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Abstrakt 
The main focus in this bachelor thesis is directed at the male librarian. Our purpose is to 

investigate how male librarians experience working in a female dominated profession. 

We do this by interviewing six male librarians at two public libraries in the south of 

Sweden. With this thesis we want to further investigate how the male librarians percieve 

the uneven representation of gender in their line of work. We will also be looking at 

possible differences in treatment from the library users based on gender, and if the 

division of work duties differ based on gender. Lastly we will also be examining if the 

male librarians experience any perks or disadvantages based on their gender. 

In our investigation process we are using a theoretical framework. Which contains 

Judith Butlers theory of performativity and Hanna Westberg-Wohlgemuths dissertation 

about the sex marking process.  

The conclusion of this bachelor thesis is that male librarians do not generally experience 

the gender segregation as something that brings with it negative reactions based on their 

gender, but instead they recieve positive feedback and reactions from both colleagues 

and library users. They do however feel that men in the librarian profession can get 

perks when it comes to recrutation if the qualifications are equal between both 

applicants. When it comes to division of work duties the men feel like they are expected 

to know more about IT, while the childrens activites is charactarized as a female part of 

the workplace.  

Nyckelord 
Manliga bibliotekarier, folkbibliotek, kön, genus, könsfördelning,  

 

Tack 
Vi vill ge ett stort tack till de bibliotekarier som ställt upp på intervjuer, utan er hjälp 

hade denna uppsats inte kunnat bli till. Vidare vill vi även tacka våra handledare Sara 

Ahlryd och Lars Seldén för deras stöd och vägledning under processen. Sist men inte 

minst vill vi tacka familj och vänner som stöttat oss under uppsatsens gång. 

 

Ett stort tack till er alla!  
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1 Inledning 
I denna uppsats lägger vi fokus på den manliga bibliotekarien. Bakgrunden till detta 

ligger i egna upplevelser gällande mötet med folkbibliotekarien, samt de upplevelser vi 

fått ta del av från vänner och familj. Vad vi upptäcker som återkommande när 

människor berättar om sina möten med bibliotekarier är att hen i stort sett alltid 

benämnts som “hon”. Den allmänna bilden som människor verkar ha av bibliotekarien 

är alltså att det är just en kvinna. Denna uppfattning om avsaknaden av män inom yrket 

upplevde vi som besynnerlig och våra tankar centrerades därefter kring frågan om den 

manliga bibliotekarien, och hur deras upplevelser ser ut. Detta ämne kom att intressera 

oss och vi har därför valt att göra en mer djupgående studie på ämnet. 

 

Statistiken som finns över könsfördelningen på folkbiblioteken i Sverige (Kungliga 

biblioteket, 2016) visar på ojämn fördelning mellan kvinnor och män. Vad dessa 

resultat däremot saknar är en mer nyanserad och djupgående bild av detta fenomen. Vi 

vill därmed undersöka hur män upplever sin arbetssituation genom att granska deras 

upplevelser av att i detta fall tillhöra ett underrepresenterat kön och ett kvinnointensivt 

yrke. Förhoppningen är att bidra med kunskap om hur det är som man att befinna sig i 

en minoritetsposition, vilket vi i tidigare forskning ser en brist av. 

 

1.1 Bibliotekarieyrkets utveckling kopplat till könsfördelningen 
Tittar vi tillbaka så långt det går och sen till samhället idag finner vi motsatsställningar 

mellan “manligt” och “kvinnligt” på fler av livets nivåer (Ekenvall, 1992, s.10). I 

arbetslivet har det under lång tid funnits yrken som definierats som kvinnliga eller 

manliga och många jobb blir därmed könsstämplade (Alevesson  & Billing, 2011, 

s.107). Många medger exempelvis att de associerar doktorer med män och jobb inom 

service karaktäriseras som kvinnliga. Lena Gemzøe förklarar att det inte är unikt för 

Sverige att arbetsuppgifter kodas som kvinnliga eller manliga, det har hittats 

könsarbetsdelning i alla upptäckta kulturformer (2002, s.86). Hon fortsätter förklara att 

om kvinnor i ett jordbrukssamhälle odlar en gröda, så odlar männen en annan och detta 

ses som en naturlig uppdelning. Vad som anses vara kvinnligt kontra manligt arbete 

skiljer sig dock från kultur till kultur och grundas inte i biologiska skillnader (Gemzøe, 

2002, s.86). Samhället en lever i, med dess kultur, traditioner och normer präglar i stort 

hur människan föreställer sig sin omgivning, därtill yrken. 

 

Väldigt få yrkesområden har en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män. 

Föreställning om att bland annat arbete och karriärval tillskrivs ett visst kön blir därmed 

en allmängiltig bild för många (Alevesson  & Billing, 2011, s.79). Ser vi till 

folkbiblioteken är 81 % av de anställda runt om i Sverige kvinnor (Kungliga 

Biblioteket, 2016, s.10) detta innebär att 19 % av Sveriges folkbibliotekarier är män. 

Ojämn könsfördelning har karaktäriserat svensk folkbibliotekarieverksamhet i 

generationer. Utgivet med ojämna mellanrum finns det registrerat år 1932 till 1966 att 

antalet kvinnliga bibliotekarier ökade kraftigt i jämförelse med manliga 

biblioteksanställda (Seldén, 2007, s.7). Den historiska utveckling visar alltså på något 
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väldigt intressant, nämligen hur yrket till en början var relativt jämn gällande 

könsfördelning, för att sedan snabbt bli kvinnointensiv (Seldén, 2007, s.7). 

 

Genom denna historiska utveckling har bibliotekarieyrket följaktligen vuxit fram till ett 

utmärkande “kvinnoyrke”. En av anledningarna till det kan ses i Kerstin Rydbecks 

mening att på 1920- 30-talet ökade kvinnors möjligheter att ta en studentexamen och 

bedriva akademiska studier (2001, s.20). Detta resulterade i ett stort antal akademiskt 

utbildade kvinnor. Dessa kvinnor innebar en stor outnyttjad arbetskraft och kom redan 

vid inrättandet av yrkesutbildningen för folkbibliotekarier år 1926 att utgöra majoriteten 

(Rydbeck, 2001, s.20). Den andra anledningen anger Rydbeck vara när 

folkbibliotekarieyrket formades, det var då till största del ett deltidsyrke och lönen blev 

därmed låg. Detta innebar även att yrket på ett smidigt sätt funkade tillsammans med 

den traditionella könsarbetsdelningen där kvinnor hade störst ansvar när det gällde barn 

och hem (Rydbeck, 2001, s.20). Rydbeck konstaterar dock att just folkbiblioteken är 

den folkbildningsinstitution där kvinnor har den ojämförligt starkaste positionen. Inte 

bara eftersom majoriteten av de yrkesverksamma är kvinnor, utan även på grund av det 

stora antalet kvinnliga chefer som finns (Rydbeck, 2001, s.20). 

 

1.2 Problemformulering 
Jämställdhet mellan könen är en pågående kamp som genomsyrar hela samhället och 

som en följd av detta även arbetsmarknaden. Sällan uppmärksammas dock mäns 

underrepresentation inom kvinnointensiva professioner, däribland folkbibliotekarieyrket 

vars yrkesverksamma 2015 utgjordes av endast 19 % män (Kungliga biblioteket, 2016). 

Den ojämna könsfördelningen kan ses som ett symptom av samhälleliga faktorer som 

delar upp egenskaper och kvalifikationer efter kön, vilket i sin tur leder till att yrken 

kodas som manliga eller kvinnliga. 

 

Med detta i åtanke kan en även ställa sig frågan hur detta påverkar den manliga 

bibliotekariens bemötande från både användare och kollegor? Kan 

minoritetsperspektivet tänkas påverka vardagen på arbetsplatsen? Som minoritet inom 

yrket antar vi att männen rimligen måste uppleva följder av denna ojämna könsbalans 

på något vis. Kanske förekommer inte samma problematik för män inom dessa 

professioner som för kvinnor inom mansdominerade yrken, men kan det finnas 

alternativ problematik som just männen upplever? Forskaren Andrew Hickey menar att 

om upplevelser från manliga bibliotekarier uppmärksammas samt undersöks och vidare 

utreds finns en möjlighet att locka fler män till yrket (2006, s.292). Männens 

upplevelser är betydligt mindre framstående inom tidigare forskning än de kvinnliga 

bibliotekariernas, vilket bidrar till att vi anser deras underrepresentation vara ett 

angeläget forskningsområde. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och tolka manliga folkbibliotekariers egna 

uppfattningar om sitt yrke kopplat till könsfördelning och den kvinnointensiva 

professionen. 
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1.4 Frågeställningar 
Utifrån problemformulering och syfte har vi framställt fyra frågeställningar som studien 

har koncentrerats runt. 

 

 Hur uppfattar manliga folkbibliotekarier könsfördelningen på sin arbetsplats?  

 

 Hur upplevs arbetsfördelningen mellan könen på folkbiblioteket? 

 

 Vilka fördelar eller nackdelar finns enligt informanterna med att vara man inom 

bibliotekarieyrket? 

 

 Hur upplever manliga bibliotekarier bemötande från kollegor och användare?  

 

1.5 Avgränsningar 
Vi väljer bort universitetsbibliotek då det inte till lika hög grad karaktäriseras av ojämn 

könsfördelning som folkbiblioteken gör (Kungliga biblioteket, 2016). Vi väljer inte 

skolbibliotek då de endast har skolverksamheten som målgrupp och vi intresserar oss av 

en bibliotekstyp som möter användare i alla åldrar för att få en mer omfattad uppfattning 

av problemet. Vi intervjuar inte de kvinnliga bibliotekarierna då denna studie har det 

manliga perspektivet som utgångspunkt. Biblioteksanställda utan 

bibliotekarieutbildning har också valts bort. Vi har även inte frågat intervjupersonerna 

om deras familjesituation, etnicitet, ålder eller sexuell läggning osv. Vi är medvetna om 

att dessa saker påverkar människor i stort, och deras förutsättningar, men vi har valt att 

centrera hela vår undersökning kring just kön och yrke.  

 

2 Tidigare forskning 
Det finns en begränsad mängd tidigare forskning gällande manliga bibliotekariers 

upplevelser med avseende på könsfördelning inom bibliotekarieyrket. Vi presenterar här 

den tidigare forskning, mestadels Amerikansk, som har behandlat och undersökt 

manliga bibliotekariers situation inom yrkesrollen. Även forskning om yrket som 

kvinnodominerat behandlas i detta avsnitt. Vi finner det inte problematiskt att 

majoriteten av den tidigare forskningen är utländska studier. De är av relevans i vår 

studie då den ojämna könsfördelningen på bibliotek även råder utanför Sveriges gränser, 

vilket visas i forskningen vi presenterar i detta kapitel. 

 

Vi delar upp kapitlet i rubriker utifrån vad den tidigare forskningen behandlar för teman. 

Dessa hjälper oss att se hur vårt ämne tidigare studerats och vad som fastställts. En del 

av forskningen tar vi tillvara på i analysen av det empiriska materialet, andra sätts i 

diskussion med vår analys. Detta för att både styrka och problematisera vår 

undersökning. 

2.1 Manliga bibliotekariers upplevelser 

År 2006 presenterade Andrew Hickey en studie som visar tre manliga 

universitetsbibliotekariers individuella upplevelser om att vara anställda inom ett icke-
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traditionellt “mansyrke”. Informanterna arbetar på tre skilda bibliotek och har ingen 

koppling till varandra. Datan för undersökningen samlades in under en tid mellan Juli 

2003 och Mars 2005 (Hickey, 2006, s.288). Resultatet av undersökningen visade att 

informanterna behandlades annorlunda av vissa kollegor och blev marginaliserade i den 

sociala strukturen på biblioteket. Av vissa kunde de ses som allas favorit och av andra 

som ett hot mot yrkets kvinnodominans. De som såg dem som hot var speciellt 

kvinnliga bibliotekarier av den äldre generationen och de bidrog även till den 

uteslutande faktorn (Hickey, 2006, s.288ff). 

 

Informanterna hade arbetat i ungefär tre år och räknades fortfarande som nya till 

skillnad mot de äldre kvinnorna. Senare identifierades även att kvinnliga nyanställda tog 

emot skepsis från de äldre kvinnorna och ålder blev därmed också en avgörande faktor, 

men skillnaden stod likväl klar, de nyanställda kvinnorna uteslöts inte på samma sätt 

som de manliga informanterna upplevde det (Hickey, 2006, s.290). Hickey menar att 

denna studie ger underlag för att män konfronteras med en rad av problem som 

ifrågasätter arbetsplatssamverkan. Han anser även om manliga bibliotekariers 

upplevelser skulle undersökas, kartläggas och utredas vidare kanske bibliotekarieyrket 

kan dra till sig fler män (Hickey, 2006, s.292). 

 

I sin artikel The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the ”Female” 

Professions (1992) intervjuar Christine L. Williams 76 män och 23 kvinnor om hur de 

upplever könsfördelningen inom fyra kvinnointensiva yrken: Sjuksköterska, 

grundskolelärare, socialarbetare och bibliotekarie (s.253). Williams studie visar att flera 

män inom de fyra yrkena, oavsett eget intresse, vägleds till verksamhetsområden som 

ansågs mer passande för män, vilket i sin tur leder till att de slussas uppåt i yrket (1992, 

s.256). Detta sker av både synliga och subtila mekanismer som Williams benämner 

”glashisseffekten”, motbilden till detta kallas ”glastak” vilket kvinnor upplever när de 

försöker klättra inom mansdominerade professioner hierarki (1992, s.256). Studien visar 

även att män upplever mer negativa stereotyper från människor utanför arbetsplatsen är 

inom organisationen (Williams, 1992, s.263). 

 

Christine L. Williams undersökte vidare om liknande fenomen 1995 när hon skrev 

boken Still a man's world: men who do women's work. Hon skriver där att hon finner att 

män som träder in i kvinnodominerade yrken ofta behandlas annorlunda än sina 

kvinnliga kollegor, och att de mottar förmåner när det gäller rekrytering (Williams, 

1995, s.8). De kanaliseras in i specialområden och pressas dessutom till att utföra 

speciella arbetsuppgifter som identifieras som ”manliga” (Williams, 1995, s.8). Männen 

lyfts alltså upp på grund av att de är minoritet. Williams menar även att pojkar som i 

tidig ålder visar intresse för aktiviteter som traditionellt förknippas med det motsatta 

könet, möter mer motstånd än flickor som gör detsamma. Pojkar som till exempel leker 

”flicklekar” kan till och med straffas. Detta menar Williams kan bidra till att väldigt få 

män som jobbar inom ett ”kvinnoyrke” tycks ha visat intresse för sitt nuvarande yrke i 

tidig ålder (1995, s.51). I sin studie gick de flesta män hon intervjuat redan på collage 

när de börjat överväga att börja med sitt yrke, och även då hade de kommit ihåg de 

stereotyper som ofta förknippas med dem. Till exempel stereotypen att en bibliotekarie 
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är en gammal kvinna med knut i nacken som ständigt hyssjar. Även detta, menar 

Williams, bidrar till att få män väljer yrket (Williams, 1995, s. 52). 

 

2.2 Bibliotekarieyrket, ett kvinnointensivt yrke 
Roma Harris skriver i boken Librarianship: the erosion of a womans profession (1992) 

att kvinnointensiva yrken ibland uppvisar symptom på en manlig identitetskris och att 

män som jobbar inom kvinnodominerade yrken ofta drar sig för att erkänna att de 

jobbar inom ett sådant (Harris, 1992, s.72). Harris anser att hennes studier av 

bibliotekarieyrket fått henne att inse att själva arbetet och hur det uppfattas av andra till 

stor del grundas i yrkets karaktär som ”kvinnoyrke”. Hon menar vidare att ett självklart 

påstående om arbetet är att det är könssegregerat, inte bara på sättet män och kvinnor 

ofta förs in i olika yrken, utan även inom dessa yrken så delas män och kvinnor upp i 

olika delområden (Harris, 1992, s.121). Inom bibliotekarieyrket menar Harris att en 

oerhört stor mängd män tar sig an arbete som handlar om datorer och teknologi, medan 

kvinnor överrepresenteras inom områden rörande barnavdelningen (1992, s.121). 

 

Harris menar att bibliotekarieyrket karaktäriseras av en genomgripande oro gällande sin 

image och identitet och att den största källan till förändring inom bibliotekarieyrket 

härstammar från dess försök att imitera manliga yrken med högre status. Försöken att 

professionalisera bibliotekarieyrket resulterar även i att de delar av yrket som anses vara 

mest “maskulina”, det vill säga de som involverar teknik, är de som värderas högst. 

Medan de mer kvinnliga arbetsuppgifterna så som barnverksamheten inte får lika 

mycket respekt. Med detta menar Harris att professionaliserings processen inom 

bibliotekarieyrket innebär ett försök att fly från sin kvinnliga identitet (Harris, 1992, 

s.1). 

 

James V. Carmichael Jr. menar att en av de anledningar som oftas ges till 

bibliotekarieyrkets låga status är att yrket är kvinnodominerat. Det räknas ibland, 

tillsammans med andra kvinnodominerade yrken så som lärare, sjuksköterska och 

socialarbetare, som en så kallad ”feminiserad semi-profession” (Carmichael, 1992, 

s.412). Definitionen av semi-profession kan se olika ut. Anne Witz förklarar att genus är 

en väsentlig del av själva definitionen av vad som utgör en sådan (1992). Hon hänvisar 

till Etzionis ord om två utmärkande drag inom begreppet; en semi-profession är ett yrke 

som befinner sig inom en byråkratisk organisation, och denna organisation är 

dominerad av kvinnor (Etzioni 1969, citerad i Witz 1992, s.60). Vidare menar Witz att 

en mycket kort kan sammanfatta anledningen till varför semi-professioner inte är 

professioner: eftersom kvinnor inte är män (1992, s.60). 

 

Andrew Abbott skriver i sin text “professionalism and the future of librarianship” att 

faktumet att ett yrke ses som semi-profession har mer att göra med skillnaderna mellan 

män och kvinnor än någonting annat (1998, s.431). Detta eftersom han menar att de 

tydligaste semi-professionerna som finns är socialarbete, sjuksköterska, lärare och 

bibliotekarie, alltså de typiska “kvinnoyrkena”. En profession definieras av honom som 
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en organiserad samling experter som applicerar esoterisk kunskap på speciella områden. 

De bör också förlita sig på avgifter för det arbete de utför (1998, s.431). 

 

Vid andra världskrigets slut lanserade ALA (American Library Association) en massiv 

rekryteringskampanj för att få män att börja arbeta inom ämnet, detta för att öka yrkets 

professionella image, status och lön (Carmichael, 1992, s.412). Det gjorde dock mycket 

lite för att förändra bilden av bibliotekarieyrket som ett feminint yrke, och dess låga 

professionella prestige skylls ofta på den allmänna bilden av bibliotekarien som kvinna 

(Carmichael, 1992, s.412). 

 

Lars Seldén genomförde 2007 en studie av matriklar över den svenska 

bibliotekariekåren. Dessa matriklar publicerades med ojämna mellanrum från 1932 till 

1966 och är likt register över bibliotekarier vid olika bibliotekstyper. Undersökningen 

visar både hur biblioteksväsendet i sig, samt antalet kvinnliga bibliotekarier, växte 

kraftigt under 1900-talets första två tredjedelar. Under det första året 1932 var 

könsfördelningen relativt jämn mellan könen, men antalet kvinnliga anställda ökade 

med tiden påtagligt och de var väldigt snart en majoritet (Seldén, 2007, s.7). 

 

Jenny Lindberg skriver i sin text “Professionen tar form- teknik och genus i fokus” 

(2012) att folkbibliotekarieyrkets rörelse mot professionell status har komplicerats av 

den ojämna könsbalansen. Hon berör i sin text hur de två aspekterna teknik och genus 

har fått betydelse för både yrkets självbild och utveckling (Lindberg, 2012, s.217). 

Teknisk utveckling associeras generellt med hög status, medan “kvinnoyrken”, så som 

bibliotekarieyrket, associeras med låg status. Lindberg fortsätter med att belysa 

övertygelsen om män och kvinnors skilda intressesfärer. På folkbiblioteket har 

barnverksamheten väldigt tidigt framhållits som en mycket viktig del av dess uppdrag 

och har tidigt pekats ut som en del av verksamheten som lämpligen bör förvaltas av 

kvinnor. (Lindberg, 2012, s.256) 

 

Lindberg framhåller utifrån sitt empiriska material att barnverksamheten kodas som ett 

kvinnligt område och teknik som ett manligt (2012, s.267). Hon menar att det är 

självklart att andra frågor än den ojämna könsbalansen lyfts fram som viktigare i den 

professionella debatten. Hon förklarar dock vidare att om den ojämna könsbalansen inte 

problematiseras kan detta signalera att en kan utgå ifrån att det funkar bra, eftersom det 

inte diskuteras. De gånger som kön över huvud taget diskuteras är i förhållande till 

lönefrågan (Lindberg, 2012, s.267). Avslutningsvis menar Lindberg att en mer 

könsbalanserad profession är mer socialt hållbar. Hur denna utveckling ska kunna ske är 

dock en problematisk fråga. Hon föreslår en kollektiv ansträngning för att avveckla de 

gamla könsstereotypa föreställningarna om bibliotekarieyrket, istället för att 

reproducera dem, skulle kunna vara en början till en sådan förändring (Lindberg, 2012, 

s.270). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Den teoretiska ramen för denna studie baseras främst på Performativitetsteorin. Teorin 

myntades av språkfilosofen J.L. Austin i en föreläsningsserie som gavs ut som skrift 

1962 i ”How to do things with words”. Hans teori pekar på möjligheterna att utföra 

handlingar med hjälp av språket (Culler, 2000, s.504). Som exempel på performativa 

yttranden anger Austin bland annat uttalandet ”härmed förklarar jag er man och hustru”. 

Detta yttrande beskriver inte något, utan skapar istället något; ett giftemål (Austin, 

1962, s.13). I denna uppsats vill vi dock använda oss av performativitetsbegreppet som 

det beskrivs av queerforskaren Judith Butler. Butler menar, i samklang med Austin, att 

performativitet är en form av auktoritivt tal, ord som genom att de yttras inte endast 

benämner något utan även skapar något (Butler, 1993, s.224). Till skillnad från Austin, 

som talar om performativitet som enskilda avslutade handlingar, menar dock Butler att 

performativitet är en kedja av handlingar som aldrig avslutas och som ständigt fortsätter 

att konstruera genus och identitet (Culler, 2000, s.516). Butler lägger således fokus på 

identitetskonstruktion samt genus i praktiken och menar att genus är performativt, det 

vill säga iscensättande, vilket innebär att genus utgörs av handlingar. Hon förklarar att 

precis som andra rituella sociala dramer så innebär genusagerandet att en framställning 

upprepas (Butler, 2007, s. 219). Genus är ingen fast identitet, utan snarare något 

bräckligt som med tiden har etablerats genom en stiliserad upprepning av handlingar 

(Butler, 2007, s.219). Butler ser med andra ord inte genus som ett uttryck av vem en är, 

utan istället något som en gör. 

 

Dessa performativa handlingar funkar endast då de döljer de konventioner som startat 

dem (Butler, 2005, s.102). Illusionen om en genusidentitet skapas genom att olika 

gester, rörelser och stilar upprepas om och om igen för att tillslut bli konventionellt och 

självklart (Butler, 2007, s.219). Ordet performativ menar Butler innebär att det 

producerar en rad effekter, till exempel hur vi agerar, rör oss och talar befäster intrycket 

av vad det innebär att vara man eller kvinna (Big think, 2011). Hon förklarar att 

människor ofta agerar som om att vara “kvinnlig” eller “manlig” är något som är en inre 

sanning, något som utan tvekan är sant om oss och ett faktum vi inte kommer ifrån. 

Butler argumenterar mot detta genom att istället beskriva det som ett fenomen som 

ständigt produceras och upprepas (Big Think, 2011). Vidare talar hon om svårigheterna 

som finns för de som inte rättar sig efter traditionella könsnormer, och att metoder så 

som mobbing önskar hålla dessa inom sin givna “genusplats” (Big Think, 2011). Att 

genus skapas genom ständiga sociala iscensättningar innebär att idén om en sann eller 

varaktig manlighet och kvinnlighet också har bildats i samband med den strategi som 

döljer den performativa karaktären hos genus (Butler, 2007, s.220). Inom denna 

upprepning menar dock Butler att det finns rum för förändring; det är misslyckandet av 

dessa upprepningar som rubbar och förändrar normen (2007, s.220). 

Genus är en handling som i sig skapar det som det benämner, till exempel den 

maskulina mannen och den feminina kvinnan (Butler, 2005, s.100). Könsidentiteter 

konstrueras och utgörs av språket, vilket innebär att det inte finns någon könsidentitet 

innan språkets inverkan. När en doktor vid en förlossning utbrister ”det är en pojke!” 
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eller ”det är en flicka!” så återger hen inte bara vad hen ser, utan skapar också genus 

(Butler, 1993, s.232). Dessa ord är alltså inte endast ett konstaterande, utan ord som i 

sig startar den process som gör genus, en process som baseras på uppfattade och 

påtvingade skillnader mellan könen (Butler, 1993, s.232). När orden “det är en flicka” 

har yttrats så påbörjas enligt Butler den process som gör att en flicka tillskrivs kvinnliga 

egenskaper (1997, s.49). Att bli kvinnlig eller manlig menar därmed Butler inte är något 

en själv väljer att bli, utan något som med hjälp av språket tvingas på en (1993, s.232). 

Genom att använda oss av språk skapar vi, och vårt användande av språket har vidare 

effekter och konsekvenser (Butler, 1997, s.8). Individer placerar inte sig själva inom 

könsnormer utan tvärtom sker detta som en vital del av den process som skapar 

skillnader mellan könen (Butler, 1993, s.232). Alltså; våra identiteter skapar inte språk 

och diskurs utan tvärtom: språk och diskurs skapar identitet. 

Butler anser att språket inte bara avspeglar en förbindelse med social dominans, utan 

språk stiftar dominans, vilket innebär att språket blir det verktyg genom vilket denna 

sociala struktur återinförs (1997, s.18). När vi säger att något någon sagt har skadat oss 

så tillskriver vi språket en inverkan och makt (Butler, 1997, s.1). Butler menar då att 

språk agerar, och agerar dessutom mot oss. När en kallas ett speciellt namn är detta på 

ett av sätten vilka en människa utgörs av språket och dess makt. Människan blir inte 

bara placerad i ett specifikt fack av att bli kallad ett visst namn, utan när en kallas ett 

nedvärderande namn blir en också förringad och förudmjukad (Butler, 1997, s.2). Men 

namnen en blir kallad utgör också möjligheter, genom att bli benämnd som något visst 

så utgörs ens möjligheter till social existens (Butler, 1997, s.2). Språket konstruerar med 

andra ord sociala positioner för människor och utgör de ramar inom vilka vi kan röra 

oss. Detta innebär att nedvärderande ord och ett nedvärderande språk skapar särskilda 

förutsättningar för individer att leva och röra sig i samhället (Butler, 1997, s.26). Med 

andra ord lär vi oss hur vi förväntas vara baserat på språket.  

 

Butler bidrar med grundpelaren i vårt teoretiska ramverk, men vill vi vidare förankra 

vårt resultat i en yrkesrelaterad teori som kan bidra med analysbegrepp som hjälper oss 

undersöka könets roll inom en organisation och yrkesgrupp. 

 

3.1 Könsmärkning i arbetslivet 
Hanna Westberg-Wohlgemuth (1996) anser yrken vara könsneutrala, det vill säga tills 

de fylls med substans och förkroppsligas med en person vars kön vidare präglar yrket 

(s.1). Människors syn av yrket påverkas om majoriteten inom området har samma kön, 

vilket bidrar till att de yrken eller arbetsuppgifter som till synes män eller kvinnor 

dominerar ofta märks som manliga eller kvinnliga (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.1). 

Westberg-Wohlgemuth menar att människors föreställningar kring vad kvinnor och män 

passar att göra ligger till grund för en rad olika saker, bland annat hur arbetsuppgifter 

konstrueras, arbete fördelas, utfört arbete värderas och avancemangskriterier formuleras 

(1996, s.36).  
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Det är en ständigt pågående process som skapar denna könsmärkning av yrken och 

arbetsuppgifter och Westberg-Wohlgemuth framhåller samhället som den största 

faktorn i denna så kallade könsmärkningsprocess. Ens familjesituation, arbetet en utövar 

och individen själv är också faktorer som påverkar könsmärkningsprocessen (Westberg-

Wohlgemuth, 1996, s.5f). Samhället består av underliggande faktorer som dess historia, 

traditioner, kultur, vanor och normer och dessa påverkar människors föreställningar om 

arbetsuppgifter och yrken kopplat till ett specifikt kön. Det vill säga beroende på hur en 

tolkar erfarenheter och kunskaper en lärt sig vid specifika tillfällen (Westberg-

Wohlgemuth, 2001, s.85). 

 

Westberg-Wohlgemuth menar att i människors föreställningsvärld kopplas specifikt 

“manliga” och “kvinnliga” egenskaper samman med arbetsuppgifter och yrken och detta 

är ett av flera uttryck för könsmärkningsprocessen, det vill säga den process som gör ett 

yrke till ett typiskt “kvinnoyrke” eller "mansyrke”. Föreställningarna skapas ofta genom 

omedvetet planerade påverkansprocesser (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.5). Våra 

föreställningar om yrken och arbetsuppgifters koppling till ett specifikt kön påverkas av 

samhällets underliggande faktorer (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.5f). I människans 

föreställningsvärld är vissa egenskaper och kvalifikationer som kopplas till ett yrke 

starkt förankrade till kön och inte till arbetet de anknyts till. Westberg-Wohlgemuth ger 

exempel på bland annat omsorg och tekniskt förmåga som sådana könsförankringar 

(1996, s.71). 

 

Westberg-Wohlgemuth har i sin avhandling genomfört en “föreställningsstudie” för att 

undersöka vilka egenskaper och kvalifikationer som associeras med manligt eller 

kvinnligt (1996, s.71). Flera egenskaper visade starkt behäftade med kön och det 

framgår tydligt att det existerar föreställningar om vilka kvalifikationer som kodas 

manliga och kvinnliga. De egenskaper och kvalifikationer som förknippas med kvinnor 

är bland annat tålmodighet, känslighet, lyhördhet, serviceinriktning, hög tolerans och 

fingerfärdighet. Till männens kvalifikationer och egenskaper räknas bland annat att 

våga ta risker, status, att vara teknisk, hög lön, karriär och lätthet att tala för sig 

(Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.76f). 

 

Westberg-Wohlgemuth kopplar könsmärkningsprocessen till socialisationsprocessen 

som består av två delar; immanent pedagogik och medveten fostran. Med immanent 

pedagogik menar Westberg-Wohlgemuth osynlig påverkan, sådan som en utsätts för 

inom familjen, på arbetsplatsen och som genomsyrar hela samhället (1996, s.161). 

Westberg-Wohlgemuth menar att kvinnor fått lära sig att acceptera att män har högre 

löner, chefspositioner och status. Att kvinnor har fått lära sig att acceptera och i viss 

mån stödja detta grundas i att de utsätts för samma slags påverkan som männen 

(Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.172). Denna påverkan grundar sig i föreställningar om 

kvinnors och mäns olikheter oberoende om de finns eller inte. Ett resultat av detta 

menar Westberg-Wohlgemuth vara att män och kvinnor utvecklar olika intressen (1996, 

s.172f). 
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Socialisationsprocessen ser olika ut för de olika könen vilket leder till att män och 

kvinnor utvecklar olika egenskaper och kvalifikationer (Westberg-Wohlgemuth, 1996, 

s.161). Människans egna erfarenheter är ett resultat av denna socialisationsprocess och 

grundar sig bland annat i betydelsefulla människor i ens omgivning och deras 

förväntningar. När människan integrerar och lär av sin omgivning, samt tar efter dess 

roller, attityder och syn på världen, så startas socialisationsprocessen (Westberg-

Wohlgemuth, 1996, s.10). Denna process påbörjas redan i barndomen och utgör 

grunden för en människas anpassning och anslutning till samhället. Innehållet i denna 

sociala påverkan varierar mellan olika kulturer, tidsperioder och sociala förhållanden 

och ser ofta annorlunda ut beroende på barnets kön (Westberg-Wohlgemuth, 1996, 

s.10). Vidare är det språket som är socialisationens viktigaste redskap och utgör även 

dess viktigaste innehåll. En individs medvetande utvecklas baserat på en 

tolkningsprocess av omvärlden, och innehållet bestäms av den kunskap som sprids 

socialt (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.10). Westberg-Wohlgemuth menar att en 

konsekvens av könsmärkningsprocessen bland annat är att män på kvinnodominerade 

arbetsplatser anses uppfylla ett behov, medan kvinnor på mansdominerade arbetsplatser 

inte anses behövas på samma sätt (1996, s.175). 

 

3.2 Teoridiskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi kring det teoretiska ramverk som presenterats ovan. Vi 

önskar här tydliggöra och motivera vår teoretiska ram och vilka analysbegrepp vi tar 

med oss som utgångspunkt i analysen av empirin. 

Vad vi tar vara på i analysen utifrån Judith Butlers performativitetsteori är tanken om 

det agerande och stiliserat upprepande som tillslut skapar de tankar och fördomar vi 

har om könen (Butler, 2007, s. 219). Eftersom detta resulterar i att män och kvinnor 

hamnar i skilda fack och tillskrivs “manliga” egenskaper kontra “kvinnliga” egenskaper 

anser vi det vara av relevans i vår undersökning. Detta med koppling till dels bemötande 

och hur användare uppfattar bibliotekarier beroende på könstillhörighet och dessutom 

anser vi den relevant när det gäller uppdelning av arbetsuppgifter. Vidare vill vi ta fasta 

på Butlers ord om möjlighet till förändring, och hur detta sker genom att avbryta dessa 

stiliserade upprepningar och bryta mönster (2007, s.220).  

 

Butlers tankar om språket som en performativ handling anser vi även utgöra en 

möjlighet till givande analys då hon menar att könsidentitet utgörs och konstrueras av 

språk. Därmed skapas könsidentiteten vid det språkliga uttalandet och den inverkan det 

ger (Butler, 1993, s.232). Vi vill titta närmare på informanternas upplevelser och se 

vilken roll språket kan spela i bemötandet av användare, utomstående och kollegor, 

samt konstruerandet av könsnormer.  Även Westberg-Wohlgemuth talar om språket i 

form av det viktigaste redskapet för socialisationsprocessens framgång, samt 

socialisationens viktigaste innehåll (1996, s.10). Gemensamt för Butler och Westberg-

Wohlgemuth är att de båda menar att människor påverkas, ofta omedvetet, av sin 

omvärld och att det är på detta sätt som dels genus skapas, såväl som att det lägger 

grunden till hur olika förutsättningar för de olika könen konstrueras. 
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Med hjälp av Westberg-Wohlgemuths teori önskar vi se närmare på dels hennes 

socialisationsprocess och hur den kan tänkas påverka människors olika förutsättningar 

baserat på kön, och dels vilken roll kön spelar vid tilldelning av arbetsuppgifter. Vi 

använder även socialisationsprocessen för att problematisera och betona systematiska 

drag i de sociala relationerna mellan könen och könsroller som ärvs från generation till 

generation. Westberg-Wohlgemuth identifierar genom sin föreställningsstudie 

egenskaper och kvalifikationer som karakteriseras som kvinnliga eller manliga (1996, 

s.71). Vi önskar identifiera våra informanters egna föreställningar av egenskaper och 

kvalifikationer för att se hur deras upplevelser stämmer överrens med Westberg-

Wohlgemuths studie. Egenskaper och kvalifikationer som stämplas manliga eller 

kvinnliga könsmärker även själva yrket och arbetsfördelningen, vi använder således 

denna föreställningsstudie när vi tittar närmare på informanternas uttalanden om 

arbetsdelningen i samband med antaganden eller spekulationer kring kvinnor och mäns 

kompetenser och karaktärsdrag. Utöver detta vill vi även använda det för att granska 

vad informanterna berättat gällande bemötande från användare och kollegor. 

 

4 Metod 
Den kvalitativa forskningsintervjun karaktäriseras av en vilja att “förstå ämnet från den 

levda vardagsvärlden genom den intervjuades egna perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.41) och vi vill skaffa oss en så nyanserad bild som möjligt av 

intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter inom ämnet i fråga (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.47). För att närma oss vårt syfte väljer vi den semistrukturerade 

intervjumetoden. Våra intervjufrågor har ingen specifik ordning när samtalet väl är 

igång, ordningsföljden är en flexibel sådan (Denscombe, 2016, s.266). Vi ställer oss 

även nyfikna och öppna till informanternas personliga formuleringar och förklaringar 

och utförandet av intervjun speglar detta genom öppna frågor med utrymme för 

följdfrågor utefter vad intervjupersonen säger. 

 

4.1 Urval och tillvägagångssätt 

Baserat på våra syfte är den manliga folkbibliotekarier vår urvalsgrupp då deras 

uppfattningar är vad som intresserar oss. Informanterna bestäms med utgångspunkt att 

de i första hand är män inom bibliotekarieprofessionen och i andra hand 

folkbibliotekarier. Vi intervjuar sex manliga bibliotekarier. Det precisa och låga antalet 

valdes på grund av att varje intervju ska studeras djupgående och i slutänden handla det 

om tidsramen vi arbetar inom. Vi skickade sammanlagt nio stycken mejl till två 

folkbibliotek belägna i medelstora städer i södra Sverige. Positivt svar återkom från sex 

bibliotekarier samt ett nej och två uteblivna svar, därmed nådde vi önskat antal. Vi 

utgick från mejladresser från vardera biblioteks hemsida och fick därefter direktkontakt 

med bibliotekarierna för bestämmelse av datum och tid för intervjuerna. 

 

4.2 Genomförande 
Alla intervjuer vi genomfört skedde på informaternas arbetsplatser. Vi beräknade att 

våra intervjuer skulle vara i ca 45 minuter och de flesta intervjuerna var genomförda 
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inom 15-35 minuter. Även om vissa intervjuer blev kortare än andra fick vi från varje 

person ut användbar data. För att underlätta analysen av empirin spelade vi in alla 

intervjuer, detta innebar flera fördelar, bland annat för att vi som intervjuar helt och 

hållet kunde fokusera på vad informanten berättade och därmed inte behövde fokusera 

på att anteckna, även för att vi senare inte skulle kunna misstolka något 

intervjupersonerna sagt.  

Intervjuguiden fungerade som ett bra stöd under alla våra intervjuer. Frågorna kom ofta 

i ordningsföljd men inte alltid, intervjupersonen fick utrymme att tala fritt och det 

bidrog till att intervjufrågorna i guiden lades upp utefter vad informantens svar 

behandlade (Bryman, 2011, s.415). Efter intervjuerna delade vi upp utförandet av 

transkriberingarna slumpmässigt mellan oss och sammanfattade sedan texterna. Några 

av informanterna reflekterade kring intressanta områden vi inte menat undersöka under 

intervjuns gång vilket vi även redovisar. En informant kontaktades i efterhand via mejl 

för ett klargörande kring hans yrkesmässiga bakgrund. 

 

 

4.3 Utformning av intervjuguid 
Vi har utformat en intervjuguide med tematiskt strukturerad frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.147). För att få en viss struktur på våra intervjuer utformade vi 

frågorna i intervjuguiden efter en rad teman vi ansåg viktiga för att komma fram till 

våra frågeställningar. Därbland bakgrund, reaktioner, bemötande, arbetsuppgifter och 

generella upplevelser. Våra frågor var öppna för att uppmuntra till en avslappnad 

konversation och fria reflektioner, vilket bidrog till möjligheten att ställa följdfrågor 

kring intressanta punkter som intervjupersonen själv tagit upp. 

 

4.4 Anlysmetod 

Vi använder oss i denna studie av kvalitativ innehållsanalys då vi genom närläsning av 

det empiriska materialet analyserat och sökt underliggande teman i informanternas 

uttalanden (Bryman, 2011, s.505). Dessa skapade vidare de rubriker som resultatet 

redovisats under. Fokuset låg på att beskriva variationer i det empiriska materialet 

genom att identifiera likheter och skillnader. Som del av denna analysmetod genomgick 

vi en rad olika steg. Vi började med att genomföra okritisk genomläsning av det 

transkriberade materialet, för att få en känsla av helheten. Därefter gick vi djupare ner i 

utskrifterna där meningar eller ord med relevant information markeras, slutligen bildade 

vi grupperingar av information som återspeglar vår studies centrala tema. Vi sökte som 

sagt efter likheter och skillnader i intervjupersonernas uppfattningar för att till slut 

besvarar våra frågeställningar.  

 

En av anledningarna till varför vi använde kvalitativ innehållsanalys i vår studie var för 

att den skapade möjligheten att fånga centrala budskap och utmärkande upplevelser i 

intervjuerna vi genomfört. Vi arbetade även i denna process med tolkande av det 

empiriska materialet. Vad vi aspirerade på var att få fram hur intervjupersonerna 

upplever sin situation istället för att fokusera på hur situationen om könsfördelningen 
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ser ut i en mer allmän mening. Vår största vikt låg därmed vid att framföra vad 

intervjupersonerna sade sig uppleva och därefter sökte vi efter uttryck för 

informanternas egna tankar och upplevelser. 

 

Resultatet analyserades i närläsning med utgångspunkt från performativitetsteorin 

(Butler, 1993, 1997, 2005, 2007, 2011) och könsmärkningsprocessen (Westberg-

Wohlgemuth, 1996, 2001) för att se betydelsen av kön inom bibliotekarieorganisationen 

samt om det finns bakomliggande faktorer till varför män är underrepresenterade inom 

yrket. Vi identifierade utifrån vårt teoretiska ramverk två övergripande och 

huvudsakliga analysbegrepp. Den första är agerande och stiliserat upprepande som 

enligt performativitetsteorin resulterar i att kvinnor och män genom upprepade 

handlingar skapar genus (Butler, 2007, s.219). Den andra är egenskaper & 

kvalifikationer som utifrån könsmärkningsprocessen är vad som karaktäriserar det 

“kvinnliga” och “manliga” och vidare könsmärker yrken och arbetsuppgifter (Westberg-

Wohlgemuth, 1996, s.76f). Informanternas upplevelser och reflektioner ordnas under 

dessa rubriker och analyseras med hjälp av innehållet av den teoretiska ramen samt 

tidigare forskning.  

 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Vi har utfört vår undersökning med hänsyn till de fyra etiska riktlinjer som Kvale och 

Brinkmann talar om. Dessa riktlinjer är informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2014, s.105). Dessa punkter är 

alla viktiga och kan skapa bräcklighet när det kommer till etik. De etiska 

ställningstaganden är av stor vikt vid en kvalitativ studie och vi har därför tagit hänsyn 

till dem under hela arbetsprocessen. 

 

Vår första kontakt med intervjupersonerna skedde genom mejl där vi frågade om 

möjlighet till enskilda intervjuer (se bilaga 1). I dessa mejl informerades deltagarna 

tydligt om studiens syfte, samt om anonymitet både för sig själva och det bibliotek de 

arbetar på. Vi gjorde det även tydligt att det var högst frivilligt att delta i 

undersökningen. Eftersom vi även fokuserar på en underrepresenterad grupp inom 

biblioteksyrket skulle det vid avslöjande av arbetsplats och ort vara enklare för 

utomstående att lista ut vilka personerna i fråga är. För att informanterna ifråga ska vara 

bekväma med att tala fritt utan oro för att bli identifierade med specifika uttalanden 

exempelvis, var det även viktigt för oss att anonymisera personernas namn. 

 

5 Resultatredovisning 
Vi börjar detta avsnitt med att kort presentera våra informanter så en viss förförståelse 

kan skapas kring deras yrkesmässiga bakgrund. Sedan övergår vi till att redovisa deras 

tankar och upplevelser kring ämnet vi berör. Vi har delat in deras upplevelser och 

spekulationer under rubriker som på ett enkelt sätt visar vilka teman som återkommer 

under intervjuerna. 
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5.1 Bakgrund av informanterna 
Av de vi intervjuat arbetar fyra med verksamhet mot vuxna, en har delad tjänst mellan 

ett folkbibliotek och en F-6 skola och en är barn- och ungdomsbibliotekarie. De har 

varit verksamma inom yrket 4 -13 år. Flera av informanterna beskriver att de innan 

påbörjad bibliotekarieutbildning studerat fristående kurser, för att sedan behöva något 

mer konkret att göra. Några har också vart verksamma inom andra yrkesområden innan 

de valt om. Intresse för litteratur, kultur och människor nämns som största anledning till 

val av arbete. De namn som används i uppsatsen är fiktiva, för att dölja identiteten på de 

bibliotekarier vi intervjuat. 

Göran har jobbat som bibliotekarie i ca åtta år, och arbetar mot vuxna. Han menar att 

han hamnade i yrket lite av en slump. Efter att han tagit studenten fick han en 

praktikplats på biblioteket i sin hemkommun, och fick där ett intresse för yrket, han 

förklarar dock att han inte började studera till bibliotekarie förrän en relativt lång tid 

senare, men att det var där idén föddes.  

 

Simon har jobbat som bibliotekarie i elva år, innan dess hade han arbetat lite smått som 

biblioteksassistent under tidigare somrar. Han arbetar mot vuxna. Efter gymnasiet fick 

han en praktikplats på biblioteket och började därefter plugga fristående kurser, till 

exempel litteraturvetenskap, men påpekar att han haft idén att arbeta som bibliotekarie 

sedan han fick praktikplatsen.  

Johan har jobbat som bibliotekarie  i fyra år och under dessa år arbetat på två olika 

bibliotek. Han har i nuläget delad tjänst mellan ett folkbibliotek och en F-6 skola. Som 

anledning till val av yrket anger han sitt kulturintresse, han hade innan påbörjad 

bibliotekarieutbildning studerat med inriktning mot kultur, och valde efter detta att söka 

sig till bibliotekarieyrket, mycket på grund av intresse för böcker, teknik och datorer.  

Martin har jobbat som bibliotekarie i ca tolv-tretton år. Han är barn-och 

ungdomsbibliotekarie. Som anledning till val av yrke anger han sitt litteraturintresse, 

men även en vilja att arbeta med människor. Han valde mellan olika jobb inom 

kultursektorn, och till slut stod det mellan journalist eller bibliotekarie. Han valde till 

sist det sistnämnda då han ansåg att det passade honom bäst.  

Oskar har jobbat som bibliotekarie i åtta år och arbetar mot vuxna. Innan han började 

studera till bibliotekarie så hade han även arbetat på fabrik och inom vården, samt läst 

olika strökurser i nio år, bland annat litteraturvetenskap, filosofi och filmvetenskap. 

Men han menar att detta inte är något man får jobb inom och kände sig därför tvungen 

att söka sig till något mer handfast, och valde då bibliotekarieyrket. Efter avslutad 

utbildning fick han ett vikariat direkt.  

Anders har jobbat som bibliotekarie i tjugo år, varav de första tre åren var som 

biblioteksassistent under tiden som han studerade via en distansutbildning. Han var en 

bit över fyrtio när han påbörjade denna utbildning och hade tidigare arbetat inom bland 

annat industrin, sjukvården, psykiatri och skolväsendet. Som anledning till val av yrke 

anger han dels litteratur- och läsintresset men främst var det arbetet med fakta. Han 
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menar att han såg biblioteket som en viktig samhällsfunktion och att han alltid varit 

intresserad av just arbetet med facklitteratur. 

 

5.2 Könsfördelningen 
Som väntat undgår det ingen av informanterna att det är ett kvinnointernsivt yrke och de 

använder ord som bland annat snedfördelad, ojämn och skev för att beskriva den. De 

uppskattar på sina två skilda arbetsplatser en ungefärlig 80/20 % fördelning mellan män 

och kvinnor. 

Anders tror det är bra dess närmare 50 % bibliotekarieyrket kommer i fördelning. Det 

positiva anser han är att synsätten blir fler och mer skilda i olika frågor, vilka därefter 

kan sammanföras. Som det ser ut nu anser han att det ibland kan bli mycket av att alla 

ska vara överens och när frågor “ställs till sin spets” uppstår en rädsla vilket leder till att 

frågorna slätas över. Anders spekulerar och jämför med de tidigare, mansdominerade, 

arbetsplatser han arbetat på, som varit mer rakt på sak. Han funderar om det är 

tidsandan eller om det är en könsfråga, att samförstånd förekommer mer på “kvinnliga” 

arbetsplatser. Simon ser inga problem med fördelningen som den är men anser över lag 

att alla arbetsplatser skulle må bra av en jämnare fördelning. Göran ser det på samma 

sätt, alla arbetsplatser skulle förbättras av jämn könsfördelning. Han reflekterar vidare 

och tror det är bra med så blandat som möjligt men funderar om hur en egentligen 

konkret kan säga vad som är manligt och kvinnligt, vad är personliga egenskaper och 

vad tillräknar vi kön?  

 

Johan förklarar att han tror att det fungerar lika bra med 80/20 kvinnor och män som det 

skulle gå med 50/50. Han reflekterar över om jämn könsfördelning är samma sak som 

kompetens? Johan menar vidare att könet inte spelar någon roll, att det är sett till 

personens kompetens hur bra arbetsplatsen skulle bli. Däremot menar han att jämnare 

könsfördelning skulle vara bra, främst för unga pojkar som får manliga läsande 

förebilder, vilket han förespråkar som något mycket viktigt. Oskar anser att jämnare 

könsfördelning är fördelaktigt. Han tror att män som jobbar inom mansdominerade 

yrken också rimligen måste tycka att det känns konstigt att där bara är män. Oskar 

menar vidare att när det blir jämnare könsfördelning blir det även en bättre blandning av 

människor och därmed också kompetenser. Martin anser att hans arbetsplats är bra och 

berättar om när han började arbeta för ett tiotal år sen, då köns- och åldersfördelningen 

var mycket sämre. Idag är båda bättre men den hade gärna fått vara jämnare, men ett 

behov av 50/50 finns inte utan mer en 30 % hade varit bra. 

 

5.3 Status och lön 
Flera av informanterna talar om och reflekterar kring skillnader mellan folkbibliotek 

och universitetsbibliotek gällande status och lön i samband med könsfördelningen. 

Oskar upplevde att det var fler män under utbildningen och funderar över om 

majoriteten av dem gick till bland annat universitetsbibliotek. Mycket på grund av lön 

då han upplever att den aspekten inte är lika bra vid folkbibliotek som vid 

universitetsbibliotek, även att bibliotekarieyrket benämns som ett kvinnoyrke tänker han 
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kanske skrämmer bort män. Han anser det även en statusfråga att väldigt få män arbetar 

med barnverksamheten. 

 

Martin ser också skillnader i lönen och menar, något uppgivet, att folkbiblioteket på sikt 

säkerligen skulle få höjd lön i takt med att fler män inträder yrket. Han tillägger dock att 

det arbetas hårdare med löneökning nu än vad det gjorde för kanske tio år sedan, trots 

att det inte händer mycket så finns det en kamp idag som saknades förr. Martin ser mäns 

val av andra bibliotekstyper än folkbibliotek som en fråga om status och anser även han 

att lönen kan ha betydelse för dessa val. Han understryker att det är fler kvinnor än män 

även på universitetsbiblioteken men att gapet inte är lika stort där. Han menar vidare på 

att det kanske inte bara har med status att göra utan att män oftare har specialintressen 

som bidrar till att de tar specifika tjänster där inom. 

 

Anders menar att han upplever bibliotekarieyrket som ett yrke med relativt hög status 

fortfarande. Bibliotekarien betraktas som någon som kan väldigt mycket och därför är 

värdefull, men förklarar att detta inte visar sig i lönen. Göran reflekterar över effekterna 

av de fördelar han upplever män kan ha inom yrket. Han menar sig uppleva att det kan 

vara lättare för män att klättra uppåt i organisationen snabbare och att detta i längden då 

också skulle påverka lön. Johan menar att en anledning till varför män inte söker sig till 

arbetet beror just på att det är ett lågavlönat. 

 

5.4 Rekrytering 
Att välja en man före en kvinna vid rekrytering anser Oskar inte vara något som sker, 

detta med motiveringen att det i så fall hade funnits fler män på hans arbetsplats. Han 

menar att det inte kommit in någon ny manlig bibliotekarie på arbetsplatsen sedan han 

började där för åtta år sedan. Oskar spekulerar kring varför det inte är så många män 

som söker, och föreslår att det eventuellt är på grund av att de flesta bibliotekstjänster 

som annonseras är inom barnverksamheten. Han tror inte många män söker sitt första 

biblioteksjobb som just barnbibliotekarie. Oskar förklarar att det kan handla om intresse 

men även status och gör en jämförelse med förskolelärare som också är ett 

kvinnointensivt yrke. Han reflekterar fram och tillbaka mellan varför och om det 

verkligen kan vara så och uttrycker att det måste handla om intresse. Oskar menar även 

att anledningen till varför just kvinnor och inte män skulle intressera sig mer för 

barnlitteratur kan vara för att kvinnor har mer fantasi. Han upplever de kvinnor som 

jobbar mot barn på biblioteket som lekfulla på ett helt annat sätt och jämför med sig 

själv. Han anser inte den rollen passar honom och menar sig inte göra det lika bra. Han 

reflekterar vidare och uttrycker att kvinnor kanske har en större social förmåga, att de 

tycker om att träffa människor på ett annat sätt och kopplar samman detta med att 

många kvinnor även jobbar i butik. 

 

Flera av informanterna menar dock att rekrytering i dagsläget är en del där en som man 

har stora fördelar. Johan förklarar att han tror arbetsgivare gärna tar in av det som 

saknas och därför är det lättare för män att få arbete inom yrket. Även Simon anger den 

ojämna könsbalansen som en anledning till varför han tror män har fördelar när det 

gäller rekrytering. Göran funderar över rekryteringssituationen och säger att han tror att 
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män har fördelar inom både kvinnodominerade och mandominerade yrken, att det alltid 

tycks upplevas som positivt när det kommer in män i en organisation. Vidare tror Göran 

att det speciellt är vid rekrytering som den ojämna könsfördelningen diskuteras på hans 

arbetsplats, för att få en jämnare könsfördelning. Anders tror om det är så gott som 

jämnt när det gäller kvalifikationer så kan en man få arbetet just på grund av att han är 

man. Detta eftersom organisationen strävar efter att balansera ut könsfördelningen mer 

och få in fler män. Martin förklarar att han är övertygad om att arbetsgivare först och 

främst prioriterar den som lämpar sig bäst för positionen oberoende av kön, men menar 

att i en konkurrenssituation där det är jämnt i kvalifikationer så är det nog en fördel att 

vara man. 

 

5.5 Bemötande 

När det gäller bemötande har informanterna haft spridda upplevelser från både kollegor 

och användare. Flera av informanterna berättar att bemötandet från användare kan skilja 

beroende på kön. Det de flesta tar upp när de talar om detta är att det finns långtagare 

som beter sig otrevligare mot kvinnliga bibliotekarier än manliga. Flera talar om att 

vissa låntagare hellre vill ha hjälp av en manlig bibliotekarie, och därför kan fråga eller 

leta speciellt efter en. Detta märker de speciellt när det gäller frågor om IT och datorer. 

Deras erfarenheter presenteras nedan. 

 

5.5.1 Bemötande från kollegor 

Oskar berättar hur han ibland upplever sig få mer beröm av medarbetare än sina 

kvinnliga kollegor när han utför vissa arbetsuppgifter, han menar att hans kvinnliga 

kollegor kan utföra samma arbetsuppgift utan att någon reagerar, men att han som man 

kan få extra mycket positiv respons. Detta förklarar han uppleva som lite olustigt, att det 

känns som det blir lite “gull” med honom. Han förklarar att han absolut tycker om att få 

beröm på arbetet, men att det många gånger inte ges samma uppskattning till kvinnor 

som gör samma sak. Anders nämner att han upplever att många av de kvinnliga 

bibliotekarierna uppskattar de män som jobbar på deras arbetsplats. De tycker det är 

väldigt roligt att de valt att arbeta där, men samtidigt kan han ibland uppleva en 

underton i bemötandet av kvinnliga kollegor som signalerar att han inte ska förvänta sig 

fördelar baserat på sitt kön. Han förklarar att de ibland tycks bevaka lite så männen inte 

ska få några extra fördelar.  

 

Johan menar att han aldrig bemötts annorlunda av kollegor på grund av sitt kön, och 

förklarar att det aldrig ifrågasatts eller påpekats. Göran beskriver en situation där han 

och fyra manliga kollegor vid ett tillfälle satt i personalrummet och fikade när en 

kvinnlig kollega gick in och blev ställd och nästan förbluffad över att det bara satt män i 

fikarummet. Denna reaktion från sin kollega förklarar han, med viss humor, att han 

upplevde som väldigt märklig. Martin som arbetar med barn-och ungdomsverksamhet 

berättar att han fått väldigt mycket positiva reaktioner från sina kollegor. De tycker det 

är mycket roligt att han väljer att jobba där, eftersom det inte är så vanligt med män på 

barnavdelningen. 
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5.5.2 Bemötande från användare 

Även från användare har Martin fått mycket positiva reaktioner, men förklarar att 

användare någon gång varit lite överraskade. Han berättar om ett tillfälle då han skulle 

hålla i sagostund och en förälder förvånat hade sagt att “det är en kille som håller i det 

idag!”. Han menar att dessa reaktioner bara handlar om positiv förvåning och han 

upplever det inte som något negativt. Det han däremot framhåller som något negativt är 

när han håller bokcirklar för ungdomar, då Martin upplever att han som man inte kan 

komma ungdomarna lika nära som hans kvinnliga kollegor. Att få boktips av honom 

brukar de ställa sig positivt till, men förklarar att han inte kommer närmare än så. Han 

berättar att det mest är tjejer som anmäler sig till bokcirklarna de anordnar och upplever 

att det absolut funkar bra med de bokcirklar han håller i, men när hans kvinnliga 

kollegor har dem så öppnar deltagarna upp och pratar mer om saker de inte kan tala om 

när han som man närvarar. Detta upplever han som tråkigt och negativt. Vidare berättar 

Martin om ett projekt som speciellt riktar sig till idrottande killar i åldern 12-16, att han 

där upplever det som en fördel att vara man i denna situation, han tror att det skulle vara 

svårare för en kvinna, trots sportintresse, att få positiv respons från killarna. 

 

Martin beskriver tillfällen där användare, ofta äldre män, inte respekterar den kvinnliga 

bibliotekariens förklaring till varför ett program i datorn inte fungerar. Om han efter 

henne ger användaren samma information så accepteras det utan invändning. Oskar har 

också upplevt användare som tar för givet och letar efter en man när det är datakrångel. 

Han har även hört låntagare direkt frågat en kvinnlig bibliotekarie efter en manlig 

kollega de tidigare fått hjälp av, istället för att be om hjälp från den kvinnliga 

bibliotekarie som stod i informationsdisken just då. Han förklarar sig uppleva det som 

väldigt otrevligt bemötande gentemot de kvinnliga bibliotekarier som försöker hjälpa 

till. Anders menar att det finns de som har fördomar sammankopplade med de olika 

könen, att vissa hellre vill tala med en man och vissa hellre med en kvinna. Han berättar 

att det finns tillfällen då han försökt förklara för låntagare att hans kvinnliga kollegor 

har precis samma utbildning som honom. Vidare menar han att när en låntagare har en 

känslig fråga så vill de troligen tala ut med en kvinna om detta. 

 

Göran berättar hur han och kvinnliga kollegor kan tala om vissa låntagare och att han 

genom deras beskrivningar förstår att de blir bemötta olika. Oftast har Göran själv en 

positiv bild och upplever låntagaren som en trevlig person som alltid hälsar, samtidigt 

som en kvinnlig kollega kan säga “men han är ju hemsk”. Simon berättar att han 

upplever det som en fördel att vara man inom yrket när en möter låntagare som är lite 

besvärliga, eftersom dessa låntagare har lättare för att häva ur sig elaka ord mot kvinnor. 

Detta förklarar han ha upplevt främst på det bibliotek han arbetade på innan han blev 

anställd på sin nuvarande arbetsplats. 

 

Johan menar att han inte tycker sig ha bemötts annorlunda på grund av sitt kön inom 

yrket, av varken kollegor, chefer, låntagare eller utomstående. Han spekulerar dock över 

ifall han som man kanske kan uppfattas som något “exotisk” inom ett kvinnodominerat 

yrke, men detta är endast spekulation från hans sida. Göran berättar att han upplever det 

finns biblioteksbesökare som kan ha svårt att bemöta kvinnor men påpekar även att just 
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kvinnliga biblioteksbesökare tvärtom kan bli glatt överraskade över att det är män som 

arbetar där. 

 

5.6 Reaktioner på yrkesval 
Martin förklarar att han från utomstående fått blandade reaktioner, vissa kan bli 

förvånade på ett negativt sätt och tycker att det är ett underligt yrkesval, ett 

lågstatusyrke. Men berättar även att han även får motsatta reaktioner, folk tycker det är 

väldigt spännande och förklarar att de positiva reaktionerna är de han stött på oftast och 

när det gäller negativa reaktioner handlar det mest om en viss förvåning. Oskar talar 

även han om de reaktioner han fått från omgivningen gällande sitt yrkesval. Han tar ett 

exempel från en fest han var på, där en vän till familjen frågat vad han sysslar med nu 

för tiden. Varpå han förklarade att han arbetar som bibliotekarie. Denna person 

reagerade då starkt över detta och menade på att “det kan du ju inte jobba med” och 

föreslog att han istället borde söka sig till något annat, precis vad som helst, till exempel 

rörmokaryrket, och sluta arbeta som bibliotekarie. Utöver detta så förklarar han dock att 

människor överlag brukar ha en positiv inställning och menar att det beror på vad för 

människor en umgås med. 

 

Simon berättar att de reaktioner han fått på sitt yrkesval inte varit så mycket av 

genuskaraktär utan mer handlat om stereotypa bilder människor har av 

bibliotekarieyrket som ett tråkigt yrke. Göran delar liknande upplevelser och har främst 

fått kommentarer gällande hur han kan försörja sig på ett arbete med så dålig lön, samt 

frågor om hans litteraturintresse. 

 

5.7 Förebilder 

Mannens roll som förebild är något som vissa av informanterna tar upp. Simon talar om 

hur läsning minskar i större grad bland män än hos kvinnor. Han förespråkar därför att 

det är viktigt med manliga förebilder som läser och visar att det är viktigt med läsning, 

vilket Simon hoppas kunna vara. Han tror det är viktigt för manliga användare att det 

finns män som arbetar inom yrket, och menar att det finns män som säkerligen hellre 

går till honom än hans kvinnliga kollegor. Detta förklarar han såklart inte uppleva som 

något bra, att den uppdelningen görs, men påstår sig tror att det är så. Johan anser den 

viktigaste anledningen till att det vore bra med fler män inom yrket är speciellt för att 

unga pojkar behöver manliga läsande förebilder. Martin ser sin roll som 

barnbibliotekarie viktig när det gäller att få unga pojkar intresserade av läsning och 

menar att de verkar lyssna mer på honom när han talar om böcker om sport än vad de 

gör på hans kvinnliga kollegor. 

 

5.8 Arbetsuppgifter 
Det finns tydliga mönster gällande svaren på frågan om de upplever att det finns 

arbetsuppgifter som är vanligare bland män och arbetsuppgifter som är vanligare bland 

kvinnor. Att IT är en manlig arbetsuppgift medan barnverksamheten är en kvinnlig får 

vi som svar av flera av dem. Johan upplever att frågor gällande IT oftast hamnar på 

männens bord, medan barnverksamheten (och särskilt den för de allra yngsta barnen) 
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hamnar på kvinnornas. Han förklara att det tycks finnas föreställningar om att han som 

man ska kunna mycket om teknik och tv-spel. Om något krånglar blir han ofta 

ivägskickad för att ta itu med det. Johan upplever att teknik var något som han fått ta på 

sig för att han jobbat med sådant, inte det roligaste enligt honom men det förutsattes på 

något vis menar han. Johan pekar på att det inte är arbetsplatsen som står för denna 

föreställning, att en som man ska kunna sådant, utan det är en större samhällsbild.  

 

Martin framhäver att kvinnor överlag tycks arbeta betydligt mer än män med 

barnverksamheten och skönlitteraturen. Män arbetar mer mot facklitteraturen och 

databaserna. Han betonar att många män kanske inte väljer den rollen men ändå tilldelas 

den eftersom det är de som har den grundkunskapen sedan tidigare. Simon förklarar att 

han inte upplever det finnas arbetsuppgifter som är vanligare bland män än kvinnor. 

Eftersom den person som hade hans tjänst tidigare var en kvinna och de har samma 

arbetsuppgifter. Däremot påpekar han när det gäller tekniska saker och enklare 

vaktmästarsysslor, till exempel om en skrivare strular, så förutsätts han ha extra koll på 

detta. Oskar berättar att han upplever att manliga bibliotekariers arbetsuppgifter ofta är 

mer centrerade kring ett ämne som de verkligen brinner för, medan kvinnornas 

arbetsuppgifter oftast är mer övergripande. Han förklarar om en som man är intresserad 

av datorer så blir datorerna det enda en sysslar med, och om en är intresserad av 

släktforskning så blir detta det enda en gör. Han upplever generellt att männen arbetar 

inom specialområden på ett annat sätt än vad kvinnorna gör.  

 

Anders menar att de manliga bibliotekarier han stöter på ofta tycks ha varit ganska väl 

förankrade inom kultursektorn innan de påbörjade sin bibliotekarieutbildning. De har 

jobbat med till exempel musik eller liknande område tidigare, för att sedan inse att de 

behöver en säkrare inkomst och därför välja bibliotekarieyrket. Detta är han osäker på 

om det förekommer på samma sätt bland kvinnor. Anders tror männens mål på ett annat 

sätt är att få jobba med sina intressen. Denna förteelse menar han även visar sig när det 

kommer till fördelning av arbetsuppgifter. Han upplever det som något positivt att man 

tar till vara på de kompetenser som finns inom organisationen och använder dem för att 

på bästa sätt kunna hjälpa användarna. Han påpekar dock att det är viktigt att en inte 

låses fast i gamla könsmönster på grund av detta. Anders talar vidare om detta och 

menar att om en som man inte haft denna förankring inom kultursektorn tidigare så är 

det nog ett större steg för en man att söka sig till bibliotekarieyrket än vad det är för en 

kvinna och anger detta som anledning till varför vissa män inte söker sig till yrket. 

 

5.9 Tradition 

Tradition benämns av några av informanterna som en anledning till varför män ofta inte 

i någon större utsträckning drar sig till barnverksamheten. Martin reflekterar över varför 

det kan tänkas se ut så och menar att barn- och ungdomsverksamheten samt 

skönlitteraturen kan ses som en kvinnodel i yrket som gör att vissa män kanske inte 

vågar söka sig dit. Han talar även om tradition i samband med varför fler män sysslar 

med IT och menar att män traditionellt tilldelas denna roll i organisationen utan att välja 

den själva. Även Johan menar att det faktum att han förväntas kunna mycket om IT kan 
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tänkas vara sprunget ur gamla föreställningar om vad män och kvinnor ska ägna sig åt. 

Att det finns en schablonartad kvinnobild som innebär att de fortfarande i högre 

utsträckning förväntas syssla med de yngsta barnen. Detta upplever Johan som en 

föreställning som finns i samhället i stort “och i brist på att gå ut och klubba ihjäl djur så 

leker vi med teknik istället” säger han och skrattar till. Anders menar också att det 

faktum att arbetsuppgifter ofta ser olika ut beroende på vilket kön en har, har sin grund i 

tradition. 

 

5.10 Kultursektorn som kvinnlig arena 
Anders menar att det hänt mycket kring kulturområdet i stort och att kultursektorn glidit 

över i en mer kvinnlig riktning. Han benämner detta som en övergång till något mer 

“mjukt”. Detta menar han även påverkar synen på biblioteket, att biblioteket därmed 

blivit mer inriktat på skönlitteratur, läsupplevelser och känslor. Anders framhäver att 

tidigare, under tiden då biblioteket var en manlig arena, så handlade bibliotekets roll 

mer om fakta och informationssökning. Han menar att han upplever att inom den 

kvinnliga sektorn handlar det mer om just kulturupplevelsen, att detta är starkare än 

informationstänket. Han upplever att detta går ut över arbetet med facklitteraturen och 

bevarandet av gamla skrifter. Han reflekterar även över hur situationen ser ut gällande 

vilka som är chefer. Han förklarar att alla gruppledare på hans arbetsplats är kvinnor, 

likaså bibliotekscheferna, förvaltningschefen och tillslut kulturministern, allihop är 

kvinnor. Oskar reflekterar även över denna situation och menar att förr var alla 

bibliotekschefer män, men han upplever nu att det är ungefär nittiofem procent 

kvinnliga bibliotekschefer. Han förklarar att de sökte en ny gruppledare på hans 

arbetsplats och det var endast kvinnor som anmälde sitt intresse till positionen. 

“Männen vill alltså inte ens vara med och bestämma på biblioteket längre”, säger han 

lite humoristiskt. 

 

6 Analys 
I detta avsnitt analyserar vi det resultat vi fått ut av vår studie med hjälp av våra valda 

teorier och tidigare forskning. Rubrikerna har valts utifrån begrepp och teman som vi 

uppfattat som viktiga och applicerbara i teorierna.  

 

6.1 Agerande och stiliserat upprepande 
Martin talar om en positivt överraskad reaktion han upplevt när han haft sagostund på 

biblioteket, då en förälder påpekade att “det är en kille som håller i det idag!”. Här anser 

vi att en kan avläsa en allmän bild, även från utomstående, om barnverksamheten som 

ett kvinnligt område. Genom att arbeta inom ett arbetsområde som inte traditionellt 

karaktäriseras som manligt så bryter Martin därmed den stiliserade upprepningen av 

genus som Butler talar om (2007, s.220). Lindberg bekräftar i sitt empiriska material att 

barnverksamheten kodas som kvinnligt (2012, s.267) och menar att det krävs ett aktivt 

deltagande för att förändra det (2012, s.270). De reaktioner som uppstår när Martin 

håller i sagostund hade däremot inte uppstått om en kvinna hade lett  sagostunden, då 

barnverksamheten könsmärkts som kvinnlig på grund av fler verksamma kvinnor inom 

barnverksamheten på biblioteket. Detta är hur Westberg-Wohlgemuth menar ett 
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yrkesområde blir könsmärkt. När majoriteten inom området till synes har samma kön 

(1996, s1).  

 

Situationen med den överraskade mamman är även av performativ karaktär eftersom 

mamman, genom att tala med sitt barn och visa förvåning över situationen, skapar en 

bild hos barnet om att något är annorlunda. Barnet lär sig här att män inte generellt hör 

hemma i denna miljö. Genom tonläge och ord skapar hon därmed genus. Till följd av att 

föräldrar talar på ett sätt som gör att ord skapar skillnader mellan könen lever även 

denna förståelse vidare hos barnen. Föreställningen hos barnet blir att sagostunden är ett 

kvinnligt område som män inte förväntas delta i. Barnen internaliserar sedan 

skillnaderna och lär sig att disciplinera sig själva inom de rådande genusnormerna. 

Butler menar att vi skapar vår förståelse av genus genom denna typ av agerande (2007, 

s. 219). 

 

Martin får även många positiva reaktioner från kollegor på grund av sitt yrkesval inom 

barn- och ungdomsverksamheten då det anses ovanligt med män inom området. Ser vi 

här igen över Butlers performativitetsteori kan denna upprepning av positiv respons och 

uppmuntran skapa förändring (Butler, 2007, s.220). Ständigt sociala iscensättningar har 

fastsällt det “kvinnliga” med att arbeta inom barn- och ungdomsverksamheten men 

upprepning av motsättningar till de förställningar som tidigare fastställts kan skapa 

förändring och rubba normen (Butler, 2007, s.220). Genom att ägna sig åt ett kvinnligt 

yrke bidrar informanterna därmed till att bryta könsnormer. Barnverksamheten 

indikerades väldigt tidigt som ett viktigt arbetsområde för folkbiblioteken och som den 

del av biblioteksverksamheten som var mest lämpad för kvinnor att sköta (Lindberg, 

2012, s.256).  

 

Men vad ligger till grund för denna syn på kvinnan som mer lämpad att ta hand om 

barn? Vi menar att det är det stiliserade upprepandet och de egenskaper som 

karaktäriseras som kvinnliga som gör att området fått en så kvinnlig stämpel. Westberg-

Wohlgemuths enkätstudie visar att egenskaper som ses som kvinnliga är bland annat att 

vara omhändertagande och lyhörda för andras behov (1996, s.76). Egenskaper som en 

generellt kan anse passar bra för arbetsuppgifter som innefattar barn. Det faktum att 

dessa egenskaper kopplas samman med kvinnor och inte män har dock inte sin grund i 

biologin utan istället i sociala påverkansprocesser. Westberg-Wohlgemuth menar att de 

tankar som finns om vad kvinnor och män är bra på och vad de bör arbeta med grundar 

sig i socialisationsprocessen. Denna börjar i ung ålder och formar människor efter en 

existerande världsbild, samt påverkar vårt identitetsskapande och våra sociala 

förutsättningar (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.10).  

 

Att de kvinnliga kollegorna tillskriver männen att vara duktiga på teknik är också i sig 

en performativ handling. Kollegorna skapar då en genusdefinition som existerar vare sig 

de manliga bibliotekarierna valt att vara delaktiga i den eller inte. Även om den manliga 

bibliotekarien väljer att inte ta sig an de tekniska uppgifterna så är alltså redan 

förväntningarna och bemötandet av honom bestämt. Han kan inte komma undan den 

syn som redan existerar över hans förväntade kompetens inom detta område. Både 



  
 

26 

handlingen att som man ta största ansvaret när det gäller arbetet med det tekniska och 

att tvärtom avsäga sig detta ansvar är performativa handlingar. De två handlingarna 

skapar dock olika följder. Genom att okritiskt tillägna sig de typiskt manliga 

arbetsuppgifterna så befäster de manliga bibliotekarierna de samhälleliga stereotyper 

som socialisationsprocessen skapat. Då socialisationsprocessen påverkar människor 

redan från barnsben och vi tar efter och lär av vår omgivning  är denna handling även 

den mest självskrivna följden (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.10). Men då de manliga 

bibliotekarierna istället avsäger sig ansvaret för de arbetsuppgifter som de förväntas 

behärska i större grad, på grund av sitt kön, så avbryter de det stiliserade upprepandet. 

Vilket enligt Butler rubbar och ger möjlighet till förändring av normen (Butler, 2007, 

s.220). 

 

Martin upplever att fler kvinnor arbetar med barnverksamhet samt skönlitteratur över 

lag och menar att männen tycks arbeta mer mot facklitteraturen och databaserna. Han 

tänker att många män inte väljer den rollen utan tilldelas den. Johan betonar detsamma 

och menar att han förutsatts kunna mycket om, samt vara intresserad av, teknik och TV-

spel. Detta blir intressant att se utifrån Butlers definition av performativitet som en 

social iscensättning av genus genom handlingar, vilka i sig skapar de genus de utger sig 

för att uttrycka (Butler, 2007, s.219f). De praktiker som karaktäriseras som manliga 

skapar i sig manligt kodade arbetsuppgifter. Med andra ord innebär det faktum att 

teknik generellt ses som ett manligt område att alla män förutsätts besitta kunskap om 

detta; ett antagande som endast grundas i att de är män.  

 

En situation där en kvinnlig kollega förvånats och även påpekat att det satt fyra manliga 

bibliotekarier ensamma i fika rummet tillsammans (Göran, 2016) visar delvis på 

bibliotekarieyrkets långa tradition som kvinnodominerat. Den kvinnliga kollegan gör 

detta till något häpnadsväckande och pekar ut detta. När männens ovanlighet inom yrket 

påpekas som ett fenomen av otrolig karaktär, upprepande gånger, blir det även 

allmängiltigt och yrket som “kvinnligt” förstärks. Flera av informanterna påtalar 

tradition som anledning till att män inte sysslar med barnverksamhet, samt att IT ses 

som ett manligt arbetsområde. Johan menar att det faktum att han som man förväntas 

kunna mycket om IT är sprunget ur gamla föreställningar om vad män och kvinnor bör 

syssla med. Dessa socialt och kulturellt vedertagna skillnader baserade på kön menar 

Butler vara sprungna ur det stiliserade upprepandet, och menar att detta bidrar till 

föreställningar, som i sin tur påverkar förutsättningar, för män och kvinnors 

verksamheter (Butler, 2007, s.219). 

 

6.2 Egenskaper och kvalifikationer 
Enligt könsmärkningsprocessen kodas yrken och arbetsuppgifter som manliga och 

kvinnliga, detta bidrar till att män och kvinnor förväntas syssla med olika saker 

(Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.5). Flera av de folkbibliotekarier vi intervjuat 

spekulerar kring IT som en manlig syssla och barnverksamheten som en kvinnlig. Oskar 

menar att han inte tror många män söker sitt första jobb som barnbibliotekarie, utan att 

de dras till andra områden. Som orsak till detta förespråkar han intresse men anger 
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också egenskaper som anledning till varför fler kvinnor drar sig till barnverksamheten. 

Han föreslår att kvinnor kan ha mer fantasi och vara mer lekfulla än män. Han menar 

vidare att han själv inte känner att han skulle passa in i den rollen och betvivlar sin egen 

förmåga att göra ett likvärdigt jobb inom detta område. Butler menar att genus inte 

existerar utan att det krävs ett upprepande och iscensättande för att det ska finnas. Hon 

menar att det är först när mannen uppträder i enlighet med de förväntningar som finns 

på mansrollen som han ses som manlig (Butler, 1997, s.219). Om en människa hela sitt 

liv förväntats av samhället och sin omgivning att utveckla specifika egenskaper och till 

följd av det stänga ute de egenskaper som inte förknippas med ens kön, kan en därför 

precis som Oskar betvivla sin förmåga att fungera utanför de givna könsnormerna. 

Oskars spekulationer om att kvinnor har mer fantasi visar även det på en slags 

konsekvens av socialisationsprocessen, genom vilken män och kvinnor utvecklar olika 

intressen och egenskaper. När intresse kopplas samman med en hel könsgrupp kan det 

därför antas att detta är en konsekens av socialisationsprocessen. Det omgivande 

samhället skapar en generell bild av vilka områden som medlemmar av ett visst kön bör 

ägna sig åt (Westberg-Wohlgemuth, 1996) 

 

Informanterna menar att de får mycket positiv respons från både kollegor och 

användare, exempelvis menar Oskar att han kan får mer beröm än sina kvinnliga 

kollegor för utförande av samma arbetsuppgifter. Flera informanter berättade att de 

upplever en skillnad i bemötande mellan sig och sina kvinnliga kollegor. De flesta av 

informanterna menar att de får mycket positiv respons från både kollegor och 

användare, medan de vittnar om att kvinnliga kollegor mottar ett mer negativ 

bemötande från användare. Göran upplever det finnas manliga biblioteksbesökare som 

har svårt att bemöta kvinnor med respekt och tvärtom upplever han att många blir glatt 

överraskade när män syns till på arbetsplatsen. Butler menar att könsidentiteter 

konstrueras och skapas genom språket. Detta börjar direkt efter födseln när läkaren har 

benämnt den nyfödda människan som en pojke eller flicka (Butler, 1993, s.232). 

 

När en människa benämnts som ett visst kön innebär detta också en rad förväntningar. 

Män och kvinnor förväntas utveckla olika egenskaper och agera i enlighet med de 

stereotyper som finns gällande ens givna kön. Detta kan följaktligen innebära att det ena 

könet förväntas ha egenskaper som ses som mer åtråvärda, vilket i sin tur leder till att 

människor ser ner på de som inte förväntas besitta dessa egenskaper. Då informanterna 

berättar om låntagare som har svårt att bemöta kvinnliga bibliotekarier med respekt kan 

detta alltså handla om fördomar som sitter djupt inrotade i dessa användare. De kan ha 

lärt sig och accepterat fördomsfulla skillnaderna mellan kvinnor och män under hela 

sina liv och har därför inte reflekterat över det. Detta är föreställningar människor lärt 

sig sedan den dagen de föddes; nämligen att män och kvinnor oundvikligen och 

otvivelaktligen är olika och har därmed olika förutsättningar att utföra gott arbete. 

Butler menar att människor tenderar att se på genus på detta sättet, alltså något som är 

en inre sanning och oundvikligen sant om oss. Men hon argumenterar själv emot detta 

och menar att genus är något som skapas genom handling (Big think, 2011). 
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Martin menar att han ibland kan uppleva att faktumet att han är man får negativa 

konsekvenser när det gäller de bokcirklar han håller för ungdomar. Han anser inte kunna 

komma ungdomarna lika nära som hans kvinnliga kollegor. Martin menar att 

ungdomarna öppnar upp och pratar mer om personliga saker när hans kvinnliga kollegor 

håller i bokcirklar, men han som man kommer inte lika nära. Butler menar att vi skapar 

en förståelse av kön genom psykosociala normer (Big Think, 2011). Därmed menar vi 

att om en lär sig att koppla samman kön med olika egenskaper, exempelvis kvinnlighet 

med omhändertagande, känslighet och lyhördhet (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.76), 

kommer de som inte anses besitta dessa egenskaper (i detta fall mannen) inte anförtros 

med vissa uppgifter. Detta kan innebära att ungdomar hellre vill öppna upp för en 

kvinna.  

Martin använder istället sitt läsfrämjande arbete med läscirklar om sport, speciellt riktat 

mot idrottande killar, som relationsbyggande verktyg för att skapa en närmare relation 

med barn och ungdomar. Här menar han däremot att han har stora fördelar av att vara 

man. Martin framhåller att trots att en kvinnliga kollega kanske har ett starkt 

sportintresse och kan mycket om sport så påverkar kön pojkarnas vilja att lyssna när det 

gäller detta ämne. Detta visar tydligt på könsmärkningen av egenskaper som Westberg-

Wohlgemuth talar om, samt konsekvenserna av detta. Denna situation påvisar samma 

fenomen som när ungdomarna inte vill öppna upp för Martin eftersom han är man. Här 

är det istället så att killarna inte har intresset att lyssna på kvinnor som talar om sport, 

eftersom de inte kopplar samman kvinnlighet med detta intresse. Denna situation, där 

Martin som man upplever att han lättare blir hörd när han talar med unga pojkar om 

böcker som handlar om sport än vad hans kvinnliga kollegor skulle bli, visar tillika på 

att även barn kopplar samman kön med specifika egenskaper. På detta sätt bidrar även 

barn i ung ålder till att reproducera de könsmönster som de förväntas vara en del av. 

Detta kan ses som en konsekvens av socialisationsprocessen. Westberg-Wohlgemuth 

menar att denna process börjar i mycket tidig ålder och att människan påverkas av 

människor i dess omgivning som är viktiga för hen. Hon menar att en människas 

föreställningsvärld utvecklas genom en tolkningsprocess av omvärlden (Westberg-

Wohlgemuth, 1996, s.10). När barnets omgivning och samhället i stort kopplar samman 

kön med olika egenskaper innebär detta därmed att barn tidigt lär sig av detta. 

I intervjuerna framkommer även tankar om att pojkar behöver en manlig förebild inom 

ett intresseområde för att de ska uppmuntras att delta. Detta påtalar Johan som viktigt; 

unga pojkars behov av manliga läsande förebilder. Synsättet vittnar om en uppfattning 

om könets inflytande som något självklart, att det existerar generella uppfattningar över 

skillnader om vad män och kvinnor kan ha för inflytande på barnen, beroende på 

barnets kön. Det visar tecken på ett samhälleligt synsätt som resulterar i att barn ser 

kön, och att det påverkar hur de skapar intressen. Dessutom visar det tecken på en tanke 

om att barn behöver inflytande av det genus de anses tillhöra som hjälp i sitt 

identitetsskapande. Vårt genus spelar alltså utifrån detta en stor roll i förståelsen av oss 

själva. Butler menar att genus inte är ett uttryck för någon slags inneboende kärna i oss, 

utan istället sociala och kulturella konstruktioner som läggs på oss utifrån (Butler, 1993, 

s.10). 
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Den reaktion som Oskar fick från en vän till familjen, som menade att Oskar borde söka 

sig till vilket annat yrke som helst, till exempel rörmokaryrket, istället för att arbeta som 

bibliotekarie visar även det på något intressant. Hans starka reaktion vittnar om att det 

finns något speciellt inom just detta yrke som han ser som dåligt och främmande. Detta 

kan, med grund i könsmärkningsprocessen, ses utifrån personens föreställningar om vad 

han ansåg vara mer passande för Oskar att arbeta inom baserat på att han är man. Detta 

uttalande visar på hur förutfattade manliga egenskaper kopplas ihop med en viss typ av 

yrke. Rörmokaryrket blir här det “manliga” och ställs i kontrast till bibliotekarieyrket 

som det “kvinnliga”. Denna starka reaktion är intressant, med tanke på hans förslag att 

röra sig mot rörmokaryrket kan ses som en synpunkt och inte ett råd om att röra sig mot 

ett yrke med betydligt högre lön eller ett yrke som inneburit någon form av 

karriärsutveckling. Därmed kan en utgå ifrån att det just var något speciellt med 

bibliotekarieyrket som han ansåg att Oskar behövde komma bort från. Hans reaktion 

skvallrar om en syn på att Oskar inte “hör hemma” inom denna typ av yrke, vilket i sig 

kan vara ett resultat av denna könsmärkningsprocess. I människors föreställningsvärldar 

kopplas specifika maskulina eller feminina egenskaper ihop med yrken (Westberg-

Wohlgemuth, 1996,  s.5). Detta leder också till ett isärhållande mellan manligt och 

kvinnligt. Vännen visar tecken på att den sociala påverkan som Westberg-Wohlgemuth 

talar om, gällande könens lämplighet för olika områden, befästs och vill därför placera 

Oskar inom något han menar passar honom som man bättre. 

I intervjun med Oskar spekulerar han även över om det faktum att bibliotekarieyrket 

benämns som ett kvinnoyrke innebär att det skrämmer bort män. Williams menar att 

pojkar som i tidig ålder visar intresse för aktivteter eller lekar som traditionellt lekts av 

flickor möter motstånd och kan ibland även straffas (Williams, 1995, s.51). Denna 

bestraffning leder i sig till bevarande av det stiliserade upprepandet som skapar 

könsstereotyper. Butler menar att mobbing och andra typer av aktivt motstånd hjälper 

till att bevara och befästa könsnormer (Big Think, 2011). Redan i tidig ålder skapas 

tankar om vad en som pojke bör göra och vad flickor bör göra befästs i kontrast till 

detta, som något sämre än det manliga. Att bete sig flickigt leder till motstånd 

(Williams, 1995, 51), därmed lär en sig att sluta upp med detta. När ett yrke får 

bemärkelsen “kvinnoyrke” kan detta därför ses som ett tabu, något en som man inte bör 

befatta sig med.  

 

Anders påpekar att det finns de besökare som har fördomar sammankopplade med de 

olika könen och att vissa hellre talar med det ena än det andra. Oskar har upplevt att 

vissa användare specifikt letar efter en man när det har problem med en dator. 

Användare kan även fråga kvinnliga bibliotekarier efter en manlig kollega för hjälp 

istället för att direkt ställa frågan till bibliotekarien de talar med (Oskar, 2016). Detta är 

en väldigt tydlig konsekvens av könsmärkningsprocessen. Eftersom manligt och 

kvinnligt ständigt hålls isär och ställs i kontrast till varandra skapas olika syn på vad 

män och kvinnor är kapabla att utföra för arbete. Den föreställningsstudie som 

Westberg-Wohlgemuth genomfört visar bland annat att vara teknisk är en kvalifikation 

som är starkt kopplat till det manliga könet (1996, s.77).  

När manliga arbetare upplevs som extra positivt av användare vittnar detta om en syn på 
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att de manliga bibliotekarierna bidrar med något speciellt, att de bär med sig manliga 

egenskaper in i organisationen, som står i kontrast till de kvinnliga. 

 

Martin upplever precis som Göran att äldre män ofta inte ger samma respekt till 

kvinnliga kollegor som till dem; det handlar många gånger om användarens förutfattade 

meningar om vad kvinnan respektive mannen har för egenskaper och kompetenser. En 

situation som ges som exempel är när en kvinnlig kollegas förklaring till datorproblem 

inte accepteras av användaren, men när Martin själv meddelar samma information ges 

inga invändningar. Det redovisas i Westberg-Wohlgemuths “föreställningsstudie” att 

just teknik är en kompetens starkt kopplad till det manliga könet (1996, s.77). Att detta 

är en så allmänt vedertagen uppfattning har dels sin grund i den könsmärkningsprocess 

som Westberg-Wohlgemuth avhandlar. Kvinnor förknippas inte med de manliga 

kompetenserna och blir därmed inte betrodda att kunna tillräckligt om detta. Anders 

berättar hur han ett flertal gånger försökt förklara för låntagare att de kvinnliga 

bibliotekarierna har samma utbildning och att de därmed är lika kapabla att hjälpa till. 

Han förklarar dock att om användare har en känslig fråga så vill de mer troligt tala med 

en kvinna. Det faktum att känsliga frågor är något som låntagare helst vill samtala om 

med en kvinna visar på hur samhället i stort förknippar känslighet med det kvinnliga. 

Westberg-Wohlgemuth visar även på detta i sin studie om kvinnor och mäns 

föreställningar, där kvinnor tillskrivs känslighet (1996, s.76). 

 

Johan menar att han inte upplevt att han bemötts annorlunda i sin yrkesroll på grund av 

sitt kön, vare sig av kollegor, chefer eller besökare. Detta står i kontrast till Andrew 

Hickeys studie som visar att de manliga informanterna i hans undersökning behandlades 

annorlunda, ofta dåligt, och sågs som ett hot av de kvinnliga kollegorna (Hickey, 

s.288f). Göran förklarar att han upplever att män har fördelar när det kommer till 

rekrytering inom både mans- och kvinnodominerade yrkesområden och menar att det 

alltid tycks upplevas som positivt när det kommer in män i en organisation. Westberg-

Wohlgemuth förklarar att män i kvinnodominerade yrken anses fylla ett behov, något 

som kvinnor i mansdominerade yrken inte anses göra på samma sätt (1996, s.175). Som 

man inom ett kvinnodominerat yrke kan en därför ha andra förutsättningar att betraktas 

som något positivt utan att ifrågasättas än om kvinnor önskar träda in i mansdominerade 

yrken. Eftersom egenskaper tillskrivs olika kön innebär det att när det till exempel är 

dags för rekrytering så är efterfrågan efter vissa egenskaper också bundna till ett visst 

kön. Då de egenskaper som kopplas till manlighet till större del anses fylla viktiga 

behov ger detta en allmän bild av att anställa en man bringar med sig viktigare 

kvalifikationer till positionen. Det manliga företrädet vid rekrytering kan därmed till 

stor del bero på de egenskaper och kvalifikationer som förväntas av mannen. Tittar vi 

på Westberg-Wohlgemuths föreställningsstudie ses mannen bland annat som statusfylld, 

karriärdriven, maktfull, teknisk och har lätt att tala för sig (1996, s77). 

  

Anders menar att det finns skillnader i hur mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper 

för samtal inom organisationen. Han menar att det inom hans tidigare mansdominerade 

arbeten var mindre diskussion, “rakt på sak”, som han uttrycker det, och att hans 

nuvarande arbetsplats ibland är lite för mån om att alla ska vara överens. Enligt 
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Westberg-Wohlgemuths enkätundersökning om manliga kontra kvinnliga egenskaper 

ses män som mer troliga att ha lätt att tala för sig, dessutom ses de som mer 

dominerande och sannolika att ta risker (1996, s77). De egenskaper som kopplas 

samman med kvinnor visar en något motsatt sida, bland annat lyhördhet för andras 

behov, mån om att vara till lags och omhändertagande (1996, s76). Westberg-

Wohlgemuth menar att många av våra föreställningar, inklusive de om egenskaper och 

kvalifikationer, formas av en omedveten läroprocess av vår omgivning. När dessa 

tankar om egenskaper delas av många är det ett alltså resultat av 

könsmärkningsprocessen (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.71).  

Under intervjun med Anders beskrivs arbetsmiljön som präglad av kvinnliga 

egenskaper. Denna syn vittnar dessutom om performativitet, genom att tillskriva de 

manliga arbetsplatserna som rakt på sak, och de kvinnliga som inriktade på känslor, så 

har han skapat föreställningar om vilka egenskaper som hör till ett specifikt genus. 

Genom våra sociala praktiker skapar vi genus och en symbol för detta är att tillskriva 

vissa egenskaper som manliga och vissa som kvinnliga. Att benämna kvinnor som 

känslosamma och män som aktiva och snabbt agerande befäster och reproducerar vidare 

deras respektive roller och förväntade egenskaper. Butler skulle till exempel påstå när 

Anders förklarar skillnader mellan manliga och kvinnliga egenskaper och 

kvalifikationer är detta något som i sig gör kön. Språkets betydelse kommer alltså i 

ljuset här. Genom att benämna män som mer “rakt på sak” befäster Anders de tankar 

som finns om att denna egenskap är manlig som en oundviklig sanning. När Anders 

säger att “män är mer rakt på sak” skapar detta en syn på manlighet som om i symbios 

med denna egenskap. 

De tankar som flera av informanterna har gällande de positiva effekterna av jämn 

könsfördelning innefattar att det blir en blandning av synsätt och kompetenser. Detta 

visar dels på antagandet att det finns allmänt accepterade tankar om att människor har 

olika egenskaper och kvalifikationer beroende på genus (Westberg-Wohlgemuth, 1996, 

s.71). Men även dels tanken om när män rekryteras in i kvinnodominerade arbeten så 

bidrar de inte bara med speciella manliga egenskaper, utan de verkar som ett 

komplement till de kvinnliga egenskaper som antas redan finnas i organisationen. 

 

7 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi diskutera utkomsten av våra analyser och utifrån detta dra 

slutsatser om vad studien har kunnat bidra med. Vi kommer även diskutera vad som 

hade kunnat förstärka studien och problematisera de val som gjorts under studiens gång. 

 

7.1 Analysresultat 

Vi anser informanternas upplevelser kunnat analyseras på ett bra sätt utifrån den 

teoretiska ram vi skapat oss utifrån Butlers och Westberg-Wohlgemuths teorier. Tanken 

om genus som socialt konstruerat genomsyrar hela analysen och båda teorierna 

kompletterar varandra för att ge en inblick i dels samhällets roll som skapare av genus 

och dels könets betydelse på arbetsplatsen. I analysen framkommer exempel på hur 

informanterna ser egenskaper som något oundvikligen sammankopplat med genus. 
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Anders upplever att manliga och kvinnliga arbetsplatser skiljer sig åt när det gäller 

egenskaper och problemhantering. Han menar att de kvinnodominerade arbetsplatser 

han arbetat på varit mer inriktade på samtal, känslor och kompromisser. Medan de 

manligt dominerade arbetsplatserna han arbetat på varit mer rakt på sak, och beslut har 

där tagits snabbare. Oskar föreslår egenskaper som möjlig anledning till den stora 

kvinnliga majoriteten på barnavdelningen. Exemplen ovan påvisar att föreställningar om 

kön och tillhörande egenskaper finns att hitta i våra informanters utsagor.   

 

Isärhållandet mellan könen skapar en speciell position för den manliga minoriteten, då 

deras egenskaper ses i kontrast till de kvinnliga, och förväntas komplettera dessa. 

Skillnaderna som skapas mellan män och kvinnor kan i sig även ses som en anledning 

till varför män inte söker sig till yrket. När ett arbetsområde blir sett som kvinnligt 

innebär detta traditionellt sett att män inte gör detta arbete (Gemzøe, 2002, s.86). Att 

avvika från det tydliga könsmönstret kan skapa fruktan för att identifieras som det 

motsatta könet (Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.36). 

 

I vår studie framkom några exempel på könsmärkt arbetsfördelning, dessa syntes främst 

inom barnverksamheten och IT. Teknik som manligt område framhävs av flera av 

informanterna, exempelvis får de generellt fler frågor om detta område och både av 

användare och kollegor förväntas de kunna mer om det. Johan menar att män tilldelas 

denna roll utan att välja den själva och upplever inte teknik som det roligaste området, 

men att han ändå förväntas besitta den kunskapen. När vi tittade på detta fenomen 

utifrån våra teorier så kunde vi se att detta är en konsekvens av Westberg-Wohlgemuths 

teori om könsmärkningsprocessen. Denna process innebär att arbetsområden märks och 

förknippas med ett specifikt kön (1996, s.1). 

 

En fråga vi ställer oss är om användarna tillskriver de manliga bibliotekarierna mer 

kunskap om just IT på grund av att de uppvisat kunskap om detta område eller om det 

grundar sig i att de uppvisar en förutfattad manlig utsida som användarna, på grund av 

det stiliserade upprepandet, därmed kopplar ihop med manliga egenskaper och 

kvalifikationer? Traditionellt sett tenderar det som upplevs som manligt att ses som mer 

värdefullt än det som upplevs som kvinnligt. Likadant de aktiviteter som män utför 

anses generellt som viktigare (Josefsson, 2005, s.9). Att manliga egenskaper och 

aktiviteter värderas högre än kvinnliga kan därmed ses som en anledning till att många 

upplever det som oerhört positivt att det finns män på biblioteket. 

Trots att många av informanterna menar att det inte finns några skillnader i sina och 

deras kvinnliga kollegors möjligheter eller förutsättningar inom yrket så blev det i 

analysen tydligt att män och kvinnor, dels av användare och dels av informanterna 

själva, tillskrivs olika egenskaper, kvalifikationer och intressen. Lindberg menar att 

kvinnor traditionellt sett ansetts mer lämpliga att ha hand om barnverksamheten på 

biblioteket (2012, s.267). Detta skulle en kunna se som exempel på föråldrade 

könsnormer, men vi kan inte låta bli att notera att denna uppdelning till stor del 

fortfarande präglar biblioteksverksamheten idag. Detta kan vara sprunget ur 

socialisationsprocessen, som genom att vi lär oss av människor i vår närhet och det 

omgivande samhället gör att egenskaper och intressen kopplas samman med kön.  
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I vår studie ser vi ingen likhet mellan Williams informanter och våra, Williams menar 

att män ofta stängs ute från de mer kvinnligt kodade arbetsuppgifterna och istället 

slussas uppåt mot arbetsuppgifter som har mer status och högre lön (1992). Ingen av 

våra informanter har givit uttryck för att de skulle ha fått kritik för vilket arbetsområde 

inom biblioteket de valt. Tvärtom menar många att de får oerhört mycket positiv 

respons. Martin, som jobbar inom barn-och ungdomsverksamheten, förklarar att många 

kollegor är väldigt glada att han valt att jobba där, eftersom det finns så få män som gör 

detta val. Vad vi kan se är dock att det onekligen finns arbetsuppgifter som är mer 

manligt kodade eller kvinnligt kodade. Dessa skillnader menar vi grundar sig i 

könsmärkningsprocessen och den samhälleliga synen på att män och kvinnor bör göra 

olika saker. Endast en av informanterna tog upp att han upplevde att män kan ha 

fördelar när det gäller avancering inom organisationen. Göran menar att han tror det är 

enklare för män att klättra snabbt uppåt inom bibliotekarieyrket. Han visade dock själv 

inga tecken på att vilja eller ha gjort denna klättring, inte heller gjorde någon av de 

andra informanterna. Vi menar därför att den glashisseffekt som Williams talar om 

(1992, s.256) troligen inte existerar på de arbetsplatser vi genomfört våra intervjuer. 

Trots att männen i större utsträckning än kvinnorna anses hamna vid specialområden så 

innebär dessa områden inte högre lön eller fler förmåner. Däremot menar flera, i 

enlighet med Williams studie, att män i stor utsträckning kanaliseras in på områden som 

karaktäriseras som mer manliga (1992, s.256). Däribland IT och teknik.  

 

Inte heller ser vi några större likheter med Harris studie. Harris menar att män som 

arbetar inom kvinnodominerade yrken ofta drar sig för att erkänna att de arbetar inom 

ett sådant (1992, s.72). De informanter vi intervjuat har inte visat några tecken på detta.  

I målet om jämställdhet mellan könen är det väldigt viktigt att rubba de normer som 

finns. Detta kan göras genom att avbryta det stiliserade upprepandet av genus, till 

exempel genom att ägna sig åt aktiviteter och arbeten som inte förvänts av en. Vi menar 

att vår analys visar tecken på både upprepande och avbrytande av könsnormer. Genom 

arbeta inom ett kvinnointensivt yrke menar vi att de manliga bibliotekarierna avbryter 

det stiliserade upprepandet. I det fall där en informant arbetar med tydligt kvinnligt 

kodade arbetsuppgifter, alltså barnverksamheten, blir det extra tydligt. I detta fall bidrar 

det även till att bryta könsnormer i barnens medvetanden. 

 

Genom vår analys kan vi se att vissa områden på biblioteket, både av användare och 

bibliotekarierna själva, förknippas med ett visst kön. Vi menar att det är genom den 

stiliserade upprepningen som förväntningar på kön skapas, och genom att männen tar 

sig an det tekniska på biblioteket så bidrar de till att befästa teknik som ett manligt 

område. I de fall där de däremot ägnar sig åt arbetsuppgifter som inte ses som manliga 

så avbryter de det stiliserade upprepandet, vilket bidrar till förändring. Vi menar även 

att språket spelar en roll i den fortsatta synen på arbetsuppgifter som bundna till kön. 

Språket har även en makt att skada och bryta ner människor (Butler, 1997, s.2). Vad 

informanterna berättat om det dåliga bemötandet de kvinnliga kollegor ibland får utstå 

är ett exempel på hur språk används för att förminska deras inflytande och förringa 

deras arbetsinsatser. Butler menar även att vi skapar genus och identitet genom vårt 
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språk (1997, s.8). I enlighet med detta menar vi att när manliga bibliotekarier pekas ut 

som något ovanligt och underligt så skapar detta en syn på manligt genus som något 

som inte hör hemma i miljön i fråga. Dessa tankar förstärks även genom det stiliserade 

upprepandet och i de fall där barn är inblandade menar vi att det till stor del bidrar till 

deras fortsatta syn på könsmärkta arbeten och aktiviteter. 

 

7.2 Metodkritik 

Vi har i denna studie använt oss av den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Vi 

kontaktade nio manliga bibliotekarier via mejl och sex positiva svar återkom. Vi 

genomförde därefter intervjuer med dessa personer. Trots att vi upplever intervjun som 

den bästa metoden för att ta del av manliga bibliotekariers upplevelser så är 

användningen av intervjuer som metod inte helt utan problematik. Något vi menar att en 

måste ta i beaktande när det gäller denna metod är att det ibland kan uppkomma en viss 

rädsla att ställa allt för konfronterade frågor. De gånger vi märkt att en intervjuperson 

blivit obekväm över någon fråga har vi hellre backat bakåt än att fortsätta kräva svar. Vi 

har även vid två intervjuer upplevt att intervjupersonen strävat efter att svara “korrekt”. 

Vid en annan har vi tyckt oss kunna avläsa en viss osäkerhet hos intervjupersoner över 

att verka oinformerad eller rädd att ge intrycket av att inte vara “korrekt” i genusfrågan. 

Vid en intervju fick vi även känslan att intervjupersonen önskade ge ett så gott intryck 

som möjligt om det arbete som görs med genusfrågor inom den kommun han arbetar 

för, och detta kan därför tänkas påverka de tankar och upplevelser han delar med sig av. 

En anledning till detta kan tänkas vara att vi genomförde intervjuerna på informantens 

arbetsplats, alltså en miljö som informanten troligen kopplar samman med en förväntan 

att bete sig professionellt och att spegla verksamheten på ett bra sätt. Miljön kan tänkas 

påverka utkomsten av intervjun då informanten kan känna att han inte kan tala helt fritt, 

utan kopplar samman miljön med vissa förväntningar.  

 

Det faktum att vi vid dessa intervjuer varit två kvinnor som ställt frågor till en man, om 

de fördelar han kan uppleva ha som man, kan även det förstås påverka vilka svar vi får. 

Alla intervjuer är unika och både vilka vi som intervjuare är och vilken intervjupersonen 

är påverkar självklart utkomsten av materialet. Vid fler intervju hade intervjupersonen 

kanske svarat annorlunda, och ytterligare: intervjupersonen kan ha börjat fundera vidare 

om sina upplevelser efter vår intervju, och därför svarat annorlunda vid en ny. Trots att 

vi upplevt att de flesta intervjupersoner talat öppet och obehindrat med oss så är det 

självklart att i en studie som använt intervju som metod kan uppstå tankar om dess 

reliabilitet. Det enda en som intervjuare kan göra är att lyssna och ta till sig vad 

intervjupersonen säger, vi kan inte kontrollera vilken information de vill dela med sig 

av. 

 

7.3 Teorikritik 

Vägen mot att hitta de perfekta teorierna för denna undersökning var inte enkel, utan 

tvärtom fylld av mycket osäkerhet och tvivel. Det slutgiltiga valen för det teoretiska 

remverket är grundat i vårt gemensamma intresse för genus och genusordning och vi 

såg det som väldigt intressant att undersöka de manliga bibliotekariernas upplevelser 



  
 

35 

genom ett par genusglasögon. De komplikationer vi upplevt med våra teorier har dels 

grundat sig i att vår studie behandlar ett manligt perspektiv, medan genusteorier ofta 

utgår ifrån det kvinnliga perspektivet och påtalar komplikationer med den kvinnliga 

underordningen. Detta är till stor del fallet med de teorier vi använder i denna studie. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Här presenterar vi ett par förslag till vidare forskning som vi upplever skulle vara 

intressanta. Något vi upplever som intressant att undersöka är till exempel användarnas 

perspektiv och uppfattning av den manliga bibliotekarien. I vår studie har vi kommit 

fram till att användarna generellt ställer sig väldigt positivt till att män arbetar på 

biblioteket. Det skulle därmed vara intressant att undersöka vad det är som gör att de 

upplever detta som extra positivt. Dessutom, med grund i de erfarenheter vi fått ta del 

av från de manliga bibliotekarierna, tycker vi det vore fängslande att läsa om de 

kvinnliga bibliotekariernas upplevelser av mötet med användarna. Vi har genom våra 

intervjuer fått veta att de manliga bibliotekarierna sett och hört de kvinnliga 

bibliotekarierna bemötas sämre, att det finns låntagare som har svårt att bemöta dem 

med respekt. Hur upplever kvinnorna själva detta? 

 

Att genomföra en jämförande studie mellan manliga bibliotekariers upplevelser på 

folkbibliotek och universitetsbibliotek tycker vi även skulle utgöra intressant läsning. 

Vissa av de intervjupersonerna har förklarat att de upplever att män kanske hellre jobbar 

inom universitetsiblioteken, eftersom detta förknippas med mer status och även ger 

högre lön. Upplever universitetsbibliotekarierna det så? Och vad finns det egentligen för 

skillnader mellan valet att söka sig till ett folkbibliotek och ett universitetbibliotek? Vi 

anser det viktigt att det utförs mer forskning om denna typ av ämne för att verka för en 

jämnare könsfördelning inom bibliotekarieyrket. Vi har upplevt det som väldigt 

intressant att genomföra denna undersökning och hoppas att fler kommer ta sig an detta 

outforskade och tänkvärda forskningsområde i framtiden. 

 

8 Slutsats 
Vi upplever att de manliga bibliotekarierna i det stora hela inte verkar uppleva den 

ojämna könsfördelningen som något som påverkar dem negativt i sin yrkesroll, men 

många påtalar ändå de positiva effekterna av en jämnställd arbetsplats. Många av 

informanterna upplevde att män inom yrket har fördelar när det kommer till rekrytering. 

Eftersom många bibliotek eftersträvar en jämnställd arbetsplats kan en som man, då det 

är jämnt i kvalifikationer, få jobbet baserat på sitt kön. Nackdelar påtalas inte lika 

mycket i intervjuerna, men en informant som arbetar med barnverksamheten menar att 

han upplever det negativt av det faktum att han inte kommer ungdomarna på biblioteket 

lika nära under boksamtal som hans kvinnliga kollegor. Detta kopplar vi sedan i 

analysen till hur könsmärkningsprocessen för samman kön med speciella egenskaper, 

vilket i sig leder till situationer så som denna; att han som man inte förknippas med de 

“kvinnliga” egenskaper som skapar förtroende.  

 

De skillnader i arbetsfördelning som de flesta informanter påpekar är just den som görs 
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mellan teknik som mannens område, och barnverksamheten som kvinnans.  

Detta upplever många som grundat i fördomsfulla föreställningar om vilka egenskaper 

som hör till vilket kön, men vissa påtalar även skillnader i intresse. Dessa fenomen 

grundar sig i socialisationsprocessen, vilken genom den immanenta pedagogiken, som 

är en osynlig process, genomsyrar samhället i stort och dess påverkan på människan 

(Westberg-Wohlgemuth, 1996, s.161) .  

 

I inledningen till denna uppsats nämnde vi att vår förhoppning är att bidra med kunskap 

om hur det som man är att befinna sig i en minoritetsposition. Med hjälp av våra 

informanters berättelser upplever vi nu att vi kunnat göra detta. De har delat med sig av 

mycket spridda upplevelser som till viss del målar en bild av bibliotekarieyrket som 

påverkat av traditionella könsmönster. Männen vi intervjuat förklarade att de upplever 

könsfördelningen inom sitt yrke som snedfördelad, men att de utifrån sitt kön inte i 

någon större utsträckning påverkats negativt av detta. Tvärtom upplevde de generellt 

sett mycket positivt bemötande från både kollegor och användare. De stötte däremot på 

tillfällen av förvåning i sin yrkesvardag, och vid något tillfälle negativa reaktioner från 

utomstånde. Butler menar att genus skapas genom stiliserat upprepande och ett sätt att 

bryta de genusmönster som skapas är att avbryta det stiliserade upprepandet (2007, 

s.219f). Genom att arbeta inom ett kvinnoyrke bryter de manliga bibliotekarierna 

därmed till vis del skapandet av genusstereotyper. 

 

9 Sammanfattning 
Utgångspunkten i denna studie har varit den manliga bibliotekarien och dennes 

upplevelser av att arbeta inom ett kvinnointensivt yrke. Bibliotekarieyrket har länge 

varit kvinnointensivt och dess yrkesverksamma utgörs idag av endast ca 19% män. Vi 

ville därför undersöka hur de manliga bibliotekarierna själva upplever denna ojämna 

könsfördelning och valde att göra detta genom att utföra intervjuer. Vi genomförde 

kvalitativa forskningsintervjuer med sex manliga bibliotekarier från två medelstora 

folkbibliotek i södra Sverige. Studiens huvudsakliga avgränsningar innebar att vi endast 

intervjuade män med avslutad bibliotekarieutbildning som arbetar vid ett folkbibliotek. 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka och tolka manliga 

folkbibliotekariers egna uppfattningar om sitt yrke kopplat till könsfördelning och den 

kvinnointensiva professionen. För att uppnå vårt syfte utgick vi från fyra 

frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar manliga folkbibliotekarier könsfördelningen på sin arbetsplats? 

 Hur upplevs arbetsfördelningen mellan könen på folkbiblioteket? 

 Vilka fördelar eller nackdelar finns enligt informanterna med att vara man inom 

bibliotekarieyrket? 

 Hur upplever manliga bibliotekarier bemötande från kollegor och användare? 

 

Vårt teoretiska ramverk utgjordes av två teorier. Den första var Judith Butlers 

performativitetsteori och den andra var Hanna Westberg-Wohlgemuths avhandling om 

könsmärkningsprocessen. Performativitetsteorin behandlar hur vi skapar genus genom 
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handlingar, språk och stiliserat upprepande. Könsmärkningsprocessen innebär att yrken 

och arbetsuppgifter märks som “manliga” eller “kvinnliga”. Denna process skapas dels 

genom socialisation och på detta sätt överförs tankar om vilka arbeten män och kvinnor 

passar till, samt vilka egenskaper och kvalifikationer de förväntas besitta. Utöver 

teorierna använde vi oss också till viss del av den tidigare forskningen som hjälp i vår 

analys. 

 

Studiens resultat visar att de manliga bibliotekarierna upplever den rådande 

könsfördelningen som skev. Flera av informanterna menade att det vore positivt om fler 

män sökte sig till yrket, men vissa andra informanter tyckte att den könsfördelning som 

finns nu inte känns problematisk. Deras upplever av denna ojämna könsfördelning var 

att det generellt inte var något som påverkade dem negativt i deras yrkesvardag. Det 

fanns exempel på informanter som fått kritik på sitt yrkesval av utomstående, men i det 

stora hela upplevde de manliga bibliotekarierna oerhört mycket positivt bemötande från 

både kollegor och användare. Det fanns däremot tydliga exempel på arbetsuppgifter 

som sågs som mer manliga eller kvinnliga på biblioteken. Det exempel de flesta 

informanterna tog upp var teknik som ett område de som män förväntades kunna 

mycket om, medan barnverksamheten var ett område de upplevde hade en väldigt stor 

majoritet kvinnor. Dessa två områden var främst de som upplevdes som könsmärkta. 

 

Det fanns de informanter som menade att de inte upplevde några som helst fördelar med 

att vara man inom yrket, men de flesta påpekade rekrytering som en process inom 

vilken de upplevde att män har fördelar. En annan fördel som påtalas är även det mycket 

positiva bemötande de upplever. Nackdelar med att vara man inom yrket var inget som 

togs upp i samma omfattning. En informant, som arbetade inom barnverksamheten, 

upplevde dock att han inte kunde komma barnen och ungdomarna på biblioteket lika 

nära som hans kvinnliga kollegor kunde. Detta påtalade han som en negativ effekt av att 

vara man.  

 

I vår analys tittade vi närmare på informanternas upplevelser med hjälp av våra tidigare 

nämnda genusteorier. En slutsats vi kan dra efter dessa är att de manliga 

bibliotekarierna, genom att arbeta inom ett kvinnointensivt yrke, bidrar till att förändra 

de rådande könsnormer som finns. Vi kan också dra slutsatsen att det finns könsmärkta 

arbetsuppgifter på biblioteket samt förväntningar på vilka egenskaper och 

kvalifikationer de manliga bibliotekarierna ska ha baserat på sitt kön. Efter detta ger vi 

förslag på vad som kunde gjorts annorlunda under studiens gång och diskuterar de val 

som gjorts. Därefter följer förslag på vidare forskning som vi upplever som intressant 

efter att vi genomfört denna studie. Vi menar bland annat att det vore intressant att byta 

perspektiv och undersöka till exempel användarnas eller de kvinnliga bibliotekariernas 

upplevelser av den ojämna könsfördelningen. Med denna uppsats hoppas vi att vi 

kunnat lyfta fram den manliga bibliotekariens syn på könsfördelningen inom deras yrke 

och belysa deras upplevelser. Vi hoppas att fler fortsätter att studera detta intressanta 

ämnesområde. 
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Bilagor 

Bilaga A Mejl till informanter 

Hej! 

 

Vi heter Alexandra Löfgren och Elin Axelsson och vi skriver just nu kandidatuppsats 

inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vårt syfte är att belysa och tolka manliga folkbibliotekariers uppfattningar om sitt 

yrke kopplat till könsfördelning på biblioteket. 

 

Vi önskar därför få kontakt med manliga bibliotekarier som skulle vilja ställa upp på 

enskilda intervjuer på ca 45 min. Du som blir intervjuad kommer inte nämnas vid namn 

och även bibliotekets namn och stad kommer anonymiseras. 

 

Vi uppskattar svar så snabbt som möjligt. 

 

Vänliga hälsningar, 

Alexandra Löfgren & 

Elin Axelsson 

 

 

Bilaga B Intervjuguid 

Vårt syfte är att belysa och vidare tolka manliga folkbibliotekariers egna 

uppfattningar om sitt yrke kopplat till könsfördelning och den kvinnointensiva 

professionen. 

 

-Hur upplever du könsfördelningen inom ditt yrke? 

 

-Vad fick dig att välja yrket? 

   -Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 

 

-Har du någon gång fått några reaktioner på ditt yrkesval? 

   -Om ja, vad för reaktioner? 

 

-Diskuteras den ojämna könsfördelningen på din arbetsplats? 

   -Vad kan då diskuteras? 

 

-Tror du att det finns arbetsuppgifter som är vanligare bland män än kvinnor, eller 

tvärtom? 

 

-Upplever du att det finns fördelar eller nackdelar med att vara man/kvinna inom yrket? 

 

-Har du någon gång upplevt att du bemötts annorlunda av användare/kollegor/ pga ditt 

kön? 

 



  
 

II 

-Upplever du att din arbetsplats skulle förbättras av en jämnare könsfördelning? 

 


