten ser är av rutinmässig karaktär som att 
registrera utlån och återlämningar. Ett annat exempel som ges är att bibliotekarierna har 
en begränsad arbetsmarknad då det inte finns någon som konkurrerar om denna 
arbetskraft.43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Bruijns, R.A.C (1992). s. 45-49. 
41 Thomas, Barbro (1991). Status efter lön och kön. s. 135. 
42 Ibid., 136-137. 
43 Ibid., 142-149. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att redovisa för några teorier, vilka vi kopplar till vårt 
specifika ämne.  
 
Mansrollen styrs mycket av hur arbetslivet är utformat. Många försök har gjorts för att 
minska könsfördelningen inom olika yrkesområden, s.k. ”brytförsök”. De har varit 
riktade mot både kvinnor och män, men det har ändå varit mest för att få kvinnor att 
intressera sig för mansdominerade yrken. Trots detta var det fler män som sökte sig till 
kvinnodominerade yrken, under perioden 1975-80, då en undersökning gjordes.44  
 

3.1 The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the 
“Female” Professions 
Det råder en dominans inom bibliotekarieyrket av kvinnor och männen är i minoritet. På 
grund av detta använder vi en teori som fokuserar på en sådan könsfördelning. 
Sociologen Christine L. Williams artikel The Glass Escalator: Hidden Advantages for 
Men in the ’Female’ Profession behandlar hur män och kvinnor uppfattar denna typ av 
könsfördelning. Hon visar vilka konsekvenser en sådan arbetsfördelning kan få och hur 
det påverkar synen på yrket. Artikeln ger oss därför en teoretisk utgångspunkt och 
vilken även är understödd av empirisk forskning. Williams bygger sin artikel på en 
intervjuundersökning gjord 1985-1991 i USA, för att ta reda på kvinnors och mäns 
erfarenheter i fyra yrken där alla domineras av kvinnor. Artikeln ingår i antologin The 
Gendered Society Reader som gavs ut 2000. 
 
Williams menar att den mesta forskningen om segregering i samhället oftast riktas mot 
kvinnors erfarenheter i mansdominerande organisationer. Även i svensk forskning har 
vi sett att forskningen om den svenska segregeringen, oftast riktas mot kvinnors 
erfarenhet i mansdominerande yrken. Både den svenska och den amerikanska 
arbetsmarknaden är könssegregerad. Williams menar att forskningen även bör riktas 
mot organisationer där män är i minoritet och kvinnor i majoritet, för att se vilka 
konsekvenser det kan få på arbetsplatsen.  Att kvinnor får möta vissa hinder då de börjar 
arbeta på mansdominerade arbetsplatser har enligt Williams verifierats. Svårigheter som 
utanförskap och att avancera i arbetet. Williams vill med sin undersökning ta reda på 
hur det ligger till då män är minoritet. Williams baserar sin forskning på djupintervjuer 
med 76 män och 23 kvinnor som arbetar som sjuksköterskor, socialarbetare, 
bibliotekarier och grundskollärare. I dessa fyra yrkesområden utgör männen från 5,5 
procent till 32 procent. I USA var 16,7 procent manliga bibliotekarier år 1990, vilket 
innebär en minskning från 18,9 år 1975. Williams har valt representanter inom olika 
arbetsuppgifter och som arbetar på olika nivåer för att bredda sin studie. De flesta av 
informanterna har haft arbetsuppgifter som stämplats som typiskt kvinnliga, till exempel 
verksamhet riktad till barn, vilket har fått studien att begränsas ytterligare.45 
 
Williams vill undersöka om kvinnodominansen inom dessa yrken beror på 
diskriminering. Forskning har visat att när kvinnor börjar arbeta i mansdominerande 
                                                 
44 Manliga ”brytare”. (1985). Arbetsmarknadsdepartementet. s. 1-2. 
45 Williams, L. Christine (2000). The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the “Female” 
Professions. Ingår i antologin Gendered society reader. ed. Michael S. Kimmel. s. 294-295 
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organisationer kan olika former av diskriminering uppstå vilket hindrar dem i sitt 
yrkesliv. Williams vill inte definiera diskriminering som begrepp utan utrycker det i tre 
former: kulturell, rättslig och informell, vilket har skjutit undan kvinnorna från 
mansdominerande yrken. Teorier som behandlar kvinnor och diskriminering har ofta 
härletts från den amerikanska sociologen Rosabeth Kanters teorier om ”tokenism” som 
hon utarbetade i sin studie Men and Women of the Corporation (1977). Kanter 
presenterar en tokengrupp, en grupp som representerar en minoritets grupp i ett 
sammanhang. När en grupp utgör mindre än 15 procent utsätts den ofta för 
diskriminering av gruppen som är i majoritet, anser Kanter.46 
 
Kanters studie lägger fokus på kvinnor som befinner sig i manliga arbetsområden. 
Williams studie pekar på att Kanters teori om tokens inte alltid stämmer, oftast när 
minoriteten är män. Den lilla forskning som gjorts visar att män inte alltid utsätts för 
diskriminering och fördomar när de är i minoritet.  Williams studie visar att ofta slussas 
män uppåt i yrket när de är underrepresenterade. Detta sker av både synliga och subtila 
mekanismer som Williams kallar ”the glass escalator effect”.  Detta begrepp, som även 
kan kallas ”glasrulltrappa” representerar motbilden av ett annat begrepp, nämligen 
”glastak”. Williams har tematiserat resultaten från intervjuerna genom tre aspekter: 
diskriminering i rekryteringsprocessen, chefers och kvinnliga kollegors bemötande av 
manliga kollegor, och omgivningens stereotypa bilder.47  
  

3.1.1 Diskriminering i rekryteringsprocessen 
I Williams studie anser männen att när de tillhör minoriteten får de fördelar. Fördelarna 
visas genom rekrytering och befordran. Enligt Williams blir då förhållandena de 
motsatta då kvinnor söker sig till mansdominerande yrken. Genom att vara man i dessa 
fyra yrken ger det en fördel gentemot att vara kvinna.  På grund av utestängningen från 
dessa yrken legitimerar det männen att rekryteras till de arbetsuppgifter som ”passar 
dem bättre”, till exempel verksamhet riktad till vuxna eller administrativa poster.48  
 
Männen stängs alltså ute från de mest kvinnodominerande arbetsuppgifterna och styrs 
mot de högre posterna inom organisationen där högre lön och mer prestige finns. I 
Williams studie menar några av respondenterna att de möter en viss diskriminering då 
de ofta får de ”maskulina” arbetsuppgifterna tilldelade sig, vilka är just de poster med 
högre lön och prestige. Männen i Williams studie har generellt inte märkt av det 
osynliga glastaket, vilket många kvinnor möter i arbetslivet. Männen känner snarare av 
effekten av ”the glass escalator” i kvinnodominerande yrken. 49 Avanceringen är ibland 
ett val från männens sida, men inte alltid. Många känner, menar Williams, ofta 
påtryckningar från andra både innanför och utanför organisationen att avancera inom 
yrket.50 

                                                 
46 Williams (2000). s. 295 
47 Ibid. s. 294-299. 
48 Ibid. s. 296-298 
49 Ibid., s. 296-298. 
50 Ibid., s. 299. 
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3.1.2 Chefers och kvinnliga kollegors bemötande av manliga 
kollegor 
Studier visar att när kvinnor börjar arbeta inom mansdominerade yrken stängs de ute 
från vissa ledarposter som traditionellt betraktas som manliga. Genom att vara kvinna 
och i minoritetsgrupp leder det ofta till utanförskap. Williams ställde en fråga till sina 
manliga informanter om de känner utanförskap gentemot chefer och kvinnliga kollegor. 
Svaren talade om att de manliga anställda hade positiva erfarenheter av kontakten med 
sina överordnade. Skillnaden jämfört med organisationer, menar Williams, att där 
kvinnor arbetar i mansdominerande yrken och där män arbetar i kvinnodominerande 
yrken är att män ofta har manliga chefer. Williams hävdar även att manliga chefer och 
deras manliga anställda skapar personliga relationer. Många tyckte att de blev positivt 
bemötta av kvinnliga chefer, även om förtroligheten är större till manliga chefer. Ett 
undantag är dock när styrelsen enbart består av kvinnor, då det visade sig att några 
kände sig utestängda från beslutsfattandet.51  
 
De flesta kvinnor i Williams studie var positivt inställda till männen på arbetsplatsen, 
men på samma gång gav några uttryck för en ambivalens i yrket då det gällde mäns 
fördelar. Williams menar dock att attityden till synes inte verkar påverka arbetsmiljön 
på kvinnodominerande arbetsplatser negativt. I Williams studie blev dock männen 
särbehandlade då de fick arbetsuppgifter tilldelades till exempel i situationer när 
manliga förebilder ansågs behövas eller när det krävdes tyngre lyft eller teknisk 
kunskap. Särbehandlingen var inget som männen ansåg som något negativt utan tyckte 
istället att det tog fram deras specifika kunskaper och kompetens.52  
 

3.1.3 Omgivningens stereotypa bilder 
När män är underrepresenterade i kvinnodominerande organisationer kan det inte 
kopplas ihop med diskriminering i rekryteringsprocessen eller från de kvinnliga 
medarbetarna menar Williams. De behandlas däremot oftare mer fördelaktigt. De möter 
däremot diskriminering utanför arbetet, många gånger möter de negativa stereotypa 
bilder från allmänheten och från låntagarna. Ofta blir manliga bibliotekarier sedda som 
asexuella eller mesiga. Många gånger möter män i kvinnodominerande yrken andra 
stereotypa bilder så som att de är homosexuella, feminina.53 
 
Mäns inträde i kvinnodominerande yrken skiljer sig mot kvinnors inträde i 
mansdominerande yrken då det anses att mäns status minskar. Detta skulle kunna vara 
en förklaring till diskrimineringen menar Williams att det är så få män i dessa yrken.  
Männen kanske blir avskräckta och undviker att söka sig till dessa yrken på grund av 
omgivningens negativa bild.54 
 
I Williams studie menade majoriteten av informanterna, att de negativa stereotyperna 
inte personligt hade påverkat dem att inte söka sig till yrket. Många män hade även 
arbetat med andra yrken innan de bestämde sig för att söka till sitt nuvarande arbete. De 

                                                 
51 Williams (2000). s. 299-302 
52 Ibid. s. 303-304 
53 Ibid. s. 305 
54 Ibid. s. 305. 
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intervjuade tyckte att de fått stöd för sitt yrkesval av sin närmsta omgivning trots att 
många möter negativa kommentarer i kvinnodominerande yrken.  Ibland kunde de till 
och med få höra att de hade goda möjligheter att avancera inom yrket. Då många av 
männen hade behandlats föredelaktigt i rekryteringsprocessen tyckte de inte att det stred 
mot den manliga könsrollen, menar Williams.55 
 
Williams uppfattning är att det inte alltid handlar om diskriminering på arbetsplatsen, 
trots att de negativa stereotyperna generellt hindrar män från att söka sig till 
kvinnodominerande uppgifter eller yrken. Ofta då män utestängs från vissa uppgifter är 
att de får andra uppgifter som anses mer legitima för män, menar Williams, och som ger 
mer lön och högre status. Williams hävdar att de negativa stereotyperna kan påverka 
enskilda personer, men på grund av mäns maktställning i samhället behöver dessa inte 
alltid vara diskriminerande. 56 
 
Williams studie visar att organisationer inte är könsneutrala men även att Kanters teori 
inte alltid stämmer att diskriminering förekommer mot minoriteten då män är 
minoritetsgruppen. Det ger olika erfarenheter att tillhöra en minoritetsgrupp beroende 
på om minoriteten är män eller kvinnor. Men oavsett antal män i en organisation så är 
det fördelaktigt att vara man. Oavsett om män börjar arbeta i yrken där de är i minoritet 
försvinner inte männens privilegierade positioner. Williams slutsats blir att det inte är 
antalet som spelar någon roll, utan det är den sociala status vilken minoriteten tillskrivs 
som bestämmer om de möter ett glastak eller en glasrulltrappa.57 
 

3.2 Hegemonisk maskulinitet och genus 
I detta kapitel presenterar vi två teorier om hegemonisk maskulinitet samt genus. Vi 
avslutar kapitlet med att kort presentera nordisk mansforskning, då vår uppsats även kan  
angränsa till detta forskningsområde. 

3.2.1 Hegemonisk maskulinitet   
Vår magisteruppsats handlar bland annat om fördomar om manliga bibliotekarier, där 
män ses som både omanliga, feminina och homosexuella.58 Vi anser därför att vad som 
egentligen anses vara manligt och maskulint samt vad begreppet manlighet egentligen 
innebär. För att visa hur begreppet manlighet hanteras och manifesteras har vi valt att 
bland annat använda oss av Marie Nordbergs, doktorand i etnologi, studie 
Hegemonibegreppet och hegemonier inom mansforskningsfältet.  
 
Nordberg använder sig av R. W. Connells användning av begreppet hegemonisk 
maskulinitet, Nordberg anser att med ”detta begrepp kan forskaren studera hur manligt 
könsgörande är kopplat till maktrelationer som bygger på underordning av kvinnor och 
homosexuella.”59 Connell applicerar hegemonibegreppet på könsordningen och försöker 
visa på hur hegemonisk maskulinitet ständigt är närvarande i skapandet av 

                                                 
55 Williams (2000). s. 306 
56 Ibid. s. 306-307. 
57 Ibid., s. 308. 
58 Carmichael, James V. Jr (1992). s. 427. 
59 Nordberg, Marie (2000).  s. 39.  
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könsidentitet. Nordberg anser att Connell menar att en form av maskulinitet vid en viss 
tidpunkt blir mer dominerande än andra maskulinitetsformer.60  
 
Connell anser att den hegemoniska maskuliniteten accepterar en strategi som handlar 
om att underordna kvinnor och vissa män. Dock kan nya grupper utmana gamla 
strategier och bygga nya hegemonier. Även kvinnor kan utmana manliga 
dominansförhållanden, att hegemoni kan komma underifrån och förändra den rådande 
ideologin. Han menar även att hegemonisk maskulinitet inte alltid ses som densamma, 
utan den hegemoniska maskuliniteten är möjlig att utmana och ifrågasätta. Den 
hegemoniska maskulinitet återfinns bland annat hos de kroppsliga manlighetsideal som 
förmedlas via media, exempelvis manliga skådespelare och framgångsrika idrottsmän. 
Dessa män står som representanter för den hegemoniska normen. 61  
 
Nordberg anser att begreppet hegemonisk maskulinitet används för att ”reda ut hur 
relationer inom det manliga könskollektivet män formas, hur olika maskulinitetsformer 
är relaterade till varandra.”62 Nordberg menar att hegemonibegreppet blir som ett slags 
relationsnät där olika sociala relationer påverkar varandra, hegemoni blir något som 
vissa män för fram, men som används av få.  
 
Connell kopplar samman flera termer. Med termen complicity, delaktighet, betecknar 
han den stora gruppen män som stöder förställningen om den hegemoniska 
maskuliniteten. Dessa män drar fördelar av den hegemoniska maskulinitetsnormen, 
dock kompromissar dessa män ofta med kvinnor och kan ”leva i relativt jämställda 
förhållanden.”63 Subordination, underordnad maskulinitet, är en annan term som 
Connell använder sig av. Han hävdar att, i Europa och Amerika, underordnar 
heterosexuella de män som är homosexuella. Connell anser att till denna grupp hänförs 
även män som ”iscensätter former av maskulinitet som ses som feminina, icke 
manliga.”64 
 

3.2.2 Genus 
Yvonne Hirdman, kvinnohistoriker, använder begreppet genus som samlingsnamn för 
kunskapen vi har om manligt och kvinnligt, samt hur detta skapas. Denna process är 
begreppet genus en utveckling av socialt kön och könsroll.65 Hirdman skriver om ett så 
kallat genussystem, som beskriver de sociala relationerna mellan könen. 
 
Detta system skall tolkas som ett dynamiskt system, som en beteckning på ett nätverk 
av olika processer: fenomen, föreställningar och förväntningar, genom ett samspel ges 
ett slags mönster av effekter och regelbundet.  Genussystemet blir en ordningsstruktur 
av kön som är grundläggande för andra sociala ordningar i samhället. I denna ordning 
finns det två stycken grundläggande principer. Den första är dikotomin, i särhållandet 

                                                 
60 Nordberg, Marie (2000). s. 39. 
61 Ibid., s. 40. 
62 Ibid. 
63 Ibid., s. 41. 
64 Ibid.. 
65 Hirdman, Yvonne. (1988). Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Ingår i 
Genus i historisk forskning.  s. 148-149.  
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av könen, upprätthållandet av kvinnliga och manliga sfärer. Den andra principen är 
hierarkin, mannen är norm. Männen är människorna och det är dem som skall utgöra 
vad som är normalt.66 Då den manliga normen är den som ligger till grund för 
ordningen i samhället, är det denna norm som skapar i särhållande principer, både fysikt 
och psykiskt. I särhållande struktureras sysslo r, egenskaper och platser, detta återfinns i 
arbetsfördelningar och i de föreställningarna om det manliga och det kvinnliga könet. 
Denna uppdelning blir enklare att förstå när man i samhället orienterar sig efter sysslor, 
egenskaper och platser.67 Hirdman anser att det är via de kulturella föreställningar som 
vi skapar könstillhörigheten. Som samhället är genom dessa grundar ett så kallat socialt 
kön, och med detta följer hela samhällets sociala och kulturella syn som skapar 
individens normer.68  
 
Hirdman gör en förlängning av genussystemet till en teori om ett så kallat 
genuskontrakt. Hon anser att varje samhälle och varje tid har haft ett slags kontrakt 
mellan könen som styr relationerna. Ett kontrakt dikterat av den parten och gällande på 
alla nivåer i samhället, mellan man och kvinna som könstillhörighet.69 Det bör dock 
poängteras att detta kontrakt inte existerat i fysisk form, utan är ”osynligt”. Trots 
kontraktets osynlighet är det mycket konkret och innehåller detaljerade föreställningar 
om hur män och kvinnor skall vara mot varandra. Exempelvis hur de skall vara mot 
varandra i arbetet, att män och kvinnor blir tilldelade olika arbetsuppgifter, 
ansvarsområden och skyldigheter och att dessa innehåller olika värden. Men det finns 
även oskrivna regler om vilka ord som skall användas i språket, vilka kläder som är 
tillåtna osv. 70     
 

3.2.3 Nordisk mansforskning  
Vår studie kan, förutom att ses som en uppsats tillhörande ämnet Biblioteks- och 
informationsvetenskap, även angränsa till forskningsområdet mansforskning. Eftersom 
vi fokuserar oss på männen och deras arbetskontext, i detta fall biblioteket, något som 
även studeras i mansforskningen. Detta avsnitt kommer att kretsa kring mansforskning, 
med inriktning på den nordiska forskningen inom ämnet, eftersom en större överblick 
av ämnet hade varit allt för komplex. I kapitlet kommer vi att använda oss av Per 
Folkessons, leg psykolog och doktorand i socialt arbete, studie En kartläggning av 
nordisk mansforskning. 
 
Per Folkesson syfte för kartläggningen om nordisk mansforskning är att den skall både 
ge en överblick över kunskapen som hittills finns inom den befintliga mansforskningen, 
samt att den skall lyfta fram de områden som är lite eller inte alls utforskade.71 
Kartläggningen genomfördes dels genom att intervjua nio nordiska mansforskare där 
urvalet av informanter har utgått från de mest kända. Dessutom användes enkäter som 
skickades ut till 163 forskare och forskarstuderande som ansågs verksamma inom 

                                                 
66 Hirdman, Yvonne. s. 149.  
67 Ibid., s. 150-151.  
68 Ibid. 
69 Ibid., s. 152.  
70 Ibid., s. 153.  
71 Folkesson, Per (2000). En kartläggning av nordisk mansforskning. Ingår i Hegemoni och 
mansforskning. Rapport frånnordiska workshopen i Karlstad 19-21 mars 1999 (2000). s. 67.  
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mansforskningsområdet, av dessa 163 informanter svarade 84 personer. Utöver dessa 
tre metodologiska sätt genomfördes även studier av texter med anknytning till 
mansforskning, där tre texter valdes ut för att studera extra. Dessa tre utvalda texter gav 
tillsammans med intervjuerna resultatet att det är möjligt att i grova drag urskilja tre 
faser och länder i den nordiska mansforskningens utveckling.  
 
Den vetenskapliga studien av mannen som könsvarelse framträder tidigast och tydligast 
i Danmark på sjuttiotalet. Under åttitalet framträder forskning om män nära knutna till 
familje- och jämställdhetspolitiken tydligast i Sverige. Norge framträder under 
nittiotalet genom vissa texter men även genom ett aktivt nordiskt, samt internationellt 
arbete som har haft stor betydelse för områdets utveckling i hela norden. 72 Forskning 
om mansforskning har alltså vuxit fram under cirka trettio år i norden.  
 
I Danmark tematiserades män och deras relationer till kvinnor, barn, familj och arbete. 
Männen uppmärksammades som könsvarelse och hans sexualitet, våldsamhet och 
osäkerhet problematiserades. Mäns homosexualitet lyftes fram och fick en plats i 
diskussionen. Vardagliga erfarenheter och problem i relationen mellan ”män – kvinnor 
– fäder – mödrar – barn – arbete – familj”73 blev aktuellt och uppmärksammades mer 
under slutet av sjuttio- och början av åttiotalet. Detta manifesterades allt tydligare och 
blev mer viktigare i familjepolitiken med stöd till barnfamiljer i olika former. Forskning 
om män under åttiotalet handlade till största del om den politisktvetenskapliga 
sammansatta ”familj – jämställdhet – barnomsorg – barnpsykologi – faderskap.”74 
Under åttiotalet blev begreppet socialt kön en politisk och vetenskaplig verklighet, 
mannen kom att bli föremål för forskning och politisk förändring. 
 
Själva begreppet mansforskning etablerades först i slutet av åttiotalet, med detta anser 
Folkesson att det görs klara skillnader mellan könsmedveten forskning och forskning 
som behandlar kön som variabel. 75 Mansforskningen har vuxit fram i nära relation till 
kvinnoforskning, feminism och kvinnorörelse i Norden. Genom de genomförda 
intervjuerna i Folkessons kartläggning visar det sig att dessutom kvinnor i flera fall har 
haft direkt inverkan genom att föra in män i forskningsområdet.76 
 

3.3 Teoridiskussion 
Vi har valt flera teorier för att de ska komplettera varandra. Vi upplever att dessa teorier 
tillsammans kan ge stöd för hela vår undersökning. Vi kommer använda dessa teorier på 
det sätt som vi anser bäst lämpar sig för vår undersökning och det syfte vi vill uppnå. 
Detta sätt att arbeta kan göra att slutsatserna kan ses utifrån olika synsätt beroende på 
teorierna. Att använda fler än en teori kan alltså ge mer än ett utslag, men det ger också 
en mer nyanserad bild av vad informanterna upplever. 
 
 
 
                                                 
72 Folkesson, Per (2000). s. 73. 
73 Ibid., s. 73. 
74 Ibid., s. 74.  
75 Ibid.  
76 Ibid., s. 76. 



 19 

4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera den metod vi valt att tillämpa i vår 
magisteruppsats och hur vi genomförde den valda metoden. Vi kommer även att 
presentera vilket material som vi oss av och hur urvalet av intervjupersoner gick till. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring vår valda metod om huruvida vi kunde ha 
gjort något bättre.  
 
I början av arbetsprocessen bestämde vi oss för att använda kvalitativa metoder. Vi vill 
studera hur människor uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. 77  
 

4.1 Materialinsamling 
Tidigt i uppsatsprocessen började vi att läsa in oss på det ämne som vi valt. Genom att 
studera litteratur som kretsar kring kön och status på bibliotek, hur manliga 
bibliotekarier uppfattas på bibliotek, av både kollegor och användare. Genom olika 
strukturerade litteratursökningar i uppsatsdatabasen, Voyager (bibliotekskatalogen vid 
Högskolan i Borås), Libris och Google fann vi relevant litteratur för att kunna tillägna 
oss en djupare inblick i ämnet. 
 

4.2 Den kvalitativa intervjun 
Inom ramen för varje intervju finns en flexibilitet, ett svar på en vid fråga leder ofta till 
exempel till en uppföljningsfråga. Även om intervjuerna har samma tema kan de bli 
mycket olika. Detta beror bland annat på en egenskap hos kvalitativa metoder, nämligen 
att i all sin nyansrikedom och så autentiskt riktigt som möjligt fånga aktörernas egna 
verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt.78 Detta är vad vi försöker göra med hjälp 
av metoden intervju då mycket fördomar och myter finns om bibliotekarieyrket och 
speciellt om manliga bibliotekarier. 
 
Dorothy E. Smith anser att man bör fråga sig hur något utförs eller praktiseras. Hon 
menar att vid utforskande av detta utförande eller praxis ligger betoningen inte på 
individen utan på sociala mönster och sammanhang. På detta sätt är det inte individen i 
sig som står i centrum för analysen och vårt tänkande och därmed för hur intervjun 
utformas. Genom att närma oss individen som bärare av sociala mönster kan vi förstå 
och kartlägga de mönster vi önskar, skriver Dorothy E. Smith. 79  
 

4.2.1 Problem och urval av intervjupersoner 
Vi började med att välja ut folkbibliotek inom ett område i ett län, och skickade sedan 
ett mail till dessa om en förfrågning om att ställa upp i en intervju vars utgångspunkt 
bestod i en kommande magisteruppsats. Tyvärr blev svaren få. Dels svarade de inte alls 
eller så fanns det inte någon manlig bibliotekarie som ville eller kunde ställa upp fick vi 
utöka vårt valda område så att vi skickade ut intervjuförfrågningar till hela länet.  
 
                                                 
77 Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. s. 47. 
78 Repstad, Pål (1992). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsforskning. s. 11. 
79 Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. s. 67. 
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Som urval för informanterna hade vi krav att de inte skulle befinna sig på för långt 
avstånd, då vi inte hade möjlighet att resa land och rike runt. Mycket bygger alltså på 
praktiska möjligheter för att tillgängligheten skulle vara rimlig. Ett annat krav var att 
informanterna skulle ha bibliotekarieutbildning och jobba på ett folkbibliotek, som inte 
är för stort. Eftersom det var svårt att få tag på informanter tillät vi att även manliga 
bibliotekarier på filialer fick ingå i studien, men förutsatt att personen ifråga hade 
bibliotekarieutbildning. 
 
Det uppstod flera problem när vi försökte kontakta informanter. Det första problemet 
var att det var väldigt få som svarade på våra mail. Det andra problemet var att många 
inte kunde ställa upp. Det tredje problemet var att det saknades manliga bibliotekarier 
på de tillfrågade biblioteken. Detta naturliga bortfall hoppades vi skulle leda till att 
enbart intresserade manliga bibliotekarier ställde upp på intervjuer. Detta för att få mer 
utförliga och genomtänkta svar från informanterna. Dock inom det län vi hade  valt att 
utföra studien i.  
 

4.2.2 Genomförande 
Vi har genomfört intervjuer med åtta informanter. Genomgående under våra kontakter 
med informanterna har vi varit väldigt noga med att tala om att det de säger och namn 
kommer att behandlas konfidentiellt, eftersom vissa av våra intervjufrågor kan upplevas 
som känsliga. Inför varje intervju skickade vi ut våra intervjufrågor till våra 
informanter, dels för att de skulle få möjlighet att i lugn och ro kunna sätta sig in i våra 
frågor och dels för att informanterna kunde förberedda vid själva intervjun. Alla 
intervjuer som vi har genomfört har ägt rum på informanternas arbetsplatser. Detta är 
något som Repstad bland annat förespråkar, då intervju skall vara på en neutral plats där 
informanten känner sig hemma och då är arbetsplatsen en bra plats att genomföra en 
intervju. 80 Förutsatt att man kan vara ostörd.  
 
Vi beräknade att varje intervju skulle ta ungefär 45- 75 minuter. Det visade sig stämma 
rätt så väl då de flesta intervjuer tog ungefär 45 minuter, med undantag för en intervju 
som tog 20 minuter att genomföra. Anledningen till att den intervjun blev tidsmässigt 
kortare än de andra intervjuerna, var att den informanten var väldigt snabb och kort i 
sina svar. Trots detta valde vi att ta med den intervjun i vår empiri eftersom vi anser att 
den ändå har något att tillföra studien.  
 
För att underlätta presentationen av empirin och sedan analysen hade vi valt att banda 
alla intervjuer. Fördelarna med detta är många, men den främsta fördelen är att den/de 
som intervjuar kan koncentrera sig på vad informanten säger och behöver inte lägga tid 
på att skriva ner intervjusvaren. 81 
 
Ett problem som vi råkade utför, var att ungefär häften av en intervju försvann på ett 
inspelat band, då det uppstod bandtrassel.  Vi löste det genom att maila de 
intervjufrågor till informanten som gått förlorat. Vi kunde omöjligt kunde återkomma 
för en kompletterande intervju, vilket berodde på tidsmässiga och praktiska skäl. Efter 

                                                 
80 Repstad 1992. s. 65.  
81 Ibid., s. 63. 
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att vi hade genomfört intervjuerna, delade vi upp dessa mellan oss för att skriva 
sammanfattningar av intervjuerna. Vi delade upp de bandade intervjuer slumpmässigt 
mellan oss när vi sammanfattade dem på datorn.  
 

4.2.3 Intervjuguide 
Under intervjuerna använde vi oss av en intervjumall/guide (se bilaga). Detta för att vi 
som intervjuare skulle få det enklare vid genomförandet av intervjuerna, då ingen av oss 
har någon större erfarenhet av att intervjua. Vi har försökt vid intervjun att ställa 
frågorna efter den ordning som våra frågor kommer i intervjuguiden, för att om någon 
förändring sker i formuleringen kan det förändra frågornas karaktär.82 Förutom att vi 
ville undvika att förändra frågornas karaktär ville vi hålla intervjun styrd för att försäkra 
oss om att inte missa någon fråga. Ibland förekom det att informanten i sina svar på 
vissa frågor även berörde nästkommande fråga, i dessa fall ställde vi den frågan ändå, 
då vi anser att även om frågan redan har besvarats under samtalets gång kan 
informanten svara annorlunda om frågan ställs mer precist. För att få struktur på 
intervjuerna är frågeguiden indelad efter vissa olika teman: vägen till yrket, yrket, 
könsroller, användarna, samt kollegor (se även bilaga).  
 
Den första intervjun vi gjorde använde vi även som provintervju, anledningen till att vi 
gjorde så var att spara tid, om intervjun förflöt väl utan några komplikationer skulle vi 
inte behöva göra några större förändringar och i gengäld skulle vi spara tid.  Eftersom vi 
ansåg att intervjun gick bra behövde vi inte ändra några frågor. Men om det hade visat 
sig att vi hade behövt ändra något, lägga till eller ta bort hade vi självklart gjort det.   

4.3 Metoddiskussion 
Under intervjutillfällena har vi framförallt uppmärksammat några metodproblem som 
kan ha påverkat resultaten av intervjuerna. Detta känner vi att vi vill uppmärksamma i 
en metoddiskussion. 
 
En aspekt vi har haft i åtanke när vi gjorde vår intervjuundersökning, men även efteråt, 
är om vår närvaro som kvinnor kan ha påverkat informanterna av vad de berättat eller 
hur de har berättat om sina upplevelser. Och om denna, vi kan vi kalla det reaktion på 
att vi är kvinnor, har fått positiva eller negativa följder i de intervjusvar som 
informanterna gett oss. Då kan man ju också fundera på varför de har reagerat som de 
gjort. Kanske kände de sig obekväma med att vi är av det motsatt kön och/eller kanske 
det hade det med att temat för vår undersökning upplevdes som ett känsligt ämne. 
Utöver denna könstillhörighets aspekt har vi även funderat på om informanten kan 
uppleva det som en viss maktsituation då vi är två som intervjuar, i fall informanten då 
kan känna sig underordnad. Dessutom kan vi som intervjuare känna oss bevakade av 
varandra, något som kan göra oss okoncentrerade på intervjun. Men detta är inte något 
som vi upplevt i någon vidare utsträckning. Vi ser det mer som en positiv fördel att vara 
två som intervjuar, då eftersom ingen av oss är van vid att genomföra intervjuer. Att 
vara två underlättade dessutom analysen, eftersom vi kunde diskutera våra tankar och 
åsikter med varandra. 

                                                 
82 Andersson, Bengt-Erik (1994). Som man frågar får mana svar: En introduktion i intervju- och 
enkätteknik. s. 20. 
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En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att informanterna inte är 
handplockade utan vi har valt att skicka ut förfrågningar inom ett visst län. Även 
faktorer som tid och hur länge informanten har varit anställd på sin arbetsplats samt 
dennes intresse och kunskap kan ha påverkat resultatet.  
 
Vi vill även påpeka att de svar vi har fått ifrån våra informanter ger uttryck för vad de i 
intervjutillfället hade för åsikter gällande våra intervjufrågor. Det är inte säkert att de 
vid ett senare tillfälle svarar på samma sätt. Genom att medverka i vår intervju kan de 
ha fått nya insikter och tankegångar, vilket kan ha lett till att de vid en annan intervju 
kanske skulle ha svarat annorlunda. 
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5. Genomgång av empirin 
I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av våra intervjuer som vi presenterar 
under olika rubriker. Vår avsikt i detta kapitel är inte att analysera och tolka materialet 
utifrån våra teorier och inte heller utifrån den tidigare litteratur vi har presenterat ovan, 
utan analysen kommer i nästföljande kapitel. Efter varje avsnitt sammanfattar vi texten 
för att göra det lättare för läsaren. 
 
För att bevara våra intervjupersoners konfidentialitet har vi valt att ge dem fingerade 
namn. Dock är informanternas kollegor medvetna vilka vi intervjuat på deras 
arbetsplats. För att underlätta för oss själva och för läsaren har vi valt att benämna 
biblioteken med en bokstav, bibliotek A osv., informanternas fingerade namn kommer 
att börja på samma bokstav som det bibliotek de tillhör. Exempel: Informanten Anton är 
verksam på bibliotek A osv.    
 
Bibliotek A – Anton  
Bibliotek B – Björn  
Bibliotek C – Carl  
Bibliotek D – David 
Bibliotek E – Egon  
  Emil  
Bibliotek F – Fredrik  
Bibliotek G – Gabriel  
 

5.1 Om biblioteken 
Bibliotek A är en filial, men har öppet precis som ett ”vanligt" bibliotek. På detta 
bibliotek finns det totalt fyra anställda, informanten, Anton, är filialbibliotekschef samt 
den ende anställde på biblioteket som är heltidsanställd. Det finns tre kvinnor som är 
halvtidanställda på biblioteket. Endast informanten är man på biblioteket. Bibliotek A 
ligger i ett invandrartätt område i en mellanstor stad i Sverige.   
 
Bibliotek B är ett kommunbibliotek där det finns sex personer anställda. Informanten, 
Björn, är barnbibliotekarie, en bibliotekarie, en kvinnlig bibliotekschef, en 
kulturassistent samt en person som arbetstränar. För tillfället jobbar det inga fler män på 
bibliotek B, dock har det jobbat åtminstone en man där tidigare. Bibliotek B ligger i en 
relativt liten kommun i Sverige. 
 
Bibliotek C är ett stadsbibliotek där det jobbar tio personer, varav två anställda inte 
jobbar full tid. Till stadsbiblioteket hör tre stycken filialer. Informanten, Carl, är 
barnbibliotekarie. Utöver Carl jobbar det tre män till på biblioteket varav den ene är 
musikbibliotekarie och den andre är delvis vaktmästare och delvis biblioteksassistent. 
Totalt jobbar det fyra män på biblioteket. Dessutom jobbar det en man anknuten till 
barnavdelningen. Biblioteket ligger i en mellanstor stad i Sverige. Bibliotekschefen är 
en kvinna.  
 
Bibliotek D är ett kommunbibliotek där det är sju anställa, varav fyra är bibliotekarier 
och tre är assistenter. Det är endast informanten, David, och den kvinnliga 
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bibliotekschefen som är heltidsanställda. David är den enda manliga bibliotekarien på 
arbetsplasten, dock var den förra bibliotekschefen en man. Biblioteket ligger i en 
mellanstor kommun i Sverige. 
 
Bibliotek E är ett stadsbibliotek. Det jobbar 28 anställda personer på biblioteket, varav 
fem är män. Av dessa 28 anställda är åtta bibliotekarier. Bibliotekschefen är en kvinna. 
Informanterna Egon och Emil är verksamma på detta bibliotek. Biblioteket ligger i en 
mellanstor stad i Sverige.   
 
Bibliotek F är ett stadsbibliotek där det finns 21 anställda på biblioteket. Av dessa 21 
anställda personer jobbar det tre män på biblioteket, en är bibliotekarie och de andra två 
är biblioteksassistenter. På bibliotek F är vår informant Fredrik anställd. 
Bibliotekschefen är en kvinna. Biblioteket ligger i en mellanstor stad i Sverige.  
 
Bibliotek G är ett stadsbibliotek där det är 22 anställda, varav 17 av dessa är 
heltidsarbetande. Det jobbar tre män på biblioteket, varav två är bibliotekarier och den 
ena är assistent. Bibliotekschefen är en kvinna. På bibliotek G är vår informant Gabriel 
anställd. Biblioteket är beläget i en mellanstor stad i Sverige.  
 

5.2 Om intervjupersonerna  
Vi har redan nämnt att vi intervjuat åtta personer vid sju olika bibliotek, två 
barnbibliotekarier, fem bibliotekarier, varav 2 är verksamma på bibliotek E, samt en 
filialbibliotekschef.  
 
Den första manliga bibliotekarien vi intervjuade var filialbibliotekschefen Anton. Anton 
är inom ålderskategorin 30-40 år och är utbildad vid bibliotekshögskolan i Borås. Efter 
examen i biblioteks – och informationsvetenskap jobbade Anton som bibliotekarie i två 
år vid ett bibliotek i en ort i Sverige innan han blev anställd vid sin nuvarande 
arbetsplats där han har varit verksam i två år. Anton bestämde sig för att bli 
bibliotekarie i samband med en period då han började läsa mycket böcker, tidigare har 
han även läst andra kurser som varit kopplat till bibliotekarieyrket, något som väckts 
hans intresse för ämnesområdet.  
 
Björn, vår andra informant, är barnbibliotekarie och är inom ålderskategorin 20-30 år 
och han är utbildad vid bib liotekshögskolan i Borås. Innan han började sin utbildning 
inom biblioteks – och informationsvetenskap har han även läst olika kurser. Björn har 
jobbat sex månader på sin nuvarande arbetsplats. Informantens intresse för böcker och 
bibliotek föddes under hans skoltid på högstadiet. Utöver sin bibliotekarieutbildning och 
övriga kurser har Björn haft diverse ströjobb 
 
Vår informant, Carl är även han barnbibliotekarie. Han är inom ålderskategorin 40 -50 
år.  Precis som tidigare informanter är Carl utbildad vid bibliotekshögskolan i Borås. 
Informanten har jobbat på sin nuvarande arbetsplats i åtta år som barnbibliotekarie. Carl 
jobbade som skolbibliotekarie under hans skoltid i grundskolan och efter detta hade han 
inte en tanke på att utbilda sig som bibliotekarie då han ansåg att bibliotekarier var 
”förgrämda tanter”. Efter flera utbildningar och kurser började Carl arbeta som lärare. 
Efter några år som lärare bestämde han sig för att utbilda sig till bibliotekarie efter 
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avslutad examen jobbade Carl som biblioteksvikarie innan han hamnade på sin 
nuvarande arbetsplats.  
 
David, vår informant, är inom ålderkategorin 40-50 år. Han är studiebibliotekarie och 
dataansvarig på sin arbetsplats. Även David är utbildad på bibliotekshögskolan i Borås. 
Efter att informanten studerat olika ämnen under en tidsperiod bestämde han sig för att 
han ville studera på en yrkesutbildning, detta för att David ville få en utbildning där han 
kunde få jobb. Från början hade informanten inte funderat på att bli bibliotekarie, utan 
det var först när en vän till honom föreslog det som David blev intresserad av yrket. 
Strax efter detta sökte han till bibliotekshögskolan i Borås och blev antagen. Efter 
examen var informanten trött på ”biblioteksmänniskor” och jobbade inom ett annat 
område under en tidsperiod innan han bestämde sig för att jobba som bibliotekarie i all 
fall. 
 
På bibliotek E intervjuade vi våra informanter Egon och Emil. Det bör poängteras att vi 
inte intervjuade dessa informanter samtidigt utan var för sig. Egon är inom 
ålderskategorin 50-60 år medan Emil tillhör ålderkategorin 30-40 år. Båda är utbildade 
vid bibliotekshögskolan i Borås, dock under olika år.  Egon har arbetat på sin nuvarande 
arbetsplats sedan 1979, dock med avbrott för tjänstledigt och ett kortare vikariat på ett 
annat bibliotek. Emil har jobbat på bibliotek E i sex veckor när vi träffade honom för en 
intervju, men han har även jobbat som vikarie på ett annat bibliotek tidigare.  
 
Vår informant Fredrik jobbar på bibliotek F och har jobbat där sedan 1999, tidigare har 
han jobbat som vikarierande bibliotekarie på ett annat bibliotek. Informanten är utbildad 
vid bibliotekshögskolan i Borås. Fredrik är inom ålderskategorin 30-40 år. Han har 
alltid varit intresserad av böcker och kultur, därför har informanten valt att jobba på 
bibliotek.  
 
Gabriel, vår sista informant är verksam på bibliotek G och han har jobbat där i lite mer 
än fem år. Informanten är inom ålderskategorin 30-40 år. Precis som våra ovan 
presenterade informanter är även Gabriel utbildad vid bibliotekshögskolan i Borås. Efter 
examen vid bibliotekshögskolan har informanten bland annat jobbat som 
gymnasiebibliotekarie. Gabriel biblioteksintresse väcktes när han studerade kultur i en 
tidigare utbildning.   
 

5.3 Kvinnodominans inom folkbibliotekarieyrket  
I alla de åtta intervjuer vi har genomfört är våra manliga informanter i minoritet på 
arbetsplatserna. I vissa fall är de till och med ensamma om att vara manlig bibliotekarie 
inom bibliotekets verksamhet. Av våra åtta informanter är hälften av dem ensamma om 
att vara manlig bibliotekarie på arbetsplatsen. På de fyra resterandes arbetsplatser finns 
det få andra män som är anställda på biblioteket. På alla våra informanters arbetsplatser 
råder det en kvinnodominans, vilket innebär att 67-90 procent av de anställda är 
kvinnor.83 I detta delkapitel kommer vi presentera hur våra informanter tänkte eller 
fortfarande tänker om den rådande kvinnodominansen på deras arbetsplats. 
 

                                                 
83 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1998:6. s. 129. 
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När Fredrik började studera till bibliotekarie tänkte han inte speciellt mycket på 
kvinnodominansen, utan han ville mest få komma ut i arbetslivet. Fredrik funderar 
fortfarande inte på det, men om en man till anställdes på arbetsplatsen skulle han nog 
fundera lite mer på det. En annan av våra informanter, Egon, säger att han inte alls har 
tänkt på kvinnodominansen, varken före eller efter han började jobba som bibliotekarie. 
Emil tänkte inte på kvinnodominansen när han började studera, han säger att det 
viktigaste för honom var att ha ett yrke. David funderade inte på kvinnodominansen 
vare sig före eller efter att han bestämde sig för att studera till bibliotekarie. När Carl 
bestämde sig för att bli bibliotekarie brydde han sig inte om kvinnodominansen. Han 
var dock medveten om att han inte skulle bli ”högavlönad”, utan tyckte att man väljer 
bibliotekarieyrket p.g.a. sina intressen, böcker och litteratur. Björn funderade inte på 
kvinnodominansen förrän han började på sin nuvarande arbetsplats. Men han påstår att 
det pratades mycket om den under utbildningen. Anton funderade inte på 
kvinnodominansen när han skulle utbilda sig till bibliotekarie. När Gabriel skulle 
studera tänkte han inte på kvinnodominansen, men noterade att det var låg lön.  
 

5.3.1 Sammanfattning av kvinnodominans inom 
folkbibliotekarieyrket 
Ingen av informanterna 84 tänkte eller brydde sig om att bibliotekarieyrket var ett 
kvinnodominerat yrke, men några informanter 85hade reflekterat över det och de ville 
framför allt ha ett jobb. En informant86 tyckte dock att det talades mycket om 
kvinnodominansen under utbildningen. Två informanter87 var däremot medvetna om att 
deras yrkesval inte skulle ge dem speciellt hög lön. 
 

5.4 Könsfördelning 
Nedan presentera vi vad informanterna berättat om hur de upplever könsfördelningen på 
sina arbetsplatser, samt vad de tycker om den och vad de tror är orsaken till den. Här tar 
vi även upp om de funderade eller tänkte något på hur lönesituationen såg ut när de 
bestämde sig för att utbilda sig till bibliotekarier, och om det påverkade deras beslut om 
yrkesval. 
 
Anton berättar för oss att i hela området med bibliotekarier jobbar det fem manliga 
bibliotekarier, tre av dessa är chefer. Han säger också att könsfördelningen på 
arbetsplatsen inte diskuteras. Anton uppfattar det som att kollegorna tror att jämn 
könsfördelning på arbetsplatsen är bra. Anton tycker dock att det antagligen skulle 
underlätta om det jobbade en man till på hans filial. En anledning till den sneda 
könsfördelningen tror han kan vara att män kanske väljer jobb som är mer krävande och 
ger mer pengar än vad kvinnor gör. Han tror även att om bibliotekarieyrket fick högre 
status och högre löner skulle nog fler män söka sig till yrket. Men när Anton bestämde 
sig för att bli bibliotekarie tänkte han inte på lönesituationen.  

                                                 
84 Anton, Björn, Carl, David, Egon, Emil, Fredrik, Gabriel. 
85 Emil, Fredrik. 
86 Björn. 
87 Carl, Gabriel. 
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På Björns arbetsplats jobbar det för tillfället inte någon annan man, men han vet att 
åtminstone en man har jobbat där tidigare. Björn tycker att könsfördelningen är sned på 
hans arbetsplats, men tror inte att han skulle jobba bättre om han hade en manlig chef. 
På hans arbetsplats diskuteras inte frågan om könsfördelning. Björn tror att den sneda 
könsfördelningen beror på att bilden av bibliotekarien som kvinna lever kvar. Han tror 
att den kommer att ändras då könsfördelningen under hans utbildningstid upplevdes 
som jämn då det var cirka hälften kvinnor och hälften män som studerade. Han var 
medveten om lönesituationen när han bestämde sig för att bli bibliotekarie, men den 
hade ingen större betydelse. Björn tycker dock att det är svårt att avancera inom yrket.   
  
Carl berättar för oss att det nu är fyra män som arbetar på hans arbetsplats, honom själv 
inräknad. En av dem har specialområdet musik, och är inköpsansvarig för 
skönlitteraturen. En annan är både vaktmästare och biblioteksassistent. En tredje började 
där med arbetsträning men är idag till viss del knuten till barnavdelningen. Carl tycker 
att könsfördelningen på hans arbetsplats är ganska bra. Han känner inte att han längtar 
efter att fler män ska börja på arbetsplatsen, utan han anser att det handlar om 
kompetensen. Carl tror att den sneda könsfördelningen bygger på traditionell grund. 
Han anser att bibliotekarieyrket från början var ett kvinnoyrke, där ”fina fruar tog hand 
om boksamlingarna”. Han upplever det som om det är flest kvinnor som läser och är 
intresserade av kultur. Carl tycker detta speglar hela samhällets syn på mjuka yrken 
respektive hårda verksamheter. Till de mjuka yrkesområdena räknar han vård, kultur 
och utbildning i Sverige. Han tror även att de som väljer sådana yrken har ungefär 
samma akademiska bakgrund och kommer från humanistiska områden. Carl tycker 
också det är frustrerande att inte fler män jobbar inom dessa yrkesområden. Han jämför 
eller exemplifierar med vad som händer inom andra yrkesområden som kvinnor har 
börjat arbeta inom. Han upplever att när det blir fler kvinnliga läkare börjar läkarlönerna 
stå stilla. Likadant tror han att det är inom prästyrket. Han tror att när fler och fler 
kvinnor börjar arbeta inom ett yrke sjunker statusen av yrket och då sjunker även 
lönerna. Han var dock medveten om lönesituationen inom bibliotekarieyrket och att han 
inte skulle bli högavlönad men brydde sig inte. Carl tycker att man väljer 
bibliotekarieyrket på grund av sina intressen; böcker och litteratur 
 
På Davids arbetsplats jobbar det inga fler män, men den förre bibliotekschefen var man. 
Han tycker att det gärna får börja arbeta fler män på hans arbetsplats. David tycker inte 
att könsfördelning diskuteras på hans arbetsplats. Han tror att den sneda 
könsfördelningen har varit så här under en lång tid, men David är medveten om att 
bibliotek från början drevs av män. David tänkte dock inte något på lönesituationen när 
han bestämde sig för att studera till bibliotekarie. 
 
Egon berättar för oss att det jobbar andra män på hans arbetsplats. Men han tycker att 
det ändå jobbar för få män där. Han tillägger att det alltid är bäst när det är ganska lika 
fördelat. Han tycker även att könsfördelning diskuteras då och då på arbetsplatsen. Egon 
tror att den sneda könsfördelningen beror på att de inte har någon konkurrerande fri 
marknad, men även att könsfördelningen beror på att det är ett kvinnoyrke, ett kall och 
tradition. Han tänkte inte på lönesituationen när han bestämde sig för att bli 
bibliotekarie. Emil säger till oss att det är flera av de 28 anställda som är män. Han 
tycker att könsfördelningen diskuteras på hans arbetsplats. På hans arbetsplats talas det 
ibland om att det behövs fler män inom yrket/arbetsplatsen. Däremot har Emil inte en 
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aning om varför bibliotekarieyrket har blivit könssegregerat från början, men han säger 
att kvinnor har accepterat lägre lön, vilket har bidragit till att yrket inte blivit så 
eftertraktat. Detta i sin tur har gjort att det blivit en ond cirkel. Emil tänkte inte på 
lönesituationen när han började studera, utan tyckte det viktigaste var att ha ett yrke.  
 
Fredrik berättar att det jobbar fler män på hans arbetsplats. En äldre man som är 
bibliotekarie och två assistenter vilken en av assistenterna är IT-värd och har hand om 
bl.a. bibliotekets hemsida. Fredrik skulle bli jätteglad om det kom fler manliga 
bibliotekarier, och tycker att han gör reklam för det varje dag. Fredrik tror dock att det 
kan vara skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till att jobba i grupp. Han 
tycker att kvinnor har en tendens att gruppera sig emot varandra, och kanske prata lite 
bakom ryggen på varandra men poängterar att det är hans egen åsikt. Han känner även 
att det är väldigt mycket prestige på hans arbetsplats och tycker att det ska vara en 
lagom blandning mellan män och kvinnor och även åldersmässigt. Fredrik tycker att 
läraryrket och bibliotekarieyrket bygger mycket på pedagogik, och han är medveten om 
att han har för lite kunskap om pedagogiken. Han tycker att pedagogiken ofta ”sitter i 
ryggraden” hos många kvinnor. Fredrik tycker dock att frågan om könsfördelning 
väldigt sällan diskuteras på hans arbetsplats, men säger att han tror att om det skulle bli 
aktuellt att nyanställa en man så skulle det diskuteras mer. Han tror att könsfördelningen 
som den ser ut idag beror på att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke, och ett pedagogiskt 
sådant. Han tror att det är fler män på exempelvis universitetsbibliotek, där de är 
specialutbildade inom något område. Fredrik tänkte inte så mycket på lönesituationen 
när han studerade utan ville mest ut i arbetslivet. 
 
På Gabriels arbetsplats jobbar det tre män, men han säger också att det jobbat andra män 
där tidigare. Han säger att det skulle vara roligt om det var fler män på arbetsplatsen, 
men kan inte riktigt säga varför. Gabriel tycker inte att det är något problem att jobba på 
en kvinnodominerande arbetsplats, bara alla gör sitt bästa säger han. Gabriel tycker inte 
könsfördelningsfrågan diskuteras på hans arbetsplats, men ibland skämtar de med 
varandra om manligt och kvinnligt. Gabriel tror att man omedvetet kan lägga över vissa 
arbetsuppgifter på mannen eller kvinnan, till exempel en del praktiska saker kan läggas 
till mannens uppgifter. Gabriel vet inte vad som kan vara orsaken till den sneda 
könsfördelningen, mer än att det antagligen inte är lika attraktivt för män att jobba som 
bibliotekarie. Han tror att det kan vara samhället i stort som har påverkat att få män sökt 
sig till bibliotekarieyrken. Han tror även att det kan ha att göra med att män söker sig till 
traditionellt manliga yrken. Med traditionellt manliga yrken menar Gabriel bland annat 
industriarbeten. Gabriel använder sig även av hårda och mjuka yrken och tycker att män 
drar sig mer till de hårda yrkena. Men han tycker att det blandas upp mer och mer. När 
han bestämde sig för att bli bibliotekarie noterade Gabriel att det var dålig lön, men 
ansåg att detta inte var ett skäl till att inte välja yrket. Gabriel tänkte att lönefrågan 
skulle lösa sig med tiden.  

5.4.1 Sammanfattning av könsfördelning  
Ingen88 utom en informant89  upplever att könsfördelningen inte är jämn. En informant 90 
tycker dock att det inte ställer till några problem för dem på arbetsplatsen. En annan 
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informant 91 tycker däremot att könsfördelningen på hans arbetsplats är ganska bra, och 
längtar inte efter att fler manliga anställda ska börja arbeta där, utan tycker det är 
kompetensen som avgör om man ska få jobbet eller inte. Några av informanterna 92 
tycker att det skulle vara bra eller att det vore roligt om fler män arbetade på deras 
arbetsplatser. En informant93 tror att om status och lön skulle bli bättre skulle fler män 
söka sig till yrket. En tredje informant 94 tror dock att det kommer ändras, för när han 
studerade till bibliotekarie upplevde han att det var hälften kvinnor och hälften män som 
utbildade sig.  
 

5.5 Att vara manlig folkbibliotekarie 
I detta delkapitel redovisar vi våra informanters upplevelser om hur det är att vara 
manlig bibliotekarie. Vi redovisar för upplevelser de fått av bl.a. omgivningen, om 
informanterna kan påverka sin arbetssituation men även hur de upplever vad kollegorna 
tycker m.m. 
 
Antons filial ligger i en invandrartät ort där många kulturer är manligt dominerande 
(männen bestämmer i familjen o.s.v.). Han upplever därför att det kan vara bra att vara 
manlig bibliotekarie, då det kan behövas en manlig förebild där. Anton upplever att han 
får mer respekt på grund av att han är man. Han tycker också att en vettig 
könsfördelning är viktig på biblioteken. En nackdel Anton upplever med att vara manlig 
bibliotekarie är att han måste kämpa mot fördomar, om just manliga bibliotekarier. En 
annan nackdel är att han känner av är att han inte känner sig ”hemma” som bibliotekarie 
på grund av kvinnodominansen. Anton säger att han ibland tvekar inför den egna 
kompetensen, men han säger också att han kan påverka sin arbetssituation. På sitt 
nuvarande arbete känner sig Anton väl bemött, men på sin tidigare arbetsplats där det 
var väldigt stor kvinnodominans, kunde han känna att kollegorna kunde vara väldigt 
”jäkliga”. Vilket Anton upplevde som jobbigt. Anton säger att ibland kan han känna att 
det kan vara en fördel att vara i minoritet på arbetsplatsen och då bli positivt 
särbehandlad. Anton tror att kollegorna tycker det är bra med en jämn könsfördelning på 
arbetsplatsen. Anton tror att kollegorna tycker det är bra om låntagarna bemöts av både 
manliga och kvinnliga bibliotekarier. Anton tror dock att män och kvinnor ser lite olika 
på saker och ting beroende på vilken könstillhörighet bibliotekarien har. Anton berättar 
för oss att många av de människor som han växte upp med var väldigt förvånade när 
han berättade att han skulle bli bibliotekarie. Han tror att många inte kunde förstå varför 
han blev bibliotekarie. Anton upplever det även som om många har förutfattade 
meningar om jobbet. Under sitt tidigare jobb som bibliotekarie kändes det jobbigt att 
erkänna att han var bibliotekarie berättar Anton. Men nu upplever han att det är lättare 
att erkänna vad han jobbar med och känner sig stolt över sitt yrke. Däremot upplever 
Anton att omgivningen förväntar sig vissa saker om hur man är när man har ett visst 
arbete. 
 
Björn känner sig uppmärksammad för att han är en man. Han upplever att ungdomarna 
tycker det är kul att bemötas av en manlig bibliotekarie. Han känner även att högljudda 
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ungdomar och barn lyssnar mer på honom än de andra bibliotekarierna som är kvinnor, 
Björn tror att det antagligen är för att han är man, ny på orten och relativt ung. Han tror 
även att han har det lättare att fånga tonårspojkars intresse för bibliotek än vad hans 
kollegor kan. En nackdel tror Björn däremot med att vara man är att kunna fånga 
flickornas intresse. Björn säger även att han kan tveka inför den egna kompetens då han 
känner att han saknar erfarenhet inom vissa områden. Han berättar dock att han aldrig 
hamnat i en situation där han känt att han inte klarar av en uppgift. Björn säger också att 
han känner att han alltid har fått stöd av sina kollegor. Han tycker också att han kan 
påverka sin arbetssituation. Björn upplever att bibliotekschefen ofta jämför honom med 
chefens söner. Vilket Björn tycker gör deras relation till en kompisrelation. Men han vet 
inte om det är för att han är man. Björn tror att hans kollegor upplever det som om det 
har betydelse för låntagarna att bemötas antingen av en manlig eller kvinnlig 
bibliotekarie. Han har hört sina kollegor prata om att de tror att han har det lättare dels 
för att han är man och dels för att han är ung. Han säger även att låntagare som är tjejer 
tycker det är spännande med en manlig bibliotekarie, medan de låntagare som är killar 
tycker det är tufft. Björn säger att han kommer från en arbetarfamilj som tycker att han 
har gjort en klassvandring uppåt. Björn ser sig inte som en arbetare utan om som en 
akademiker. Han upplever det som att omgivningen tycker att han passar bra som 
bibliotekarie. Men hans målgrupp (Björn är barn- och ungdomsbibliotekarie) kan ibland 
fråga varför han blivit bibliotekarie. Han försöker då förklara varför han valt detta jobb, 
han försöker utifrån samhällets statusnormer beskriva bibliotekarieyrket. Björn anser att 
han tjänar mycket pengar, har en lugn arbetsplats och får arbeta med barn och 
ungdomar.  
 
Carl upplever att manliga bibliotekarier är något ovanligt. Han tror att vissa möten med 
låntagarna kan bli annorlunda om personen i fråga är manlig eller kvinnlig bibliotekarie. 
Carl upplever vid biblioteksmöten att män har en tendens att höja rösten så att 
människor lyssnar på dem. Detta är dock något som han skäms över när han kommer på 
sig själv med att göra detta. Carl upplever det som om han ”låter lite mer” får han det 
lättare att få gehör. Detta anser han beror på könstillhörigheten, att det är ”koder vi bär 
med oss”. Carl upplever detta som en fördel. Han påpekar dock att han som man måste 
tänka på detta så att sådana situationer inte uppstår. Carl anser också att män har ett 
ansvar att se till att dessa situationer inte uppstår. Inom yrkesområdet anser Carl att 
finns förväntningar på honom som manlig bibliotekarie, att han skulle klara av tekniska 
problem snarare än att han skall vara barnbibliotekarie. Carl upplever att detta beror på 
att han är man. När Carl var ny på orten och ny på arbetet som barnbibliotekarie 
upplevde han att låntagarna (i detta fall föräldrar) istället för att vända sig till honom 
gick till kvinnliga bibliotekarier på biblioteket. När Carl är på BVC 
(Barnavårdscentralen) och pratar om barnböcker med nyblivna mammor, upplever han 
att BVC sköterskorna tycker det är underligt med en manlig bibliotekarie som kommer 
och bokpratar. I början berättar Carl att han kände att det var som en ”sluten 
kvinnovärld han var tvungen att stånga sig in i”. Men han tror däremot inte att de 
nyblivna mammorna tycker det är/var underligt med en manlig bibliotekarie som 
bokpratar om böcker. Carl anser att han tvekar inför den egna kompetensen. Han säger 
att vissa bitar i arbetat klarar han av, att han är duktig på det. Inom andra områden är 
han medveten om att han måste jobba med, och där måste han söka hjälp. Carl tycker att 
man måste få utbildning så att man har möjlighet att även på det området få djupare 
kunskap. Carl säger att en orsak till han tvekar ibland är den brist på tid som krävs för 
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att sätta sig in i vissa områden inom bibliotekarieyrket. Han säger även att han känner 
att han har ”stora möjligheter” till att påverka sin arbetssituation. Han tror att en 
anledning till det beror på att han arbetat länge på sin nuvarande arbetsplats. Carl 
berättar att när barnbibliotekarier har möten är han nästan alltid ensam man, vilket han 
upplever som jobbigt. Han kände under dessa möten att de andra barnbibliotekarierna 
undrade ”lilla vän, ska du verkligen vara här?”. Gentemot andra barnbib liotekarier vill 
Carl vara ”lite bättre än de, kunna ännu lite mer” än dem, och helst inte fråga dem om 
hjälp. Han känner att han vill visa att han kan, och är ett snäpp bättre än dem. Carl 
berättar att han inte upplever att kollegorna tror att det har betydelse för låntagarna att 
de bemöts av en kvinnlig eller manlig bibliotekarie. I början av yrkesperioden fick Carl 
hela tiden hävda att han var barnbibliotekarie, vilket han trodde att hans omgivning 
tyckte var lite underligt. Idag klär sig Carl medvetet i kavaj, detta för att han inte vill 
komma in i ”koftbibliotekarienischen”. (Detta trots att han köpte sin första kofta som 
bibliotekarie.) Carl upplever det nu som om hans omgivning nu har förstått att han är 
”en tämligen duktig” barnbibliotekarie, men han anser att det har varit en väg dit. Det 
var dock som barnbibliotekarie och inte som manlig bibliotekarie. 
 
David tycker inte att hans könstillhörighet påverkar honom i sitt arbete. Inte heller anser 
han att det är/finns några skillnader i att var man eller kvinna inom yrkesområdet. David 
säger att han inte tvekar inför den egna kompetensen. Han säger dock att han vet om 
sina begränsningar, och han tvekar inte på att be andra bibliotekarier om hjälp om det 
skulle behövas i vissa situationer. David tycker att han kan påverka sin arbetssituation. 
David säger också att han inte har fått några reaktioner på att han är manlig bibliotekarie 
av någon kollega. Han tror även att kollegorna anser att det har betydelse för låntagarna 
att bemötas av en manlig eller kvinnlig bibliotekarie. Men David kan inte förklara på 
vilket sätt det har betydelse. David tror att omgivningen ser på honom med respekt, men 
också att de ser på honom som en tönt. David relaterar till ”Sally”, tv-serien som gick 
på tv för ett par år sedan. David tycker att detta ger en bra bild på hur hans omgivning 
ser på honom som bibliotekarie men också hur allmänheten ser på bibliotekarier 
generellt. 
 
Egon säger att det möjligtvis kan vara bra att vara man då det är mycket lyftande, 
bärande och kånkande. När Egon var chef tvekade han inför den egna kompetensen då 
det gällde ekonomi, att ligga före och läsa av utvecklingen inom biblioteksvärlden. Nu 
kan han tveka då det gäller IT-frågor. Han känner dock att han i högsta grad kan 
påverka sinarbetssituation. Egon kan inte komma ihåg att han har fått några reaktioner 
på att han är manlig bibliotekarie, mer än att det allmänt har sagts att det skulle vara bra 
om det var fler män på arbetsplatsen. När det är bus på biblioteket kan det hända att han 
får rycka in, vilket Egon tror kan ha med han är man. Egon tycker inte det verkar som 
om kollegorna tror att det har betydelse för låntagarna att bemötas av en manlig eller 
kvinnlig bibliotekarie. Frågan om hur omgivningen ser på Egon utifrån hans yrke 
svarade han att han inte har någon åsikt. 
 
Emil tycker att det är en fördel att vara man inom sitt yrke, då det är brist på män inom 
bibliotekarieyrket. Emil kan inte se några nackdelar med att vara man inom 
yrkesområdet. Han tycker inte att könsfördelningen är bra inom bibliotekarieyrket. Emil 
har jobbat på arbetsplatser där det varit mansdominerat och tycker inte att det är en lika 
bra arbetsplats. Emil tycker att det sociala saknas på dem. Han säger att han tvekar för 
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den egna kompetensen ibland, men säger att det har att göra med att han är ny på sin 
nuvarande arbetsplats. Han säger att det är övergående. Emil tycker att han kan påverka 
sin arbetssituation. Har han för mycket att göra kan han be en kollega att hjälpa till. Han 
säger att som akademiker kan man påverka sin arbetssituation. Emil har fått positiva 
reaktioner på att han är manlig bibliotekarie. Han berättar att han vet att några av de 
kvinnliga kollegorna tycker att det är skillnad för låntagarna att bemötas av en manlig 
eller en kvinnlig bibliotekarie. Det finns de användare som enbart vill prata med en 
manlig bibliotekarie. Emil upplever att de i omgivningen som inte vet så mycket om 
bibliotekarier, tror att bibliotekarier är kufar. Han tror även att de tycker att 
bibliotekarier och psykologer är lite av samma sak, att de är konstiga människor som 
läser mycket. 
 
Fredrik känner att ju längre han har arbetat som bibliotekarie så får de manliga 
bibliotekarierna mer respekt. Eftersom de är så få ses det mer upp till killarna. Han 
tycker särskilt att äldre och utländska låntagare är glada att se en manlig bibliotekarie. 
Fredrik känner även att män oftare kommer fram till honom och pratar, vilket han tror 
har med att man pratar mer ”samma språk”.  Fredrik tror dock att det är samma sak med 
kvinnor, att de hellre pratar med en kvinnlig bibliotekarie.  Han tror även att män har det 
lite mer lättsamt. Fredrik tvekar ibland för den egna kompetensen, speciellt om han är 
stressad. Pressen att vara uppdaterad hela tiden påverkar också, vilket gör att Fredrik 
kan känna sig stressad på sin fritid att hålla sig uppdaterad. Han hävdar att det finns 
områden han inte har en aning om, och måste då böja sig inför låntagaren och erkänna 
att han inte vet. Fredrik säger att han kan påverka sin arbetssituation, speciellt på ”sin” 
filial. Fredrik berättar att kollegorna kan skoja med honom och säga att han ligger bättre 
till hos chefen, eftersom han är ensam man. Men han tror inte att det i övrigt spelar 
någon roll. Han tycker mest att det är kul att ha en manlig kollega. Fredrik har hört 
kollegor säga att det är skillnad på bemötandet av användarna mellan kvinnliga och 
manliga bibliotekarier. Han tror även att det finns två olika språk, manligt och kvinnligt 
språk. Ofta vänder sig ledaren för en barngrupp till en kvinna säger han och upplever att 
de tror att kvinnor har lättare för den pedagogiska delen, så som att visa biblioteket 
m.m. Fredrik tror att omgivningen ser olika på honom utifrån hans yrke. Vana 
biblioteksbesökare tror han tycker nog att det är lite spännande med en manlig 
bibliotekarie, men säger även att det finns otroligt mycket fördomar. Fredrik berättar om 
barn som säger saker och menar på att det märks vad barnen får höra av sina föräldrar 
om vad de anser om bibliotek. Fredrik tror det hänger på okunskap, biblioteken har 
förändrats otroligt mycket säger han. 
 
Gabriel tycker inte att det är någon större skillnad mellan att vara manlig eller kvinnlig 
bibliotekarie. Han upplever att det är människan som gäller och inte om man är man 
eller kvinna. Gabriel tror att mycket har med personligheten att göra, och det märker 
man om man jobbat på några olika ställen tycker han. Men han tror att det kan bli ett 
annat svar på denna fråga om man ställde den till en kvinnlig bibliotekarie. Gabriel 
tycker att han tvekar mindre och mindre för den egna kompetensen med åren. Han 
tycker att han är medveten om sina svagheter och försöker förbättra dem hela tiden. Han 
känner även att han kan påverka sin arbetssituation. Gabriel säger att de ofta har möten 
där de pratar om det och eftersom det är en så liten arbetsplats är det lätt att prata med 
dem som är ansvariga. Gabriel känner att han alltid kan ta upp saker om det finns ett 
problem och diskutera fram en lösning. Gabriel har inte fått någon reaktion på att han är 
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manlig bibliotekarie av någon kollega mer än när de pratar om varför de har gjort sina 
yrkesval och andra val i sitt liv. Han tror inte och hoppas att kollegorna inte tror att det 
har någon betydelse för låntagarna att bemötas av en manlig eller kvinnlig bibliotekarie. 
Gabriel tycker inte att det är sådant som de pratar om på hans arbetsplats. Gabriel tycker 
det är svårt att svara på hur andra uppfattar honom som bibliotekarie. Han tror inte så 
många reflekterar över att han är manlig bibliotekarie. Han tror det börjar bli så vanligt, 
och att även kvinnor kan söka sig till mansdominerande yrken och tvärtom. 
 

5.5.1 Sammanfattning av att vara manlig bibliotekarie 
Ingen av informanterna tycker att det är diskriminerande att vara manlig bibliotekarie, 
men några nackdelar finns som informanterna talar om. Två av informanterna 95 tycker 
inte att det har någon större betydelse vilken könstillhörighet de har som bibliotekarie, 
och en av dem96 menar att det har med personligheten att göra. Två informanter97 
upplever att det behövs manliga förebilder inom bibliotekarieyrket, speciellt inom 
invandrartäta orter upplever den ene av dem och den andre upplever även att äldre 
verkar uppskatta att det finns manliga bibliotekarier. En av informanterna 98 upplever 
också att användarna tycker det är kul att bemötas av en manlig bibliotekarie, speciellt 
ungdomar. Det finns förväntningar på manliga bibliotekarier upplever en informant.99 
På grund av att de är män ska de klara av tekniska problem, snarare än att vara 
barnbibliotekarie. De nackdelar som finns med att vara manlig bibliotekarie är att de 
måste kämpa mot fördomar, medan en fördel är att de har det lättare att fånga 
tonårspojkars intressen på biblioteken. De flesta informanter100 upplever att kollegorna 
inte tror det har betydelse för låntagarna att bemötas av en manlig eller kvinnlig 
bibliotekarie. 
 

5.6 Vad är status? 
I detta delkapitel presenterar vi vad våra informanter personligen tycker är status. Vi 
ställde frågan ganska öppen, ”Vad innebär status för dig?”. Några av informanterna 
svarade utifrån sitt yrke, bibliotekarie, medan några svarade utifrån ordet och dess 
betydelse. Vi valde att ha med en fråga som behandlar ordet status då det senare kom en 
följdfråga om arbetsuppgifterna har samma status. Vi ville därför ta reda på vad våra 
informanter ansåg vara status och på så sätt få en inblick varför de tycker att 
arbetsuppgifterna har samma status eller inte. Frågan om arbetsuppgifternas status 
redovisas i nästa delkapitel.  
 
Det första man kommer att tänka på angående status är prylar som man förknippar med 
status säger Fredrik, så som pengar och att kunna röra sig fritt. Inom sitt eget yrke 
tycker han att status är att man får respekt för det man gör och även lönemässigt: en lön 
som man är nöjd med. Egon tycker att status är när man trivs och mår bra. Emil säger 
att han aldrig använder ordet status. Men när han tänker på det är det för honom att man 
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är integrerad i samhället. Att man har ett jobb att gå till och arbeta. För Emil är status att 
ha ett jobb som han trivs med. För David betyder inte status speciellt mycket. Det är i 
alla fall vad han vill tro. David tycker dock att status innebär att man har en hög 
inkomst. Han tycker också att bibliotekarieyrket inte har speciellt hög status i samhället. 
Carl tycker att status är när barnen han ”har att göra med” kommer till biblioteket för att 
hälsa på honom och inte bara låna böcker. Carl tycker inte han är beroende av status och 
behöver inte hävda sig med bilar eller andra liknande statussymboler. Carl känner att det 
är viktigare att folk i hans omgivning tycker att han är en bra och kunnig bibliotekarie 
och inte bara är trevlig.  
 
Status innebär för Björn så som samhället definierar status: fin bil, fin flickvän, välbetalt 
arbete. Men Björn tycker även att status är att ha en glad flickvän och att han sover gott 
om kvällarna. Björn påstår att om han velat ha ett statusjobb, hade han inte valt att jobba 
som bibliotekarie. Anton tycker att status innebär ett jobb som är bra betalt och 
respektingivande. Anton ser inte bibliotekarieyrket som ett jobb med hög status, men 
säger att han har stor respekt för sitt jobb. Anton tycker dock att status är mycket vad 
andra tycker och tänker. Han har en förhoppning om att bibliotekarieyrket mycket väl 
kan få högre status, men poängterar att det är lång väg dit. Gabriel säger att om man är 
intresserad av status kanske man inte ska jobba som bibliotekarie. Han säger att många 
tror att status är att tjäna mycket pengar, men tillägger att det gör man inte som 
bibliotekarie, utan att man får lägga in andra meningar i ordet status. Gabriel tycker inte 
att status är så viktigt, han tycker inte man behöver rankas högt i samhället. Men 
Gabriel tycker det är självklart att bibliotekarieyrket ska ha högre lön. 
 

5.6.1 Sammanfattning av vad är status 
De flesta informanter101 definierar ordet status till att man ska ha hög inkomst, och 
några informanter102 tycker också att det innebär att få respekt för sitt arbete. Två 
informanter103 anser att status innebär att man mår bra och trivs på sitt arbete.  Två 
andra informanter104 tycker status inte betyder något speciellt eller anser inte att han är 
beroende av status. En informant 105 har sin egen definition av vad status är och tycker 
att status är när barnen han ”har att göra med” kommer och pratar med honom utan att 
de lånar något. Han säger att det är viktigare att omgivningen tycker han är en bra och 
kunnig bibliotekarie och inte bara trevlig.  
 
Två informanter106 tycker inte att bibliotekarieyrket har hög status, men en av dem107 
tror att yrket kommer få högre status men det är lång väg dit. En annan informant 108 
säger att självklart ska bibliotekarier ha högre lön. 
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5.7 Arbetsuppgifternas status  
Nedan kommer vi att gå igenom hur informanterna upplever arbetsuppgifternas status 
samt hur dessa arbetsuppgifter uppdelas på informanternas bibliotek. 
 
Anton talar mer om att skapa en lagkänsla, än om att arbetsuppgifterna har samma 
status. Han säger även att arbetsuppgifterna är uppdelade efter utbildning. 
Bibliotekarierna har sina arbetsuppgifter och assistenterna har sina, annars skiljer de inte 
så mycket på arbetsuppgifterna, på gott och ont säger Anton. Men han tycker att den 
stora skillnaden är lönen. I Björns ögon har arbetsuppgifterna samma status. Han säger 
också att arbetsuppgifterna är uppdelade mellan dem, att de har sina ansvarsområden 
men att de delar på arbetet vid informationsdisken, fjärrlån osv. Carl tycker att det är 
skillnad i statusen mellan bibliotekarier och assistenter, både gällande lön och ansvar. 
Han tycker att som barnbibliotekarie måste man alltid hävda sig. Carl upplever det 
också som att han måste hojta ganska mycket för sina frågor, men tycker ändå att 
barnfrågor varit prioriterade på hans bibliotek. Han tycker dock att barnavdelningen 
konkurrerar med de övriga avdelningarna på biblioteket gällande pengar. Carl säger 
även att alla på biblioteket har sitt ansvarsområde, men att de delar det med någon 
annan. David tycker att hans ansvarsområde är mer avancerat än de andra 
bibliotekariernas ansvarsområden. Vilket han tycker ger honom mer status än vad de i 
övriga personalen har.  David säger också att arbetsuppgifterna är uppdelade efter hur 
deras intressen ser ut. David har till exempel mer intresse av data och har därför fått 
data som sitt ansvarsområde.  
 
Emil tycker att arbetsuppgifterna inte kan ha samma status eftersom assistenterna inte 
får göra samma saker som bibliotekarierna. Han berättar att det görs skillnad på om man 
är bibliotekarie eller assistent, men säger också att chefen tycker att de ska kunna göra 
olika saker. De kan till exempel ge en kollega en uppgift om dem känner att de har för 
mycket att göra. Emil säger även att i informationsdisken får exempelvis inte 
assistenterna stå utan det är bibliotekariernas uppgift. Egon tycker däremot att 
arbetsuppgifterna har i stort sett samma status. På hans arbetsplats jobbar de i arbetslag 
som har olika arbetsområden inom biblioteket. 
 
Fredrik tycker att arbetsuppgifterna på hans arbetsplats är ganska uppdelade mellan 
bibliotekarier och assistenter. Mellan bibliotekarierna skall det inte finnas några 
skillnader i de tilldelade arbetsuppgifternas status, men att filialföreståndaren måste ha 
lika mycket att säga till om som den som har ansvar på biblioteket. Han anser att detta 
är något som inte existerar och att det ändå finns ”en osynlig trappa” i biblioteket. 
Fredrik tycker att biblioteket är en ”ganska platt organisation”, med en chef och att de 
anställda under denna är ganska jämställda. Arbetsuppgifterna är indelade efter 
avdelningarna i biblioteket, en bibliotekarie är ansvarig för fackavdelningen, en annan 
bibliotekarie är ansvarig för skönlitteraturen osv. Assistenterna på Fredriks arbetsplats 
står främst i receptionen, då oftast två och två, dessutom får assistenterna göra underhåll 
av medierna, som exempelvis inplastning av böcker. Gabriel tycker att 
arbetsuppgifterna på hans arbetsplats har samma status, han tycker även att 
arbetsuppgifterna är uppdelade mellan de anställda på biblioteket och att dessa inte 
ändras så mycket. Dessutom finns det bibliotekarier som har huvudansvar för olika 
delar på biblioteket.           
 



 36 

5.7.1 Sammanfattning av arbetsuppgifternas status 
Tre av informanterna 109 tycker att det är samma status på arbetsuppgifterna medan fyra 
informanter110 inte tycker det är samma status. En informant 111pratar mer om att de 
skapar lagkänsla än att tänka på om arbetsuppgifterna har samma status. Det som några 
informanter112 menar skiljer sig i status är att bibliotekarier och assistenter inte gör 
samma saker, medan en informant 113 säger att det skiljer genom vilken utbildning de 
har. Fem informanter114 berättar även att arbetsuppgifterna är uppdelade i ansvars 
områden. Men ingen tycker att det är skillnad på manliga och kvinnliga arbetsuppgifter. 
 

5.8 Manliga folkbibliotekarier och bibliotekets användare 
I detta delkapitel presenterar vi våra informanters möten med bibliotekets användare.  
Hur och om användarna har reagerat på att vår informant är en manlig bibliotekarie. Vi 
tar även upp om vad informanterna tror om det har betydelse för användarna att bemötas 
av en manlig eller kvinnlig bibliotekarie. Dessutom kommer vi även att presentera vad 
våra manliga bibliotekarier tror att deras kollegor anser, om det har betydelse för 
användarna att bemötas av en man eller kvinna.  

 
Anton anser att han har fått en del reaktioner på grund av att han är man, men kan inte 
vid intervju tillfället erinra sig om hur detta reaktioner har varit. Men Anton anser dock 
de flesta reaktioner på att han är manlig bibliotekarie har han fått utanför biblioteket och 
inte utav bibliotekets användare. Anton känner att han ibland kan få mer respekt än sina 
kvinnliga kollegor, men tror att detta kan delvis bero på att han är filialchef. Han tror 
inte det finns någon synbar betydelse för användarna om bibliotekarien är en man eller 
en kvinna. Däremot anser Anton att det finns en skillnad på bemötande bland 
bibliotekarierna, men att detta inte enbart beror på bibliotekariens könstillhörighet utan i 
stället även beror på personligheten. Anton anser att det är viktigt med ett bibliotek där 
det jobbar både manliga och kvinnliga bibliotekarier, och han tror inte att någon 
användare väntar tills den manliga bibliotekarien är ledig för att be denna om hjälp, 
detsamma gäller även för de kvinnliga bibliotekarierna. Anton tror att hans kollegor 
anser att det inte har någon betydelse att bemötas av en kvinnlig eller manlig 
bibliotekarie, samt att det är bra om de kan bemötas av båda könen.  
 
Björn anser att han bara fått positiva reaktioner av bibliotekets användare över att han är 
manlig bibliotekarie. Han anser att han har fått positiva reaktioner delvis på grund av att 
han är ny på orten men även delvis på grund av att han är man. Björn tror inte att det har 
någon betydelse för låntagarna att bemötas av en man eller kvinna på biblioteket. Han 
säger att detta vill han i alla fall inte tro, utan han tror att referenssamtalet sker med den 
bibliotekarie som användaren anser bäst veta vad hon/han söker. Björn tycker att det är 
skillnad på hur manliga och kvinnliga bibliotekarier bemöter bibliotekets användare, 
man att detta inte har att göra med könstillhörigheten utan att det är bibliotekariens 
personlighet som styr bemötandet. Björn tror att hans kollegor upplever det som att det 
                                                 
109 Björn, Egon, Gabriel. 
110 Carl, David, Emil, Fredrik. 
111 Anton. 
112 Carl, Emil, Fredrik. 
113 Anton. 
114 Björn, Carl, David, Egon, Gabriel. 
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har betydelse för användarna att bemötas av antigen en kvinnlig eller en manlig 
bibliotekarie. Björns kollegor tycker att han har lättare att bemöta vissa användare än 
vad kollegorna har, detta delvis beroende på att han är ensam man på biblioteket och 
dels för att han är ung. Björn anser att de användarna som är ”tjejer tycker det är 
intressant med en manlig bibliotekarie, medan de låntagare som är killar tycker att det är 
tufft”.  
 
I början när vår informant Carl började arbeta som bibliotekarie upplevde han att 
användarna i första hand vände sig till de kvinnliga bibliotekarierna på biblioteket. 
Utöver detta anser Carl att han inte har fått några mer reaktioner på att han är manlig 
bibliotekarie. Dock trodde Carl för ett par år sedan då det var flera uppmärksammade 
pedofilfall i Sverige inom barnomsorgen att användarna skulle ifrågasätta hans roll som 
barnbibliotekarie, men någon reaktion av detta uppstod aldrig anser han. Carl har inte 
upplevt några negativa reaktioner utöver när han började arbeta, men han har heller inte 
upplevt att någon användare har sagt att de tycker att det är trevligt med en manlig 
bibliotekarie. Carl tror inte att det har någon större betydelse för användarna att bemötas 
av en manlig eller kvinnlig bibliotekarie. Dock anser han att det har betydelse för 
manliga invandrare, speciellt för de unga männen och pojkarna, samt även för de 
alkoholiserade personer som vistas på biblioteket. Carl anser att dessa invandrarpojkar 
och alkoholiserade personer lyssnar bättre på honom än vad de gör på hans kvinnliga 
kollegor. I dessa situationer anser Carl att han har en fördel av att vara man. Denna 
fördel kopplar han ihop med att män generellt har lättare att höja rösten än vad kvinnor 
har. Carl tror inte att det är någon skillnad på den manlige respektive den kvinnliga 
bibliotekariens bemötande av användarna. Han anser i stället att mötet med användarna 
beror på den kultur som råder på biblioteket. De reaktioner Carl har fått av sina kollegor 
inom yrket uppstår vid barnbiblioteksmöten där han nästan alltid är ensam man, något 
som han upplever som jobbigt. Vid dessa möten upplever Carl att de andra kvinnliga 
barnbibliotekarierna tittar på honom med en blick som säger ”lilla vän, skall du 
verkligen vara här?”. Detta gäller vid möten med andra barnbibliotekarier från andra 
bibliotek och inte av de barnbibliotekarier som jobbar vid samma bibliotek som Carl. 
Vid dessa reaktioner som Carl upplever känner han att han vill ”vara lite bättre än dem, 
och kunna lite mer än dem” och helst inte fråga dem om hjälp. Han anser att han vill 
visa att han kan, och är lite bättre än dem. Carl upplever inte att hans kollegor tror att 
det har någon betydelse för bibliotekets användare att bemötas av en manlig eller 
kvinnlig bibliotekarie.  
 
David anser att han har fått enbart positiva reaktioner på att han är en manlig 
bibliotekarie. Han har varit med om tillfällen då det kommit användare till bibliotekets 
informationsdisk, där en kvinnlig bibliotekarie stått, och frågat efter en bibliotekarie. 
David tror att användarna upplever det positivt med manliga bibliotekarier på bibliotek. 
Dessutom anser han att användarna tar en manlig bibliotekarie mer på allvar än vad de 
gör med en kvinnlig bibliotekarie. Detta tror informanten är en attityd som finns hos 
människor i samhället. Denna och liknade åsikter måste ändras anser David. Han tror att 
det finns skillnader på kvinnliga och manliga bibliotekariers bemötande av användarna. 
Han tror att manliga bibliotekarier är mer raka i sina svar till användarna. David ger 
följande exempel: om en användare vill ha mer information om ett ämne, men det finns 
inte mer information att få tag på, säger den manliga bibliotekarien ”nej, det finns ingen 
mer information om det här”. Medan den kvinnliga bibliotekarien säger ”nej, jag tror 
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inte att det finns mer information om det här”. David tror att kollegorna anser att de har 
betydelse för användarna att bemötas av en manlig eller kvinnlig bibliotekarie, men han 
kan inte förklara på vilket sätt han upplever detta. Han anser att han inte har fått några 
reaktioner på att han är manlig bibliotekarie av någon kollega.   
 
Den negativa reaktion som Egon minns bäst är den gång då han gick förbi två äldre 
damer på biblioteket som kommenterade att ”de unga männen får ta vad som helst för 
arbete nu för tiden”. Detta upplevde Egon som negativt, då han hade studerat i flera år 
för att bli bibliotekarie. Han tror att det kan ha betydelse för användarna att bemötas av 
en manlig eller kvinnlig bibliotekarie, men att detta beror på frågans art. Egon tror inte 
att det har någon allmän betydelse för användarna att bemötas av en kvinnlig eller 
manlig bibliotekarie. Han tror att det har att göra med hur dagsformen är, än om 
bibliotekarien är en man eller kvinna. Egon kan inte påminna sig om han har fått några 
reaktioner på att han är manlig bibliotekarie av någon kollega, mer än att de sagt allmänt 
att det skulle vara bra med fler män på arbetsplatsen. När det förkommer bus av 
bibliotekets yngre användare brukar det vara Egon som får rycka in, vilket han tror kan 
ha att göra med att han är man. Dock upplever han det som att hans kollegor inte anser 
att det har någon betydelse för användarna att bemötas av en man eller kvinna som 
bibliotekarie.  
 
Emil har inte fått några reaktioner på att han är en manlig bibliotekarie på hans 
nuvarande arbetsplats. Men på det förra biblioteket han arbetade på kunde det komma 
fram personer, oftast, män som helst ville prata med en man. Emil var den ende manliga 
bibliotekarien där, dessutom var han sommarjobbare, men många trodde att han var den 
nya chefen. Han tycker att det uppenbarligen är vissa användare som tycker att det är 
skillnad på att bemötas av en manlig eller en kvinnlig bibliotekarie. Emil tror dock inte 
att det är skillnad på manliga och kvinnliga bibliotekaries bemötande av användarna, 
utan tror i stället att det har att göra med personligheten. Emil tycker att hans kvinnliga 
kollegor anser att det är skillnad för användarna att bemötas av en man eller kvinna i 
biblioteket, speciellt då det finns användare som enbart vill prata med en manlig 
bibliotekarie.  
 
Fredrik har enbart fått positiva reaktioner på att han är en manlig bibliotekarie. Han 
tycker att det roligt när det kommer in unga killar på biblioteket och de ser att det är 
tillåtet att vara kille och vara på bibliotek samt att läsa. Fredrik tycker att det egentligen 
inte skall ha någon betydelse om användaren bemöts av en manlig eller kvinnlig 
bibliotekarie, men han anser att det gör det och att detta beror på fördomar. Exempelvis 
att män skall vara bättre på att söka på Internet och att kvinnor är mer pedagogiska. 
Detta upplever Fredrik särskilt när det kommer äldre kvinnor till biblioteket. Han tror 
att den manliga och kvinnliga bibliotekarien bemöter användarna ganska lika. Dock har 
han hört att hans kollegor tycker att det är skillnad på kvinnliga och manliga 
bibliotekarier. Fredrik tror att det finns två olika ”språk”, ett manligt och ett kvinnligt. 
Detta anser han speglas när en ledare för en barngrupp vänder sig till en kvinnlig 
bibliotekarie istället för till den manliga. Detta upplever Fredrik beror på att 
gruppledaren tror att kvinnor är duktigare på det pedagogiska arbetet. 
 
Gabriel har nästan aldrig fått någon reaktion på att han är manlig bibliotekarie av någon 
av bibliotekets användare. Han tycker att de flesta användarna ”har godtagit det” och 
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han kan inte påminna sig om eller när han fått en reaktion av någon användare. Gabriel 
tror inte att det har någon betydelse för användarna att bemötas av en manlig eller 
kvinnlig bibliotekarie, utan han tror att det har med personligheten att göra. Han anser 
att om en biblioteksanvändare blir bra bemött av en bibliotekarie går användaren 
tillbaka till den personen nästa gång utan att bry sig om att det är en man eller kvinna. 
Gabriel har aldrig resonerat eller ens tänkt på om det skulle vara skillnad på att vara 
man eller kvinna inom yrket, och därför tror han inte att det finns någon skillnad i den 
kvinnliga och manliga bibliotekariens bemötande av användarna. Inte heller tror (och 
hoppas) Gabriel inte att hans kollegor upplever det som om det har betydelse för 
bibliotekets användare att bemötas av en man eller en kvinna på biblioteket.    
 

5.8.1 Sammanfattning av manliga bibliotekarier och bibliotekets 
användare 
De flesta informanter115 har fått reaktioner på att de är manliga bibliotekarier av 
bibliotekets låntagare. Tre 116 har upplevt positiva reaktioner medan en117 har upplevt 
negativa reaktioner. De reaktioner som de upplevt, är bland annat att de är män, någon 
säger att det kan bero på att han är filialchef, en annan att han är ny på orten. Någon tror 
att användarna tar manliga bibliotekarier mer på allvar. En informant tror att användarna 
tycker de är positivt med manliga bibliotekarier på bibliotek, medan en annan tycker att 
det är roligt när unga killar upplever att det är okey att vara kille på biblioteket och att 
läsa. 
 
En informant118 har inte upplevt att han fått någon reaktion över huvud taget på sin 
nuvarande arbetsplats. På en tidigare arbetsplats upplevde han att, oftast män, kunde gå 
fram till informationsdisken och be den kvinnliga bibliotekarien om att få prata med en 
manlig bibliotekarie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Anton, Björn, Carl, David, Egon, Fredrik, Gabriel. 
116 Björn, David, Fredrik. 
117 Egon. 
118 Emil. 
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyserar och diskuterar vi vår empiri med vårt teoriavsnitt utifrån våra 
frågeställningar. Därefter följer en sammanfattning av våra slutsatser. Vi vill även 
poängtera  att det finns en viss skillnad i kvantitet utifrån frågeställningarna, men detta 
faller sig naturligt då första frågan behandlar det största området av vår empiri och 
därmed analys och diskussion. 
 

6.1 Hur upplever manliga folkbibliotekarier att det är att vara 
man i ett kvinnodominerat yrke? 
I detta avsnitt diskuterar vi och drar slutsatser utifrån vår första frågeställning. Vi har 
delat upp frågeställningen i underrubriker för att lätt kunna följa upp de olika delarna vi 
valt att undersöka. Vi har även använt underrubriker (kap.6.1.6-6.1.8) som återfinns i en 
av våra teorier, The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the ´Female´ 
Professions (kap. 3.1-3-1-3). 
 

6.1.1 Få män inom bibliotekarieyrket 
I stort kan vi inte se att de manliga bibliotekarierna upplever något negativt som är 
avgörande att inte söka sig till bibliotekarieyrket. Trots detta är det få män som söker 
sig till detta yrke. Det fick vi erfara då vi sökte efter manliga bibliotekarier som ville 
ställa upp på våra intervjuer. Flera av de bibliotek vi kontaktade hade nämligen ingen 
manlig bibliotekarie, och om de fanns ville de inte ställa upp på intervju. Eftersom vi 
undrade om informanterna tänkte eller blev påverkade av kvinnodominansen inom 
bibliotekarieyrket när de bestämde sig för att bli bibliotekarier kom vi underfund med 
att det fanns de som noterat att det var en skev fördelning mellan kvinnor och män inom 
yrket. Men ingen av dem lät sig påverkas i någon större utsträckning. En informant 
uttryckte att man söker sig till yrket för att man är intresserad av det. En annan tycker 
dock det är jobbigt att vara ensam manlig barnbibliotekarie som går på möten med 
barnbibliotekarier. Detta då han upplever att de undrar ”lilla vän, ska du verkligen vara 
här?”. Han vill då vara ”lite bättre än de, kunna lite mer”. Här kan vi skönja något som 
brukar kunna utläsas om hur kvinnor upplever det är att arbeta i ett mansdominerat yrke. 
Nämligen att de upplever att de måste vara bättre än sina manliga kollegor för att uppnå 
samma status och lönenivå.  
 
Våra informanter var medvetna om att de inte skulle bli högavlönade som bibliotekarier 
men valde ändå yrket. Eftersom de då skulle få arbeta med det de är intresserade av. 
Flera av våra informanter arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarier och de trivs 
jättebra med sina arbeten. De uppskattar mycket när barnen eller ungdomarna kommer 
in på biblioteket och ”bara” vill prata, utan att låna en bok. Vi tror att informanterna då 
menar att få arbeta med något som intresserar dem och ger dem något i utbyte väger upp 
att de är lågavlönade.  
 

6.1.2 Omgivningens reaktioner på manliga bibliotekarier 
Vi kan inte urskilja någon specifik reaktion som våra informanter upplevt från 
omgivningen, utan alla har olika upplevelser. En informant berättar att omgivningen var 
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förvånad över hans yrkesval, de förstod inte varför han valde bibliotekarieyrket. Han 
upplevde också att många har förutfattade meningar om hur man är när man har ett visst 
yrke och han tyckte att det var svårt att erkänna sitt yrkesval när han arbetade på sin 
tidigare arbetsplats. Men nu är han mest stolt. Detta tycker vi visar att omgivningen har 
stort inflytande på hur man trivs på sin arbetsplats. Speciellt om det är ett servicearbete. 
Att omgivningen, troligtvis hans närmsta omgivning, blev förvånade över hans yrkesval 
kan ha med fördomar om att män i människors ögon ska söka sig till jobb som är mer 
legitima för män; arbeten som ger mer lön och högre status.  
 

6.1.3 Statusens påverkan av yrkesvalet 
Flera av våra informanter gav uttryck för att de gärna skulle vilja se eller uppleva att fler 
män sökte sig till bibliotekarieyrket. Några stycken av informanterna upplevde det som 
om det är bibliotekarieyrkets status som är en av orsakerna i dagens samhälle att så få 
män söker sig till yrket. En informant säger dock att han har en förhoppning om att 
bibliotekarieyrket mycket väl kan få högre status, men att vägen dit är lång. Vi kan 
alltså se en bild av vårt samhälle att män generellt verkar söka sig till de arbeten som 
ger högre status och mer lön. Av våra informanters upplevelser kan vi inte se några 
likheter mellan Williams informanter och våra informanter att männen enligt Williams 
ofta utestängs från vissa arbetsuppgifter till förmån för de arbetsuppgifter som anses 
mer legitima för män, vilket ger högre status och mer lön, utan att våra informanter 
söker sig till de områden inom yrket som intresserar dem. Man kan också ställa sig 
frågan om våra informanter ”skyller” på att de är intresserade av det de arbetar med för 
att bibliotekarieyrket inte har hög status. Eller att de inte bryr sig om status för att de 
upplever att deras yrke har låg status. De hade kanske tyckt status var viktigare om 
bibliotekarieyrket haft högre status.  
 

6.1.4 Att arbeta i minoritetsgrupp i ett kvinnoyrke 
Våra informanter verkar tycka att det är positivt att arbeta på en kvinnodominerande 
arbetsplats. De upplever inte att de blir särbehandlade för att de är män utan att det beror 
på utbildning och intresseområden vilka arbetsuppgifter de har eller blir tilldelade. 
Några fördomar och förutfattade meningar upplever dock någon informant ändå och 
detta bland annat tror vi kan vara en orsak till varför han inte riktigt känner sig 
”hemma” i en kvinnodominerad arbetsplats som bibliotekarieyrket. En annan informant 
upplever att det är bättre socialt på en kvinnodominerad arbetsplats, eftersom han 
tidigare har arbetat på en manligt dominerad arbetsplats och tyckte inte det var lika bra 
på en sådan.  
 
Två av våra informanter upplever att det behövs manliga förebilder inom 
bibliotekarieyrket, speciellt inom invandrartäta orter och att äldre personer verkar 
uppskatta att det finns manliga bibliotekarier. En annan informant upplevde att han får 
mer respekt som manlig bibliotekarie än sina kvinnliga kollegor. Kan detta bero på att 
många med utländska kulturer är mer dominerade av män och att de har annorlunda syn 
på kvinnor och män? På samma sätt kanske informanterna upplever från de äldre 
personerna som kanske har en annan syn på könstillhörigheten än vad de lite yngre har.   
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6.1.5 Könsfördelningen på arbetsplatsen 
När vi frågade om det diskuteras något om könsfördelningen på arbetsplatsen var det 
väldigt få av våra informanter som upplevde detta. Oftast kom tanken upp om det då det 
blir aktuellt att anställa fler bibliotekarier på biblioteket. Detta var något vi reagerade på 
då dagens samhälle genomsyras av att det skall vara jämställt på arbetsplatser. Flera av 
informanterna tror att ju fler kvinnor som äntrar ett yrke får effekten av att lönerna 
stannar av, vilket de tror beror på att kvinnor genom tiderna har accepterat lägre löner 
än männen. Detta har i sin tur gjort att män har undvikit dessa yrken p.g.a. den låga 
lönen, istället har de sökt sig till de yrken som traditionellt anses som manliga yrken. 
Flera av våra informanter tror att fler män skulle söka sig till yrket om det hade högre 
status och därmed tror de även att könsfördelningen skulle bli mer jämställd och att 
lönen skulle höjas. Detta skulle kunna göra att fler män söker sig till yrket. Men som 
man kan förstå bildar detta en ond cirkel, eftersom yrket varken har hög status eller hög 
lön söker sig inte så många män till bibliotekarieyrket, och eftersom de inte gör det blir 
det inte heller någon höjd status eller höjd lön. Frågan blir då, i vilken ände skall man 
börja för att få fler män att välja bli detta yrke? Är enda sättet, att få en jämn 
könsfördelning på biblioteket, att höja lönerna så att därmed även statusen blir högre? 
Av våra informanter var de flesta medvetna om den rådande lönesituationen när de 
valde att bli bibliotekarier, men de ansåg att detta inte var en avgörande faktor.  
 
Några av våra informanter valde bibliotekarieyrket p.g.a. deras intressen, böcker och 
litteratur. De tror att det är mer kvinnor än män som läser böcker och som är 
intresserade av kultur, och därmed är det fler kvinnor än män som väljer att söka sig till 
bibliotekarieyrken. Om man ser ur detta perspektiv kanske inte höga löner och status 
spelar någon roll, utan huvudsaken är att personerna får jobba med det de tycker är 
stimulerande och är intresserade av. Därmed kanske det kommer att vara fler 
verksamma kvinnor än män på biblioteken och varken högre lön eller höjd status kan 
påverka detta.  
 

6.1.6 Diskriminering i rekryteringsprocessen 
Enligt Williams studie stängs män ute från de mest kvinnodominerade arbetsuppgifterna 
och styrs mot de högre posterna inom organisationen där högre lön och prestige finns. 
En av våra informanter upplever det däremot som att det är svårt att avancera inom 
yrket. Några av våra informanter var medvetna om att deras yrkesval inte skulle ge dem 
speciellt hög lön. Alla hade reflekterat över lönesituation men lät det inte påverka deras 
beslut om yrkesval. 
 
I en jämförelse mellan Williams undersökning och vår studie skiljer de sig åt då våra 
informanter inte tycker att det är så lätt att avancera och ingen upplever att de styrs mot 
de högre posterna. Några av våra informanter uttrycker sig också att man gör sitt 
yrkesval utifrån sina intressen. Men några upplever att när det gäller tyngre lyft, 
kånkande eller när det handlar om teknik kan de känna att de ska klara av sådant på 
grund av att de är män och förväntas kunna sådant. Här kan en viss styrning urskiljas, 
men det skulle även kunna bero på stereotypbilden att män förväntas klara eller vara 
intresserade av bland annat teknik. 
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6.1.7 Chefer och kvinnliga kollegors bemötande av manliga kollegor 
Williams frågade sina manliga informanter om utanförskap gentemot chefer och 
kvinnliga kollegor och hennes manliga informanter svarade att de hade positiva 
erfarenheter av kontakten med överordnade. Hon hävdar även att manliga chefer och 
deras manliga anställda skapar personliga relationer. Av våra informanter var det en 
som upplevde att hans kvinnliga chef ofta jämför honom med sina söner som är i 
samma ålder som honom. Vår informant upplever eller har hört kollegorna säga att han 
skulle ha det enklare för att han dels är man eller dels för att han är ung. Här skiljer det 
sig inte speciellt mycket från Williams studie. Både våra informanter och Williams 
informanter upplever eller känner att de har positiva erfarenheter av kontakten med 
överordnade och kollegor. 
 
I Williams studie blev männen särbehandlade då de fick arbetsuppgifter tilldelade, till 
exempel i situationer när manliga förebilder ansågs behövas eller när det krävdes tyngre 
lyft eller teknisk kunskap. Några av våra informanter upplever att de har förväntningar 
på sig att de skulle ha det lättare att klara av tekniska problem snarare än att vara 
barnbibliotekarie. Några andra av våra informanter upplever att det är fördel att vara 
man inom bibliotekarieyrket. Här kan vi också se likheter med Williams studie, men att 
det inte är särbehandling som är framträdande utan att de känner att det är positivt att 
vara man inom bibliotekarieverksamheten. 
 

6.1.8 Omgivningens stereotypa bilder 
I Williams studie menade majoriteten att de negativa stereotyperna inte personligt 
påverkat dem att inte söka sig till yrket. De intervjuade tyckte att de fått stöd för sitt 
yrkesval av sina närmsta i omgivning trots att många möter negativa kommentarer i 
kvinnodominerade yrken. Våra informanter upplever omgivningens reaktioner på olika 
sätt. En informant upplevde att omgivningen var förvånad över hans yrkesval. Han 
upplever att det är många som har förutfattade meningar om arbetet. Han upplevde 
också att omgivningen förväntar sig vissa saker om hur man är, när man har ett visst 
yrke. Här kan vi se i jämförelse att våra informanter har liknande upplevelser som 
Williams informanter. Men att våra informanter kanske inte i samma grad hör negativa 
kommentarer, i alla fall inte som de har gett uttryck för i intervjuerna.  
 
Williams menar att män ofta utestängs från vissa uppgifter och får andra uppgifter som 
anses mer legitima för män och som ger mer lön och högre status. De flesta av våra 
informanter tycker inte att det skiljer på status beroende på vilken könstillhörighet de 
har. Utan skillnaden ligger vid vilka arbetsuppgifter de har, till exempel; det kan på 
grund av status skilja vilken utbildning man har och då skiljer det alltså även i status 
mellan bibliotekarier och assistenter. Däremot har de flesta av våra informanter upplevt 
reaktioner i status då det kommer in användare som bland annat enbart vill prata med en 
manlig bibliotekarie. En av våra informanter berättar att han tror att användarna tar 
manliga bibliotekarier mer på allvar. Vi kan här se skillnader i vad våra informanter 
upplever är status jämfört med vad Williams informanter tycker skiljer dem åt i 
bemärkelsen status. Då Williams informanter upplever att de blir utestänga medan våra 
informanter upplever att utbildningen har den största betydelsen hur hög status de får. 
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6.1.9 Hegemonisk maskulinitet 
Connell anser att den hegemoniska maskuliniteten accepterar en strategi som handlar 
om att underordna kvinnor och vissa män. Dock kan nya grupper utmana gamla 
strategier och bygga nya hegemonier. Även kvinnor kan utmana manliga 
dominansförhållanden, att hegemoni kan komma underifrån och förändra den rådande 
ideologin anser Connell. Han menar att hegemonisk maskulinitet inte alltid ses som 
densamma, utan den hegemoniska maskuliniteten är möjlig att utmana och 
ifrågasätta.119 Christine L. Williams menar i sin studie, The Glass Escalator: Hidden 
Advantages for Men in the ’Female’ Professions, att män styrs mot de högre posterna i 
en organisation. Våra informanter känner däremot att de förväntas söka sig till de högre 
posterna snarare än att de själva vill ha en högre befattning. Detta skulle kunna vara den 
strategi som Connell menar att hegemoniska maskuliniteten accepterar. Denna strategi 
kan då sägas utmanas underifrån, då en av våra informanter som ensam manlig 
barnbibliotekarie känner att han behöver kunna mer än de andra för att duga när han har 
möten med andra kvinnliga barnbibliotekarier. Man kan också se att han skapar en 
oordning även i det som kan kallas genuskontrakt.  

6.1.10 Genus 
En fråga som vi har diskuterat är: hur blir det med de män som jobbar inom 
lågstatusyrken där det råder kvinnodominans. Eftersom vår studie bland annat har visat 
att männen är i minoritet på biblioteken började vi funderade över om de då har de 
högre positionerna än kvinnorna och de mest statusfyllda arbetsuppgifterna på 
biblioteken. Detta visar nämligen Williams studie (se kapitel 3).  
 
Hirdman gör en förlängning av genussystemet till en teori om ett så kallat 
genuskontrakt. Hon anser att varje samhälle och varje tid har haft ett slags kontrakt 
mellan könen som styr relationerna. Ett kontrakt dikterat av den parten och är gällande 
på alla nivåer i samhället, mellan man och kvinna som könstillhörighet.120 Trots 
kontraktets osynlighet är det mycket konkret och innehåller detaljerade föreställningar 
om hur män och kvinnor skall vara mot varandra.    
 
Det som vi kom fram till under analysen är att det är skillnad på arbetsfördelningar 
gällande vilka arbetsuppgifter män och kvinnor blir tilldelade. Exempelvis läggs mer 
praktiska sysslor samt tekniska jobb till den manlige bibliotekariens arbetsuppgifter. 
Detta stämmer överens med Yvonne Hirdmans genuskontrakt där män och kvinnor blir 
tilldelade olika arbetsuppgifter. Det finns en informant som anser att det finns 
förväntningar på honom som bibliotekarie, att han skulle klara av tekniska problem 
snarare än att han skall vara barnbibliotekarie. Även detta stämmer överens med 
genuskontraktet genom att det finns föreställningar om vilka ansvarsområden och 
skyldigheter som män och kvinnor förväntas ha och att dessa innehåller olika värden. 
Dessutom tycker informanterna att de får mer respekt av ”stökiga” barn och ungdomar 
än vad sina kvinnliga kollegor får. Vad man kan utläsa av detta är att de manliga 
bibliotekarierna hamnar högre upp i anseendet samt i positionerna. Detta kan man 
avläsa genom att titta på de arbetsuppgifter som de får. Att det är männen som ansvarar 
för de tekniska avdelningarna, är dataansvariga och mer praktiska, typiska ”mansjobb” 

                                                 
119 Nordberg, Marie (2000). s. 40. 
120 Hirdman, Yvonne (1988). s. 152.  
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som att bära och lyfta tunga saker samt att säga till ”stökiga” barn och ungdomar på 
biblioteken. Att vara ansvarig för bibliotekets dataavdelning anser vi har mer status i 
samhäller än vad det exempelvis är att vara ansvarig på barnavdelningen. Några av 
informanterna anser att beroende av vilka arbetsuppgifter de är tilldelade beror på de 
intressen de har. Det har visat sig att männen oftast är dataansvariga. Vi funderar på om 
dessa män är dataansvariga enbart p.g.a. deras intressen eller om det ligger andra 
faktorer bakom såsom att det ger mer status att vara dataansvarig än att jobba med något 
annat på biblioteket. 
 

6.2 Hur upplever de manliga folkbibliotekarierna mötet med 
folkbibliotekets användare med avseende på eventuella 
fördomar om manligt eller kvinnligt? 
Här kommer vi att diskutera och dra slutsatser utifrån vår andra frågeställning som 
behandlar hur informanterna upplever användarnas reaktioner eller om det helt enkelt är 
fördomar som spelar en roll i mötet mellan dem. 
 
Som manlig bibliotekarie upplever de flesta informanterna att det som användarna 
reagerar på oftast är i positiv bemärkelse. De flesta har dock inte upplevt att det är för 
att de är män, som de fått reaktioner på utan att någon av dem är filialchef eller en 
annan informant som är ny på orten. Några reaktioner som har med att de är män tror en 
informant beror på att användarna tar manliga bibliotekarier mer på allvar än sina 
kvinnliga kollegor. Eller att de visar en god förebild för unga killar att det är okej att 
vara kille på biblioteket och att läsa böcker. Vi kan se att det är positivt för 
informanterna att vara män. Men alla positiva reaktioner hör även ihop med andra 
omständigheter, som man bland annat kan se i Williams studie där oavsett antal män i 
en organisation så är det fördelaktigt att vara man. 121 Vi kan också urskilja att beroende 
på den post informanterna har inom sin organisation, ger också det den anställde en viss 
auktoritet inför användarna. En informant berättade att han inte upplevt några reaktioner 
på sin nuvarande arbetsplats, men däremot på sin förra. På den tidigare arbetsplatsen 
upplevde han att, framförallt män, kunde gå fram till informationsdisken och fråga efter 
en manlig bibliotekarie istället för att prata med den kvinnliga som stod i 
informationsdisken. Dessa upplevelser tycker vi ger en bild av att manliga bibliotekarier 
inte i någon större utsträckning möter fördomar som att användarna skulle placera in 
manliga bibliotekarierna i någon stereotypbild. Utan att de upplevda reaktionerna visas 
genom att männen även på bibliotek anses ha högre socialt anseende än kvinnorna.  
 

6.2.1 Hegemonisk maskulinitet 
Vi kan se att det finns likheter med Connells strategi, men att det är vi själva som skapar 
strategierna då det finns förväntningar på att män ska vara mer intresserade eller helt 
enkelt klara av tekniska problem. Vi skapar alltså stereotypbilden av den manliga 
bibliotekarien snarare än att de manliga bibliotekarierna själva gör det. De fördomar vi 
haft med oss in i undersökningen finns alltså fortfarande, men kanske inte i samma 
utbreddhet som förr. Genom att fortsätta studera manliga bibliotekariers upplevelser 
från användarna men också omgivningen kanske kan skapa en annan, ny bild, av den 
                                                 
121 Williams, L. Christine (2000). s. 306-307. 
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manliga bibliotekarien som en hängiven och intresserad bibliotekarie. Snarare än att 
placera in honom i en stereotypbild som inte alls stämmer. Vår slutsats måste bli att det 
är samhället som skapar stereotypbilder och den hegemoniska maskuliniteten som råder 
och inte de manliga bibliotekarierna själva. 
 

6.2.2 Genuskontrakt på biblioteken 
Genussystemet är ett system som beskriver de sociala relationerna mellan könen. Detta 
system är en slags ordningsstruktur som är grundläggande för sociala ordningar i 
samhället. I denna ordning finns det två principer, varav den rådande är hierarkin, vilket 
innebär att mannen är norm. Denna ordning innebär att det är mannen som ligger till 
grund för ordningen i samhället, och därmed skapar i särhållande principer. Detta 
återfinns bland annat i arbetsfördelningar. Genuskontraktet är en förlängning av 
genussystemet, och är ett slags kontrakt som styr relationerna mellan könen. Till 
exempel hur de skall vara mot varandra i arbetet, att män och kvinnor blir tilldelade 
olika arbetsuppgifter ansvarsområden och skyldigheter.  
 
Vid våra intervjuer har det framkommit att informanterna tyckt att det är skillnad på 
arbetsfördelningar gällande vilka arbetsuppgifter män och kvinnor blir tilldelade av 
kollegor och chefer. 
 
En av informanterna anser att man omedvetet lägger vissa arbetsuppgifter på mannen 
eller kvinnan, exempelvis att praktiska jobb på biblioteket läggs till mannens 
arbetsuppgifter. Detta förtydligas av en informant som tycker att det är bra att vara man 
inom yrket då det är mycket tungt att bära och lyfta. Här kan man avläsa att det är 
skillnad på vilka arbetsuppgifter som läggs på bibliotekarierna, det är oftast männen 
som får göra de tunga praktiska uppgifterna, så som att bära och lyfta tunga saker. 
Utöver detta verkar informanterna tycka att det är fördel att vara man när det förkommer 
”stökiga” barn och ungdomar på biblioteket, informanterna anser att de har det lättare 
att säga till dem som är högljudda, detta p.g.a. att de får mer respekt än vad en kvinna 
får. 
 
Vi har tidigare nämn att en av våra informanter upplevt att de kvinnliga 
barnbibliotekarierna tittar undrande på honom med blickar som säger ”lilla vän, skall du 
verkligen vara här?”. Här tycker vi att man kan se att de kvinnliga barnbibliotekarierna 
anser att det är kvinnors jobb att vara barnbibliotekarie, att dessa arbetsuppgifter borde 
tilldelas en kvinna och inte en man. När genuskontraktet ”bryts” skapar det oordning i 
samhället och de kvinnliga barnbibliotekarierna tittar därför snett på vår informant för 
att han är ensam man vid dessa möten. Vid dessa möten säger vår informant att han vill 
vara lite bättre än de andra, att han vill kunna lite mer än de kvinnliga 
barnbibliotekarierna. Här anser vi att det verkar som om han vill ta sig tillbaka högst 
upp i hierarkin. Vidare anser informanten att vid alla bibliotekariemöten har män en 
tendens att höja rösten så att människor skall lyssna på dem, detta för att lättare få 
gehör. Detta anser han beror på könstillhörigheten, att det är koder vi bär med oss. Här 
kommer informanten in på genuskontraktet, även om han inte skulle vara medveten om 
detta ”kontrakt” är han ändå medveten det finns vissa ”koder” mellan män och kvinnor 
om hur man skall vara mot varandra i arbetslivet. När det gäller andra arbetsuppgifter på 
våra informanters bibliotek är det vanligt att det är männen som är dataansvariga. Men 
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oftast är arbetsuppgifterna uppdelade efter vad bibliotekariernas intressen är säger en 
informant. En informant anser att det finns förväntningar på honom som bibliotekarie, 
att han skulle klara av tekniska problem snarare än att han skall vara barnbibliotekarie. 
Han upplever att detta beror på att han är man. 
 

6.3 Hur tycker de manliga folkbibliotekarierna att mötet med 
användarna skiljer sig från sina kvinnliga kollegors möten med 
användare? 
Under detta delkapitel som består av vår tredje frågeställning redovisar vi våra slutsatser 
av vad informanterna upplever att kollegorna tror om mötet mellan de manliga 
bibliotekarierna och användarna. 
 
Många av våra informanter upplever att kollegorna tror att det har betydelse för 
användarna att bemötas av en manlig eller kvinnlig bibliotekarie och några informanter 
har även fått reaktioner av kollegorna på att de är manlig bibliotekarie. Någon kollega 
har sagt att han nog har det mer lättsamt för att han är man, samt för att han är ung. Men 
kollegorna på biblioteken tror även att det skulle var bra med fler män på arbetsplatsen. 
Hälften av våra informanter anser även att bemötande av låntagarna inte enbart beror på 
bibliotekariens könstillhörighet utan att bemötande även präglas av bibliotekariens 
personlighet. En annan informant tror inte att det har någon betydelse för bibliotekets 
låntagare att bemötas av en manlig eller kvinnlig bibliotekarie, utan att mötet i stället 
beror på den kultur som råder på biblioteket. En informant anser att skillnaden i 
bemötandet är att manliga bibliotekarier är mer raka i sina svar till låntagarna än vad de 
kvinnliga bibliotekarierna är. Han anser att om låntagaren exempelvis vill ha mer 
information om ett ämne men det finns inte mer information att få tag på, i alla fall inte 
på det biblioteket, säger den manlige bibliotekarien ”nej, det finns inte mer information 
om det här”. Medan den kvinnliga bibliotekarien säger ”nje, jag tror inte att det finns 
mer information om det här”.  En annan informant tror inte att en biblioteks användare 
väntar tills att den manlige eller kvinnliga bibliotekarien är ”ledig” för att be denna om 
hjälp.  
 
En av våra informanters kollegor anser att vår informant har det lättare att bemöta vissa 
användare än vad de kvinnliga kollegorna har p.g.a. att han är man. Informanten anser 
att de användare som är ”tjejer tycker att det är intressant med en manlig bibliotekarie, 
medan de låntagare som är killar tycker att det är tufft”. Vidare tror och hoppas 
informanten att själva referenssamtalet inte beror på vilket kön bibliotekarien har, utan 
att det sker med den bibliotekarie som låntagaren tror sig veta bäst vad han/hon söker. 
En informant tycker att det egentligen inte skall vara någon betydelse för låntagarna att 
bemötas av en kvinnlig eller manlig bibliotekarie, men tror att det gör det och att det 
beror på fördomar. Exempelvis på att män är bättre på att söka information på Internet 
och att kvinnor är mer pedagogiska. Informanten tror att det finns två olika språk, ett 
manligt och ett kvinnligt. Detta anser han speglas när en ledare för en barngrupp vänder 
sig till en kvinnlig bibliotekarie istället för den manlige.  
 
En informant anser att det har betydelse för användarna att bemötas av en manlig eller 
kvinnlig bibliotekarie, men att detta mer beror på frågans art. Detta exemplifierar han 
med att om det kommer en gravid kvinna till biblioteket, som vill ha information om 
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graviditeter och barn, kan denna kvinna få bättre hjälp av en kvinnlig bibliotekarie som 
har erfarenhet av graviditet. Men generellt sett tror han inte att det har någon större 
betydelse för låntagarna att bemötas av en kvinnlig eller manlig bibliotekarie.  
Genom våra informanters utsagor i frågan om det skiljer något i manliga och kvinnliga 
bibliotekariers bemötande av bibliotekets låntagare kan man kortfattat avläsa att det gör 
det, men även att bibliotekariens personlighet spelar stor roll i mötet med användarna.  
 

6.4 Sammanfattade slutsatser 
Här presenterar vi kortfattat sammanfattningar av våra slutsatser utifrån våra 
frågeställningar samt hegemonisk maskulinitet och genus. 
 
I frågan hur manliga folkbibliotekarier upplever att det är att vara man i ett 
kvinnodominerat yrke, kom vi fram till att en av de manliga bibliotekarierna känner att 
han behöver vara bättre än kollegorna för att passa in. Vi kom även fram till att det 
verkar som att den låga lönen uppvägs av att de får arbeta med det som de tycker är 
intressant och ger dem något i utbyte.  
 
Vi ser både likheter och olikheter med Christine L. Williams122 analys. De manliga 
bibliotekarierna tycker dock att det är positivt att arbeta på kvinnodominerade 
arbetsplatser, men att det behövs fler manliga förebilder inom bibliotekarieyrket. Vi har 
även kommit fram till att männen var medvetna om att det var ett lågavlönat arbete men 
det var ingen avgörande faktor när de bestämde sig för att bli bibliotekarie.  
 
En slutsats kan också bli att se det ur ett perspektiv där det som spelar roll är att 
bibliotekarierna får arbeta med som är intresserar dem, trots den låga lönen och den låga 
statusen. Möjligt är dock att lönen och statusen, kommer ändras i framtiden men att det 
även i framtiden kommer vara fler kvinnor inom yrket.  
 
I frågan hur de manliga folkbibliotekarierna upplever mötet med folkbibliotekets 
användare med avseende på eventuella fördomar om manligt eller kvinnligt har vi 
sammanfattningsvis kommit fram till att de flesta rektioner de manliga bibliotekarierna 
fått är av positiv karaktär. Vi har även kommit fram till att de inte känner av mycket 
fördomar, men att de finns. En annan av våra slutsatser är att de inte upplever att de 
placeras in i en stereotypbild, snarare att män generellt, och då även de på bibliotek, har 
högre status än kvinnor. 
 
Sammanfattningsvis i frågan hur de manliga folkbibliotekarierna tycker att mötet med 
användarna skiljer sig från sina kvinnliga kollegors möten med användare, har vi 
kommit fram till att de tror det har betydelse för låntagarna att bemötas av en manlig 
eller en kvinnlig bibliotekarie men att det är personligheten som spelar en stor roll. Vi 
har även kommit fram till att de tror att kvinnor har det lättare i referenssamtalet med 
andra kvinnor, och då speciellt gravida kvinnor. 
 

                                                 
122 Williams, Christine L. (2000). The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the “Female” 
Professions. 
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Slutsatserna i diskussionen utifrån R. W. Connells123 hegemoniskt maskulinitetsbegrepp 
är att vi skapar våra föreställningar om manliga bibliotekarier själva i samhället och att 
vi även skapar fördomar. Vi målar alltså upp en stereotypbild av manliga bibliotekarier 
så som vi tror att de är. 
 
I diskussionen om genus och genuskontrakt utifrån Yvonne Hirdmans 124 text har vi 
sammanfattningsvis kommit fram till slutsatserna att genuskontraktet går att finna i 
biblioteken, bland annat genom att se på hur arbetsuppgifterna är och blir fördelade, 
men även att de förväntningar som våra manliga bibliotekarier upplever till exempel att 
männen på biblioteket får de arbetsuppgifter som anses mer legitima för män. Vi kan 
alltså dra en slutsats att även arbetsuppgifterna på biblioteken stärker mäns status och att 
detta gör att vi bibehåller genuskontraktet.  
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Här presenterar vi några förslag till vidare forskning inom ämnet manliga bibliotekarier 
och användare, som vi tycker skulle vara intressanta. 
 
Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att intervjua eller ge ut en enkät som 
användarna får fylla i om hur de upplever bemötandet av manliga bibliotekarier, och 
undersöka om användarna tycker att det skiljer sig från kvinnliga bibliotekariers 
bemötande. För att dra det ännu längre, skulle man kunna jämförda användarnas 
upplevelser med de manliga bibliotekariernas upplevelser av mötet. Undersöka om de 
har liknande upplevelser eller om de skiljer sig stort emellan. 
 
Man skulle även kunna undersöka, som någon av våra informanter berörde, om det 
skulle börjar hända saker i lönerna eller i statusen om fler män sökte sig till 
bibliotekarieyrket. Skulle lönerna och statusen sjunka eller skulle de bli högre? Men 
skulle även kunna jämföra det med något annat kvinnodominerat yrke eller varför inte 
med ett mansdominerat och se på hur det skulle reagera om fler kvinnor sökte sig dit, 
och sedan se på vad som händer och vad som skiljer dessa yrken åt.  
 
Ett tredje förslag vi har på vidare forskning skulle kunna vara en jämförande 
undersökning mellan en mindre stad eller landsort med en storstad inom samma ämne 
som vi vidrört. Skiljer det på upplevelser beroende på om man kommer från en mindre 
ort eller en storstad? På vad sätt skiljer de sig åt? Varför skiljer de sig åt? Om det inte 
skiljer dem åt, hur kommer det sig? 
 
Mer forskning är viktig för att arbeta för jämställdheten inom bibliotekarieyrket, viktigt 
inte minst för både för män och kvinnor utan också för att användarna skall kunna 
känna att det alltid finns någon som de kan vända sig till i biblioteket.  
 
 

                                                 
123 Nordberg, Marie (2000). Hegemonibegreppet och hegemonier inom mansforskningsfältet. Ingår i 
Hegemoni och mansforskning. Rapport frånnordiska workshopen i Karlstad 19-21 mars 1999 (2000). 
124 Hirdman, Yvonne. (1988). Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Ingår i 
Genus i historisk forskning.   
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7. Sammanfattning 
Detta kapitel sammanfattar vår uppsats och ger en återblick till bland annat vårt syfte 
och slutsatser. 
 
Mycket forskning har gjorts om bibliotek och bibliotekarier, men inte mycket forskning 
om manliga bibliotekarier som minoritetsgrupp. Vi bestämde oss därför att undersöka 
hur några manliga folkbibliotekarier upplever sin vardag, i mötet med användarna och 
även hur de upplever kollegors bemötande av dem som män i ett kvinnodominerat yrke. 
Samtidigt har vi haft fördomar och myter med oss i undersökningen som finns 
runtomkring den manlige bibliotekarien.  
 
Vårt övergripande syfte med uppsatsen var att genom kvalitativa intervjuer visa och 
diskutera hur den manliga folkbibliotekarien upplever sin egen situation på en 
kvinnodominerad arbetsplats. Om den manliga folkbibliotekarien har upplevt eller 
fortfarande upplever att biblioteksanvändarna reagerar annorlunda på att 
folkbibliotekarierna är manliga. Men vi ville även ta reda på om dessa folkbibliotekarier 
har fått några reaktioner på att de är manlig folkbibliotekarie av sina kollegor? Vi ville 
även ta reda på hur de manliga folkbibliotekarierna upplever att könstillhörigheten 
påverkar yrkesutövningen och om detta har någon betydelse för användarna. För att 
uppnå vårt syfte utgick vi från följande frågeställningar: 
 
– Hur upplever manliga folkbibliotekarier att det är att vara man i ett kvinnodominerat 
yrke? 
 
– Hur upplever de manliga folkbibliotekarierna  mötet med folkbibliotekets användare 
med avseende på eventuella fördomar om manligt eller kvinnligt? 
 
– Hur tycker de manliga folkbibliotekarierna att mötet med användarna skiljer sig från 
sina kvinnliga kollegors möten med användare? 
 
För att kunna genomföra vår uppsats har vi använt oss av – för ämnet – relevant 
litteratur. Vi har studerat den historiska bakgrunden så som yrkesmässigt, vilken status 
en bibliotekarie har haft samt försökt definiera och förklara manligt och kvinnligt 
genom att använda oss av Marie Nordbergs studie om ”Hegemonibegreppet och 
hegemonier inom mansforskningsfältet” samt Yvonne Hirdmans text ”Genussystemet – 
reflexioner kring kvinnors sociala underordning”.  
 
I vår kvalitativa undersökning har vi intervjuat åtta manliga folkbibliotekarier, från olika 
bibliotek. Vår målsättning var att genom dessa intervjuer belysa hur manliga 
bibliotekarier upplever att vara minoritetsgrupp i ett kvinnodominerat yrke samt belysa 
om de fördomar som finns påverkar dem, i syfte att besvara våra frågeställningar. Med 
hjälp av den kvalitativa metoden intervju har vi kunnat studera och tolka den insamlade 
informationen.  
 
Vi presenterar materialet från intervjuerna som sedan åtföljs av vår analys och 
diskussion utifrån framförallt teorierna och då kopplade till våra frågeställningar. I 
analysdelen finner vi att det finns liknelser med de teorier vi använder men även 
olikheter. Därefter följer vår diskussion som leder fram till slutsatser som är kopplade 
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till våra frågeställningar. Bland annat kommer vi fram till att några av dem har upplevt 
reaktioner från användarna, men att de flesta har varit i positiv mening, samma sak kan 
ses från kollegorna som verkar uppskatta manliga kollegor på arbetsplatsen. Sist i 
kapitlet ger vi förslag på vidare forskning inom ämnet manliga bibliotekarier och 
användare. Några av förslagen är bland annat att göra en undersökning där användarna 
står i fokus och om de tycker att det är skillnad i bemötandet av en manlig bibliotekarie 
än i bemötandet av en kvinnlig bibliotekarie. En annan ingång till forskning vi nämner 
är om statusen och/eller lön ändras då fler och fler män börjar arbeta inom 
yrkesområdet. 
 
Med denna uppsats hoppas vi att vi har kunnat lyfta fram den manlige bibliotekarien 
och hans situation i det kvinnodominerade yrket. Vi hoppas även att fler börjar forska 
inom detta relativt okända men spännande ämne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

Källförteckning 
 
Otryckta källor 
 
I författarnas ägo. 
 
E-post från åtta bibliotekarier februari – april 2005.  
 
Ljudupptagningar av intervjuer med åtta bibliotekarier mars – april 2005.  
 
Utskrifter av ljudupptagning av intervjuer med åtta bibliotekarier mars – april 2005.  
 
Tryckta källor 
 
Andersson, Bengt-Erik (1994). Som man frågar får mana svar: En introduktion i 
intervju- och enkätteknik. 2. uppl. Stockholm: Rabén Prisma.  
 
Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bergdahl, Birgitta (1987). ”Bibliotekariermyter.” Biblioteksbladet 1987:7. s. 190-191. 
 
Eva Borgvall (2000).  Kön och status vid folkbibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid högskolan i Borås: 2000:23. Borås: 
Bibliotekshögskolan. 
 
Carmichael, James V. Jr (1992). ”The male librarian and the feminine image: a survey 
of stereotype, status and gender perceptions”. Library and Information science 
research, 14 1992:4 s. 411-446. 
 
Folkesson, Per (2000). En kartläggning av nordisk mansforskning. Ingår i Hegemoni 
och mansforskning. Rapport från nordiska workshopen i Karlstad 19-21 mars 1999 
(2000). 2. uppl. Karlstad: Universitetstryckeriet.  
 
Hirdman, Yvonne. (1988). Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 
underordning.  Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3. S. 146-162. 
 
Holmgren, Linn (2003). Manlig Mascara: En kvalitativ studie om maskulinitet och 
makeup. Kanditatuppsats i sociologi institutionen vid universitet i Uppsala. 
http://www.soc.uu.se/publications/fulltext/upps2003-21.pdf  [2005-04-23] 
 
Larsson, Staffan  (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands Läns verksamhetsområde för jämställdhets definition av 
begreppet. http://www.o.lst.se/o/amnen/Jamstalldhet/Definitioner.htm [2005-04-24]. 
 



 53 

Manliga ”brytare”. Rapporter från ett seminarium 10 december 1984 med män som 
arbetar inom kvinnodominerade yrkesområden. (1985) Arbetsmarknadsdepartementet. 
Arbetsgruppen om mansrollen.  
 
Newmyer, Jody (1976). ”The Image Problem of the Librarian: Femininity and Social 
Control”. Journal of library history, philosophy and comerpative Librarianship 
11(1976). S. 44-67. Tallahassee School of Libraianship 1966-1976. 
 
Nordberg, Marie (2000). Hegemonibegreppet och hegemonier inom 
mansforskningsfältet. Ingår i Hegemoni och mansforskning. Rapport frånnordiska 
workshopen i Karlstad 19-21 mars 1999 (2000). 2. uppl. Karlstad: 
Universitetstryckeriet. 
 
Repstad, Pål (1992). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsforskning. 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Rydbeck, Kerstin (2003). Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb. Om 
bibliotekariestereotyperna i modern fiktionsprosa och dess ursprung. Ingår i Rydbeck, 
Kerstin. Från handsskrift till XML: Informationshantering och kulturarv. Uppsala: 
Uppsala universitet. S. 107-146. 
 
Stenberg, Lisbeth (2003). Kvinnokraft och mansmakt: Hundra års folkbibliotekshistoria 
ur ett könskritiskt perspektiv. Ingår i Atlestam, Ingrid & Stenberg, Lisbeth. Männens 
bibliotek – en kvinnosak. Redbergslid och Majornas bibliotek under hundra år. 
Göteborg: Göteborgs stadsmuseum. s. 187-206. 
 
Torstensson, Magnus (1991) ”Folkbibliotekarieyrket: framväxt, utbildning, forskning”. 
// Nordisk tidskrift för bok - och biblioteksväsen. – Årg. 78 (3/4). – S. 93-121. 
 
Torstensson, Magnus (1996).  Att analysera genombrottet för de moderna 
folkbiblioteksidéerna: exemplet Sverige och några jämförelser med USA. Göteborg: 
Uppsatser från Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap. Diss. Göteborgs 
universitet.  
 
Ty makten är din … Myten om det rationella och det jämställda Sverige (1998). 
Betänkande från Kvinnomaktutredningen. Utredningen om fördelningen av ekonomisk 
makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Statens 
Offentliga Utredningar (SOU) 1998:6. S. 76-133. 
 
Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori.  Lund: Studentlitteratur. 
 
Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Stockholm: Karin Widerberg 
och Studentlitteratur. 
 
Widenberg, Anette (2000). Snipig tant eller lärdomsgigant?: En genusteoretisk studie 
av kvinnliga och manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld. Kandidatuppsats. 
http://www.abm.uu.se/index.php?sida=9&ar=%25&soktext=widenberg. [2005-01-26] 



 54 

 
Williams, L. Christine (2000). The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the 
“Female” Professions. Ingår i antologin Gendered society reader. ed. Michael S. 
Kimmel. New York: Oxford University Press. S. 294-310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

Bilagor  

1. Mail till biblioteken 
 
Hejsan! 
 
Vi är två tjejer som skall skriva en magisteruppsats nu i vår. Vi som ska skriva 
magisteruppsats studerar vid Bibliotekshögskolan i Borås. Vi har tänkt att vår uppsats 
ska behandla genusrelaterade frågor, men inriktning mot manliga bibliotekarier. Hur de 
upplever det är att vara man i ett kvinnodominerande yrke samt hur de upplever mötet 
med användarna, bl.a. om de tycker att mötet skiljer sig från de kvinnliga 
bibliotekariernas möte med användarna. Vi kommer att göra en jämförande studie om 
flera folkbibliotek. 
 
Vi undrar om ert bibliotek har några manliga bibliotekarier som har tid och lust att ställa 
upp på en (enskild) intervju. Självklart kommer inte några namn att nämnas i uppsatsen. 
Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, även biblioteket 
kommer anonymiseras. 
 
 
Vi uppskattar svar inom en vecka, detta för att snabbt kunna bestämma dag för 
intervjut illfälle om intresse finns. Personen i fråga som går med på intervju kommer 
även att få studera frågorna någon eller några dagar innan intervjun. Detta för att 
personen skall i lugnt och ro kunna sätta sig in i frågorna och hinna tänka över sina svar.  
 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Linda Bergström  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 
Marie Böngren xxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxx 
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2. Frågeguide till intervjuerna 
 
Intervjufrågor 
 
Inledning:  
Presentera oss själva. 
Bakgrund; vad vi tänker använda intervjun till. 
 
 
Informantens bakgrund: 
Namn, ålder 
Utbildning; när, var, vad? 
Antal år som bibliotekarie vid den här arbetsplatsen? Tidigare arbetsplatser/yrken? 
 
Vägen till yrket: 
Varför blev du bibliotekarie, och när beslutade du detta? 
Tänkte du något på kvinnodominansen och lönesituationen? 
Vad innebär status för dig? 
 
Yrket: 
Hur tror du omgivningen ser på dig utifrån ditt yrke? 
Hur många anställda finns det på din arbetsplats? 
Har det jobbat eller jobbar det andra män på din arbetsplats? 
Hur ser åldersfördelningen ut på din arbetsplats? 
På vilket sätt är arbetsuppgifterna uppdelade? 
Har arbetsuppgifterna samma status? 
Tvekar du någon gång inför den egna kompetensen?  
Kan du påverka din arbetssituation? 
 
Könsroller: 
Hur upplever du att din könstillhörighet påverkar dig i din yrkesutövning? Finns det 
några skillnader i att vara man eller kvinna inom yrkesområdet? (Fördelar/nackdelar) 
Vad anser du om könsfördelningen på din arbetsplats? (Fördelar/nackdelar) 
Diskuteras denna fråga på din arbetsplats? 
Vad tror du är orsaken till den sneda könsfördelningen på bibliotek? 
 
Användarna: 
Har du fått några reaktioner på att du är manlig bibliotekarie av någon låntagare? 
Om, i så fall på vilket sätt?  
Tror du att det har någon betydelse för en låntagare att bemötas av en manlig eller 
kvinnlig bibliotekarie? 
Om, i så fall på vilket sätt? 
Tror du det är någon skillnad på den manliga bibliotekariens och den kvinnliga 
bibliotekariens bemötande av användare?  
Om, i så fall på vilket sätt? 
 
Kollegor: 
Har du fått några reaktioner på att du är manlig bibliotekarie av någon kollega? 
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Om, i så fall på vilket sätt? 
Upplever du att dina kollegor tror att det har någon betydelse för låntagarna av att 
bemötas av en manlig eller kvinnlig bibliotekarie?  
Om, i så fall på vilket sätt? 


