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Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att studera framställningar av manliga bibliotekarier i science fiction-litteratur, 

analysera vad dessa framställningar förmedlar för föreställningar om bibliotek och 

biblioteksverksamhet, samt att analysera de manliga bibliotekariernas koppling till maskuliniteter. 

Titlarna som analyseras är fyra romaner; Audrey Niffeneggers Tidsresenärens hustru, Dmitrij 

Gluchovskijs Metro 2033, Jules Vernes Paris i tjugonde seklet, och Jasper Ffordes Uppslukad – En 

fängslande historia om Torsdag Nesta, samt en podcast; Welcome to Night Vale och en tv-serie; 

Buffy – the vampire slayer. Resultatet av analysen är att ett flertal av de valda titlarna ger en 

övervägande negativ bild av biblioteket som en exkluderande samhällsinstitution samt är vidare 

relaterat till de sätt på vilka bibliotekarierna i de olika titlarna konstrueras som maskulina. Tre olika 

kategorier framkom särskilt tydligt under analysen; bibliotekarien som monster/mutant, 

bibliotekarien som sexuellt avvikande, och bibliotekarien som lärdomsgigant och väktare av 

kunskapen. Dessa ger tillsammans en bild av biblioteksinstitutionen som odemokratisk gentemot 

användaren och elitistisk. Befinner sig besökaren inom den skara med legitimerad tillgång till 

biblioteket så kan bibliotekarierna vara till stor nytta och hjälp.
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1 Inledning
Skönlitteraturen användas för att analysera den kultur och det samhälle som den skapats i. Det går, 

med  litteraturens hjälp, att säga något om de föreställningar som ligger till grund för det samhälle 

och den kultur vi idag lever i. Den ger förståelse till hur vi förhåller oss till den samhälleliga och 

politiska kontexten. Detta gäller även för den kulturpolitiska sektorn som berör biblioteken, dess 

nuvarande och framtida verksamhet. Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap, beskriver detta enligt följande:

I det allmänna medvetandet existerar utan tvekan tydliga bilder av just bibliotekarier som 
yrkesgrupp, i den meningen att många tycks ha en bestämd uppfattning både om biblioteket 
som miljö och inte minst av hur bibliotekarier är eller ser ut. Det handlar naturligtvis om 
stereotyper, förenklade och allmänt omfattade föreställningar om utmärkande egenskaper hos 
dem som tillhör gruppen bibliotekarier. […] Stereotyperna lärs in på många olika sätt i 
kommunikation människor emellan, genom litteratur, film, TV, reklam m.m. När vi en gång 
tagit till oss en stereotyp är den svår att frigöra sig ifrån. Den fortsätter att påverka bilden vi 
skaffar oss av gruppen ifråga, utan att vi först prövar om denna bild verkligen stämmer. 
Stereotyper är således förenklade bilder som är svårföränderliga till sin karaktär. De kan 
därigenom bidra till skapandet av fördomar och till att negativa attityder bibehålls.1

Precis som Rydbeck antyder i citatet så är dessa, ofta negativa, bilder svåra att se bortom, kan det då

tänkas att dessa bilder kan påverka hur den bibliotekspolitiskadebatten utformas i vår 

samhällskultur? Det är inte en omöjlig eller allt för långsökt tanke, om en nu antar att det som 

beskrivs i citatet ovan stämmer. Om det är så att bibliotekarier exempelvis framställs på ett för 

yrkesrollens förminskande sätt (genom att porträtteras som sexuella objekt eller som socialt 

inkompetenta, et cetera) – kan det få efterverkningar för hur, genom denna avlegitimering, vi mottar

denna yrkesgrupp och i förlängningen för deras möjligheter föra att uppfylla viktiga demokratiska 

och folkbildande funktioner. En händelse som kan ses som ett exempel på detta är hur det från 

politiskt håll kan formuleras en skolbibliotekspolitik där ett skolbibliotek inte behöver innefatta en 

bibliotekarie, utan endast behöver vara en ansamling med medier.2 

Rydbeck3 och Ashanti White4 är två som skrivit om bibliotekariestereotyper, dessa behandlar främst 

kvinnliga bibliotekariestereotyper och i studier av framställningar av bibliotekarier så förekommer 

färre analyser av  manliga bibliotekarier, och typer som utgör alternativ till de dominerande 

stereotyperna. Att det är främst kvinnliga stereotyper som analyseras, är en direkt påverkan av att 
1 Rydbeck, Kerstin. Från arg tant med knut till farlig sexbomb – om bibliotekariestereotyper i ord och bild,  

Konferenstryck från NIKK, Nordisk konferens, Reykjavik 10-12 juni 2004, s 1-2.
2 Skolverket: Juridisk vägledning för skolbibliotek. Skolverket 2013. Fulltext: 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.172929!/Menu/article/attachment/Skolbibliotek%20reviderad%202013-09-
04.pdf (hämtat 29-10-2014)

3 Rydbeck, Kerstin. Från arg tant med knut till farlig sexbomb – om bibliotekariestereotyper i ord och bild,  
Konferenstryck från NIKK, Nordisk konferens, Reykjavik 10-12 juni 2004.

4 White, Ashanti. Not your ordinary librarian – Debunking the popular perceptions of librarians. Oxford: Chandos 
Publishing, 2012
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bibliotekarieyrket idag är ett kvinnligt kodat arbete. De manliga bibliotekarierna nämns oftast 

endast kort och beskrivs inte särskilt ingående. Därför är det vore intressant är att undersöka de 

bilder av den manliga bibliotekarien som förekommer i litteraturen (med litteratur menas här i en 

bred bemärkelse som inkluderar, film, tv, spel och podcasts förutom tryckta romaner). Om en vidare

antar att skönlitteratur överlag ger bilder och visioner för hur samhället utvecklas så är science 

fiction-litteraturen särskilt intressant då den så ofta illustrerar framtiden. Science fiction är en genre 

som fått en stor spridning och når en stor publik, även om den ligger lite utanför det som kan kallas 

'mainstreamkultur’. Då framtid och fantasi är två nyckelord inom science fiction-litteraturen så kan 

en tänka sig att då redan många andra ramverk sprängs av fantasins kraft, så kanske författarna även

spränger de mallar som bibliotekarier traditionellt ofta tvingas in i, och att de även visar på 

alternativa visioner och bilder av biblioteket, bibliotekarier och biblioteksverksamhet.

Det är vidare inte svårt att hitta exempel på manliga bibliotekarier, och former av bibliotekarietyper,

som skiljer sig från de stereotyper som dominerar kulturen i övrigt inom science fiction-genren, här 

har vi till exempel Mr Giles i Buffy – the vampire slayer,5 mutant-bibliotekarierna i framtidsdystopin

Metro 20336 (Dmitrij Gluchovskij) och deras muterade släktingar i podcasten Welcome to Night 

Vale7, vilket tyder på att genren utgör en lämplig empirisk grund just för analyser av alternativa 

bibliotekarietyper.

1.1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att analysera framställningar av manliga bibliotekarier i science fiction-

litteraturen. Här används termen litteratur i tämligen bred bemärkelse då den syftar till såväl tryckta 

verk (böcker) och medier som använder sig av bildberättande (så som film, tv-serier och data/tv-

spel).

Syftet med uppsatsen är också att analysera hur dessa framställningar bidrar till att konstruera 

relationen mellan bibliotekarien, bibliotekariens arbete och det omgivande samhället. Ett 

stereotypiserande av bibliotekarier, genom dessa framställningar, kan leda till en förvrängd och 

förminskande syn på bibliotekarien, en bild som inte stämmer överens med den demokratiska 

samhällsinstitution som de representerar.

Den analys som presenteras i den här uppsatsen utgår från följande frågeställningar:

 I vilken utsträckning återfinns framställningar som påminner om de traditionella 

bibliotekariestereotyperna, som omtalas i avsnittet tidigare forskning, i materialet?

5 Whedon, Joss. Buffy – the vampire slayer. (Tv-serie) California: Mutant Enemy 1997-2003
6 Gluchovskij, Dmitrij. Metro 2033. Stockholm: Ersatz, 2009
7 Fink, Joseph. Welcome to Night Vale. (Podcast) Commonplace Books, 2012
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  På vilket sätt konstrueras alternativa bibliotekarieidentiteter hos de identifierade 

bibliotekarierna? 

 På vilket sätt konstrueras maskuliniteter i den utvalda litteraturen?

 Vilken bild förmedlar dessa figurer av biblioteket, och hur förhåller de sig till den moderna 

bilden av biblioteket som en demokratisk samhällsinstitution?

1.2 Primärmaterial

De titlar som valts ut för närmare analys i det här uppsatsarbetet är följande:

Audery Niffenegger – Tidsresenärens hustru, 2003

Detta är Niffeneggers debutroman, den brukar oftast beskrivas som en kärleksroman, men 

klassificeras både som kärleksroman och science fiction. Niffenegger mottog både Exclusive Books

Boeke Prize och en British Book Award för romanen.8 Handlingen är centrerad kring paret Clare 

och Henry DeTamble. Henry DeTamble är en bibliotekarie med en ovanlig genetisk åkomma som 

gör att han plötsligt kan resa i tiden. Det finns även en film med samma namn från 2009.

Jules Verne – Paris i tjugonde seklet 1863 eller 1864, utgiven 1994.

Verne är nog mest känd för bland annat En världsomsegling under havet och Jorden runt på 80 

dagar. Paris i det tjugonde seklet är kanske en av hans mindre kända verk, den publicerades 

dessutom långt efter hans död 1905. Romanen utspelar sig i ett fiktivt 1960-tals Paris. Vi får följa 

Michel Dufrénoy vars farbror, Monsiur Huguein, är bibliotekarie. Detta är ett Paris där det enda 

som räknas är teknik och industrialism, de sköna konstarterna, så som poesi och litteratur är 

föraktade. Dock så är detta precis vad huvudpersonen vill viga sitt liv åt.

Dmitrij Gluchovskij – Metro 2033, 2008

Ett kärnvapenkrig har ödelagt världen, den enda plats som går att leva på är i tunnelbanorna. Här är 

bibliotekarierna mutanter som lever i biblioteket (ovan jord). Mutanterna äter de som tar sig in i 

biblioteket och inte är tysta nog att smyga förbi dem. Det finns även ett tv-spel från 2010 med 

samma namn, förutom spelet så har det getts ut ett flertal böcker som utspelar sig i detta universum.

Jasper Ffrode – Uppslukad – en fängslande historia om Torsdag Nesta, 2002

Handlingen utspelar sig i ett England där det går att resa mellan alla de världar som någonsin 

skapats av en författare. Bibliotekarie för det Stora Biblioteket är Cheshirekatten (från Lewis 

Carrolls Alice i Underlandet), men fick, efter att grevskapsgränser förflyttats, att börja kalla sig 

8 Wikipedia. Time traveler's wife. 2014. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Time_Traveler%27s_Wife (hämtat 03-01-
2015)
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'Storwarringtonkatten'. Uppslukad  är den andra boken i ordningen om Torsdag Nesta men det är här

som Storwarringtonkatten förekommer för första gången. Den översattes till svenska 2008.

Welcome to Night Vale, 2012 - 2014

Detta är en podcast som handlar om den lilla fiktiva orten Night Vale och rapporterar om de absurda

händelserna som sker. Podcasten är i sig utformad att avspegla ett dokumentärt radioprogram och 

har rubriker som The Weather och The News. Bibliotekarierna är 'mutanter' och farliga för 

besökarna i biblioteket. De är förmodligen vagt besläktade med de muterade bibliotekarierna i 

Metro 2033.

Buffy – the vampire slayer, 1997-2003

Serien utspelar sig kring den icke-arketypiska hjälten Buffy Summers. Hon bekämpar monster, 

samtidigt som hon försöker vara en vanlig tjej i high school. På skolan finns en bibliotekarie, Rupert

Giles, han är dels som en mentor för Buffy i hennes vampyrslaktande och en vanlig bibliotekarie. 

Serien skapades av Joss Whedon (skapare av filmen The Avengers, serierna Firefly och Agents of 

S.H.E.I.L.D) då han ansåg att det fattades en serie med en stark kvinnlig huvudroll. Detta är något 

ofta förekommande i Whedons verk.

1.3 Urval

Studieobjekten valdes ut efter följande kriterier. För det första skulle verken ha nått en relativt stor 

publik, det skulle således vara hyfsat kända verk. För det andra skulle de kunna falla in under 

kategorin science fiction. För det tredje skulle de ha en manlig bibliotekarie, eller i annat avseende 

alternativ bibliotekarieidentitet i en någorlunda framträdande roll.

Det finns många åsikter om vad som definierar genren science fiction och det är inte något som 

denna uppsats kommer att gå djupare in i, men för att klargöra vad det andra kriteriet innebär för 

denna uppsats så kan en bara titta på den användargenererade informationen på Wikipedia. Där 

förklaras science fiction på följande vis:

[s]cience fiction is a genre of fiction dealing with imaginative content such as futuristic 
settings, futuristic science and technology, space travel, faster than light travel, parallel 
universes and extraterrestial life. It often explores the potential consequences of scientific and 
other innovations, and have been called a ”literature of ideas”.9

I Tidsresenärens hustru förekommer, som nedan nämnts, tidsresor. I podcasten Welcome to Night 

Vale förekommer vid flera tillfällen underliga händelser som det görs försök att förklara med hjälp 

av vetenskap, exempelvis i avsnitt 3, Station Management, så slutar böckerna att fungera och det är 

vetenskapsmän som arbetar på att ta reda på varför. Buffy – the vampire slayer är en blandning av 

9 Wikipedia. Science Fiction. 2014 https://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction (Hämtat: 2014-12-16)
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många olika genrer, då det förekommer bland annat en 'freeze ray' (ett högteknologiskt 

framtidsvapen som fryser måltavlan till is) i avsnittet Smashed, så på grund av detta och liknande 

företeelser så kan den klassas under science fiction genren. Romanen om Torsdag Nesta behandlar 

parallella universum medan Paris i tjugonde århundradet och Metro 2033 handlar om framtiden 

och konsekvensen av vetenskapliga innovationer.
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2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk
Det finns en hel del tidigare forskning som berör bibliotekarier i populärkultur. Ofta omtalas Rupert 

Giles från Buffy – the vampire slayer, Barbara Gordon från serietidningen Batgirl och, när det 

kommer till svenska bilder av bibliotekarien, Desirée Wallin från Katarina Mazettis bok Grabben i 

graven bredvid. Det finns betydligt mer forskning om den kvinnliga bibliotekarien än om den 

manliga, även om manliga bibliotekarier inte heller är ett helt outforskat ämne. Likaså finns det mer

forskning om bibliotekarien inom vad som enkelt kan beskrivas som populär fiktion än inom 

science fiction-genren specifikt. Förutom tidigare omnämnda Ashanti White och Kerstin Rydbäck, 

så har Stacie Marinelli och Tim Baker skapat hemsidan Image and the librarian: An Exploration of 

a Changing Profession10, med syftet att undersöka var bibliotekariestereotyper har sitt ursprung.

2.1 Den manlige bibliotekarien

Den manlige bibliotekariens historiska ursprung och kontext behandlas i Looking at the male 

librarian stereotype från 2008 av Thad E. Dickinson. Innan 1870 var den dominerande 

föreställningen om bibliotekarier att de var grymma, griniga, stränga, excentriska, och män. Den 

tidiga karikatyren av den manliga bibliotekarien var att han var en blek, undernärd bibliofil som 

endast levde för böckerna.11 På grund av hårda biblioteksregelverk så blev bilden av den manliga 

bibliotekarien inte positivt förstärkt. Dessa regler gjorde att 'library keeper' – då det ännu inte var ett

ett specifikt yrke utan ofta utfördes av forskare – var tvungen att begränsa användarnas tillgång till 

samlingen också en bidragande faktor till varför bilden av bibliotekarien ofta var negativ.12

Bibliotekariens maskulinitet var aldrig utsatt för förhandling när biblioteken och kunskapen helt 

tillhörde männen. Men i början av 1900-talet var det sociala konceptet av maskulinitet omdefinierat 

på ett sådant sätt att det misstänkliggjorde den manlige bibliotekarien. Mannen i 

bibliotekariekarriären kunde lätt ses som att ha misslyckats med mer traditionellt manligt kodade 

yrkesval. Män som valde att jobba inom professioner helt dominerade av kvinnor sågs som 

irrationella av de utanför professionen och som okvalificerade för ett traditionellt manligt yrke. Det 

var först från skiftet mellan 1800- och 1900-talet som yrket kom att associeras med kvinnor. Detta 

resulterade i det ”feminiserade” bibliotekarieskapet vilket också ledde till en feminisering av de 

tidigare dominerande manliga bibliotekariestereotyperna. Den tidigare bilden ersattes av svaga och 

icke-maskulina individer.13

10 Marinelli, Stacie & Baker, Tim, Image and the librarian: An Exploration of a Changing Profession, 2000. Fulltext: 
http://home.earthlink.net/~cyberresearcher/ImageHomepage.htm (hämtat 29-10-2014)

11 Dickinson, Thad E. Looking at the male librarian stereotype. The Reference Librarian, 2003, Vol.37(78), pp.97-110 
[Fackgranskad tidskrift] , 98.

12 Dickinson, Looking at the male librarian stereotype, 99
13 Ibid.,104
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Lönen för bibliotekarier var kända för att vara låga, speciellt i jämförelse med traditionellt manliga 

yrken, männen ansågs som den inkomstbringande i familjen under 1800- och tidigt 1900-tal och det

var inte troligt att de valde ett yrke som skulle kunna kasta en skugga över deras kompetens som 

skaffare av brödfödan. Till följd av att bibliotekarieyrkets låga lön och feminiserade status så sökte 

sig de män som begav sig in i bibliotekarieprofessionen ofta till administrativa positioner då lönen 

var högre.14 Framställningar av den akademiska bibliotekarien från den sista delen av 1900-talet och

de första åren av 2000 verkar ha skalat av sig mycket av den icke-maskulina bilden.15

James V. Carmichael Jr., genomförde under tidigt 1990-tal en enkätundersökning om stereotyper, 

status och kön inom bibliotekarieyrket. Detta presenterades i artikeln The male librarian and the 

feminine image: a survey of stereotype, status and gender preceptions 1992. De tre största 

karaktärsdragen hos den manliga stereotypen var: 1. homosexuell (81 %) 2. socialt missanpassad 

(59 %) och 3. oambitiös och oförmögen att lyckas i den 'verkliga' världen utanför biblioteket (55 

%). Ursprunget till dessa olika bilder kommer ifrån olika håll enligt Carmichaels undersökning, 

vanligast (27 %) är dock att det kommer från sociala bekantskaper. Folkbibliotekarier möter denna 

bild först på biblioteket i en mycket större utsträckning än andra grupper. Den manlige 

bibliotekarien beskrivs med kommentarer som 'omodernt klädd' och 'har dålig förmåga att 

koordinera sina kläder. Han beskrivs också som överdrivet politiskt korrekt och som en grådassig 

varelse som skyr det offentliga pulserandet.16

2.2 Bibliotekariestereotypen i litteraturen 

Ett paper som tar upp den manliga bibliotekariestereotypen är Kerstin Rydbecks Från arg tant med 

knut till farlig sexbomb – om bibliotekariestereotyper i ord och bild från 2004. Även om den främst 

tar upp de kvinnliga stereotyperna så finns här en beskrivning av den manlige 'kopian', som hon 

kallar den. Rydbeck menar att den manlige bibliotekarien inte framstår som en positiv motpol till de

övervägande negativa bilderna av den kvinnliga kollegan. Vilket en annars kanske skulle kunna 

tänka sig, då detta ofta kan vara fallet i beskrivningar av dikotomin manligt och kvinnligt.

Rydbeck skriver att i den mån som manliga bibliotekarier förekommer i litteraturen, vilket är sällan,

så beskrivs de ofta som feminiserande, bleka, tråkiga och osexiga och ofta bär de trista kläder, 

exempelvis gärna slipover. Precis som den kvinnliga motsvarigheten ser den manlige bibliotekarien 

sitt yrke som ett kall och lever sitt liv genom böckerna.17

14 Dickinson, Looking at the male librarian stereotype, 105.
15 Ibid., 106.
16 Carmichael, James V. Jr. The male librarian and the feminine image: a survey of stereotype, status, and gender 

preceptions. Library and Information Science Research, 1992, Vol.14(4), p.411-46 [Fackgranskad tidskrift]
17 Rydbeck, Kerstin. Från arg tant med knut till farlig sexbomb – om bibliotekariestereotyper i ord och bild,  

Konferenstryck från NIKK, Nordisk konferens, Reykjavik 10-12 juni 2004, 13
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Barbro Thomas nämner i sin text Status och lön efter kön att vi har en universell nidbild av den 

kvinnliga bibliotekarien, men inte  i samma utsträckning av den manlige. Hon menar också att det 

snarare är en bild av den manlige bibliotekarien som lärdomsgigant och väktare av kunskapen som 

finns inom litteraturen.18 Den manlige bibliotekarien framställdes länge som en lärdomsgigant i 

mötet med biblioteksanvändaren. Detta har sitt ursprung i historiska förhållanden, fram till andra 

hälften av 1800-talet så var bibliotek antingen vetenskapliga eller religiösa, och här var alltid 

bibliotekarien en man. Rydbeck skriver att en förskjutning – från den manlige bibliotekarien som en

lärdomsgigant till en feminiserad förläst tråkmåns – till stor del beror på att kvinnorna successivt 

blivit fler inom forskningsbibliotekssfären. Som med många kvinnodominerade yrken uppfattas 

männen som löjliga eller feminina, detta kan en även se hos exempelvis manliga frisörer, 

sjuksköterskor och förskolelärare.19

Anette Widenberg skrev 2000 en kandidatuppsats Snipig tant eller lärdomsgigant? En 

genusteoretisk studie av kvinnliga och manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld. Hon 

kommer också till slutsatsen att det är främst kvinnor som illustreras i skönlitteraturen och att ett av 

den manlige bibliotekariens kännetecken verkar vara, som även Rydbeck nämner, slipovern.20 I den 

mån den manlige bibliotekarien förekommer så finner även hon att beskrivningen av denne är 

övervägande negativ. Hon anser att frånvaron av manliga bibliotekarier kan bero på att 

bibliotekarieyrket är förknippat med kvinnor och kvinnodominerat i stort.21 Widenberg tar även upp 

hur män inom kvinnodominerade yrken ofta ses som anomalier och faller utanför ramen för vad 

som anses vara accepterad manlighet.22 Detta stämmer överens med vad som tidigare redovisad 

forskning också påvisar.

En av de manliga bibliotekarier som analyserats i tidigare forskning är Rupert Giles från Buffy. I de 

flesta analyser som genomförts beskrivs Giles som ett förhållandevis typiskt exempel på en blek 

och beläst bibliotekariestereotyp. I artikeln Borgesian Libraries and Librarians in television 

popular culture argumenterar Iana Konstantinova att Giles snarare än att undergräva biblioteket, 

kompletterar det. Hon skriver även att alla bibliotek behöver en bibliotekarie och genom att göra 

rum för vapen och träningssessioner och det ges på så vis en ytterligare dimension till biblioteket.23 

18 Thomas, Barbro. Status efter lön och kön. I Bibliotekarieyrket – Tradition och förändring Harry Järv (red.), 135-
147. Stockholm, Carlsson Bokförlag, 1991, 146

19 Rydbeck, Från arg tant med knut till farlig sexbomb – om bibliotekariestereotyper i ord och bild, 16
20 Widenberg, Anette. Snipig tant eller lärdomsgigant? En genusteoretisk studie av kvinnliga och manliga 

bibliotekarier i skönlitteraturens värld. Kandidatuppsats, Uppsala, 2000, 28
21 Widenberg, nipig tant eller lärdomsgigant? En genusteoretisk studie av kvinnliga och manliga bibliotekarier i 

skönlitteraturens värld, 28
22 Ibid., 29
23 Konstantinova, Iana. Borgesian libraries and librarians in television popular culture. Studies in 20th & 21st Century 

Literature, 2013, Vol.37(1), 22
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Thad E. Dickinson skriver i sin artikel Looking at the male librarian stereotype (2008) att Giles 

bryter mot den manliga bibliotekariemallen genom att utföra icke traditionella uppgifter för en 

bibliotekarie, så som att slakta vampyrer. Trots detta kan han ses som förstärkande av den 

stereotypiska bilden av den manliga bibliotekarien genom sin teknofobi – att han inte förespråkar 

informationsteknologi, och för att han alltid blir förvånad när en student kommer in i biblioteket för 

att utföra skolarbete.24

2.3 Maskuliniteter

Maskulinitetsforskaren R. W. Connell skriver i sin bok Masculinities om hur den maskulina 

identiteten konstrueras. Historisk forskning antyder att maskulinitet inte alltid har existerat i den 

dikotomi som vi idag ser maskulinitet och femininitet. Detta stämmer in på hur det såg ut i Europa 

innan 1700-talet; kvinnor var visserligen sedda som annorlunda från männen, men då i mening av 

att vara underordnade och ofullständiga. Män och kvinnor ansågs inte vara bärare av kvalitativt 

olika karaktäristika. Denna idé är sprungen i samma anda som 1800-talets borgerliga ideologi om 

'separata sfärer'.

Definitioner av maskulinitet har oftast tagit vår kulturella ståndpunkt för givet, men har följt olika 

strategier för att karaktärisera den typ av person som är maskulin. Det finns, enligt Connell, fyra 

olika strategier, som i logiken förvisso skiljer sig från varandra, men kan i praktiken kombineras. 

Den första är de essentialistiska definitionerna, dessa väljer vanligtvis ett drag som definierar 

kärnan av det maskulina. Freud var på väg mot den essentialistiska idén med sina tankar om hur 

maskuliniteten är aktiv och det feminina passivt.25 

Den andra strategin är att ta hjälp av positivistiska socialvetenskapen. Den framhåller en mycket 

enkel definition av maskulinitet: det män faktiskt är. Med detta synsätt finns det tre svårigheter. För 

det första, som modern epistemologi erkänner, så finns det ingen beskrivning utan ett 

ställningstagande bakom. De tillsynes neutrala beskrivningarna som dessa definitioner vilar på är i 

sig själva stöttade av antagningar om genus. För det andra, att lista vad män och kvinnor gör kräver 

att människor redan är indelade i kategorierna 'män' och 'kvinnor'. Slutligen att definiera 

maskulinitet som 'vad-män-empiriskt-är' är att utesluta att vi kallar vissa kvinnor för maskulina eller

vissa män för feminina, eller att vissa handlingar är maskulina eller feminina oavsett vem det är 

som utför dessa.26 

Den tredje strategin är att betrakta maskulinitet som att normativa definitioner erkänner de 

skillnader som positivismen bortser från, och erbjuder då en standard: maskulinitet är vad män bör 
24 Dickinson, Looking at the male librarian stereotype, 107
25 Connell, R. W., Masculinities. 2:a uppl. Los Angeles: University of California Press, 2005, 68
26 Connell, Masculinities 69
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vara. Dessa definitioner återfinns vanligen inom mediastudier när det exempelvis diskuteras thriller-

genren. Den normativa definitionen låter män närma sig standarden i olika grader. Detta leder dock 

till en paradox: ytterst få män passar in i den smala mallen. Vad är normativt med en norm som 

knappast någon passar i? Detta är ett av de problem som finns med den normativa synen på 

maskulinitet.27

Den fjärde strategin är att se maskulinitet ur en semiotisk betydelse. Detta synsätt överger 

personligheten och ser maskulinitet ur en betydelsemässig vinkel, där maskulinitet och femininitet 

framställs som två kontraster till varandra. Den undflyr godtyckligheten hos essistentialismen och 

paradoxerna hos positivismen och de normativa definitionerna, men är dock tämligen begränsad i 

sin omfattning.

Den hegemoniska maskuliniteten är inte en fixerad karaktärstyp som ser lika ut var än den befinner 

sig. Det är snarare så att den maskulinitet som befinner sig i den hegemoniska positionen i ett 

genusmönster är diskutabel.28 Som ovan nämnt så är den hegemoniska maskuliniteten en av dessa 

relationstyper. Connell betonar att den hegemoniska maskuliniteten innefattar det som är accepterat 

just för stunden. Hegemonin är endast trolig att existera där det finns en form av korrespondens 

mellan det kulturella idealet och de institutionella krafterna.29

Om den hegemoniska maskuliniteten är den som relaterar bäst till den kulturella uppfattningen i 

samhället, så finns det också genusrelationer av dominans och underkastelse mellan olika grupper 

av män. Det viktigaste fallet i nutida västerländsk historia är dominansen av den heterosexuella 

mannen och underordningen av de homosexuella männen. Anledningen till att dessa blir 

underordnade är att de förknippas med femininitet. Detta på grund av att homosexualitet i ett 

patriarkalt system är ett lager av vad som symboliskt utesluts i den hegemoniska maskuliniteten. 

Homosexuell maskulinitet är inte den enda formen av underordnad maskulinitet, det finns även 

heterosexuella män som utesluts från legitimiteten. Även här är den symboliska 

sammansmältningen med femininitet ganska tydlig.30 Det är förvånansvärt få män som helt och fullt

kan identifiera sig med den hegemoniska maskuliniteten. Dessa män som har vissa kontakter med 

det hegemoniska projektet, men inte själva förkroppsligar den hegemoniska maskuliniteten, behöver

ett eget sätt att teoretisera sin situation.

Detta kan enligt Connell göras genom att erkänna ytterligare en relationstyp mellan grupper av män,

detta kallar Connell för en relation av delaktighet med den hegemoniska maskuliniteten. 

27 Connell, Masculinities, 70
28 Ibid., 76
29 Ibid., 77
30 Ibid., 79
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Maskuliniteter konstruerar på så vis att de inser utdelningen av patriarkatet men utan att själva 

utsättas för spänningarna och riskerna med att ligga i frontlinjen är på detta vis delaktiga till den 

hegemoniska maskuliniteten.31 Den sista typen som tas upp i boken är marginalisering. Denna 

används enligt Connell för att beskriva förhållandet mellan maskuliniteter inom dominanta och 

underordnade klasser och/eller etniciteter. De tidigare relationerna är inom själva genusmönstret. 

Men mellan genus och andra strukturer så som klass och etnicitet så skapas ytterligare förhållanden 

mellan maskuliniteter.32 Marginalisering är alltid relativt mot bemyndigandet av den hegemoniska 

maskuliniteten hos den dominanta gruppen. 

Mot bakgrund av detta resonemang så kommer analysen i detta arbete att söka efter svar på dessa 

frågor:

 I vilken utsträckning hittas de hegemoniska maskuliniteter som Connell pratar om i 

studiematerialet?

 I vilken utsträckning finns det drag som inte passar in i den hegemoniska maskuliniteten hos

de karaktärer som analyseras?

 Hur står de sätt på vilket maskulinitet konstrueras i materialet i förhållande till hur 

biblioteksinstitutionen och dess funktioner framställs?

31 Connell, Masculinities, 79
32 Ibid., 80
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3 Analys
I detta kapitel så analyseras titlarna var för sig. Tanken är att kunna besvara de frågeställningar som 

ställts i de inledande kapitlen. Sidhänvisningar till de skönlitterära verken kommer att vara inom 

parenteser och eventuella hänvisningar till tidigare forskning sker med fotnotsystemet. Detta för att 

spara plats så att inte notapparaten tar upp allt för mycket utrymme.

3.1 Tidsresenärens hustru (roman)

Bibliotekarien i denna roman är huvudrollsinnehavaren Henry DeTamble, han är mellan 30 till 40 år

under romanens gång, han beskriver sig själv som ”bibliotekspunkare” (161) och älskar böcker. 

Henry DeTamble och Clare DeTambles relation är speciell, detta på grund av Henrys tidsresande. 

Han träffar Clare för första gången när de båda är i tjugoårsåldern, Clare påstår att hon känner 

honom sedan hon var sex år gammal, och har träffat honom under hela sin uppväxt. Hon känner 

också till den genetiska åkomma som gör att han reser i tiden. Han dyker upp på Clares familjs ägor

i en av sina tidsresor, han övertalar henne om att han inte är farlig, utan är en god vän från 

framtiden.

Han kommer sedan och går under hela Clares uppväxt. Han har utbildat den unga Clare i viss mån 

och agerar läromästare åt den yngre versionen av sig själv när de träffas. Ibland syns det spår av 

tanken om den manlige bibliotekarien som lärdomsgigant och kunskapsväktare då Henry ofta lär 

Clare olika saker om världen, eller som när han med förtjusning säger åt Clares barndomsväns 

fjortonåriga lillasyster och dennes pojkvän vad de ska lyssna på för musik då de uttryckt att de 

uppskattar punk. Han, Henry, kan ge bilden av ett bibliotek som bara passar för de som är kulturellt 

medvetna och de som kan nyttja kulturen på 'rätt' sätt.

Genom Clares och Henrys relation så är det alltid han som lämnar henne (tidsresorna), detta kan 

knytas till de idéer kring den manliga genuskonstruktionen som aktiv och den kvinnliga som passiv.

I detta avseende förstärker karaktären Henry de hegemoniska maskulinitetsnormer som Connell 

diskuterar. Detta illustreras särskilt väl när Clare säger att hon aldrig någonsin kommer att lämna 

honom, även om han ständigt lämnar henne (99). Clare jämför sin väntan med de kvinnor som förr 

fick vänta på sina sjömän.

För längesen drog männen ut till havs och kvinnorna väntade på dem. De stod på strandkanten
och lät blicken svepa över horisonten för att få syn på de små skeppen. Nu är det jag som 
väntar på Henry. Han försvinner ofrivilligt, utan någon förvarning. Jag väntar på honom (9).

Denna beskrivning av det aktiva/passiva förhållandet sätter in Clares och Henrys förhållande i en 

historisk kontext och bidrar till att stärka den hegemoniska maskulinitetsnormen. Genom denna 

naturalisering framstår dikotomin som mer evig och görs mer legitim.
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När det kommer till hur nära Henry DeTamble ligger den traditionella bibliotekariestereotypen som 

identifierats som omodern, osexig och tråkigt klädd, så avviker Henry från dessa beskrivningar 

ganska ofta. Clare beskriver honom som 

...ståtlig i svart kostym, vit skjorta, rödbrun slips med en slipsnål av pärlemor (161) [och] 
Henry är så vacker. […] Henry bär en svart överrock och en vit bomullsskjorta med franska 
manschetter som glappar oknäppta under rockärmarna, en underbar syragrön sidenslips som 
han har lossat på precis så mycket att jag kan se halsmusklerna, han har svarta jeans och 
svarta tennisskor (141).

Så länge han inte varit tvungen att hitta kläder efter en tidsresa (då dessa faller av och han kommer 

fram naken) beskrivs han som ganska modern i den tid som han befinner sig i. En vän till Clare 

uttrycker ”[v]i hade hört att du är bibliotekarie. Men du ser inte ut som en” (183). Han avviker från 

den stereotypa bilden på detta plan, samtidigt så förstärks bilden av bibliotekarien som en omodernt 

klädd person. Detta illustrerar hur, även om karaktären i sig avviker från rådande normaliserade 

beskrivningar av bibliotekariens klädsmak, kan arbeta med att förstärka dessa genom att redogöra 

för att han just inte passar in i bibliotekariestereotypen. 

Henry DeTamble kan påstås passa in i bilden som bibliotekarien med en lätt 'avig' sexualitet. Han 

sexualiserar Clare redan när hon är ganska ung.  Till detta hör ju att han reser från en framtid där 

han är gift och känner stark attraktion till en vuxen Clare, men det blir ändock en märklig 

sexualisering av en trettonårig flicka från en trettiofemårig mans synvinkel. Detta syns främst i 

följande citat:

… och hon har inte riktigt vant sig vid sin nya kropp. Bröst, ben, höfter, allt är skinande nytt 
som ett nypräglat mynt. Jag försöker att inte tänka på den saken […] En hel sommar har spillt 
fräknar på Clares näsa och jag kämpar mot lusten att dra händerna genom hennes solblekta 
hår som faller över armarna på henne när hon breder ut filten (73).

Henry kommer undan med dessa begär han känner mot den unga Clare, dels för att han är bildad 

och dels för att de tidigare beskrivits som ett förälskat kärlekspar. Detta utdrag kan läsas som hur en

bildad och beläst maskulinitet kan tillskrivas begär och en maskulin blick. Kvinnans roll blir 

reducerad till ett passivt objekt för den manliga blicken och begäret. Henry kan konstrueras som en 

hjälte i romanen, trots att han känner dessa pedofila känslor gentemot den unga Clare, på grund av 

att han är utbildad och att deras förhållande konstruerats inom ramen för en legitim kärleksrelation.

De utför inga sexuella handlingar innan dess att Clare har fyllt 18, så tillvida en inte räknar de 

kyssar som hon lyckas övertala honom om. Han känner ett starkt behov av att beskydda Clare från 

andra män, ett exempel på detta är när han och Clare hämnas på en kille som har misshandlat henne 

för hon har nekat denne pojke sexuella handlingar. När Clare visar Henry de skador som förövaren 

orsakat på hennes kropp så vill han ”...mörda den där typen. Jag ska lemlästa honom” (91). Det går 
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dock inte så långt som till faktiskt mord. De tejpar fast honom vid ett träd och tvingar honom att 

genomlida offentlig förnedring när traktens tjejer kommer för att titta på honom. Clare är vid denna 

incident 16 och Henry är 32. Denna händelse visar på hedersrelaterad syn på romantik och 

sexualitet, Henry erbjuder sitt beskydd till den kvinna som ger honom sin trohet. 

Denna beskyddande framställning, som förmedlas genom Henry DeTamble, ger en bild av 

biblioteket som en utbildande och fostrande samhällsinstitution, där biblioteksverksamheten skulle 

spegla vad som var bäst för medborgaren. Det vill säga att i detta fall är det läraren som bestämt vad

som ska läras ut, och varför. Detta illustreras kanske bäst genom hans sätt att ständigt försöka 

utbilda Clare, men även andra personer i hans närhet. Föreställningen som detta förmedlar till 

medborgare och samhället är att bibliotekariens relation till dessa är av utbildande karaktär. 

Biblioteket konstrueras då inte längre kring idéer om nöjesläsning eller som en plats för förströelse, 

eller kulturell kreativitet, utan som en institution för bildning och lärande, vilket för tankarna till 

bibliotekspionjären Valfrid Palmgrens resonemang om biblioteket som främst en folkbildande 

institution.33

3.2 Paris i tjugonde seklet (roman)

Jules Verne skrev denna roman men den gavs aldrig ut under hans livstid. Den gavs istället ut under 

mitten av 1990-talet, långt efter Vernes död. Här diktar Verne om en framtid där industrialismen och

naturvetenskapen har förskjutit all humaniora och, litteratur – konst och annan kultur anses som 

slöseri. Bibliotekarien är Monsiur Huguein, en farbror till romanens protagonist. Romanen utspelar 

sig i ett Paris under 1960-talet. Huguein är en gammal bildad man, beskrivs som att vara ungefär 

sjuttio år, och han stödjer sin unga släktings hängivelse för poesi och litteratur.

Monsiur Huguein stämmer överens med de tidiga tankarna om den manlige bibliotekarien som en 

slags läromästare. Han, i ett samhälle som föraktar litteratur, ger sin brorson en möjlighet att 

diskutera de 'onyttiga' konstarternas storhet och ger honom en möjlighet att ta del av den kultur som

inte är i industrins intresse och har därför förskjutits från kanon. Även om han beskrivs som en 

lärdomsgigant för sin nevö så, i och med koncentrationen på de kulturella fenomen som nyttjar 

industrin, beskrivs han inte som sådan i sitt arbete. Där beskrivs han som ”... en underordnad 

tjänsteman som arbetade nära fönstret i ett ensamt kontor” (44). Han verkar aldrig ha gift sig eller 

fått några barn, nevön Michaels, familj förbjuder honom från att träffa sin morbror, han beskrivs där

som ”...en av dessa lärda, blygsamma, fattiga och resignerade män som de besuttna familjerna 

skäms för...” (36). Fastän att han beskrivs i dessa ordalag så får han just en utbildande och lärande 

33 Frenander, Anders & Lindberg, Jenny (red), Styra eller stödja svensk folkbibliotekspolitik under hundra år. Borås 
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. 2012, 28

17



funktion åt sin systerson. Så även fast att samhället har ändrats och de humanistiska ämnena inte 

längre uppskattas, så får denna bibliotekarie en utbildande funktion i just dessa ämnen.

Hugueins utseende beskrivs inte särskilt ofta eller utförligt, ”...sjuttioårig man med livlig blick, 

leende ansikte och med uppsynen av en lärd som tycktes strunta i allt” (44). och att han har ett 

känsligt ansikte. Så det är lite svårt att avgöra huruvida han till utseendet stämmer överens med 

bilden av bibliotekarier. Dock så kan en ju påstå att med att använda ord som 'känsligt' närmar sig 

femininitet, då ting som är känsliga oftast förknippas med det feminina snarare än det maskulina. 

Vilket också stämmer överens med tanken om att den manlige bibliotekariestereotypen beskrivs 

som en feminiserad man. Detta kan också tolkas som hur en person av bildning kan stå över normer

och ideal som existerar i samhället i övrigt. Detta sätt att beskriva Huguein på kan vara ett sätt att 

särskilja den bildade mannen från den kroppsligt arbetande, eller obildade, mannen.

Det står aldrig uttryckligen att Huguein har valt att bli bibliotekarie för att han känner ett kall för 

yrket. Det kan dock uppfattas som om han har valt den yrkesbanan av den ofantliga kärlek som han 

känner till böcker. Han beskriver dem som ”... mina gamla vänner...” (94).  Genom Huguein kan vi 

få en bild av biblioteket som en plats som endast lärda har berättigad tillgång till. Han ger en bild av

biblioteket som inte nödvändigtvis bara är till för de intellektuella, du måste på något sätt vara 

'invigd' i hemligheten med böcker. Det vill säga kunna läsa och älska att göra just det. Annars är inte

biblioteket något för dig. Här skapas en föreställning om biblioteket som en exkluderande 

institution. En kan dra vissa paralleller mellan sättet att särskilja Monsieur Hugueins utseende från 

vad som kan kallas den kroppsligt arbetande, eller obildade, mannen, och det sätt som biblioteket 

framställs genom honom. Hugueins utseende blir bärare av markörer, tillsammans med hans 

egenskap som läromästare och väktare av kunskap, bildar en föreställning av biblioteket som en 

kulturelitistisk institution, snarare än en samhällsinstitution som konstrueras kring både politiskt och

kulturellt demokratiskt främjande. En kan även här, till viss del, dra liknande paralleller som i 

Tidsresenärens hustru, där biblioteket som institution ska främja folkbildning och uppfostran, men 

inte på medborgarnas och användarnas villkor.

3.3 Metro 2033 (roman)

Moskva 2033, ett kärnvapenkrig har gjort det omöjligt för människor att leva ovan jord. De har fått 

ta sin tillflykt till tunnelbanorna. Vi får följa huvudpersonen Artiom och dennes kamp för 

överlevnad både nere i tunnelbanan men också vid de tillfällen de, iförda skyddsdräkter vågar sig 

ovan jord. Det liv som finns ovan jord har blivit muterat till monster. Bland dessa 

monstermutationer så finns bibliotekarierna. De håller till i biblioteket och dödar de som inte är 

tillräckligt tysta och kan smyga sig förbi.
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I denna roman stöter vi på tanken om bibliotekarien som en slags väktare av biblioteket. Här är 

bibliotekarierna något som bör fruktas, om du är rädd om livet. Bibliotekarierna beskrivs som 

... grå gestalter […] hade de inte varit så krumma hade de varit lika långa som Artiom. Deras 
långa framtassar, som var påfallande lika händer, rörde nästan vid golvet. Varelserna gick på 
baktassarna med lätt vaggande gång, men förvånansvärt skickligt och tyst (292). 

på avstånd ser de ut som gorillor. Dock så

[p]å nära håll liknade bibliotekarien inte en gorilla, inte ens en apa. Nosen hade päls, käften 
med långa huggtänder gick nästan ända bak till öronen och ögonen var så stora att rovdjuret 
inte liknade något annat som Artiom hade sett, varken levande eller på bild (300). 

Det är ingen smickrande bild av de som de kallar 'Bibliotekarierna' som målas upp i Metro 2033. De

blir inte mer sympatiska då de dödar en kamrat till Artiom. Mutanterna kan tolkas som lägre stående

varelser än människor, men har en viss intelligens då de kan härma tal. Bibliotekarierna påstås vara 

varken djur eller människor utan beskrivs just som monster. Den manliga bibliotekarien ses som 

annorlunda och avvikande från sin egen sort; precis så är det med dessa mutantbibliotekarier, de har

en gång förmodligen varit vanliga, men ses, när de är bibliotekarier, som avvikande. Deras 

våldsamma tendenser kan ses som ett försök att, med Bourdieus ord, försöka framställa sin virilitet 

framför andra män. Bourdieu skriver i Den manliga dominansen att denna virilitet måste bekräftats 

inför gruppen och det med ”reellt eller potentiellt våld och attesteras genom att man erkänns tillhöra

gruppen 'sanna män'.”34

Ett drag som lever kvar från vissa bilder av bibliotekarien i biblioteket i denna roman är något som 

sägs, som om det vore en självklarhet, nämligen; ”Visste du inte att bibliotekarierna inte tål oväsen?

Det gör dem helt vansinniga” (291). Ett sätt som en kan förhindra bibliotekarierna att attackera är 

att titta dem i ögonen, en ska aldrig heller vända ryggen till en bibliotekarie. Denna typ av 

bibliotekarier är nog något sprungen ur bilden av bibliotekarien som en väktare, som till exempel de

tidiga manliga bibliotekarier som Dickinson omtalar i Looking at the male librarian stereotype från 

2008. De tidigaste bibliotekarierna (märk väl att detta är i USA) var främst där för att skydda 

böckerna och endast professorer hade tillgång att låna böcker.35 

Genom skildringen av bibliotekarierna i denna titel förmedlas det inte heller här en vidare positiv 

bild av biblioteket. Det intryck som ges av att biblioteket är att det är en plats för rädsla som en inte 

beträder om en inte måste. Det ger också bilden av att bibliotekarierna inte är där för att hjälpa 

användaren, utan är där för att skydda bibliotekets innehåll från dem. Detta kanske inte bidrar till en

positiv bild hos någon som redan har en övervägande negativ bild av biblioteket, och känner att 

detta inte är någon plats för dem. Bilden av att bibliotek endast är till för de utvalda och inte ser 
34 Bourdieu, Pierre. Den manliga dominansen. Göteborg: Daidalos, 1999, 66
35 Dickinson, Looking at the male librarian stereotype, 99
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med blida ögon på de som inte hör hemma i den skaran, blir ganska stark i denna beskrivning av 

bibliotekarier. Även här formuleras det alltså en bild av biblioteket som en exkluderande och 

odemokratisk samhällsinstitution.

3.4 Uppslukad – en fängslande historia om Torsdag Nesta (roman)

Handlar om litteraturkriminalaren Torsdag Nesta (Thursday Next), som blir indragen i ett äventyr 

där hennes livs kärlek Landen Parke-Laine plötsligt försvinner. Det visar sig att någon har 

manipulerat händelser i det förflutna och låtit honom drunkna vid två års ålder, vilket var för 38 år 

sedan. Torsdag inser att det är någon som är ute efter att skada henne. 

Stora biblioteket agerar som en lobby och väg in i vilken bok som helst som någonsin skapats. 

Bibliotekarie för detta bibliotek är Cheshire-katten. Dock, i och med, förflyttandet av 

grevskapsgränser, går han numera under namnet Storwarringtonkatten. Katten kan, precis som de 

två tidigare omnämnda bibliotekarierna, ses som en framställning av bibliotekarien som läromästare

och väktare av kunskap. Detta illustreras främst genom genom olika inledande stycken till några 

kapitel där Storwarringtonkatten förklarar olika fenomen som förekommer i romanen. Exempelvis: 

Boojum: Term som används för att beskriva det totala utplånandet av 
ord/rader/gestalter/bihandlingar/böcker/serier. [och] Bowdleriter: En grupp fanatiker som 
försöker stryka slipprigheter och svordomar ut alla böcker (279).

Förklaringarna är alla hämtade ur det fiktiva verket Diktvärnets guide till Stora biblioteket. Katten 

är nästintill allvetande om de böcker som finns i biblioteket och skyr inte från att visa upp sina 

kunskaper för Torsdag Nesta.

Det finns en historisk koppling mellan katter och bibliotek. Ashanti White skriver i sin bok Not 

your ordinary librarian – debunking the popular preception of librarians (2012) om detta den 

historiska kopplingen mellan katter och bibliotek. Hon menar att själva ursprunget är tämligen 

osäkert, men förmodligen så kommer det från idén om parallellen mellan bibliotekarier (kvinnliga 

sådana), nuckor och 'cat ladies'. En 'cat lady' är en kvinna som har gett upp nästan allt socialt 

umgänge med människor och tyr sig istället till de många katter som hon ser efter som sällskap. 

Oftast porträtteras denna kvinna som karriärorienterad snarare än romantiskt lagd och hon har 

problem med att finna sig en man.36 

Kattens yttre beskrivs inte vidare utförligt i romanen, ”...stor och randig […] en besynnerlig 

blandning av vansinne och välvilja i blicken...” (179). Katten är av hankön, att den manliga 

bibliotekarien har i klätts en kattskepnad kan ses som ett sätt att illustrera den manlige 

bibliotekariens skillnad från den hegemoniska maskuliniteten. Han är fysiskt annorlunda från andra 

36 White, Ashanti. Not your ordinary librarian – Debunking the popular perceptions of librarians, 25
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män i romanen.

Om en bortser från beskrivningen av biblioteket i romanen, så kan en argumentera för att den bilden

som ges genom katten är en bild av biblioteket som en tämligen magisk och märklig plats, som 

säkert kan verka skrämmande och främmande (som en talande katt) innan en lär känna det.

3.5 Welcome to Night Vale (podcast)

Detta är en podcast som handlar om den fiktiva staden Night Vale. Absurda saker verkar hända i den

lilla orten. Bibliotekarierna har vissa gemensamma drag med de från Metro 2033. De är monster 

som kan döda om biblioteksanvändarna inte är försiktiga. För att få fram information om dessa 

bibliotekarier så har den inofficiella sidan http://cecilspeaks.tumblr.com/37 använts, det är en sida där

alla manuskript finns samlade. Här gjordes en Ctrl+f sökning på ordet 'librar' och sedan har 

analysen utgått från de textavsnitt som återfanns och var relevanta för analysen. Bibliotekarierna 

beskrivs löpande genom podcasten som ganska farliga, de skildras dock, precis som allt annat i 

programmet, med humor. Det har sedan uppsatsens början kommit ut fler avsnitt av podcasten, men 

på grund av tidsramen så kommer dessa ej att tas med i analysen. Vid citering så anges pod-avsnittet

inom parenteser.

Bibliotekariernas yttre beskrivs inte så närgående, vi får dock veta att de inte har några ögon ”I’ve 

looked at a librarian right in the area where most creatures would have eyes” (49). Förutom att de 

inte har några ögon så beskrivs de att de har ”sharp claws and pincers into library visitors before 

flying them off to eat or toy with or…whatever it is they do to their victims” (54). De är farliga, det 

är något som framkommer ganska tydligt.

Public Library-goers who are injured or killed in librarian maulings every year. Remember, if 
confronted by a librarian while looking for a book to check out, do not attempt to escape by 
climbing a tree. There are no trees in the library. And the precious moments it will take you
to look around and realize this will allow the librarian to strike. Don’t become a statistic 
(27).

Det finns dock sätt att klara sig undan dessa farliga bibliotekarier, genom att göra sig större än en 

egentligen är. De kan dock fortfarande rekommendera en god läsupplevelse, trotts att de är 

monstermutationer.

Librarians are conniving and vicious monsters, but they also know how to recommend a good 
read. Their methods may be violent, but we must be willing to face great challenges in order 
to achieve great things (54).

Trots att de är monstermutationer så verkar de ibland iallafall fungera som bibliotekarier, något som

inte deras 'kusiner' i Metro 2033 kan påstås göra. Även om de till det yttre beskrivs som fasansfulla 

så tillskrivs de också egenskaper som 'vanliga' bibliotekarier besitter ”...excessively organized and 
37 Vee, Kenny. Cecil Speaks http://cecilspeaks.tumblr.com/
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helpful individual with a working comprehension of information systems...” (28), dock så 

rekommenderas bibliotekarierna iallafall att bli ”...shoot on sight” (28) I linje med både 

bibliotekarierna i Metro 2033 och Cheshirekatten i Uppslukad, så kan även denna beskrivning av de

manliga bibliotekarierna som annorlunda ses som en beskrivning av det Andra, det som inte faller in

i de ramar som anses vara det normala, det som faller utanför den hegemoniska maskuliniteten. 

Enligt Connell så kan deras närhet till att ta till våldsamma metoder ses som ett av de drag som 

förstärker den hegemoniska maskuliniteten. Connell menar att den bild av våld, som ges genom de 

som intervjuas Masculinities, är en där kvinnor antas att inte kunna vara med i den maskulina 

våldsbenägna världen, utan att anses vara ickelegitimerade deltagare i utbytet av fysiskt våld.38 Detta

kan ytterligare styrkas om en tittar på Bourdieus förklaring till varför bruket av våld anses som 

maskulint. I Den manliga dominansen, beskrivs hur det manliga privilegiet medför vissa spänningar

hos männen, de måste ständigt kunna försvara och demonstrera sin virilitet och heder. Bourdieu 

skriver att mannen ständigt befinner sig under press att utöka sin heder, för att kunna särskilja sig 

från det kvinnliga könet vars heder är antingen konstant eller förlorad, och sättet att göra detta på 

tenderar att ske genom våldsyttringar.39 Om en förutsätter att detta är fallet, så kan mutanternas 

benägenhet till våld ses som ett försök till att upprätthålla maskuliniteten både mot gruppen men 

också utåt mot samhället.

Bilden av biblioteket som sprids genom dessa bibliotekarier är både positiv och negativ, precis som 

beskrivningen av själva bibliotekarierna. Biblioteket, så som det konstrueras genom framställningen

av bibliotekarierna i denna titel, är samtidigt en samhällsinstitution där du kan få hjälp av 

hjälpsamma individer och bli rekommenderad en god bok, men också en plats för rädsla, där du 

måste frukta bibliotekarierna. Här framställs biblioteket åter igen som en tämligen exkluderande 

samhällsinstitution, något som, analyserna ovan, av framställningar i övriga titlar också pekat på. 

Biblioteket blir i denna titel en plats som är till för bibliotekarier och inte till för besökare, detta är 

inte en eftersträvansvärd syn på biblioteket i dagens samhälle.

3.6 Buffy – the vampire slayer (tv-serie)

Buffy skapades av regissören Joss Whedon och här figurerar den starka kvinnliga huvudpersonen 

Buffy Summers, en vanlig tonåring, men som på grund av omständigheter hon inte råder över, har 

valts ut till att skydda världen mot vampyer och demoner. Här får vi också möta Rupert Giles som 

är skolbibliotekarien i det fiktiva samhället Sunnydale i Kalifornien, han är också väktare till 

vampyrjägaren Buffy. Han ses sällan utföra något egentligt biblioteksarbete och blir nästan chockad

när någon annan elev än Buffy och hennes vänner kommer in på biblioteket för att arbeta med 

38 Connell, Masculinities, 100
39 Bourdieu, Den manliga dominansen, 64ff.
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skolprojekt. 

Av alla bibliotekarier som omnämns i den här uppsatsen så är Giles den som det förmodligen 

skrivits mest om inom forskning. Förutom att han förekommer i tidigare omnämnda verk så har 

White behandlat honom i ett avsnitt i sin bok. Hon menar att Giles är ett exempel på bibliotekarien 

som hjälte då han hjälper Buffy Summers med försvarandet av Sunnydale från vampyrer och 

demoner.40

Någon som inte är lika positivt inställd till den bild av bibliotekarier som förmedlas via Giles är 

John Cullen, som skriver i Rupert Giles, the professional-image Slayer att Giles inte riktig kan ses 

som den hjälte som så många tolkar honom som. Detta beror på att han för det första förvarar sin 

privata samling med ockult litteratur på biblioteket, en samling som inte är till för majoriteten av 

eleverna på Sunnydale high school. För det andra så arbetar Giles inom ett fält där ett måste är att 

kunna hänga med i den tekniska utvecklingen, något som han avskyr. För det tredje så blir han 

förvånad så fort en student kommer in på biblioteket med syftet att faktiskt studera.41 När det 

kommer till att ge service till Buffy och kompanjonerna uppfyller han de krav på användarservice 

som bibliotekarier ska utföra. Han gör det med bravur, menar GraceAnne A. DeCandido i 

Bibliogafic Good vs. Evil in Buffy the Vampire Slayer, då han lyckas med att omvandla den 

information som finns i texten till information som Buffy och vännerna faktiskt kan använda sig 

av.42

Giles beskrivs även ha haft ett ganska mörkt förflutet då han som ung gav sig in i svartkonster och 

gick under smeknamnet 'Ripper'. Trots att han till viss del går emot vissa ganska typiska drag hos en

stereotyp bibliotekarie, så förstärker han andra drag genom att, vid arbete vara  iklädd tweedkostym 

och glasögon. Så fort ett problem uppstår och de måste övervinna något hinder så konsulterar han 

sina böcker. När biblioteket får en dator kallar han den ”helvetesmaskin” och är ytterst skeptiskt till 

användningen av internet.

Giles framställs som sexuellt och romantiskt aktiv, och har bland annat en flört med en 

datakunskapslärare på skolan, som senare visar sig vara en techno pagan.  En techno pagan är en 

term för de som använder modern teknik i kombination med magi.43 Detta trots att Giles själv är 

ytterst tveksam till modern teknik och ogillar det faktum att biblioteket får datorer. Vid ett tillfälle, 

under en förtrollning, så har han även samlag med Buffys mamma, Joyce. Giles sexualitet är dock 

40 White, Not your ordinary librarian – Debunking the popular perceptions of librarians, 67
41 Cullen, John. On my mind : Rupert Giles, professional-image Slayer. American Libraries, 2000, Vol.31(5), pp.42-

42, 42
42 DeCandido, GraceAnne A. Bibliogafic Good vs. Evil in Buffy the Vampire Slayer. American Libraries, 1999, 

Vol.30(8), p.44-47, 46
43 Wikipedia. Technopaganism. 2014. https://en.wikipedia.org/wiki/Technopaganism (Hämtat 20-12-2014)
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alltid lite pinsam eller något som Buffy och gänget inte vill tänka på, detta är ganska förståeligt då 

Buffy betraktar honom som en fadersfigur. Men slutsatsen att den manlige bibliotekariens sexualitet

är något pinsamt är inte allt för långsökt. Att göra den manlige bibliotekariens sexualitet till en 

pinsam affär förstärker bilden av den manlige bibliotekariens sexualitet som något konstigt och 

avvikande.

Vad är det då för bild av biblioteket som förmedlas genom Rupert Giles? Genom honom ges en bild 

av biblioteket som är så mycket mer än en plats för böcker. De utför trolldom och tränar. Biblioteket

är en mötesplats för bildning och lärande, åtminstone om du tillhör de invigda. Det är nämligen så 

att så fort som någon som inte tillhör den 'inre kretsen' kring Buffy kommer in i biblioteket, blir 

Giles chockad, kanske rent av förnärmad. Detta ger en bild av biblioteket som tillåtande, om du 

tillhör de som är invigda i hemligheten. Kanske inte riktigt en bild som stämmer överens med den 

moderna samhällsinstitution som biblioteket faktiskt bör sträva efter att vara.
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4 Avslutande diskussion
En av de bilder som beskrivs genom det material som behandlats i uppsatsen är tudelad, precis som 

bilden av mutanterna i Night Vale är. Bibliotekarierna beskrivs där som både hjälpsamma och 

farliga, vilket ger en bild av biblioteket som både en plats för glädje och trygghet, men även plats 

för oro. Biblioteket kan, genom vissa av de beskrivningar som getts genom de titlar som analyserats

här, uppfattas som en exkluderande institution, där endast vissa erbjuds legitim tillgång. Detta är ett 

genomgående tema i nästan alla titlar som analyserats, men illustreras kanske särskilt tydligt  

genom Rupert Giles och hans sätt att bemöta elever utanför den invigda umgängeskretsen. 

Biblioteket är både inkluderande och exkluderande, beroende på vilken grupp du tillhör. Här skiljer 

sig vissa bilder av biblioteket i litteraturen från vad biblioteket strävar efter att vara i samhället. 

Biblioteket, ska enligt svensk lag44, fungera som en demokratisk samhällsinstitution där du, oavsett 

kön, ras, eller klass, skall känna dig välkomnad, respekterad och trygg. 

En kan betrakta detta exkluderande som starkt kopplat till det faktum att bibliotekarierna har 

tillskrivits ett manligt kön. Då en kan se i analysen när bibliotekarien tillskrivs den aktiva rollen 

som man, det vill säga att han inte längre endast är en bibliotekarie som är underordnad de ramverk 

som en bibliotekarie måste förhålla sig till, är det han som avgör vem som får tillgång och blir 

inkluderad i biblioteksverksamheten. Om en antar att detta påstående stämmer så blir 

framställningen av bibliotekarien som man på detta vis en stark bidragande faktor till att bilden av 

biblioteket som exkluderande och elitistisk institution får spridning. Den manliga bibliotekariens 

aktiva framställning sker på bekostnad av bilden av biblioteket som en demokratisk 

samhällsinstitution.

En aspekt som framkommer genom analysen av dessa bibliotekarier är att, så länge de inte är 

monster eller katter, är det en ytterst vit samling personer. Nu skulle inte denna uppsats undersöka 

rasifierade framställningar, fokus har varit att analysera könsroller, men ofta så är maktordningar 

symboliskt sammanflätande, det går inte alltid att börja nysta i en form av maktordning utan andra 

hierarkier också synliggörs. Litteraturen kan sägas spegla vårt förhållande till olika aspekter i vårt 

kulturella sammanhang, den kan bidra med ett ramverk och förutsättningar för dessa olika fenomen.

Avsaknaden av icke vita bibliotekarier, säger något om hur vi ser på bibliotek och bibliotekarier i 

vår kultur, men kanske främst något om vår syn på icke vita som personer står utanför de delar av 

44 ”2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” Riksdagen, Svensk författningssamling, Bibliotekslag 
2013:801. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-
2013801_sfs-2013-801/?bet=2013:801 (Hämtat 21-01-2015)
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vår kultur som har med kunskapsorganisering att göra.

I de analyserade titlarna går det att urskilja ett par olika typer av bibliotekarier. 

Storwarringtonkatten, tillsammans med Monsiur Huguein, Henry DeTamble och Rupert Giles, 

bidrar till konstruktioner om bibliotekarien som lärdomsgigant och väktare av kunskapen. En skulle 

kunna lägga in monster/mutantbibliotekarien som en underkategori till dessa, då även de kan tolkas 

som väktare av biblioteket och kunskapen. Framställningen som bibliotekarien som sexuellt 

avvikande illustreras särskilt väl genom Henry DeTamble och hans tvivelaktiga förhållande med 

den unge Clare. Även Rupert Giles sexualitet görs till något som är pinsamt och märkligt. Dessa tre 

olika framställningar kan ses som konstruktioner av de tankar och idéer omkring den manlige 

bibliotekarien som antingen avvikande från normerande föreställningsramar (monster/mutanter och 

sexuellt avvikande), eller något större än den kvinnliga bibliotekarien (detta konstrueras genom 

bilden av bibliotekarien som lärdomsgigant och kunskapsväktare). Vad anbelangar maskuliniteterna

i vissa av studieobjekten så omfattar några av dessa samtidigt det som Connell kallar för 

hegemonisk maskulinitet. Henry DeTamble gör detta genom det förhållande han har till Clare, där 

han alltid är vad en skulle kunna kalla för den aktiva parten. De olika mutanterna, ej 

Storwarringtonkatten inräknad, förstärker bilden av det maskulina som något våldsamt genom sin 

benägenhet att döda och lemlästa biblioteksbesökarna.

Litteraturen kan både ge oss de ramar som krävs för att forma och utveckla vår framtid, men den 

kan också bidra med material som ger en bild av hur den rådande kulturen är beskaffad. Vi kan då, 

genom litteraturen, få en förklaring till varför samhället ser ut som det gör. Genom att, precis som 

John Cullen beskriver, ge politiker och framtida finansiärer en orealistisk bild av de tjänster som 

biblioteket och bibliotekarier tillhandahåller så kan uppfattningen om att bibliotekarier och bibliotek

faktiskt inte behövs och att de inte värderas högt i samhället, få spridning.45

Genom de verk som analyserats här får vi inte bara en bild av vilka visioner om det framtida 

biblioteket som science fiction-litteraturen skapar, den kan även användas som förklaring på varför 

bibliotek och biblioteksverksamheten har utformats och organiserats som det faktiskt gjort i vår 

kultur.

Biblioteket blir genom dessa framställningar en exkluderande institution som endast några få har 

legitim tillgång till. Det är inte, i dessa framställningar, en demokratisk plats som är till för alla i 

samhället. Befinner sig dock besökaren sig inom den skara som har en berättigad tillgång till 

biblioteksverksamhet så kan bibliotekarierna vara till god nytta.

45 Cullen, On my mind : Rupert Giles, professional-image Slayer, 42
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