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Abstract:  
This bachelor thesis explores how librarians are portrayed in fiction literature. The aim is to 
see how the librarian and their work tasks are described.  Our material consists of 12 fiction 
novels from the years 2000 to 2012 (with an exception of a book from 1998). We have used 
discourse analysis in order to examine the picture of the librarian. 
 
We have used three major questions: 
How is the librarian portrayed in our selected fiction literature from year 2000 until today (the 
beginning of 2013)? 
How are the librarians profession portrayed in our selected fiction literature? 
Does our selection of the fiction literature give a positive or negative image of the librarian 
and how can that affect the view of the profession? 
 
Our analysis resulted in the discourses the librarian and literature and the librarian and the 
library. Our study concludes the stereotype image of the librarian as an elderly, angry woman 
with her hair in a bun is slowly changing in our material. The librarian is still described as a 
person who lends out and retrieves books, but there are also descriptions of tasks like helping 
the users with Internet and relative research. The characters use both negative and positive 
words when they describe their profession. The librarian is strongly connected to the physical 
library.  
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1. Inledning 
Bibliotekarieyrket är för många ett ganska svårdefinierat yrke då det finns en uppfattning om 
att bibliotekariens arbetsuppgifter endast utgörs av det som bibliotekets besökare ser, det vill 
säga utlåning, återlämning och bokuppsättning. Det finns i samhället en ganska klar och 
förhållandevis stereotyp bild av vad en bibliotekarie gör, hur de ser ut och hur de beter sig. 
Bibliotekarien framställs ofta som en äldre “tant” med glasögon, håret i en knut, iförd trista 
och färglösa kläder. Även bibliotekariens personlighet beskrivs ofta i negativa ordalag så som 
barsk, sur, bevakande och som en person som hela tiden hyssjar på biblioteksbesökarna. Det 
är också ganska tydligt att många inte vet vad en bibliotekarie egentligen arbetar med och 
yrket framställs då ofta i olika medier som endast bestående av att låna ut och återlämna 
böcker, sätta upp böcker på hyllorna samt läsa kopiösa mängder skönlitteratur. 
 
Vi har själva konfronterats med dessa fördomar om yrket när vi berättar för andra att vi 
utbildar oss till bibliotekarier. Vanliga kommentarer är: “Behöver du verkligen läsa tre år på 
universitetet för att lära dig låna ut böcker?”, “Är det idé att bli bibliotekarie, biblioteken 
kommer ju ändå snart att försvinna?”, “Vad roligt! Då får du läsa böcker hela dagarna!” och 
“Var har du mormorskoftan då?” Likaså har vi märkt av detta i vårt arbete ute på bibliotek 
och filialer, genom till exempel den i vårt samhälle allmänt rådande föreställningen om att det 
ska vara tyst på biblioteket. Ofta visar det sig genom att även relativt unga låntagare oroligt 
hyschar på sina barn så fort de öppnar munnen när de är inne på biblioteket. Frågan som 
uppkommer då är hur djupt rotad bilden är om biblioteket som en tyst och allvarlig plats där 
bibliotekarien är en sur och tråkig tant som högdraget snäser åt en om man ber om hjälp att 
hitta någon bok? 
 
Bibliotekarieyrket har en tydlig stereotyp som har funnits ganska länge och människors 
intryck av olika företeelser i samhället formas delvis av det vi ser på tv, läser i tidningar och 
böcker med mera. Därför är det till viss del den bild som förmedlas genom olika medier som 
blir den giltiga i allmänhetens ögon, och denna förförståelse tar sedan besökarna med sig till 
biblioteket eller så väljer de att inte gå dit alls eftersom de har påverkats negativt av de bilder 
som målas upp om bibliotek och bibliotekarierna. Därför har vi i uppsatsen intresserat oss för 
att ta reda på hur bibliotekarierna framställs i skönlitteraturen eftersom detta kan påverka 
allmänhetens syn på vårt yrke och vår kompetens.  
 
Bibliotekarieyrket har genomgått flera förändringar efter att datorn och Internet har blivit allt 
vanligare och informationsflödet i samhället har ökat. Nya typer av medier som till exempel 
E-böcker har också påverkat yrket och dess arbetsuppgifter. Yrket har också blivit allt mer 
inriktat mot att hjälpa och vägleda användarna inom bland annat informationssökning och 
pedagogisk vägledning. Bibliotekarierna har fått nya och förändrade arbetsuppgifter, men 
speglas detta i till exempel skönlitteraturen om bibliotekarier? Vi anser att denna fråga hör 
samman med diskussionen kring bibliotekarieyrket som en profession eller semiprofession.  
Bibliotekarieyrket är som sagt svårdefinierat för dem som inte arbetar inom det (och även för 
de som gör det) och det räknas fortfarande som ett lågstatusyrke med låg lön i förhållande till 
den utbildning som krävs (Mårtensson Bornudd 2008). En viktig del i att kunna höja yrkets 
status beror på allmänhetens kunskap om och deras syn på bibliotekariernas arbetsuppgifter 
och kompetens. Därför är det viktigt för yrkets utövare att vara medvetna om de ofta 
stereotypa uppfattningar som finns, detta för att kunna motverka dem och utveckla nya 
strategier för att medvetandegöra och marknadsföra sin kompetens gentemot användarna och 
olika beslutsfattare så som politiker. 
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1.1 Begrepp 
Inom uppsatsen använder vi ordet stereotyp i den bemärkelse som beskrivs i 
Nationalencyklopedin: ”en förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande 
egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp. Begrepp som hör samman med detta kan även 
vara image, attityd, identitet, social perception” (NE 2013). 
 
Ordet bibliotekarie beskrivs hos Nationalencyklopedin enligt följande: “yrkestitel för 
tjänsteman vid bibliotek. Uppgiften att förvara och tillhandahålla texter tillkom med 
skrivkonsten. Utbildning till bibliotekarie sker vid Högskolan i Borås och vid universiteten i 
Lund, Umeå, Uppsala och Växjö” (NE 2013). 
 
Hos DIK som är ett fackförbund för bland andra bibliotekarier beskrivs yrket som följande: 

 
“Bibliotekariens specifika kompetens ligger – kortfattat – i att hantera 
och strukturera information ur ett användarperspektiv. Bibliotekarier 
granskar och värderar källor samt förvärvar, organiserar och förmedlar 
information. De kan även ha en pedagogisk roll, till exempel på 
skolbibliotek. Bibliotekarier är experter på informationsmarknaden, för 
såväl tryckta som elektroniska medier. De kan kritiskt värdera olika 
informationskällors kvalitet och innehåll. I arbetsuppgifterna ingår att ge 
användare stöd och handledning, att utbilda dem i informationssökning” 
(DIK u.å.). 

 

1.2 Bakgrund 
Hur har då dessa stereotypa bilder av bibliotekarien uppkommit? Finns det någon historisk 
bakgrund till de stereotypa bilder som förekommer i vårt samhälle? Bibliotek och 
bibliotekarier har funnits länge i historien, men var till en början oftast religiösa eller 
vetenskapliga bibliotek som enbart drevs av män. Efter andra hälften av 1800-talet började det 
dock dyka upp kvinnor inom yrket och efter det har yrket blivit allt mer kvinnodominerat. 
Troligtvis var det här den vanliga stereotypa bilden av bibliotekarien som en arg, tråkigt klädd 
tant med knut började ta form. Detta har även lett till en mer negativ bild av den manlige 
bibliotekarien, som förut brukade ses som en “lärdomsgigant” med svar på alla frågor. 
Typiskt är dock att män inom kvinnodominerande yrken brukar uppfattas som smått löjliga 
och omanliga. Således har även bilden av den manlige bibliotekarien gått mot en negativ 
riktning (Rydbeck, 2004 s.16). 
 
Grunden till de moderna folkbiblioteken i Sverige lades i och med Valfrid Palmgren och 
folkbiblioteksrörelsen i slutet av 1800-talet. Dåtidens folkbibliotek utvecklades för att sprida 
bildning och ge god litteratur till befolkningen. För att hämta inspiration till de svenska 
folkbiblioteken gjorde Valfrid Palmgren en studieresa till USA där hon studerade den 
amerikanska motsvarigheten till de svenska folkbiblioteken. I USA sågs bibliotekarieyrket då 
som ett lämpligt yrke för kvinnor, mycket på grund av Melvil Dewey (han var mannen som 
lade grunden till biblioteksrörelsen i USA och han skapade det sifferbaserade 
klassifikationssystemet The Dewey Decimal System) som förespråkade detta. 
Bibliotekarieyrket sågs som naturligt för kvinnor då det lämpade sig för kvinnliga egenskaper 
som fostran och vård, vilket man utifrån dåtidens folkbildningsideal hade som intention att 
folkbiblioteken skulle föra ut till befolkningen. Det var också ett sätt för ogifta kvinnor ur 
medel- och överklassen att ha ett arbete och en inkomst, dock mer som en sysselsättning än ett 
verkligt försörjningsbehov. Det är härifrån som bilden av bibliotekarien som en ogift, äldre 
dam har sitt ursprung (Rydbeck, 2004, s.16f). 
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I Sverige startade den första folkbibliotekarieutbildningen i större utsträckning vid Statens 
biblioteksskola år 1926. Under denna period hade kvinnors chanser till att ta examen och 
börja en akademisk utbildning ökat, men det fanns dock fortfarande mer eller mindre oskrivna 
regler kring vad som ansågs lämpligt för kvinnor att studera, och detta ledde till att många 
“skyfflades in” på bibliotekarieutbildningen eftersom det ansågs passa dem. Yrkets låga löner, 
både då och nu, kan bero på att vid denna tid behövde kvinnan endast försörja sig själv och på 
grund av det var det möjligt att ge henne en lägre lön. Dåtidens små kommuner klarade inte 
av att ge en bibliotekarie en heltidsanställning med motsvarande lön, vilket ledde till att 
många bibliotekarier fick arbeta på halvtid (Rydbeck, 2004, s.18f). 
 
En anledning till att det finns så många negativa framställningar av framförallt den kvinnliga 
bibliotekarien beror troligtvis till stor del på att de kvinnodominerade yrken som växte fram 
under 1900-talets början utsattes för förringning och nedvärdering av det arbete som de 
utförde, eftersom det då var relativt ovanligt och inte särskilt accepterat att en kvinna skulle 
kunna stå i maktposition gentemot en man. Den kvinnliga bibliotekarien skulle då, till 
exempel kunna ha makt över en manlig besökare eftersom hon sitter inne med information 
och kunskap som han behöver. I ett försök att återställa den rådande maktordningen och 
därmed göra bibliotekarien “ofarlig” växte då de negativa stereotyperna kring bibliotekariens 
yrkeskompetens, personlighet och utseende fram (Rydbeck, 2004, s.21). 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur bibliotekarien och yrket beskrivs i vår utvalda 
skönlitteratur från 2000-2013.  
 

 Hur gestaltas bibliotekarien i vår utvalda skönlitteratur från år 2000 fram tills idag? 
 Hur framställer den utvalda skönlitteraturen bibliotekariens yrkesroll? 
 Ger den utvalda skönlitteraturen en positiv eller negativ bild av bibliotekarien, och hur 

kan detta påverka synen på yrket? 
 

1.4 Avgränsning 
Eftersom vi i uppsatsen, förutom att se vilka generella stereotypa bilder som gestaltas, vill se 
om bibliotekariens förändrade roll speglas i litteraturen så har vi valt att använda 
skönlitteratur för vuxna som är skriven på svenska eller som finns översatt till svenska (som 
har klassificeringen Hce och Hc enligt SAB-systemet). Skönlitteraturen ska vara publicerad 
från år 2000 och framåt. Vi anser att det är främst efter den här tidpunkten som nämnandet av 
bibliotekariens förändrade arbetsuppgifter skulle kunna figurera i litteraturen. En ytterligare 
avgränsning som vi har gjort är att bokens handling måste utspelas i nutid (från 1990-talet och 
framåt) för att boken ska passa vår frågeställning. Vi har inte gjort någon speciell avgränsning 
gällande bokens ursprungsland utan vi använder den litteratur vi hittar som passar in på våra 
övriga kriterier. Vi är medvetna om att bilden av bibliotekarien kan skilja sig åt mellan olika 
länder, men i vi har i tidigare forskning också sett att det kan finnas stora likheter och därför 
anser vi att det går att använda böcker från olika ursprungsländer. För att vi ska kunna säga 
något om hur bibliotekarien i boken gestaltas så bör bibliotekarien vara en huvudperson eller 
en framträdande bikaraktär. 
 
Vi är medvetna om att vårt utvalda material bara utgör en liten del av all den skönlitteratur där 
bibliotekarier förekommer och det kan göra det svårt att dra generella slutsatser. Vårt material 
kan ge en bild av hur det kan se ut och det kan fungera som kan inspiration till en bredare 
forskning kring ämnet. 
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2. Tidigare forskning 
Bibliotekarier som yrkesgrupp har en medvetenhet om och ett intresse av hur bilden av dem 
ser ut i olika medier och sammanhang, vilket synliggörs i en mängd artiklar som till exempel 
Perceptions of a Profession: Librarians and Stereotypes in Online Videos av Ramirose Ilene 
Attebury (2010) eller Profession on the Verge of a Nervous Breakdown av Nancy Stout från 
2004. Det verkar finnas en allmän uppfattning om att det till en stor del är en osmickrande 
bild av yrket som målas upp och att detta kan vara en del i det som bidrar till yrkets relativt 
låga status i förhållande till den utbildning som krävs. 
 
Det har bedrivits forskning kring bilden av bibliotekarien i olika medier under en lång tid. 
Forskningen har gjorts i form av allt från uppsatser till böcker och rapporter och i många olika 
länder. Intresset för forskningen är inte bara hur bibliotekarier framställs i olika medier utan 
även hur de ser på sig själva. Det har skrivits en mängd uppsatser som på olika sätt tar upp 
bilden av bibliotekarien i litteratur, film, tv-serier, dagspress och serier. Uppsatserna har 
skrivits både på kandidat- och magisternivå:  
 
Anette Widenberg har skrivit Snipig tant eller lärdomsgigant? (2000) där hon har undersökt 
hur manliga och kvinnliga bibliotekarier skildras i skönlitteraturen sett utifrån ett 
genusperspektiv. Hon har använt sig av kvalitativ kulturanalytisk tolkning som metod. 
Metoden används för att tolka och analysera kulturmönster för att upptäcka olika värden och 
synsätt. Hennes material var skönlitterära romaner från 1980-talet och 1990-talet, samt 
tecknade serier. Synen på den kvinnliga bibliotekarien är motsägelsefull då bilden av henne är 
antingen en arg kvinna eller en blyg ungmö. En ovanligare bild av den kvinnliga 
bibliotekarien är den goda bibliotekarien som är vänlig och hjälpsam. Den manlige 
bibliotekarien ses som något ovanligt och bilden av honom är delad då han framställs både 
som en vek och tyst individ samt en lärd man med pondus. Om den manliga bibliotekarien 
finns på ett folkbibliotek är det den negativa bilden av en tyst man som dominerar medan om 
han finns på ett forskningsbibliotek/universitetsbibliotek framställs han istället som en 
respekterad man med kunskap. Hennes undersökning visade att det inte finns någon manlig 
motsvarighet till den kvinnliga snipiga tanten och ingen kvinnlig motsvarighet till den 
manliga lärdomsgiganten. 
 
Barbro Lodin har skrivit “Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?” (2005) i vilken hon 
analyserar bilden av bibliotekarien i den svenska skönlitteraturen under åren 1982 till 2002. 
Hon har använt sig av en hermeneutisk metod som används för att tolka och analysera texter, 
samt av ett genusperspektiv för att se hur bilden av den manliga respektive kvinnliga 
bibliotekarien ser ut. Materialet för undersökningen var svenska skönlitterära böcker som 
utgivits mellan 1982 och 2002. Hon gjorde även intervjuer med yrkesverksamma 
bibliotekarier för att jämföra dem med bilden i litteraturen. I sin uppsats upptäckte hon att 
stereotyper var mer vanligt förekommande än vad hon väntat sig. Arbetet i biblioteket 
beskrivs som enkelt, gammalmodigt och rutinbaserat och ger inte uttryck av att det behövs 
någon särskild utbildning för att kunna utföra det. I materialet fann hon att bibliotekariens 
personlighet beskrivs i mestadels negativa ordalag så som trista, enstöringar som bara vill läsa 
böcker och undvika låntagarna. Bibliotekarierna framställs som tråkigt klädda, ofta i nyanser 
av beige. Bibliotekarier framställs oftast som ensamstående och här finns skillnader mellan 
manliga och kvinnliga bibliotekarier, där de manliga bibliotekarierna har valt ensamheten 
medan ensamheten för de kvinnliga bibliotekarierna framställs som en brist. 
Linda H Axelsson har skrivit Okyssta jungfrur i beigebruna kläder (2008) där hon jämför hur 
bibliotekarier skildras i svensk och amerikansk skönlitteratur. Det material som hon han 
använt är 5 skönlitterära böcker på svenska respektive engelska som har getts ut mellan åren 
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1995 och 2007, och hon har granskat materialet med hjälp av diskursanalys. Axelssons 
undersökning visar att den stereotyp som finns i den svenska och amerikanska 
skönlitteraturen i grund och botten är densamma även om det finns skillnader. I den 
amerikanska skönlitteraturen beskrivs bibliotekariens utseende mer noggrant och fler av 
böckerna innehöll en karaktärsutveckling som kan jämföras med sagan om den fula ankungen. 
Skildringarna av bibliotekarierna innehåller både positiva och negativa inslag, men det är de 
negativa inslagen som det finns flest av. 
 
En annan uppsats har gjorts av Daniel Palmqvist (Bibliotekarier i dagspressen - en 
diskursanalytisk studie, 2010), där han tar upp hur bibliotekarier framställs i dagspressen. Han 
undersökte artiklar ur Aftonbladet och Dagens Nyheter mellan januari 2009 - januari 2010, för 
att se hur bibliotekarier och biblioteksyrket benämndes. Även om detta rör riktiga personer 
och händelser, inte fiktiva, så utgör artiklarna ändå en slags “berättelse” där bibliotekarier 
omnämns, vilket kan jämföras med hur de omnämns i skönlitterära verk. Eftersom Palmqvists 
studie rör olika texter så har han valt en diskursanalytisk metod för att analysera språket i 
artiklarna, vilka ord och uttryck som betonas i texten. Han har främst använt sig av Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffes diskursanalytiska utgångspunkt. Främst undersöker han hur 
bibliotekarier benämns, vilka egenskaper de och deras yrke tillskrivs, samt i vilka olika 
sammanhang bibliotekarier förekommer. Palmqvist kom fram till att bibliotekarier ofta 
omnämns i samband med litteratur, vilket egentligen inte är så konstigt. Bibliotekarierna 
framställs framför allt som litteraturförmedlare och bokälskare. Den gamla stereotypa bilden 
av bibliotekarier förekom glädjande nog ytterst sällan i artiklarna och Palmqvists analys visar 
att dagspressen till största delen visar upp en mångsidig och mestadels positiv bild av 
bibliotekarien och yrket. 
 
Kerstin Rydbeck är professor i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Uppsala 
universitet.  År 2004 deltog hon i NIKK:s nordiska kvinnorörelsekonferens i Reykjavik där 
hon lade fram sitt paper Från arg tant till farlig sexbomb (2004) i vilket hon studerar 
bibliotekariestereotyper i både skönlitteratur, serier, film, tv-serier och reklam. Fokus ligger 
dock på skönlitteraturen. Biblioteket skildras som en miljö som är dammig, tyst och full med 
kunskap som inte alltid är lättillgänglig. Biblioteket är också starkt förknippat med boken som 
objekt.  Den kvinnliga bibliotekarien skildras ofta som en färglös person som kan vara arg, 
ordningsam och ohjälpsam. Det finns dock undantag där den kvinnliga bibliotekarien beskrivs 
som vacker, men då undrar folk vad en sådan vacker kvinna gör på ett trist bibliotek. Rydbeck 
visar också att de unga, vackra bibliotekarierna ofta framställs som onda och mordiska. 
Bibliotekarierna är också personer som älskar böcker, läsning och att hålla ordning på saker. 
Även de manliga bibliotekarierna framställs som tråkiga personer iförda tråkiga kläder. 
 
Dr. R.A.C. Bruijns genomförde 1992 en större undersökning kring allmänhetens uppfattning 
av bibliotekarier och deras arbetsuppgifter, samt hur de tycker att yrkets status, image och 
nödvändiga utbildningsnivå ligger i jämförelse med 27 andra slumpmässigt utvalda yrken. 
Rapporten Status and Image of the Librarian innehåller undersökningar ifrån 12 länder och 
har därför ett brett underlag för att se hur utbredda stereotypa bilder av bibliotekarier och 
biblioteksyrket är. Författaren nämner dock att undersökningen på grund av brist på tid, 
pengar och arbetskraft inte helt har kunnat uppnå kravet på representativitet gällande 
respondenterna. Detta kan då leda till en skevhet i svarens reliabilitet och validitet, men 
författaren anser ändå att själva undersökningens storlek gör att man kan få en indikation 
kring allmänhetens uppfattningar. Undersökningen utfördes med hjälp av en enkät som 
innehöll bland annat uppgiften att jämföra och ranka olika yrkens status och prestige med 
varandra, hur respondenterna såg på bibliotekarien som person och hur de såg på 
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bibliotekariens yrke. Det framkom i undersökningen att yrken som anses kräva en högre 
akademisk utbildning anses ha högre status, och här hamnade bibliotekarien ofta någonstans i 
mitten eller under mitten av skalan. Det indikerar bland annat att många inte vet vilken 
utbildningsnivå bibliotekarieyrket ligger på och att de tenderar att ranka den lägre än vad den 
faktiskt är. Äldre personer (55+) tenderade också att ge bibliotekarieyrket högre status än 
yngre personer och denna trend kunde ses genomgående i alla de undersökta länderna. I synen 
på bibliotekarien som person valde de flesta av respondenterna beskrivningar som hjälpsam, 
ordningsam, lugn och vänlig. Bibliotekarierna sågs av de flesta inte som några humoristiska 
eller sportälskande personer. Dessa resultat var också väldigt lika över länderna. När det 
gäller arbetet i bibliotek beskriver de flesta i länderna det som användbart, hjälpsamt och 
rutinbaserat. En stor del av respondenterna anser också arbetet som fridfullt. Fler kvinnor än 
män anser att yrket är intressant och varierande. Äldre personer (55+) anser att yrket är mer 
varierande, användbart och mindre fridfullt än yngre personer. Genom undersökningen drog 
Bruijns slutsatsen att synen på bibliotekarieyrkets status inte hade genomgått någon 
signifikant förändring de senaste 20-25 åren.  
 
I boken Not your ordinary librarian: debunking popular perceptions of librarians från 2012 
tittar författaren Ashanti White närmare på hur bibliotekarier framställs i olika sammanhang 
och olika typer av medier. White lyfter fram fyra olika vanliga bibliotekariestereotyper som 
finns hos allmänheten De är bibliotekarien som gammal ungmö (the old maid), den löjliga 
bibliotekarien (the inept), bibliotekarien som polis (the policeman) och bibliotekarien som 
psykopat (the psycho). Bibliotekarien som en gammal ungmö ses som en kvinna som saknar 
sociala kunskaper och som är iförd omoderna kläder. Den löjliga bibliotekarien ses som en 
person som saknar erfarenheter av den verkliga världen på grund av att han eller hon hellre 
relaterar till händelser och karaktärer i litteraturen än till händelser och personer som finns i 
det verkliga livet. Trots det så ses den löjliga bibliotekarien som en intelligent person. 
Bibliotekarien som polis är en person som ses som auktoritär och som ser biblioteket som en 
plats där det ska råda ordning. Det som bibliotekarien som polis ser som det största “brottet” 
är när låntagarna lämnar tillbaka böcker som är försenade. Detta har visat sig vara ett problem 
för många bibliotek i den verkliga verksamheten då låntagarna hellre väljer att behålla boken 
och betala höga avgifter än att lämna tillbaka boken till bibliotekarien (detta har gjort att 
många biblioteket har infört dagar då låntagarna kan lämna tillbaka böckerna utan att betala 
någon avgift och bli av med sin skuld). Bibliotekarien som psykopat är en blandning av 
bibliotekarien som ungmö och bibliotekarien som polis. Bibliotekarien som psykopat är en 
person som är besatt av böcker och av att hålla ordning på böckerna. Låntagarna ses som ett 
hot då de kan skada böckerna, så böckerna måste skyddas från låntagarna.  
 
Den nordamerikanska bibliotekarien Ruth Kneale har skrivit boken; You Don´t Look Like a 
Librarian: Shattering Stereotypes and Creating Positive New Images in the Internet Age 
(2009) där hon tar upp olika stereotypa synsätt på bibliotekarier, både sådant som hon själv 
och kollegor har upplevt i vardagen, samt den bild som förmedlas och förstärks genom de ofta 
negativa skildringarna inom bland annat TV, film, böcker, spel, reklam med mera. I boken går 
författaren igenom flera skildringar av bibliotekarier inom populärkulturen genom olika 
medier. Hon fokuserar dock inte bara på de negativa skildringarna, utan tar även upp de 
positiva och mångsidiga bilder av bibliotekarier som finns. Kneale har även en 
webbsida/blogg (www.librarian-image.net/book) där hon samlat in mycket av sitt material till 
boken. Genom bland annat e-post och kommentarer från många andra bibliotekarier ifrån 
olika platser ges flera exempel från verkligheten som visar på hur vanlig och allmänt 
uppfattad stereotypen om bibliotekarien som den gamla sura tanten med hårknut är, och hur 
denna bild har en negativ inverkan på deras arbete med låntagarna. Ett stort problem är att 
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låntagarna inte alls vet något om bibliotekariens egentliga kompetens och vad de kan be 
denne om hjälp med. Det är ofta allmänt vedertaget bland allmänheten att bibliotekarierna inte 
kan något om till exempel teknik och Internet, när det faktiskt är det omvända som är mer 
troligt. Författaren tar upp hur bibliotekariens roll har förändrats, hur nya arbetssätt och 
arbetsuppgifter har introducerats, inte minst med den nya tekniken samt ett större pedagogiskt 
ansvar. Istället för att ha varit en slags ”väktare” av information och kunskap, fungerar 
bibliotekarien nu mera som en guide och tolk till det stora informationsflöde som genomsyrar 
samhället. Kneale har även gjort flera webbenkätundersökningar, främst riktade mot 
bibliotekarierna själva. Frågorna rörde bland annat hur de såg på sig själva i förhållande till de 
vanligaste stereotyperna, hur de ansåg att låntagarna/allmänheten såg på dem, relevanta 
anekdoter med mera. Det visade sig att de flesta bibliotekarier någon gång hade upplevt att 
användarnas stereotypa bild av yrket tog sig negativa uttryck. En annan enkätundersökning 
riktade sig istället mot biblioteksbesökarna där många av frågorna rörde hur de såg på 
bibliotekens personal, samt om besökarna brukade be personalen om hjälp vid dator- och 
Internet relaterade problem. Svaren visade att relativt många använde bibliotekens katalog- 
och Internetdatorer men att mycket få bad bibliotekarierna om hjälp inom detta område.  
 
I den tidigare forskningen har vi sett att de uppsatser som har studerat hur bibliotekarien 
beskrivs i skönlitteraturen sträcker sig fram till år 2002. Vi är intresserade av att se om det har 
hänt något sedan dess då det har gått lite mer än 10 år. Vi har valt att ta vid där de andra 
slutade då vi tror att beskrivningarna av bibliotekarierna borde ha utvecklats i den samtida 
skönlitteraturen.  
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3. Teori och metod 
Vi har valt att använda oss av en diskursanalytisk teori och metod i vår uppsats eftersom vårt 
material består av skrivna texter som vi vill analysera utifrån deras underliggande syn på 
bibliotekarien. Nedan kommer vi att beskriva vad diskursanalys är samt motivera hur vi 
tänker applicera den på vår egen undersökning. 
 

3.1 Diskursanalys 
Själva begreppet diskurs är inte helt enkelt att förstå eller förklara. Från början kommer 
begreppet från språkvetenskapen och sedan har det även kommit att användas inom 
sociologin. Diskursen hör ihop med den sociala praktik och de sociala strukturer som finns i 
samhället, diskursen visar även vad som är möjligt att inkludera och exkludera. En diskurs 
kan vara allt från ett samtal mellan två människor till en större helhet som till exempel 
diskursen inom ett visst ämne som medicin eller politik. En bred och enkel definition av 
begreppet diskurs kan beskrivas som innebörden i något som sägs och skrivs samt sättet på 
vilket det görs (Sahlin, 1999, s.84ff). 
 
Begreppet diskursanalys innebär att texten ses som kvalitativ data som analyseras för att 
upptäcka underliggande mönster i den. Inom diskursanalys ser man inte till hur ett fenomen, 
som till exempel en bibliotekarie, ser ut. Istället ligger fokus på hur själva fenomenet beskrivs, 
det vill säga hur ser beskrivningarna av bibliotekarien ut? Man problematiserar och 
ifrågasätter själva framställningen istället för det som framställs. Det gör att diskursanalys kan 
används på olika texter, alltifrån vetenskapliga artiklar till serietidningar (Sahlin, 1999, s.89f). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att begreppet diskurs handlar om hur språket struktureras 
efter olika mönster som uppstår när människan yttrar sig i olika delar av det sociala livet. 
Diskursanalys är när dessa underliggande mönster analyseras (Winther Jörgensen & Philips, 
2002, s.1).  
 
Det är inte meningen att den som använder diskursanalys som metod ska försöka undersöka 
vad en person egentligen menar när han eller hon skriver eller säger något. Meningen är inte 
heller att undersöka den verklighet som finns bakom diskursen. Det som undersöks är istället 
hur man har valt att skriva eller säga något och de mönster som går att urskilja i det samt vilka 
diskursiva representationer som finns av verkligheten och vilka sociala konsekvenser dessa 
kan få. Den eller de som gör analysen har en relation till det som undersöks och det påverkar 
vad den eller de som undersöker ser och vilka resultat de får (Winther Jörgensen & Philips, 
2002, s.21f). 
 
Det finns olika varianter av diskursteori och vi har valt att använda Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffes diskursteori. Deras teori handlar främst om den teoretiska utvecklingen av 
diskursanalys och den innehåller få verktyg för textanalyser. Därför är det en teori som passar 
bra att använda ihop med metoder från andra aspekter av diskursanalys (Winther Jörgensen & 
Philips, 2002, s.24). I denna uppsats används Laclau och Mouffes teori ihop med modellen 
som Daniel Palmqvist utvecklat i sin uppsats Bibliotekarier i dagspressen – En 
diskursanalytisk studie från 2010 (mer om denna senare). 
  
Laclau och Mouffe har utvecklat sin variant av diskursteorin genom att plocka isär andra 
teorier, och deras diskursteori är en kombination av ändrade versioner av marxismen och 
strukturalismen. De har kombinerat dessa på grund av att marxismen ger en utgångspunkt för 
tanken om det sociala och strukturalismen ger en teori om mening. Det innebär att deras teori 
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blir att det sociala fältet kan förstås som att processer skapar ett nät i vilken meningen bildas. 
Strukturalismen jämför språket med ett fiskenät. Knutarna i fiskenätet är de lingvistiska 
tecknen och trådarna mellan knutarna leder en mening vidare till en annan (Winther Jörgensen 
& Philips, 2002, s.24f). 
 
Laclaus och Moffes diskursanalys innehåller olika begrepp. Enligt Bergström och Borérus 
(2012) är dessa bland annat följande: tecken utgörs av ordet, till exempel bok, och den 
mening som läggs till ordet, till exempel text i tryckt form, inbunden i hårda pärmar. Tecknet 
motsvarar det som en person tänker på när han eller hon läser eller hör ordet. Ett tecken kan 
bli ett element. Ett element är ett tecken som inte har någon fixerad betydelse utan som är 
mångtydigt. Diskursen strävar efter att utesluta ett teckens olika betydelser och fixera det vid 
en fast betydelse. När ett element får en mer fixerad betydelse kallas det för moment. Ett 
moment är ett tecken som har en fast betydelse. Ett sätt att använda dessa begrepp i en 
diskursanalys är att göra en ekvivalenskedja. Här får tecknen betydelse genom distinktioner, 
det vill säga genom de ord som är utmärkande för ett tecken. I en ekvivalenskedja ser man till 
att de olika elementen kan ha en positiv eller en negativ betydelse. (Bergström & Boréus, 
2012, s.365ff). 
 
Det som skapar mening i diskursen är nodalpunkterna (hos Bergström & Boréus kallas de 
kort för noder (Bergström & Boréus, 2012, s.367)). En nodalpunkt är ett större tecken som de 
andra tecknen är ordnade kring och de andra tecknen får sin mening utifrån nodalpunkten. 
Som exempel: inom diskursen medicin är kroppen nodalpunkten och ord som sjukdom och 
stetoskop får sin mening utifrån hur de relateras till nodalpunkten kroppen. För att en diskurs 
ska bli total måste den utesluta de meningar som tecknen inte kan få. Först då kan diskursen 
bli total. Laclau och Mouffe kallar detta för det diskursiva fältet. Det är svårt att göra totala 
uteslutningar. Till exempel hör fotboll inte till diskursen medicin, men det hindrar inte att 
fotboll förkommer inom den då det kan ge upphov till skador och liknande. Diskursen är en 
tillfällig avgränsning av mening, då meningen kan förändras över tid (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2002, s. 26ff). 
 
Identitet ser Laclau och Mouffe som något som förändras då diskursen förändras. Identitet 
konstrueras diskursivt genom ekvivalenskedjorna. Identiteten står i kontrast till vad den inte är 
och den får sin identitet då den finns representerad i en diskurs (Winther Jörgensen & Phillips, 
2002, s.43). 
 
Vi har valt att använda oss av denna metod då den lämpar sig för vårt källmaterial och våra 
frågor eftersom vi är intresserade av att se hur bibliotekarierna beskrivs i skönlitteraturen. 
Diskursanalys med ekvivalenskedjor hjälper till att synliggöra de ord som används för att 
beskriva utseende, personlighet, yrket och arbetsuppgifter. Ekvivalenskedjorna gör att det går 
att urskilja bibliotekariens identitet i den diskurs som han eller hon befinner sig i. Då 
diskursanalysen fokuserar på hur något eller någon beskrivs behöver vi inte lägga fokus på 
om det kan finnas bakomliggande motiv till varför något eller någon beskrivs på ett visst sätt. 
Det vill säga inom diskursanalys läser man inte texten i syfte att se vad författaren vill säga 
(Sahlin, 1999, s.91). I vårt fall betyder det att vi inte behöver ta hänsyn till om den bild som 
författaren skildrar av bibliotekarien kan ha påverkats av författarens egna upplevelser av 
bibliotekarier. 
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3.2  Analysmodell 
Vi tänker använda oss av en delvis modifierad variant av den analysmodell vi hittat i Daniel 
Palmqvists uppsats Bibliotekarier i dagspressen - En diskursanalytisk studie från 2010. Han 
har i sin tur tagit och modifierat modellen ifrån en annan uppsats, som ursprungligen kommer 
från Ingrid Sahlins (1999) analytiska redskap. Vi tycker att den här modellen är användbar 
även för oss eftersom vi anser att den är allmängiltig och egentligen kan appliceras på alla 
slags yrken. Både Palmqvists och vår undersökning handlar dessutom om att analysera texter 
om bibliotekarier, även om hans undersökning rör riktiga personer och händelser (Palmqvist, 
2010, s. 13) där vår undersökning behandlar fiktiva karaktärer och händelser. Detta därför att 
diskursanalys inte främst intresserar sig för exakta skildringar utav verkligheten, utan istället 
intresserar sig för hur verkligheten definieras och omtalas (Sahlin, 1999, s. 90). 
 
Modellen är uppdelad i fyra fält. Här är Palmqvist modell: 
 
1. Benämningar 
Benämningar av bibliotekarier i 
artiklarna. 
 

2. Bibliotekarier och yrket 
Vilka åsikter framkommer och vilka 
egenskaper tillskrivs bibliotekarier? 
Hur beskrivs yrket? 

3. Teman 
I vilka olika sammanhang förkommer 
bibliotekarier? 

4. Diskurser 
Vilka diskurser ger detta uttryck för? 

Figur 1: Daniel Palmqvist analysmodell (Palmqvist, 2010, s.13) 
 
Här är vår modell som vi har ändrat så att den ska passa vårt syfte och frågeställningar som 
skiljer sig ifrån Palmqvists: 
1. Beskrivningar 
Hur beskrivs bibliotekariernas 
utseende, personlighet och egenskaper i 
böckerna? 

2. Bibliotekarier och yrket 
Hur beskrivs yrket? Vilka arbetsuppgifter 
beskrivs/ingår? 

3. Bibliotekarier utanför biblioteket 
I vilka olika sammanhang förkommer 
bibliotekarier i sin yrkesroll? 
Förekommer de bara i biblioteket? 

4. Diskurser 
Vilka diskurser ger detta uttryck för? 

Figur 2: Evelina Magnussons och Emelie Svenssons analysmodell (2013). 
 
Vi har själva modifierat modellen en del för att den ska passa just vår teori och 
frågeställningar då vi inte letar efter samma saker som Palmqvist gjorde. I modellen delar vi 
upp de olika aspekter som vi vill undersöka kring hur bibliotekarier beskrivs inom 
skönlitteraturen. I det första fältet vill vi undersöka hur bibliotekarier beskrivs, både deras 
klädstil, frisyr och andra fysiska attribut, samt hur deras personlighet skildras. Det andra fältet 
ser till hur bibliotekariens yrke beskrivs, vilka arbetsuppgifter som nämns. I det tredje fältet 
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vill vi undersöka om bibliotekarien förekommer utanför biblioteket i sin yrkesroll. Det fjärde 
och sista fältet knyter ihop och drar slutsatser kring de tidigare upptäckterna. Det är här vi kan 
se hur diskursen kring bibliotekarien och yrket håller liv i de framställningar som förekommer 
i vår vardag. 
 

3.3 Urval 
Under tiden vi gjort vår materialinsamling har urvalet skett i flera steg. För att hitta passande 
skönlitteratur till vår undersökning har vi gjort följande urval: 
 
För att få fram undersökningsmaterial till uppsatsen började vi med att göra en sökning i 
Bibliotekstjänsts (BTJs) databas BURK-sök. I vår sökning sökte vi på ämnesord Bibliotek* 
med avgränsning till vuxen skönlitteratur som har svenska som originalspråk eller som finns 
översatt till svenska samt med tidsavgränsningen att litteraturen finns utgiven mellan 2000 till 
2013. Resultatet av sökningen blev 25 böcker. Då sökningen var avslutad började vi 
undersöka om böckerna överensstämde med våra kriterier, det vill säga att handlingen 
innehåller minst en bibliotekarie som är huvudkaraktär eller bikaraktär och att bokens utspelas 
i nutid. Med nutid menas slutet av 1990-talet och fram till idag. Efter att vi gjort ytterligare ett 
urval utifrån det fick vi fram 11  böcker. Då vi vet att BTJ:s poster inte alltid är fullständiga, 
utan att de ibland saknar saker som ämnesord, valde vi att fråga bibliotekarierna på Mönsterås 
och Kalmars bibliotek om de kände till några böcker förutom de vi hittat i våra sökningar. På 
så vis kompletterade vi vårt strategiska urval med ett snöbollsurval. Urvalet bestod till slut av 
12 böcker. 
 
En bok som inte passar riktigt in i vårt tidskriterium är Grabben i graven bredvid av Katarina 
Mazetti från 1998 då den är utgiven innan 2000. Vi har valt att inkludera boken ändå eftersom 
den har en uppföljare, Familjegraven, från 2005 och där bibliotekariens utseende och 
personlighet till största delen beskrivs i första boken. 
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4. Litteraturpresentation 
Här följer en kort beskrivning av det skönlitterära materialet vi använt i vår undersökning. De 
böcker som har ett annat originalspråk än svenska har originaltiteln inom parentes efter den 
svenska titeln. Böckerna presenteras i fallande ordning efter utgivningsår. 
 
Grabben i graven bredvid av Katarina Mazetti (1998) är första delen i en serie. Bibliotekarien 
Desirée Wallin har nyss blivit änka, hon känner sig ensam och känner sin biologiska klocka 
ticka. På kyrkogården stöter hon ihop med mjölkbonden Benny och blir motvilligt attraherad 
av honom. Kommer dessa två helt olika människor att kunna, eller ens vilja, starta ett liv 
tillsammans? 
 
Ich bin ein Bibliothekar! av Christer Hermansson (2001). Den puritanske Oliver C. Johansson 
arbetar på Södertälje Stadsbibliotek och trivs utomordentligt med sitt jobb, han är den födde 
bibliotekarien. En dag får de en ny bibliotekschef som börjar ändra och domdera på 
biblioteket. De andra kollegerna gillar henne inte men Oliver själv är lyrisk och gör allt för att 
ställa sig in hos henne. 
 
Hon som tittade in av Karin Wahlberg (2002) är andra boken i hennes serie om 
kriminalkommissarie Claes Carlsson. I boken blir bibliotekarien Lenas man Johan överkörd. 
Lena är övertygad om att det inte var någon olycka och hon bestämmer sig för att ta saken i 
egna händer. 
 
Familjegraven av Katarina Mazetti (2005). Boken är en fortsättning på Grabben i graven 
bredvid och här får vi följa bibliotekarien Desirée och bonden Bennys fortsatta liv 
tillsammans med jobb, barn, kriser och glädje.  
 
Undantaget (Undtagelsen) av Christian Jungersen (2006) är en thriller som handlar om de 
anställda på Danskt centrum för information om folkmord. En av de anställda är 
bibliotekarien Anne-Lise. När de anställda får hot via e-post börjar de misstänka varandra och 
de inser snart att ingen av dem egentligen känner de andra. 
 
Tron på ett mirakel (True Beliver) av Nicholas Sparks (2006) är första delen i en serie. 
Vetenskapsjournalisten Jeremy Marsh får ett tips om spöklika fenomen i staden Boone Creek. 
När han kommer dit får han hjälp av bibliotekarien Lexie Darnell. 
 
Nyckeln till sanningen (Key of Knowledge) av Nora Roberts (2007) är andra delen i en serie. 
Dana Steele är en av tre kvinnor som får i uppdrag att söka efter tre nycklar som kan befria tre 
prinsessor. Dana söker efter nyckeln till sanningen och hon är övertygad om att den finns i 
litteraturens värld. 
 
Den Sista Läsaren (El ultimo lector) av David Toscana (2009). När Remigio hittar en död 
flicka i sin brunn vet han inte vad han ska ta sig till. Han ber sin far Lucio om råd. Lucio är 
byns bibliotekarie och han är övertygad om att lösningen finns i någon av bibliotekets böcker. 
 
Dewey Decimal (The Dewey Decimal system) av Nathan Larson (2011). I ett New York som 
drabbats av influensapandemi, storskalig terrorattack och Wall Streets totala kollaps bor och 
jobbar mannen som kallas Dewey Decimal på stadsbiblioteket. Han arbetar med att restaurera 
informationssystemet i biblioteket och sorterar alla böcker efter det gamla Dewey 
Decimalsystemet. 
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Fallet med de försvunna böckerna (The Case of the Missing Books) av Ian Sansom (2011) är 
första boken i en serie. Israel Armstrong anländer till Irland där han fått jobb som 
bibliotekarie. Väl framme upptäcker han att biblioteket är stängt och att hans tjänst har 
omvandlats till bokbussbibliotekarie. Problemet är bara att bibliotekets böcker har försvunnit 
och Israels nya chef anser att det är hans uppgift att leta reda på de försvunna böckerna. 
 
Kod 400 (La Cote 400) av Sophie Divry (2012) är en lång, enkelriktad monolog. 
Bibliotekarien på geografiavdelningen upptäcker att en man har blivit inlåst på biblioteket 
under natten. Hon inleder ett enkelriktat samtal mot honom som handlar om allt från Deweys 
klassificeringssystem till hennes personliga åsikter om en mängd ämnen. 
 
Mr Dixon försvinner (Mr Dixon Disappears) av Ian Sansom (2012) är den andra boken om 
Israel Armstrong. Den här gången blir Israel anklagad när Mr Dixon försvinner och han 
använder sitt yrke som bibliotekarie som täckmantel när han själv bestämmer sig för att leta 
rätt på den försvunne mannen. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt resultat med tillhörande analys. Vi har valt att 
använda detta upplägg då vi upplever att analysen kommer för långt ifrån resultatdelen om vi 
hade valt att ha analysen i ett kapitel för sig. Vi kommer att utgå från vår modell och 
presentera ett fält i taget. 
 

5.1 Beskrivningar av bibliotekarierna i böckerna: 
I det här avsnittet har vi tittat på hur bibliotekariernas utseende beskrivs. Vi uppmärksammar 
vilka kläder och frisyrer de har, samt hur deras personlighet och andra egenskaper framställs. 
 
I Fallet med de försvunna böckerna möter vi bibliotekarien Israel Armstrong som är en 
glasögonprydd man som närmar sig trettio och kommer från London. Den första 
beskrivningen av Israels kläder är att han är iförd en gammal brun, duffel, sitt enda par skor 
som är ett par utslitna brougeskor samt sin bästa och enda manchesterkostym (även den är 
brun) (Sansom, 2011, s.5ff). Då Israels egen garderob är aningen bristfällig tvingas han längre 
fram i boken att låna kläder vilket gör att han får gå klädd i militärbyxor samt t-shirts med 
olika tryck (Sansom, 2011, s.81). Längre fram tvingar hans kollega som kör bokbussen 
honom att ta på sig en slips då kollegan anser att Israel måste se prydlig ut eftersom de 
representerar kommunen (Sansom, 2011, s.238). 
 
Israel beskrivs som en plufsig man med hår som ser ut som en smutsig golvmopp (Sansom, 
2011, s.35). Hans personlighet beskrivs som “...intelligent, blyg, passionerad, och känslig själ 
full av drömmar och idéer, med en omfattande vokabulär och av ingen världslig nytta för 
någon. Hans förväntningar var skyhöga och hans verklighetsförankring minimal” (Sansom, 
2011, s.13). Israel använder en avsevärd mängd svärord när han uttrycker sig. När han för 
första gången är ute själv med bokbussen pratar han med sig själv och använder då orden “Åh, 
herregud. Din jävel. Din jävla, förbannade jävel. Din satans...” (Sansom, 2011, s.103). Israel 
har en flickvän i London (Sansom, 2011, s.9). Han har läst vid universitet och gått en 
bibliotekarieutbildning (Sansom, 2011, s.27). 
 
Israel återkommer i Mr Dixon försvinner och han är samma person som i första boken, det vill 
säga en judisk engelskman, en vegetarian klädd i manchester och en bokbussbibliotekarie 
(Sansom, 2012, s.15). 
 
I Nyckeln till sanningen finns Dana Steele som arbetar som bibliotekarie Hon är lång och 
slank, med långt brunt hår och mörkbruna ögon (Roberts, 2007, s.13). Hon ser sig själv som 
en person som är “...flexibel, öppen person, med en normal dos av tålamod, tolerans och 
humor” (Robets, 2007, s.9). För Dana är böcker en del av livet vilket beskrivs med: “Hon 
kunde inte leva utan böcker, utan historier, utan information om de världar som bodde i dem” 
(Robets, 2007, s. 34). Dana anser själv att hon är bra på sitt arbete och det får hon medhåll av 
från låntagarna (Roberts, 2007, s.29).  
 
I boken beskrivs också Danas chef ingående. Bibliotekschefen Joan är en kvinna med 
gråblont hår som är uppsatt i en knut, hon har läsglasögon i en kedja runt halsen och hennes 
klädsel är vit blus med en mörk väst som är knäppt ända upp till hakan. Bokens huvudperson 
ser sin chef som en negativ förebild då hon beskriver henne som följande: “Hon såg tantig och 
trist ut, avgjorde Dana - själva sinnebilden för den kliché som höll mängder av barn borta från 
biblioteken” (Roberts, 2007, s. 45). 
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Kod 400 är en bok som är skriven som en lång monolog, då bokens huvudperson som arbetar 
som bibliotekarie håller ett enkelriktat samtal mot en man i biblioteket. Som läsare får man 
inte veta något om bibliotekariens namn eller utseende förutom att det är en kvinna. Hon är 
ogift.  Hon klagar för mannen över att ingen ser henne: “Jag märks tydligen inte. Ingen 
människa ser mig, det är mitt problem” (Divry, 2012, s.11). Hon tycker om när det är ordning 
och reda och hon tycker inte om när det blir för stressigt (Divry, 2012, s.13). När det gäller 
hennes ålder så inväntar hon sin pension samtidigt som hon inte ser sig som lastgammal 
(Divry, 2012, s.22). Bibliotekarien värnar om den goda litteraturen då hon anser att: “Och att 
umgås med undermåliga böcker blir man inte särskilt smart av” (Divry, 2012, s.53). Hon 
arbetar på geografiavdelningen, men vill egentligen arbeta på sin favoritavdelning som är 
historieavdelningen (Divry, 2012, s.46). 
 
I Tron på ett mirakel är Lexie Darnell en kvinna med violblå ögon och ljusbrunt, axellångt hår 
iklädd ljusblå tröja, jeans och stövlar (Sparks, 2006, s.35).  För Lexie är bibliotekarieyrket 
närmast ett kall: “Hon visste också att hon skulle bli bibliotekarie, precis som henne mor hade 
varit, i förhoppningen att kunna göra biblioteket till någonting som staden kunde vara stolt 
över” (Sparks, 2006, s.53). Lexie är över trettio år och ogift (Sparks, 2006, s.75). Hon är 
intresserad av Amerikas historia och samlar på historiska föremål (främst manuskript och 
kartor) i ett rum på biblioteket (Spraks, 2006, s.54). 
 
I Hon som tittade in är Lena Söderlund bibliotekarie. Hon har långt rågblont hår och hon är 
iklädd duffel, yllebyxor samt sockor och en halsduk som hon har stickat själv. Hennes stora 
svaghet är att hon är en riktig godisgris (Wahlberg, 2006, s.21f). Längre fram i boken (när det 
blir sommar) går hon klädd i kort jeanskjol och en löst sittande, naturfärgad linneskjorta 
(Wahlberg, 2006, s.249). Hon tycker om att gå omkring och titta in i fönstren hos andra 
människor och fantisera om de som bor där (Wahlberg, 2006, s.74). Hon är medveten om 
bilden av sig själv: “Hon kände en längtan att bli av med sig själv, omvandla sig till en 
skrämmande person, och hon log i mjugg åt den hänsynslösa bilden av sig själv som hon 
skulle skapa, i stället för den snälla och mesiga bibliotekarien som alla såg” (Wahlberg, 2006, 
s.161). 
 
I Undantaget finns bibliotekarien Anne-Lise. Hon är runt fyrtio år, har mörkt hår som är 
klippt i en pagefrisyr vilket gör att hennes ansikte ser lite fyrkantigt ut. Hon går klädd i svart 
polotröja och beige kjol (Jungersen, 2006, s.67). Hon är gift och har barn med Henrik. Anne-
Lise trivs inte på sitt jobb eftersom hon känner sig utfryst och tillsammans med sin man 
fantiserar hon om hur hon ska hämnas på sina kollegor (Jungersen, 2006, s.75f). 
 
I Den sista läsaren finns ingen direkt beskrivning av bibliotekarien Lucio Mireles utseende 
eller klädsel. Det vi får veta är att han är en man över sextio år (Toscana, 2009, s.188). Byn 
där han bor lider av en kraftig torka och det finns inget vatten, Lucio klagar ofta över att han 
inte har någon mat (Toscana, 2009, s.17). I texten framställs Lucio som en konservativ man 
som inte gillar moderna saker som bilar, solglasögon med mera. (Toscana, 2009, s.73) Han är 
speciellt förtjust i litteratur från äldre tider eller som beskriver äldre tider. Lucio associerar 
händelser i sitt eget liv med sådant han läst i romaner och läser ofta högt i en bok för andra 
människor när han vill föra fram ett resonemang (Toscana, 2009, s.29ff). Han kommer med 
helt ogrundade påståenden baserade på handlingen i romaner han läst och använder bland 
annat denna metod för att peka ut en person som skyldig till mord (Toscana, 2009, s.75ff). 
Han kan citera stycken från böcker han läst utantill. Bibliotekarien läser mycket böcker men 
han är väldigt kritisk mot författarna och litteraturen.  Lucio har mycket åsikter kring hur 
prosan bör se ut och det räcker med att han hittar ett litet fel så avfärdar han hela boken. De 
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böcker han inte tycker om censurerar han och tar inte med i bibliotekets bokbestånd (Toscana, 
2009, s.15ff). Han slänger in i ett rum där insekter äter upp dem (Toscana, 2009, s.27). Han 
gillar inte de gängse katalogiserings- och klassifikationssystem som finns utan sorterar 
böckerna efter sitt eget system (Toscana, 2009, s.144). 
 
I boken Dewey Decimal kallas huvudpersonen för Dewey Decimal eftersom han inte minns 
sitt riktiga namn. Han är också känd som ”Bibliotekarien” av en del andra personer. Dewey 
beskriver sig själv som en man av blandad etnisk härkomst från Bronx.  Det är den enda 
beskrivning som ges av hans utseende.  Han bär ofta kavaj eller kostym. Dewey lider av ett 
flertal tvångssyndrom, till exempel bacillskräck, och på upprepade ställen i texten nämns det 
att han ofta tvättar händerna med ett medel så fort han tagit i något, samt desinfekterar allt i 
sin omgivning. Han har också vissa mönster och ritualer som han tycker om att upprepa 
(Larson, 2011, s.7ff). 
 
I Grabben i graven bredvid är en av huvudpersonerna den kvinnliga bibliotekarien Desirée. 
Wallin som är lite över trettio år. På ett ställe i texten tänker hon om sig själv att hon är “en 
förgrämd, ensamstående kvinna med klart avvikande känsloliv” (Mazetti, 1998, s.5). Hon 
tänker också på sig själv som en urblekt person (Mazetti, 1998, s.15). Hemma läser hon 
mycket självbiografier och fantasyserier för att hamna i en annan verklighet och inte behöva 
tänka på sitt eget liv (Mazetti, 1998, s.24). Desirée är en kulturell person som tycker om att 
diskutera filosofer, titta på kultfilmer, opera och teater (Mazetti, 1998, s.33 & s.72). Hon har 
ingen tv hemma och tål absolut inte sport. Hon har alltid ett par böcker med i sin väska 
(Mazetti, 1998, s.108f).  
 
Desirées utseende beskrivs som: “Blek som ett gammalt färgfoto som suttit i skyltskåp i 
åratal. Ljust visset hår, blekt ansikte, blaskigt bleka kläder, alltid nåt milt blått eller beige. En 
beige människa” (Mazetti, 1998, s.9). En person noterar att hon har snorkig attityd och 
snörper på läpparna (Mazetti, 1998, s.20). Vidare beskrivs hon ofta som mager och osminkad. 
Hon förändras dock lite grann genom bokens handling och mot slutet börjar hon sminka sig 
lite grann och använda mer färgglada kläder (Mazetti, 1998, s.183f).  
 
Boken beskriver även andra bibliotekarier, till exempel “Olof har en pojkaktig, gråsprängd 
lugg som trillar ner i pannan på honom . . . .vita händer som han gestikulerar mycket elegant 
med” (Mazetti, 1998, s.33).  
 
En av de äldre bibliotekarierna smyger numera mest runt i magasinet, de andra frågar inte vad 
hon arbetar med men antar att det rör sig om katalogisering, sortering och gallring (Mazetti, 
1998 s.91). Den här äldre kvinnan bor själv, har aldrig haft några vänner eller intresse av att 
skaffa sig det. Hon verkar aldrig ha varit gift. Hemma har hon en massa mappar med hennes 
iakttagelser och foton av alla möjliga personer hon träffat på i sitt liv, bland annat kolleger, 
kassörskor i butiker, grannar samt brevbäraren. Det framgår i texten att det är en hobby för 
henne att kartlägga andra människors liv. Hon tycker om ordning och reda: “När jag kom in 
på bibliotekshögskolan var det den stora berusande friheten för mig. När jag fick ordna saker 
som jag ville. I system” (Mazetti, 1998, s.165). 
 
Familjegraven är fortsättningen på Grabben i graven bredvid. En kvinnlig bibliotekarie 
beskrivs så här: “Där var en som klapprade omkring med höga klackar, rätt snygg med mörkt 
hår och beige dräkt och små guldlöv i öronen, fast hon hade två djupa rynkor över näsroten 
som om hon var sur på nån hela tiden” (Mazetti, 2005, s.18). 
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En annan bibliotekarie beskrivs som “rödlätt, späd, korkad och fullständigt otjänlig till 
samarbete.” Vidare beskrivs hon som lat, kommer för sent till jobbet, har alltid ursäkter för att 
gå tidigare och att hon smörar för chefen. (Mazetti, 2005, s.179). 
 
I boken Ich bin ein Bibliotekhar! beskrivs huvudpersonen Oliver C. Johansson klädsel som vit 
skjorta och grå sidenslips. Han verkar ha en förkärlek för slipsar i thaisiden. Han har tagit 
över mycket av sin fars avlagda kläder och vid lite högtidliga tillfällen tar han på sig en mörk 
kavaj som tidigare tillhört honom (Hermansson, 2001, s.71). Vid ett tillfälle tar bibliotekarien 
upp sin förtjusning för svarta läderbyxor. Han äger ett par som han dock bara har på sig när 
han är ensam hemma i lägenheten (Hermansson, 2001, s.91ff). 
 
Oliver påtalas vid ett tillfälle av en annan människa som ”den mest präktige och tråkige 
människa” han någonsin träffat (Hermansson, 2001, s.20). Han framstår som en mycket torrt 
intellektuell person. Både Oliver själv och personer i hans omgivning talar om honom som 
mycket puritansk, att det är så han har uppfostrats och att han trivs med det. Han påtalar ofta 
att han inte dricker eller röker (Hermansson, 2001, s.39) och han har aldrig haft ett 
förhållande med någon och uttalar att han inte är intresserad av det heller (Hermansson, 2001, 
s.60). 
 
Huvudpersonen tänker flera gånger om sig själv att han är en lycklig bibliotekarie. 
(Hermansson, 2001, s.29). Stadsbiblioteket är hans liv. Han känner sig ofta lycklig när han 
tänker på sitt arbete: ”Det finns så mycket i bibliotekarieyrket som ger tillfredsställelse, glädje 
och livsmod. När jag reflekterade över denna period i allmänhetens tjänst i mitt enkla liv 
gladde jag mig verkligen. Jag erfor en stark känsla av lycka”(Hermansson, 2001, s.65).  
 
I boken kommer Eva Larsson till biblioteket som ny chef och huvudpersonen beskriver henne 
så här: 

“. . . .ganska smal, några år och 50. Hon har en slags pagefrisyr i lätt rött. De 
blågrå ögonen är skarpa och vaksamt nyfikna; ser allt som en jägare ute i skogen 
på jakt efter ett viltbyte. Ingenting tycks undgå dem. Tänderna är perfekta och 
hennes leende likaså. Hela hennes kroppshållning, rak i ryggen och med öppna 
inbjudande händer när hon talar, utstrålar auktoritet och självförtroende. Hon 
glänser som en vacker häst. Ofta bär hon brun kavaj och kjol. Hon är sannerligen 
kvinna och definitivt bibliotekschef.” (Hermansson, 2001, s.32). 

 
Hon beskrivs som en person som gör sig besvär för att se bra ut, hon ändrar frisyr ofta och 
klär sig stiligt akademiskt. Oliver tror starkt på den nya bibliotekschefen och ”smörar” en del 
för henne. De andra anställda är mer återhållsamma. De har hört en del negativt om henne 
bland annat att hon är en iskall karriärist som kör över folk (Hermansson, 2001, s.40f). Hon 
anses självcentrerad av de andra. Bibliotekspersonalen får intrycket av att hon verkar se ner på 
folkbibliotek jämfört med de forskningsbibliotek där hon tidigare jobbat (Hermansson, 2001, 
s.72ff). 
 
IT-bibliotekarien Katrin beskrivs som en mänsklig och varm individ som ofta skrattar och 
kramas. Hon bryr sig om intresserar sig för sina kollegers liv och välmående, både i och 
utanför arbetet. Katrin beskrivs ha en mjuk, kärleksfull röst (Hermansson, 2001, s.50f). 
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5.1.1 Ekvivalenskedjor till beskrivningar av bibliotekarier i böckerna 
I vårt analysmaterial har vi hittat en jämn fördelning av manliga och kvinnliga bibliotekarier. 
Deras utseende beskrivs med varierade utförlighet då några beskrivs väldigt ingående medan 
andra knappt nämns med några beskrivande ord. Det finns en hel del begrepp som används 
för att beskriva bibliotekariens utseende. De begrepp som vi har valt ut är de som är 
utmärkande för beskrivningarna av utseendet. En del av begreppen förkommer fler än en gång 
i vårt material, men i kedjan har vi tagit med begreppet en gång då vi anser att det inte gör 
någon skillnad i hur många gånger det sägs (detta gäller för alla kedjor). Vi har valt att 
utesluta begrepp som till exempel blå ögon då det är något som är genetiskt och inte något 
som personen har valt själv vilket kan sägas om kläder och frisyr då detta mer speglar 
personens personlighet. Av dessa begrepp kan en ekvivalenskedja bildas: 
 

 glasögon 
 slitna kläder 
 duffel 
 slips 
 jeans, jeanskjol (kort) 
 stövlar 
 brougeskor 
 kavaj/kostym, kavaj/kjol 
 läderbyxor 
 färger på kläder: milt blått, beige, 

brunt, naturfärgat, vitt 

 smutsigt hår 
 hårknut 
 visset hår 
 pagefrisyr 
 plufsig 
 tantig, trist 
 osynlig 
 urblekt 
 

 
Beskrivningarna av bibliotekariens personlighet varierar också i utförlighet. Av de begrepp 
som beskriver personligheten kan denna ekvivalenskedja bildas: 
 

 intelligent 
 passionerad 
 känslig själ 
 omfattande vokabulär 
 minimal verklighetsförankring 
 svär mycket 
 flexibel, öppen 
 normal dos tålamod, humor, 

tolerans 
 bokälskare, har alltid med sig 

böcker, kan citera dem utantill 
 gillar ordning och reda 
 ogillar stress 
 historieintresserad 
 självmedveten 
 värnar om den goda litteraturen, 

censurerande 
 petig, elitistisk 
 väktare av böckerna 
 konservativ 

 yrket ett kall 
 tvångssyndrom 
 snorkig, snörper på munnen 
 ogillar sport 
 tillbakadragen 
 inga vänner, enstöring frivilligt 
 samla information om människor 

som hobby, smygfotograferar. 
 sur 
 korkad 
 otjänlig till samarbete 
 lat, kommer sent till jobbet 
 smörar för chefen, inställsam 
 präktig, tråkig 
 puritansk 
 mänsklig, varm individ 
 iskall karriärist 
 lycklig 
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5.1.2 Analys till första fältet 
I den tidigare forskning vi studerat har vi sett en hel del likheter med det som vi har hittat i 
vårt material. Widenberg (2000) har skrivit en uppsats som citeras mycket av andra 
uppsatsskrivande samt av Kerstin Rydbeck. Enligt Widenberg är bilden av den kvinnliga 
bibliotekarien som vänlig och hjälpsam ovanlig, då hon främst hittade framställningar av den 
kvinnliga bibliotekarien som en ungmö eller en arg kvinna (Widenberg, 2000, s.33ff). I vårt 
material förekommer bilden av bibliotekarien som en vänlig och hjälpsam kvinna oftare, så vi 
anser inte att bilden är ovanlig då flera av de kvinnliga karaktärerna i vårt material beskrivs 
med dessa egenskaper och visar upp detta då de hjälper bibliotekets användare med olika 
saker. Vi har inte sett bilden av den arga kvinnan i vårt material, däremot 
förekommer varianter av den kvinnliga bibliotekarien som en ungmö. Då vårt material tar vid 
där hennes slutade kan vi säga att vi har sett en utveckling av bilden av den kvinnliga 
bibliotekarien där hon har blivit mer hjälpsam, mindre arg och mer mångsidig. Widenberg 
ringade in bilden av den manliga bibliotekarien som en tyst man (Widenberg, 2000, s.34). 
Detta har vi inte sett i vårt material, utan snarare motsatsen till den tysta mannen då de 
manliga bibliotekarier som förekommer i vårt material gärna pratar och delar med sig av sina 
egna meningar vare sig folk vill höra dem eller inte. Även bilden av den manliga 
bibliotekarien verkar ha utvecklats då han i vårt material tar mer plats och hörs mer. 
 
Lodin (2005) upptäckte att stereotyper var vanligare än hon väntat sig och att bibliotekarierna 
främst beskrevs med negativa ord. Även Axelsson har sett att de negativa beskrivningarna är 
fler än de positiva, men det förekommer även positiva beskrivningar (Axelsson, 2008, s.49). 
Lodin såg att bibliotekarierna ofta bar kläder i beige (Lodin, 2005, s.50). Detta har också 
framkommit i vårt material, och ordet beige beskrivs även för att beskriva hur en människa 
ser ut. Överlag framställs bibliotekarierna i tråkiga kläder, ofta kavaj och kostym eller kavaj 
och kjol. Även Rydbeck har uppmärksammat att bibliotekarierna ofta beskrivs som färglösa 
och tråkigt klädda (Rydbeck, 2004, s.6f & s.13). I vårt material har vi märkt att det ofta finns 
en uppfattning om att bibliotekarierna ska vara ordenligt klädda, ofta tar det sig uttryck i att de 
bär kavaj. I flera av fallen har bibliotekarierna kläder som är slitna, ärvda eller både och. 
Anledningen till att bär slitna kläder kan höra ihop med deras löneläge eller det faktum att de 
inte bryr sig så mycket om sitt utseende utan nöjer sig med att de är någorlunda hela och rena. 
Det är dock bara de manliga karaktärerna som bär kläder som är slitna eller ärvda och detta 
kan kopplas till stereotypen om att män bryr sig mindre om sitt utseende medan kvinnor bryr 
sig mer om hur de ser ut. 
 
Vi har märkt att det hos allmänheten finns en bild av en bibliotekarie som är klädd i vida, 
färgglada kläder i stil med Marimekko eller Gudrun Sjödén. Bilden av den färgglada 
bibliotekarien finns inte i vårt material. En anledning till att denna bild finns hos allmänheten 
kan vara att bilden av den färgglada bibliotekarien är besläktad med bilden av kulturtanten 
samt att färgglada bibliotekarien inte har fått någon plats i litteraturen då författarna använder 
den vanligare stereotypen det vill säga den beigea bibliotekarien.  
 
Palmqvist (2010) skiljer sig gentemot de tidigare uppsatserna då han undersökte beskrivningar 
av verkliga bibliotekarier i dagspressen. Han upptäckte att det sällan förekom stereotyper och 
bilden av yrket framställs som mer mångsidig och positiv (Palmqvist, 2010, s.36).  Vi har sett 
samma tendenser i vårt material av fiktiva bibliotekarier och detta skulle kunna tyda på 
att trenden av negativa bibliotekariestereotyper håller på att förändras. 
 
White (2012) har undersökt uppfattningar av bibliotekarier bland allmänheten i USA. Hon 
upptäckte fyra vanliga stereotyper av yrket: ungmön, den löjliga, polisen och psykopaten 
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(White, 2012, s.21ff). Vi har inte sett dessa renodlade stereotyper i vårt material även om 
karaktärerna har drag av samma stereotyper som White har identifierat. I genomgången av 
vårt material har vi funderat kring om genren på vårt skönlitterära material kan ha påverkat 
hur bibliotekarien framställs. Till exempel märkte vi att det i de amerikanska “romantiska” 
böckerna ur vårt material ofta fanns en bild av bibliotekarien som en ung, vacker, 
ensamstående kvinna som längtar efter att träffa en man och i de fall hon gör det börjar hon 
“blomma ut”. Detta kan jämföras med vad Axelsson (2008) uppmärksammade i sin uppsats, 
där speciellt de kvinnliga bibliotekarierna ofta hade problem att interagera med det motsatta 
könet på ett romantiskt och sexuellt plan (Axelsson, 2008, s.37). 
 
Bibliotekariens relation till andra människor är också en intressant del av deras personlighet 
som vi uppmärksammat. I vårt material har vi vid flera tillfällen sett att bibliotekarien 
beskrivs som en ensamstående, ganska opassionerad person när det gäller den privata 
relationen till andra människor, men detta verkar inte vara något som påverkar dessa personer 
negativt. Ensamheten är i själva verkat något de själva valt och som de trivs utmärkt med: 
“Och det är lika bra att du vet att jag inte är intresserad av att ha `vänner och 
förtrogna`(Mazetti, 1998, s.165) och “Jag har aldrig lekt med någon kvinna, sa jag 
avvaktande, och jag har heller inga avsikter att göra det i framtiden heller” (Hermansson, 
2001, s.60). Ensamheten kan också bero på att det inte finns någon som lever upp till 
bibliotekariens krav på en partner: “Och karlar är för övrigt ett avslutat kapitel. Det är 
omöjligt, fullkomligt omöjligt här. Det är visserligen inte rena rama landet, men för en 
belevad, sensibel och bildad person som jag känns det väldigt... väldigt provinsiellt” (Divry, 
2012, s.22). Här framkommer också bilden av att bibliotekarien ser sig själv som en person 
som är lite bättre än de andra. Vi har också sett en variant av bilden av bibliotekarien som 
ungmö där hon själv valt att vara ensam eftersom hon inte hittat den rätte mannen för henne: 
“Men Lexie ville inte låta sig nöja med någon bara för att han var snäll och hygglig och hade 
ett bra jobb. Vem vet - kanske hade hon orealistiska förväntningar, men Lexie ville också vara 
passionerat förälskad i honom” (Sparks, 2006, s.75).  
 
De flesta av bibliotekarierna i vårt material är antingen ensamstående eller har en distanserad 
relation till sin partner. Många av dem har inte heller någon nära familjerelation, ofta märkte 
vi i materialet att föräldrarna antingen var döda eller sällan närvarande. Det förekommer dock 
vissa fall där bibliotekarien beskrivs som gift och har barn. Kan den här skildringen av den 
ensamma bibliotekarien vara en kvarleva av den gamla stereotypen av bibliotekarien som en 
ungmö? Vi anser att det kan vara en rimlig förklaring då bilden vi fått fram genom vårt 
material till stor del stämmer överrens med den bild vi sett i tidigare forskning. 
 
Bibliotekarierna är medvetna om att de uppfattas som mesiga men de låter sig inte tryckas ned 
av uppfattningen utan istället drömmer de om hur de ska hämnas på dem som är orsaken till 
obehaget (Wahlberg, 2006, s.161 och Jungersen, 2006, s.76f). Detta visar att även om 
bibliotekarien uppfattas som mesig så är (i dessa fallen) hon en annan person under ytan. 
Även Lodin har uppmärksammat att stereotypen används för att visa att det finns en annan 
person bakom stereotypen, men i hennes material vändes den stereotypa bilden till en 
humoristisk bild (Lodin, 2005, s.44) medan den i vårt material vänds till en tragisk bild. 
 
Bibliotekariernas förkärlek för ordning och reda syns inte bara på deras arbete utan även på 
fritiden då två av karaktärerna har som hobby att titta in i fönstren hos andra människor 
(Wahlberg, 2004, s.74) och att organisera iakttagelserna av andra människors liv i arkiv i 
hemmet (Mazetti, 1998, s.165f). Här förstärks bilden av bibliotekarien som en ordningsam 
person men det ger också en bild av en person som saknar ett eget liv. 
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5.2 Bibliotekarier och yrket 
Här har vi sett på hur bibliotekariernas yrke beskrivs i skönlitteraturen. Vilka arbetsuppgifter 
som tas upp och vad de innebär. Vi har också uppmärksammat de delar av texterna som 
nämner vad bibliotekarierna själva, eller andra utomstående personer anser om yrket. 
 
I Fallet med de försvunna böckerna upptäcker bibliotekarien Israel till sin förskräckelse att 
biblioteket är stängt och att hans tjänst har förvandlats från “vanlig” bibliotekarie till 
bokbussbibliotekarie, vilket i boken kallas för uppsökande resursperson. Bokbussen kallas 
inte längre för bokbuss utan för ambulerande lärocentrum. Linda Wei som i boken ansvarar 
för kultur-, fritids- och samhällstjänster beskriver den uppsökande resurspersonens 
arbetsuppgifter (förutom arbetet med böckerna) med orden: “Vi hoppas kunna hjälpa folk 
med IT och digital fotografering, surfa på nätet, släktforskning, sådana saker” (Sansom, 2011, 
s.22). Bokbussen beskrivs i mindre positiva ordalag: “Bokbussen förhåller sig till 
biblioteksyrket som fotvård till läkaryrket eller inomhusbowling till professionell idrott” 
(Sansom, 2011, s.21). Israels arbete blir att samla in bibliotekets femtontusen böcker till 
bokbussen då det visar sig att de inte finns i det gamla biblioteket utan att de troligtvis är 
utlånade eller stulna (Sansom, 2011, s.93f). 
 
I Mr Dixon försvinner fortsätter Israel arbetet med att köra omkring på den nordirländska 
landsbygden med bokbussen. Han har efter eget initiativ anställt Rosie som 
biblioteksassistent. Rosie hjälper till med uppgifter som att sätta upp böckerna på hyllorna, 
sortera lånelappar, låna ut böcker, hitta till bokbussens hållplatser och städa. En annan 
anledning till att Israel anställde henne är att hon har betydligt större tålamod med låntagarna 
än vad Israel själv har: “Han gillade tanken på att tjäna allmänheten, men fick verkligen 
kämpa för att vara allmänhetens tjänare (Sansom, 2012, s.11f). När Israels chef får reda på att 
han själv har “anställt” en biblioteksassistent som han dessutom avlönar med hjälp av 
bokbussens handkassa blir han avstängd och kommer att bli utfrågad av styrkommittén för 
bokbussarna (Sansom, 2012, s.85f). I boken har Israel skapat en bokbussturnerande 
utställning om traktens varuhus Dixon & Pickering. Han ser det som att han har en viktig del i 
att förmedla traktens arv och historia (Sansom, 2012, s.20). I den här boken får vi ta del av 
Israels mammas åsikter om hans yrke: 
 

 “För henne var bibliotekarieyrket något som på den sociala skalan befann sig 
strax under socialarbetarens och snäppet högre än busschaufförens. Faktum var att 
hon knappt kunde ta ordet “bibliotekarie” i sin mun. När folk frågade sa hon att 
Israel arbetade med “informationstjänster”, eftersom hon tyckte att det lät bättre” 
(Sansom, 2012, s.95). 

 
I Nyckeln till sanningen står Dana i bibliotekets informationsdisk där hon svarar på frågor från 
låntagare via telefon och hjälper en pojke och hans mamma att hitta information till ett 
skolarbete, och så plockar hon i ordning i biblioteket innan det stänger (Roberts, 2007, s. 
26ff). Bilden som ges av arbetsplatsen är att det är stränga regler som styr då Dana får en 
tillsägelse av sin chef att hon inte från använda bibliotekets utrustning för annat än arbetet, 
inte skvallra med låntagarna och inte läsa i böcker medan hon sorterar i dem i hyllorna. Detta 
resulterar i att Dana säger upp sig (Roberts, 2007, s.45f). 
 
I Kod 400 beskrivs biblioteksarbete som att sortera, klassificera, låna ut och lämna tillbaka 
böcker (Divry, 2012, s.12), samt att sålla bland låntagarnas inköpsförslag och köpa in de 
böcker som är lämpliga (Divry, 2012, s.55).  Bibliotekarien beskriver biblioteksarbetet med 
orden: “Att vara bibliotekarier är allt annat än stimulerande, det liknar mest ett vanligt 
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ackordsarbete” och “Som bibliotekarie måste man nämligen tycka om att klassificeras och 
inrätta sig i systemet” (Divry, 2012, s.13). Bibliotekarien ser låntagarna som några som stör 
då de är vårdslösa, river ut sidor och styrker under i böckerna. Värst är männen då de är de 
som står för sidutrivandet och understrykningarna (Divry. 2012, s.24). Miljön i biblioteket 
beskrivs som trist och lite dyster (Divry, 2012, s.40). Det finns en tydlig hierarki på 
biblioteket med chefen högst upp i toppen och längst ner finns assistenterna, väktarna och 
teknikerna (Divry, 2012, s.46f). 
 
I Tron på ett mirakel beskrivs jobbet som bibliotekarie med: “Nej, det var inte världens mest 
glamorösa jobb och inte var det något vidare betalt” (Sparks, 2006, s.54). Lexie är chef över 
biblioteket, och trots att hon har två heltidsanställda avstår hon helst från att delegera sina 
arbetsuppgifter till dem (eftersom hon anser att det kan bli fel om någon annan än hon själv 
gör det). Arbetsuppgifter som beskrivs är budgetarbete, inköp, litteraturfrämjade arbete och 
service till låntagarna (Sparks, 2006, s.87), samt högläsning för barn (Sparks, 2006, s.122). 
 
I Hon som tittade in hjälper bibliotekarierna elever med informationssökning, främst på 
Internet (Wahlberg, 2006, s.160). Andra arbetsuppgifter som beskrivs är att stå ute i 
informationsdisken och hjälpa låntagarna, arbetet med inköp och beställningar av böcker samt 
att ställa upp böckerna på hyllorna. Det nämns att bibliotekarien har yttre tjänst (Wahlberg, 
2006, s.249f). Här framkommer också att det ska vara tyst och lugnt i biblioteket och att det är 
bibliotekariens uppgift att de se till att det efterföljs då eleverna som är i biblioteket pratar 
högt med varandra: “En av de andra låntagarna hade klagat, annars hade hon nog inte tagit på 
sig rollen att vara den arga tanten som hyschade” (Wahlberg, 2006, s.160). 
 
I Undantaget arbetar Anne-Lise med att scanna in register från bibliotekets böcker och 
redigera dem. Hon lägger in sökord för att sedan lägga in dem i bibliotekets databas 
(Jungersen, 2006, s.67f). Hon tar emot bokpaket och registrerar dem (Jungersen, 2006, s.87f) 
samt sköter kontakten med dem som vänder sig till centret angående bokfrågor (Jungersen, 
2006, s.129). 
 
I boken Den siste läsaren framställs inte bibliotekarien utföra särskilt mycket 
biblioteksarbete: ”Varannan vecka kom mannen som betalade ut hans lön och då och då 
anlände en låda böcker till postkontoret i Villa de Garcia. Dessutom kunde han, med bara 
några korta avbrott, sitta och läsa hela dagarna.” Biblioteket har mycket dålig besöks- och 
utlåningsstatistik varför myndigheterna beslutat att biblioteket ska stängas på obestämd tid. 
Biblioteket ligger dock i Lucios eget hem på undervåningen, med bostad på övervåningen, 
och han vägrar stänga det trots att han inte får någon lön (Toscana, 2009, s.40f). Till största 
delen beskrivs hans arbete som bestående av att läsa skönlitteratur och att sortera bort de 
böcker han inte gillar (Toscana, 2009, s.37).  
 
Lucio jämför böcker med vatten i öknen och mediciner mot sjukdomar. Han ser det som att 
han vakar över böckerna i sitt bibliotek (Toscana, 2009, s.149). Han har vissa regler som 
besökarna måste följa. Inte väsnas, tugga tuggummi, stryka under i böckerna, inte fukta 
fingrarna för att vända blad, inte göra hundöron med mera. Lucio är mycket noga med att 
bevara böckerna i bra skick, i alla fall de som han tycker är bra litteratur. En gång var han på 
bibliotekskonferens i storstaden, men han tyckte inte att det de diskuterade var något viktigt, 
så han beslutade att aldrig mer närvara (Toscana, 2009, s.71f). 
 
Boken Dewey Decimal utspelar sig i någon slags alternativ framtid, efter att flera katastrofer 
drabbat New York. Huvudpersonen är nu bland annat ansvarig för New Yorks stadsbibliotek 
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men detta beskrivs vara en självpåtagen uppgift och inte något som han är anställd och får 
betalt för: ”På grund av Händelse(r)n(a)den fjortonde februari har all tillgänglig information 
stelnat i den form den hade då” (Larson, 2011 s.27f). Efter denna samhällsomstörtande 
händelse har alltså informationssystemen blivit skadade/förstörda så att information inte 
längre kan hämtas via datorerna: ”Nu när bibliotekets intranät är kaputt har det blivit nästan 
omöjligt att hitta det man letar efter” (Larson, 2011 s.28). Huvudpersonen håller på att sortera 
bibliotekets samtliga böcker enligt (hans egna tankar) det föråldrade men synnerligen logiska 
Dewey Decimal-systemet. Han ser det som att han skapar ordning i kaos. Dewey framstår inte 
som att han är utbildad bibliotekarie och det nämns inte om han är utbildad bibliotekarie eller 
har jobbat som det tidigare, innan denna ”Händelsen”. När han blir tillfrågad säger han dock 
att han är bibliotekarie. Han har också biblioteket som bostad och ser det som att han har till 
uppgift att ta hand om salarna där. För honom är biblioteket en plats att finna vila och poesi 
hos (Larson, 2011, s.29f).  
 
I boken Grabben i graven bredvid är Desirée föreståndare för barnavdelningen på 
folkbiblioteket. Där har hon de senaste åren anordnat sagostunder, teater, barnboksfestivaler 
och utställningar av barnteckningar (Mazetti, 1998, s.37f). Hon gillar arbetet på 
barnavdelningen, är idérik och får saker gjorda. Andra arbetsuppgifter som nämns är att sitta i 
informationsdisken, söka referenslitteratur och åka på mässor och kurser (Mazetti, 1998, s.15, 
105). Bibliotekarieyrkets låga löner nämns vid ett par tillfällen, bland annat då de jämställs 
med en nyanställd parkarbetares (Mazettis, 1998, s.39). Texten tar upp att datorer används i 
arbetet, till exempel för att söka efter litteratur i bibliotekskatalogen. 
 
I Familjegraven nämns arbetsuppgifter som att bära tunga boktravar, arbeta i 
informationsdisken samt katalogisera nyförvärv (Mazetti, 2005, s.52). Huvudpersonen 
planerar även läs/film/berättar-projekt för skolor och gör projektpresentationer för 
kommunfolket (Mazetti, 2005, s.180). Här tas också biblioteksassistenter upp, vilka har till 
uppgift att assistera bland hyllorna (Mazetti, 2005, s.98). 
 
Boken Ich bin ein Bibliothekar! nämner arbetsuppgifter som tjänstgöring i informationsdisken 
med referensarbete, vilket tas upp flera gånger. Det poängteras att den sociala kompetensen 
här är viktig. Huvudpersonen Oliver börjar jobba som katalogisatör på Södertälje 
stadsbibliotek. Han har även ansvarat för tidskriftsavdelningen, arbetat på 
förvärvsavdelningen och är nu inköpsansvarig för utländsk litteratur (Hermansson, 2001, 
s.44f). 
 
Huvudpersonen är engagerad och lyrisk över biblioteket som institution: “Här finns vetande 
samlat i böcker, tidskrifter och tidningar, och i olika databaser för den delen också” 
(Hermansson, 2001, s.33). En bibliotekarie tar upp vikten av att möta människor i arbetet och 
hjälpa dem tillrätta i det enorma informationsflödet. En IT-bibliotekarie nämns, samt att hon 
ansvarar för det lokala bibliotekssystemet och webbsidorna. Även biblioteksassistenter nämns 
men inget om hur deras jobb skiljer sig från en bibliotekaries, förutom att det bara är 
assistenterna som har hand om programverksamheten. En fjärrlånsbibliotekarie nämns också 
(Hermansson, 2001, s.34f). Begreppen yttre och inre tjänst nämns, samt vad det innebär. Ett 
arbetsmoment som nämns är att biblioteket kommer ordna en föreläsningsserie (Hermansson, 
2001, s.45). 
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5.2.1 Ekvivalenskedjor till bibliotekarier och yrket 
Hur yrket benämns och vilka arbetsuppgifter som ingår varierar mellan de olika böckerna då 
handlingen utspelas på olika typer av bibliotek. Vanligast är dock att bibliotekarierna arbetar 
på folkbibliotek eller motsvarande, vilket är fallet i tio av de tolv böckerna. 
 
 
Yrkesbenämningar 

 bibliotekarie 
 bokbussbibliotekarie 
 uppsökande resursperson 
 biblioteksassistent 
 bibliotekschef 

 barnbibliotekarie 
 förstebibliotekarie 
 fjärrlånsbibliotekarie 
 IT-bibliotekarie 

 
Arbetsuppgifter 

 utlåning 
 återlämning 
 digitalfotografering 
 släktforskning 
 samla in böcker 
 sätta upp böcker på hyllor 
 sortera lånelappar 
 köra bokbuss 
 städa 
 arbeta i informationsdisken 
 sortera, klassificera 
 budgetarbete 
 litteraturfrämjande arbete, 

högläsning 
 låntagarservice 

 informationssökning, Internet 
 ljudnivån, motvilligt hyschar 
 läser böcker, “kvalitetskontrollerar” 
 åker på mässor, kurser 
 bära tunga boktravar 
 katalogisera nyförvärv 
 presentera biblioteksprojekt för 

kommunfolket 
 inköp av medier 
 arbeta med 

bibliotekssystemet/OPAC och 
webbsidorna 

 programverksamhet 
 yttre och inre tjänst 

 
5.2.2 Analys till andra fältet 
En undersökning gjord kring allmänhetens uppfattning av bibliotekariernas yrkesstatus 
gjordes av Bruijns (1992). Han ville se hur utbredd den stereotypa uppfattningen av yrket var. 
Undersökningen gjordes i tolv olika länder och visade bland annat att personer som inte har 
någon uppfattning om vilken utbildning som krävs för yrket ofta gav det en lägre status, 
medan äldre personer ofta gav yrket en högre status. Anmärkningar på yrkets status och låga 
löner förekommer på flera ställen i vårt material, till exempel då en bibliotekarie jämförs med 
en nyanställd parkarbetare, underförstått att personen anser att en bibliotekarie borde ligga 
högre i status (Mazetti, 1998, s.39). Ytterligare ett exempel på detta är när en karaktärs 
mamma inte vill säga att hennes son arbetar som bibliotekarie då hon anser att det är ett yrke 
med låg status (Sansom, 2012, s.95). En annan bibliotekarie ser sitt jobb som oglamoröst och 
dåligt betalt (Sparks, 2006, s.54). Ytterligare en uppfattning om det egna yrket är en 
bibliotekarie som ser det som ett ackordsarbete som inte är det minsta stimulerande (Divry, 
2012, s.13). Här har vi uppmärksammat olika negativa skildringar av yrket, och de kommer 
både från bibliotekarierna själva och från utomstående. Detta bidrar till att upprätthålla bilden 
av bibliotekarieyrket som ett lågstatusyrke vilket ses som enkelt och okomplicerat.  
 
Lodin såg i sitt material att arbetet på biblioteket ofta beskrevs som enkelt, rutinbaserat och 
gammalmodigt samt att det inte förekom något om att bibliotekarien behövde ha genomgått 
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en utbildning för att kunna utföra sitt arbete (Lodin, 2005, s. 39). Beskrivningarna av arbetet i 
vårt material varierar och arbetsuppgifterna som beskrivs innehåller allt från utlåning och 
återlämning till informationssökning och arbete med bibliotekets programverksamhet. En 
beskrivning som visar på att yrket innehåller mer än bara utlåning och återlämning av böcker 
kommer från en karaktärs mamma då hon säger att hennes son arbetar med 
informationstjänster istället för att säga att han är bibliotekarie (Sansom, 2012, s.95).  Ordet 
informationstjänster har inte lika stark koppling till biblioteket som ordet bibliotekarie har, 
och det gör att det inte är helt självklart att förstå vart en person som arbetar med 
informationstjänster har sin arbetsplats. Om man säger ordet bibliotekarie är det för många en 
självklarhet att arbetsplatsen är biblioteket.   
 
I vårt material upptäckte vi att yrket inte bara nämns med ordet bibliotekarie utan även med 
orden biblioteksassistent (som är en mindre kvalificerad variant av yrket), olika 
specialiseringar som barnbibliotekarie eller IT-bibliotekarie samt att bibliotekarien också kan 
vara en bibliotekschef. Vi såg i materialet att de flesta karaktärerna hade sitt arbete på ett 
folkbibliotek och det har påverkat vilka arbetsuppgifter vi har upptäckt. Om det istället hade 
varit så att de flesta av karaktärerna hade arbetat på ett universitetsbibliotek hade vi troligtvis 
sett lite andra arbetsuppgifter. Detta kan vara en bidragande orsak till att allmänheten inte ser 
eller har kunskap om de olika arbetsuppgifter som en bibliotekarie kan ha. Eftersom det i 
litteraturen finns en överrepresenterad bild av bibliotekarier på folkbibliotek är det inte så 
konstigt att det är denna bild som många gånger blir en stereotyp och som påverkar hur yrket 
uppfattas. 
 
Kneale (2009) har i sin bok undersökt hur bilden av bibliotekarien och dennes kompetens 
uppfattas i olika typer av medier och i verkligheten, både hos allmänheten och hos 
bibliotekarierna själva. Hon har sett att de negativa skildringar som finns av yrket i olika 
medier har en tendens att följa med ut i verkligheten. Kneale tar också upp mycket om 
bibliotekariers arbete med data- och IT-teknik och påpekar den förvåning som låntagarna 
uttrycker när de får veta att detta är en stor del av bibliotekariernas kompetens (Kneale, 2009, 
s.5ff). Vi har i vårt material sett att IT-teknik tas upp på flera ställen som en del av en 
bibliotekaries arbetsuppgifter samt att de arbetar aktivt för att upprätthålla sin kompetens 
inom området för att kunna hjälpa låntagarna (Sansom, 2011, s.22 & Hermansson, 2001, 
s.34). Vi har glädjande nog inte sett några negativa skildringar av bibliotekariernas IT-
kompetens i vårt material, tvärtom beskrivs de som hjälpsamma och kunniga. 
 
I många av böckerna har vi sett att bibliotekarierna ser sitt yrke som ett kall eller något de 
influerats att välja därför att någon av föräldrarna hade yrket (Sparks, 2006, s.53) samt att det 
är ett yrke som gör dem lyckliga (Hermansson, 2001, s.39). Deras förkärlek till böcker och 
yrket gör dock inte att de står ut med vad som helst vilket visar sig då en bibliotekarie väljer 
att säga upp sig eftersom hon inte kommer överens med sin chef (Roberts, 2007, s.46). 
 
En genomgående stereotyp av bibliotekarier är att det är ett väldigt kvinnodominerat arbete 
och att det är få män som jobbar som bibliotekarier. I vårt material hade fem av de tolv 
böckerna en manlig bibliotekarie som huvudperson, varav den ene förekom i två av böckerna. 
Manliga bibliotekarier nämns också kort i ytterligare en bok, samt utöver den manlige 
huvudpersonen i en av de fem böckerna. Vi kan då se att de manliga bibliotekarierna tar 
relativt stor plats i vårt material i förhållande till stereotypen om att det är ett kvinnoyrke, 
dock arbetar vi med ett begränsat material och vi är medvetna om att bilden skulle kunna se 
annorlunda ut om vi arbetade med ett utökat material. Detta kan jämföras med Widenbergs 
(2000) uppsats där hon undersökte hur manliga respektive kvinnliga bibliotekarier 
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framställdes i skönlitteraturen. I hennes material var manliga bibliotekarier ytterst sällsynta 
(Widenberg, 2000, s.28) och i de flesta skildringarna var bibliotekarien en kvinna eftersom 
det var det förväntade (Widenberg, 2000, s.35). Vi har inte heller sett några tecken i vårt 
material på att manliga eller kvinnliga bibliotekarier beskrivs som mer kompetenta eller har 
mer komplicerade arbetsuppgifter än det andra könet. Den här likriktningen kan bero på att 
vårt material främst handlar om folkbibliotekarier och kanske hade det sett annorlunda ut om 
vi hade haft några universitets- och forskningsbibliotekarier med i materialet. 
 
I flera av böckerna nämns det att bibliotekarierna har gått på högskola eller universitet för att 
utbilda sig till bibliotekarie. Detta visar att yrket inte kan utföras av vem som helst utan att det 
behövs en utbildning för de arbetsuppgifter som ingår i det.  
 
När det kommer till hur bibliotekarierna interagerar med och bemöter sina låntagare har vi i 
stort sett bara hittat positiva skildringar. Undantaget är bibliotekarien i Kod 400 som 
trakasserar de låntagare som hon inte tycker om genom att hon låter dem gå och upp ner 
mellan bibliotekets våningar innan hon till slut bestämmer sig för att visa det till rätt våning 
(Divry, 2012, s.22f). När Dana i Nyckeln till sanningen hjälper en mamma och hennes son att 
leta fram information till en uppsats blir mamman så nöjd med hjälpen de får att hon säger 
“Ni är väldigt bra på ert jobb”(Roberts, 2007, s.28f). 
 
I texten stöter man vid ett tillfälle på en stereotypisk omnämning av biblioteksetikett, som 
dock utspelar sig på natten under en skottlossning: ”Passar sig inte alls att skrika här, det är ju 
ändå ett bibliotek. Vill hyscha åt honom av ren princip” (Larson, 2011, s.105).  En annan 
beskrivning av att det bör vara tyst på biblioteket förekommer i Hon som tittade in då 
bibliotekarien säger åt några ungdomar efter att en låntagare har klagat på att de är högljudda. 
I beskrivningen tänker bibliotekarien själv att hon inte skulle vara den arga tanten som 
hyschar om inte låntagaren hade bett henne om det (Wahlberg, 2006, s.160). Det är intressant 
att se att bibliotekarien är medveten om stereotypen av den arga tanten och att hon själv inte 
vill framställas som den. Detta tyder på att inte längre måste råda absolut tystnad inne på 
biblioteket utan att besökarna får prata med varandra.  
 
5.3 Bibliotekarien utanför biblioteket 
Här vill vi se om bibliotekarien förekommer utanför biblioteket i sin yrkesroll. Vi undersöker 
materialet för att se hur knutna bibliotekarierna är till det fysiska biblioteket. 
 
Det är svårt att säga om Israel i Fallet med de försvunna böckerna förkommer i sin yrkesroll 
utanför biblioteket (som i detta fall är en bokbuss). Han åker runt på den irländska 
landsbygden och samlar in böcker från folks hem samtidigt som han letar efter en eventuellt 
existerande boktjuv. 
 
I Mr Dixon försvinner använder Israel sitt yrke som en täckmantel då han bestämmer sig för 
att leta upp Mr Dixon efter att han själv har blivit anklagad för att vara orsaken till 
försvinnandet “Det var anmärkningsvärt vilka dörrar ordet “bibliotek” öppnade. Det var den 
perfekta täckmanteln, ingen misstänkte bibliotekarier för någonting annat än kronisk 
ordningsamhet och mjäll, och för att samla in böcker. Att berätta att man var bibliotekarie var 
i stort sett samma sak som att säga: “Jag är egentligen ingen alls, berätta lite om dig själv 
istället.” “Bibliotekarie” var en perfekt förklädnad” (Sansom, 2012, s.152). 
 
Lexie i Tron på ett mirakel representerar biblioteket vid olika tillställningar i samhället om de 
har någon biblioteksanknytning (Sparks, 2006, s.126).  
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Bibliotekarien Lucio förekommer utanför biblioteket i sin yrkesroll en enda gång och det var 
när han åker in till staden för att delta i en bibliotekskonferens. Han samtalar dock mycket om 
litteratur och författare och använder böckerna till att lösa problem utanför biblioteket 
(Toscana, 2009, s. 71f). Karaktären Desirée från Grabben i graven bredvid och 
Familjegraven förekommer utanför biblioteket i sin yrkesroll. Det nämns att hon åker på 
kurser och konferenser som rör biblioteksarbetet, men det är inget som beskrivs ingående. 
 
I Dewey Decimal förekommer huvudpersonen utanför biblioteket men inte i sin roll som 
bibliotekarie. Han har dock nytta av de kunskaper han tillägnat sig från bibliotekets böcker i 
sitt andra jobb som den korrupta regeringens “ uppstädare”. En annan karaktär som inte 
förekommer utanför biblioteket i sin yrkesroll men som ändå har användning av sina 
yrkeskunskaper är Dana i Nyckeln till sanningen. Hon ska öppna en bokhandel och i arbetet 
med den har hon nytta av sina bibliotekskunskaper. 
 
5.3.1 Analys till tredje fältet 
Här har vi inte kunnat bilda några ekvivalenskedjor då bibliotekarierna i böckerna ytterst 
sällan förekommer i sin yrkesroll utanför biblioteket. Vi hade väntat oss att vi kanske skulle få 
se bibliotekarien på ett äldreboende där bibliotekarien läser högt och tipsar om böcker eller i 
klassrummet där bibliotekarien lär ut informationssökning men vi hittade inget av det i vårt 
material och detta förvånade oss. 
 
Bibliotekarieyrket är starkt förknippad med biblioteket som plats. Det finns dock exempel på 
bibliotekarier som använder sig av sina bibliotekskunskaper, främst då litteraturen, för att lösa 
problem de stöter på i andra situationer utanför biblioteket. Frågan som uppkommer här är om 
bibliotekarien kan existera utan biblioteket? Krävs det en byggnad med böcker för att 
bibliotekarien ska få sin identitet? Om det är så hur kommer yrket att se ut på de bibliotek 
som bara hanterar elektroniskt material? Kanske behövs det ett annat ord för yrket än just 
bibliotekarie då det ordet är starkt förknippat med det fysiska huset där biblioteksböckerna 
finns. 
 
I detta fält förstärks nodalpunkten bibliotek då vi ser att det är där som bibliotekarierna finns 
och det är ordet bibliotek som ger yrket sin plats och mening. 
 

5.4 Diskurser 
I den här delen av vår uppsats ser vi över vårt samlade material för att se om vi kan upptäcka 
några särskilt utmärkande diskurser kring identiteten bibliotekarie. 
 
Eftersom vår undersökning behandlar diskursen kring bibliotekariers gestaltning så har vi sett 
på beteckningen bibliotekarie som ett tecken, vilket får sin betydelse utifrån de ord som är 
utmärkande för den (Bergström & Boreus, 2012, s.365ff). De delar av en diskurs som kan ses 
som särskilt signifikanta kallas för nodalpunkter och fungerar som ett slags nav i diskursen. 
Nodalpunkterna ger mening till de tecken som omger dem (Winther Jörgensen & Philips, 
2002, s.26). Vi har i vårt material hittat två stora nodalpunkter vilka är bibliotek och litteratur, 
detta innebär att tecknet bibliotekarie är beroende av diskursen kring bibliotek och litteratur 
för att kunna existera. 
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5.4.1 Diskurs om bibliotekariens relation till biblioteket 
I många av böckerna beskrivs biblioteket som arbetsplats med positiva ord och för många av 
karaktärerna är det biblioteket och bibliotekarieyrket som ger livet dess mening: “Detta skulle 
bli min plats på jorden. Stadsbiblioteket var mitt sanna hem!” (Hermansson, 2001, s.19).  
 
Positiva saker med biblioteket enligt karaktären Inez är att det är en plats där hon får ge 
uttryck sitt intresse att sortera in saker i ett system (Mazetti, 1998, s.165). Denna förkärlek för 
ordning och reda återfinns hos flera av karaktärerna och det är en av anledningarna till att de 
trivs så bra med sitt yrke och sin arbetsplats. 
 
Biblioteket framställs som den enda tänkbara arbetsplatsen för några av karaktärerna då de ser 
bibliotekarieyrket som ett kall och något som skapar en identitet för karaktären. Karaktären 
Dewey Decimal har frivilligt tagit på sig rollen som bibliotekarie: “Den här hobbyn, om man 
kan betrakta det som det, har gett mig en identitet också” (Larson, 2011, s.28). 
 
I två av böckerna Dewey Decimal (2011) och Den sista läsaren (2009) arbetar karaktärerna på 
bibliotek trots att de inte får någon lön för det. Båda karaktärerna bor också i de bibliotek där 
de arbetar.  Den ena har frivilligt tagit på sig arbetet som bibliotekarie trots att han saknar 
utbildning och anställning och den andre vägrar lämna sitt yrke och sin arbetsplats trots att 
bibliotekets verksamhet blivit nedlagd. 
 
Biblioteket och yrket framställs som en plats och ett yrke som gör karaktärerna lyckliga, ett 
bra exempel är Desirée: “Så jag tog för vana att gå tillbaka till jobbet ibland på kvällarna och 
jobba övertid i smyg!” (Mazetti, 1998, s.38). 
 
Tron på biblioteket som plats är stor då det beskrivs som “Här fanns allt mänskligt liv 
tillgängligt och man kunde låna med sig det och ta hem det i två veckor åt gången, nio böcker 
per person och kort” (Sansom, 2011, s.16). En annan beskrivning som framhäver platsen kraft 
är: 
 

 “Ja, biblioteket ger oss liksom mamma en förtrollad puss så att allt går över. 
Olyckligt kär? Folkskygg?  Utvecklingspessimist? Huvudvärk? Sömnsvårigheter? 
Matsmältningsproblem? Liktornar? Tro mig, det finns inte en enda av dessa 
åkommor som inte kan lindras med hjälp av ett biblioteksbesök” (Divry, 2012, 
s.71). 

 
 
5.4.2 Diskurs om bibliotekariens relation till litteratur 
I en stor del av vårt material framkommer det att litteraturen är en stor del av bibliotekariernas 
liv och arbete. Många av bibliotekarierna framställs som bokälskare, de läser mycket böcker 
och kan ofta citera flera stycken ur böcker utantill. Böcker och läsning beskrivs i positiva 
ordalag, att de leder till kunskap, drömmar, lösningar, tillfredställelse med mera: “Jag tyckte 
om doften av böcker. Den doften ingav en känsla; en förnimmelse av bildning och kunskap 
(Hermansson, 2001, s. 19). Litteraturen kan också inge känslor av välbefinnande. “...skogarna 
av litteratur omfamnade mig. [...] Här kommer du att finna vila och poesi (Larsson, 2011, s. 
30). Läsning beskrivs också som något som behövs för att personen ska kunna leva: “Men så 
var hon ju också lika förtjust i att läsa som i att äta Ben & Jerry´s; det var för henne en lika 
väsentlig del av livet som att andas” (Roberts, 2007, s.33). 
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Bibliotekarien framställs många gånger som en person som värnar om den litteratur som de 
själva anser är den goda litteraturen: “Att biblioteket bör ge läsarna ett kulturtillskott genom 
att göra ett urval i strömmen av massproducerade alster som sköljer över oss” (Divry, 2012, 
s.55). Ett exempel är bibliotekarien Lucio i Den sista läsaren (2009) som har många och 
bestämda åsikter kring vad som är god litteratur. Han är en kufisk figur som älskar att läsa 
böcker, men samtidigt har ett ganska kluvet förhållande till dem. Böcker som fått hans 
personliga gillande får en plats i bibliotekets hyllor och han vårdar dem ömt. Han blir dock 
lätt besviken på böckernas handling eller prosa och dessa böcker behandlar han destruktivt. 
Detta kan ses bland annat genom följande citat: “För bara några dagar sedan avfärdade Lucio 
en sådan roman” (Toscana, 2009, s.18), “Lucio censurerade emellertid boken redan på sidan 
trettionio” (Toscana, 2009, s.18) och “Den här mannen skriver inte längre för mig, sa Lucio. 
Han reste sig och släppte ner boken genom springan” (Toscana, 2009, s. 19). 
 
5.4.3 Analys till fjärde fältet 
Här ser vi att platsen bibliotek beskrivs i positiva ordalag och det finns också en stark tro hos 
bibliotekarien kring vad biblioteket kan göra för allmänheten då det finns en tro att biblioteket 
har allt och kan hjälpa mot alla sorters problem. Biblioteket är också en plats där 
bibliotekarierna gärna uppehåller sig även efter att arbetet är slut och det förstärker bilden av 
bibliotekarien som en person som älskar sitt yrke och sin arbetsplats. 
 
Vi ser också bilden av bibliotekarien som en person som älskar böcker och läsning då de 
beskrivs med positiva ord och jämställs med livsnödvändiga saker som att andas. Bilden av 
bibliotekarien som en bokälskare finns även hos låntagarna då en man som besöker 
biblioteket i Tron på ett mirakel tänker: “Varför skulle man bli bibliotekarie om man inte 
älskade böcker?” (Sparks, 2006, s.59). 
 
Dock är det inte helt självklart att bibliotekarien älskar all sorts litteratur vilken framkommer 
då några av karaktärerna väljer att sortera bort böcker som inte stämmer överens med deras 
egen litteratursmak. Detta står lite i kontrast till bilden av bibliotekarien som bokälskare då 
den bilden ofta skildrar en person som älskar all litteratur och alla böcker. Bilden av den 
kräsne bokälskaren förstärker bilden om att bibliotekarien är en person som fördrar den goda 
litteraturen. 
 
Vi anser att vår metod har varit användbar för att ge oss svar på våra frågor. Modellen hjälpte 
oss att se de olika delar som tillsammans påverkar bilden av bibliotekariens identitet, och 
ekvivalenskedjorna tydliggjorde de ord som används för att beskriva diskursen. I ett av fälten 
kunde vi inte bilda en ekvivalenskedja vilket visade att det som vi letade efter förekom sällan 
eller inte alls i vårt material. Då det finns flera olika beskrivningar av bibliotekarierna och 
yrket visar det att ordet bibliotekarie blir ett element eftersom det förknippas med både 
positiva och negativa tecken samt att det inte går att fixera helt. 
 
Om tidsramen för arbetet hade varit större hade vi kunnat ta oss an ett större och bredare 
material och till exempel gjort jämföranden mellan olika typer av bibliotekarier, bland annat 
med ett genusperspektiv, eller tittat på hur bilden av bibliotekarien ser ut beroende på om det 
barn-, ungdoms- eller vuxenlitteratur samt vilka likheter och skillnader det finns mellan dem. 
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6. Diskussion 
Här diskuterar vi det vi hittat under resultat och analys.  
 
 Bibliotekariens utseende har inte genomgått några stora förändringar i vårt material då han 
eller hon till större delen fortfarande bär färglösa eller slitna kläder. Kläderna beskrivs också 
som prydliga och professionella då bibliotekarierna ofta bär kostym eller kavaj och kjol. De 
beskrivs inte i utmärkande ordalag som till exempel att de har tatueringar. De ord som 
utmärker dem är istället att de beskrivs som osynliga och urblekta. Däremot så har 
bibliotekariens personlighet genomgått en viss förändring. Vi har inte sett en utbredd bild av 
bibliotekarien som gömmer sig bland hyllorna och som undviker låntagarna på grund av sin 
blyghet. Istället har vi sett att bibliotekarien beskrivs som en person som har åsikter och 
drömmar, vilka han eller hon gärna delar med sig vare sig folk vill höra dem eller inte. 
Bibliotekarien beskrivs oftast inte längre som en auktoritär väktare av biblioteket, utan är 
numera en hjälpsam guide till litteratur och information.  
 
Vi har sett att arbetsuppgifter som till exempel att hjälpa användarna med släktforskning och 
Internet nämns och detta är positivt då det visar på att bibliotekarien kan göra mer än att bara 
låna ut och återlämna böcker. Det är en lite mer mångsidig bild av bibliotekariens arbete som 
visas upp i flera av böckerna och vi hoppas att denna trend kommer att fortsätta, allteftersom 
bibliotekariens arbete utvecklas och förändras i verkligheten. 
 
Olika stereotypa bilder av yrket kommer troligtvis alltid att finnas även om de sakta förändras 
med tiden. Den stereotypa bilden av bibliotekarien kan utgöra ett hinder för yrket då den kan 
göra att människor väljer att inte besöka biblioteket eftersom de har en förutfattad mening att 
de måste vara tysta när de är där och att bibliotekarien kommer att säga till dem om de pratar 
för högt. Om bilden ska förändras måste bibliotekarierna själva bli bättre på att marknadsföra 
sin kompetens. En fördel med den negativa bilden av bibliotekarien kan vara att om de som 
besöker biblioteket möter en öppen och hjälpsam bibliotekarie blir de positivt överraskade 
och att de på så sätt får ett bevis på att stereotypen inte stämmer överens med verkligheten. 
 
Stereotypen av att biblioteksarbetet bara består av att låna ut och återlämna böcker kan göra 
att människor som har en delvis felaktig bild av yrket väljer att söka sig till det. Risken finns 
att om en person som tror att arbetet bara består av utlåning och återlämning och att 
biblioteket är en plats där det råder lugn och tystnad sedan får anställning på ett bibliotek kan 
det hjälpa till att upprätthålla den stereotypa bild som finns av arbetet. 
 
Själva yrket beskrivs med både negativa och positiva ord av bibliotekarierna. Trots att de ser 
negativa aspekter med yrket, till exempel löneläget och besvärliga låntagare, är det ändå de 
positiva aspekterna, till exempel att få arbeta med sitt intresse och de trevliga låntagarna, som 
är övervägande och gör att de trivs med sitt arbete.  
 
I vårt material har vi till större delen sett att många av karaktärerna ser sitt yrke som ett kall. 
Det finns en stor tro på den egna personens lämplighet för yrket och många har valt yrket för 
att de älskar biblioteket och litteraturen och inte för att det är bra betalt. De strävar inte efter 
att göra karriär för att få en högre status eller en högre lön utan för att få arbeta med de 
arbetsuppgifter och avdelningar som de själva trivs bäst med. Detta förstärker bilden om att 
bibliotekarie är ett yrke som väljs för att personen som arbetar som bibliotekarie har ett stort 
personligt engagemang för sitt yrke och han eller hon lägger gärna mer tid och ansträngning 
än väntat på sitt arbete eftersom de tycker att det är roligt. Den här bilden faller tillbaka på den 
historiska bakgrunden om att yrket som folkbibliotekarie från början sågs mer som en chans 
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till sysselsättning än som ett riktigt arbete vilket krävde en lön som kunde försörja en familj. 
Bilden av yrket bidrar till svårigheten att klassa yrket som en profession.  
 
Föreställningen om att bibliotekarieyrket är till största delen ett kvinnoyrke har vi sett 
exempel på i både den tidigare forskningen och genom våra egna erfarenheter av yrket. Det 
var därför intressant att se att manliga bibliotekarier förekom oftare än vi hade väntat oss i 
materialet. Vi är även själva färgade av de stereotyper som finns och har oftast tänkt på 
bibliotekarien som en kvinna. Anledningen till att manliga bibliotekarier förekom oftare än vi 
hade väntat oss kan delvis bero på att vår litteratur kommer ifrån olika länder, där 
bibliotekarieyrket kanske räknas mer som ett manligt yrke och det är därför inget ovanligt att 
de figurerar i litteraturen. Det skulle också kunna vara så att man har valt att ha en manlig 
bibliotekarie som huvudkaraktär just för att det finns en uppfattning om att det är något 
ovanligt och att det skulle kunna göra bokens handling intressantare. De böcker som har en 
manlig bibliotekarie som huvud- eller bikaraktär är skriva av män. Detta är något som skulle 
vara intressant att studera vidare, det vill säga skriver manliga författare oftast om manliga 
bibliotekarier och skriver kvinnliga författare oftast om kvinnliga bibliotekarier? 
 
Bibliotekarien är starkt förknippad med biblioteket som plats, och de bibliotek som skildras i 
vårt material stämmer överens med den klassiska bilden av ett bibliotek det vill säga ett hus 
där det finns böcker. Vad händer med bibliotekarien om man tar bort böckerna? Är yrket då 
detsamma eller blir det något annat? Kanske behövs det ett annat ord för yrket då det idag till 
exempel finns bibliotek som bara har elektroniska samlingar. Vi har sett att bibliotekarien har 
en stark relation till litteraturen då många av dem framställs som bokälskare och att de inte 
kan leva utan böcker. Litteraturen och de fysiska böckerna ses som kärnan i yrket men hur 
påverkar detta synen på övriga arbetsuppgifter? Även om vi har sett att det förekommer 
arbetsuppgifter som informationssökning på Internet och liknande så är det fortfarande 
litteraturarbetet som framhävs som bibliotekariens största kompetens. Litteraturen framställs 
också som mer än en arbetsuppgift då många av karaktärerna har ett stort intresse för böcker 
och läser mycket på fritiden.  De tar med sig sitt jobb hem och sin hobby till jobbet.  
 
Anledningen till att vi i vårt material knappt har sett bibliotekarien utanför biblioteket beror 
troligtvis på att yrket är så starkt förknippat med arbetsplatsen. Detta kan upplevas som 
negativt då det framställs som att platsen behövs för att yrket ska kunna utövas. Det behöver 
inte vara så i dagens samhälle då den nya tekniken har möjliggjort att bibliotekarien kan 
arbeta ute på till exempel en skola och få tillgång till bibliotekets utbud med hjälp av en dator 
och Internet. Då biblioteket idag även finns i den digitala världen har bibliotekarien tagit 
steget från det fysiska biblioteket till det digitala vilket visar att bibliotekariens kompetens 
inte är knuten till den fysiska platsen. Nu finns det till exempel möjlighet att chatta med en 
bibliotekarie via Internet och de kan ge användarna en känsla av att bibliotekarien befinner sig 
utanför biblioteket.  
 
Om vi jämför definitionerna av ordet bibliotekarie från Nationalencyklopedin och från DIK 
med bilden av bibliotekarien som framträder i vårt material så skiljer de sig åt en del. 
Nationalencyklopedins definition stämmer överens med den bild som vi sett i vårt material då 
den visar att en bibliotekarie är en person som arbetar på ett bibliotek och att det krävs en 
utbildning för att kunna göra det, samt att de förvarar och erbjuder litteratur. DIKs definition 
lägger vikten på informationen och tillhandahållande och organiserandet av den. Vi har inte 
sett en lika utbredd bild av bibliotekarien som informationsspecialist i vårt material. Detta kan 
bero på att de flesta av våra karaktärer arbetar på folkbibliotek och där finns det en stereotyp 
bild om att de till större delen arbetar med att förmedla litteratur.  
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Fortsatt forskning inom området skulle kunna göras genom att till exempel jämföra olika 
litteraturgenrer för att se om bibliotekarien framställs på olika sätt i till exempel deckare och 
kärleksromaner eller jämföra skönlitteratur för barn och ungdomar med skönlitteratur 
för vuxna för att se hur och om bilden av bibliotekarien förändras. Det skulle också vara 
intressant att se en ny undersökning liknande den som Bruijns publicerade 1992 för att se om 
hans resultat fortfarande stämmer eller om det har skett några förändringar kring hur 
allmänheten ser på bibliotekarieyrket. 
 
I vårt material har vi sett att bilden av bibliotekarien sakta håller på att förändras. 
Bibliotekarien beskrivs inte längre enbart som en gammal dam iförd en beige dräkt med håret 
i en knut och en övervakande blick som är redo att hyscha på folk som höjer rösten. Även om 
denna stereotyp förekommer ibland så används den då för att beskriva bilden av en 
bibliotekarie som en kliché som bidrar till att upprätthålla den negativa bilden av yrket och 
biblioteket. Stereotypen ställs i förhållande till en annan bibliotekarie som ser ner på den här 
stereotypen. De verkliga bibliotekarierna har ett stort jobb framför sig med att föra ut 
kunskapen om sin faktiska kompetens och vad de kan hjälpa besökarna med.  
 
Vår egen forskarroll har påverkats av våra egna uppfattningar och vår egen förförståelse för 
ämnet samt av det som vi upptäckt i den tidigare forskningen. Om vi själva inte hade sett den 
beiga bibliotekarien som en negativ stereotyp hade vi troligtvis fått en annan syn på vårt 
resultat. Det är också möjligt att våra egna uppfattningar kring ämnet har påverkat vilka ord 
och beskrivningar som vi har markerat som viktiga när vi läst igenom vårt material. Då 
diskursanalys handlar om att tolka texter är det just våra egna tolkningar av materialet som 
påverkar vilket resultat vi får. I vårt material förkommer det två gånger två böcker som är 
skrivna av samma författare (och är delar i två olika serier). Detta kan ha påverkat vårt resultat 
genom att beskrivningarna från de böckerna kan bli överrepresenterade i resultatet, men 
samtidigt så utvecklas beskrivningarna i materialet då nya karaktärer och händelser påverkar 
det som gestaltas vilket för dem framåt. Vi har också reflekterat över det faktum att 
litteraturen ursprungligen kommer från olika länder som har olika syn på hur en bibliotekarie 
klär sig och beter sig, men vi har sett att det finns fler likheter än skillnader mellan länderna. 
Dock skulle vidare forskning kunna studera de kulturella skillnaderna kring bibliotekariens 
framställning i skönlitteraturen för att se hur stora eller små skillnader som finns samt vad de 
kan bero på.  
 
Vår frågeställning har också påverkat det resultat som vi har sett i vårt material. Så här i 
efterhand ser vi hade vi hade kunnat göra en uppdelning av de manliga och kvinnliga 
bibliotekarierna för tydlighetens skull. Om tidsramen för arbetet hade varit större hade vi hade 
kunnat arbeta med frågor som hur bilden av bibliotekarien i litteraturen kan jämföras med den 
som framställs i till exempel olika yrkestidskrifter som Biblioteksbladet eller vad 
yrkesverksamma bibliotekarier anser om den bild som framställs i litteraturen.   
 
 
 
 

 
 
 



 36

7. Sammanfattning 
Idén till ämnet i denna uppsats har vi fått då vi har berättat för andra människor om vilken 
utbildning vi läser. Många gånger har vi fått reaktioner i stil med att de undrar varför man 
måste läsa på universitet för att kunna låna ut och lämna tillbaka böcker. Vi ville se vart 
influenserna till stereotyperna kan tänkas komma ifrån. De kan till exempel bildas genom det 
som förmedlas via olika medier och vi valde att undersöka en liten del av dessa – 
skönlitteraturen.  
 
När grunden till det som skulle bli dagens folkbiblioteksverksamhet lades utbildades och 
anställdes det främst kvinnor ut medel- och överklassen. Detta för att biblioteksarbetet ansågs 
lämpligt för kvinnor som inte behövde arbeta för försörjningens skull. Ofta fick de 
deltidstjänster då de på den tiden små kommunerna inte hade råd att avlöna en heltidsanställd 
bibliotekarie. 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur bibliotekarien beskrivs i skönlitteraturen för 
att se hur bibliotekarien och yrket gestaltas. För att se detta har vi använt följande frågor: Hur 
gestaltas bibliotekarien i vår utvalda skönlitteratur från år 2000 fram tills idag?, Hur 
framställer vår utvalda skönlitteratur bibliotekariens yrkesroll? och Ger den utvalda 
skönlitteraturen en positiv eller negativ bild av bibliotekarien, och hur kan detta påverka 
yrket? Vi använt oss av tidigare forskning i form av uppsatser, rapporter och böcker som på 
olika sätt har undersökt bilden hur av bibliotekarien uppfattas, både i olika medier och i 
verkligheten. 
 
Vi valde att använda diskursanalys som teori och metod då den lämpar sig för att undersöka 
hur något beskrivs. Då det finns olika varianter av diskursanalys valde vi att utgå ifrån 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Vi valde att kombinera Laclau och Moffes 
teori med en analysmodell som Daniel Palmqvist använde i sin kandidatuppsats då han 
studerade bilden av bibliotekarien i dagspressen. För att modellen skulle passa vårt material 
och vår frågeställning har vi modifierat den. Vårt material utgörs av 12 skönlitterära böcker 
för vuxna läsare. Dessa fick vi fram genom en sökning i Bibliotekstjänst databas BURK-sök 
samt genom att fråga yrkesverksamma bibliotekarier om de visste om något material som 
kunde passa in på våra kriterier.  
 
Resultatet har visat att det finns en mängd olika beskrivningar av bibliotekarierna och yrket, 
och att det beskrivs med både negativa och positiva ord av bibliotekarierna själva. Vi har sett 
att det förkommer både manliga och kvinnliga bibliotekarier och i vårt material är de jämt 
representerade. Bibliotekarierna är ofta klädda i beigea kläder, och de bär ofta kostym eller 
kavaj och kjol. De är personer som tycker om sitt arbete även om de ser till de negativa 
aspekterna av det och många ser yrket som ett kall. Bibliotekarien förekommer sällan eller 
aldrig utanför biblioteket vilket visar att yrket är starkt knutet till arbetsplatsen. 
Diskursanalysen visade att de finns två stora nodalpunkter vilka är bibliotek och litteratur 
samt att ordet bibliotekarie är ett element då det beskrivs med både negativa och positiva ord.   
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