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Abstract

The concept of family is heterogeneous and multifaceted, but is often portrayed as ho-
mogeneous. The aim of this study is to investigate whether the image of family in the li-
brary environment is open and broadminded enough to accommodate all the different 
individuals who visit the library.

To investigate how the concept of family is produced in a children's library enviroment, 
I conducted semistructured interviews with six librarians, and observed five children´s 
libraries. The study, which is a qualitative small-N study has been conducted on a lim-
ited number of public libraries and is performed with an intersectional and queertheory 
perspective. The focus has been on norms, normality, normativity and heteronormativ-
ity.

The image of family that emerged most clearly in the study was the image of the west-
ern heterosexual constellation. Interviews with children´s librarians showed that other 
family constellations are welcome in the library environment, but is usually treated as a 
project or as themes. The norms concerning the concept of the family is clear: family 
equals two Swedish born heterosexual parents with biological children. Norms regard-
ing gender and ethnicity became clear in, among other things, the ideas that the mother 
is expected to be the one who is at home during the baby's first months and that visitors 
with a native language other than Swedish are uninterested by the library and need more
engagement from the librarians to find their way to the library and its activities.

There is thus a normative approach to the concept of family in the library environment, 
which affect how the visitors can recognize and experience their own situation- either as
normal or abnormal.

Nyckelord: Familj, normkonstruktion, normativitet, intersektionalitet,  
folkbibliotek, barnbibliotek, barnbibliotekarie

1 Citatet är hämtat ur filmen Lilo & Stich (Disney, 2002), där just utanförskap, alienation och familje-
relationer spelar en tydlig roll.



Innehållsförteckning

1. INLEDNING.....................................................................................................................1

1.1 DISPOSITION........................................................................................................2
1.2 BAKGRUND..........................................................................................................3
1.3 PROBLEMFORMULERING..........................................................................................3
1.4 SYFTE.................................................................................................................4

1.4.1 Frågeställningar:..............................................................................................5
1.4.2 Avgränsning......................................................................................................5

2. TEORI..............................................................................................................................5

2.1 QUEER................................................................................................................5
2.2 INTERSEKTIONALITET..............................................................................................7

2.2.1 Andrafiering......................................................................................................8
2.2.2 Etnicitet............................................................................................................8

2.3 NORMER.............................................................................................................9
2.4 QUEERTEORI OCH INTERSEKTIONALITET SOM VERKTYG..................................................11

3. TIDIGARE FORSKNING..................................................................................................12

3.1 FAMILJ..............................................................................................................12
3.1.1 Familj i förändring..........................................................................................12

3.2 FAMILJEN OCH FOLKBIBLIOTEKET.............................................................................13
3.2.1 Behovet av självspegling................................................................................13
3.2.2 Barnbiblioteket...............................................................................................14
3.2.3 Familjen på biblioteket...................................................................................14

4. METOD.........................................................................................................................16

4.1 URVAL..............................................................................................................16
4.1.1 Enheterna.......................................................................................................16

4.2 LITET-N-STUDIE...................................................................................................17
4.3 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER...........................................................................17
4.4 OBSERVATIONER.................................................................................................18
4.5 ANALYSVERKYG...................................................................................................19

4.5.1 Tematisk analys..............................................................................................19
4.5.2 Analysens mekanismer...................................................................................21

4.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN................................................................................21

5. RESULTAT OCH ANALYS...............................................................................................22

5.1 HUR JAG GÅTT TILLVÄGA.......................................................................................22
5.2 SVENSKHETEN SOM NORM.....................................................................................23

5.2.1 Analys av svenskheten som norm..................................................................25
5.3 BIBLIOTEK OCH FÖRÄLDRASKAP...............................................................................28

5.3.1 Analys av bibliotek och föräldraskap.............................................................30
5.4 EN HETEROSEXUELL BARNAVDELNING.......................................................................31

5.4.1 Analys av en heterosexuell barnavdelning.....................................................34

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER....................................................................................36

6.1 DISKUSSION.......................................................................................................36
6.1.1 Slutsatser........................................................................................................38

6.2 VIDARE FORSKNING..............................................................................................40



LITTERATURFÖRTECKNING..............................................................................................42

BILAGA 1. MEDGIVANDEBLANKETT BARNBIBLIOTEKARIER............................................46

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE FÖRÄLDRAHYLLA..................................................................47

BILAGA 3. INTERVJUGUIDE FAMILJEAKTIVITETER...........................................................49

BILAGA 4. OBSERVATIONSSCHEMA BARNMEDIER..........................................................51

BILAGA 5. MATRIS FÖR TEMATISK ANALYS.....................................................................52



1. Inledning

Den moderna folkbiblioteksverksamheten har ända sedan sin tillkomst i början 
på 1900-talet varit öppen för alla (Frenander, 2012). Denna öppenhet 
återspeglas i bibliotekslagen, som talar om människors lika värde (SFS 
2013:801) men vad innebär en sådan öppenhet?

Idag är folkbiblioteken en offentlig arena, en mötesplats för kultur, 
kommunikation och information. Här ska alla kunna mötas oaktat vem en är 
eller varifrån en kommer. Hit kan människor komma för att låna medier, söka 
information och ta del av det kulturutbud som erbjuds. På biblioteket kan även 
sociala konstruktioner för hur vi uppfattar vår omvärld konstrueras, då 
biblioteket inte är en isolerad plats utan en del av samhället. 
Bibliotekspersonalen är individer med värderingar som formar deras 
handlingar och val, något som även gäller bibliotekets besökare (jfr Mattsson, 
2015; Wenneberg, 2010).

I mitt tidigare arbete som förskollärare har jag ofta besökt folkbiblioteket just i 
syfte att låna böcker som motsvarat de familjesituationer som funnits i den 
aktuella barngruppen. Detta har fått mig att reflektera över hur 
familjebegreppet manifesterar sig i en biblioteksmiljö som riktar sig i första 
hand till barn och barnfamiljer. Varje barn och vuxen som besöker bibliotek 
har rätt att känna sig inkluderad och välkommen (SFS 2013:801). Frågan är på 
vilket sätt miljön som möter de besökande signalerar huruvida den egna 
familjesituationen är godtagbar eller avvikande.

I begreppet familj är det lätt att läsa in sammanboende heterosexuella föräldrar 
och deras biologiska barn, om detta speglar den egna familjesituationen 
(Johansson & Kuosmanen, 2003; Roman, 2004). Men även om den 
traditionella kärnfamiljen ännu är den vanligaste familjesammansättningen i 
Sverige, har den fått sällskap av flera andra alternativ (Roman, 2004). Att den 
heterosexuella medelklassfamiljen är norm betyder dock inte att den är mer 
eller mindre korrekt i förhållande till andra familjekonstellationer (Roman & 
Peterson, 2011). Sverige är i dag ett mångfacetterat land vilket innebär att även
familjesammansättning och synen på begreppet familj förändras. 
Familjebegreppet är en socialt konstruerad institution som normaliserats genom
vårt återskapande av de normer som vi förknippar med just familjen. Dessa 
normer skiljer sig åt beroende på i vilken social kontext vi befinner oss 
(Mattsson, 2015; Wenneberg, 2010).

Frågan är på vilket sätt folkbiblioteket bidrar till barns och föräldrars skapande 
av och upplevelse av bilden av familjen. Då folkbiblioteket är en offentlig 
miljö som har som syfte att vara tillgänglig och öppen för samtliga medborgare
är variationerna i familjebegreppet i biblioteksmiljön något jag vill studera 
närmare.

Med hänsyn till att synen på begreppet familj kan se olika ut, är det intressant 
att se hur detta behandlas i en biblioteksmiljö. Är det en varierad bild av 
familjen som presenteras, och hur uttrycker sig barnbibliotekarier kring 
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begreppet familj. Av den anledningen är det av intresse att titta på både den 
sociala och den fysiska miljön på barnavdelningen som besökaren möter och 
hur den konstruerar och bekräftar eller motsäger de normer som är kopplade till
familjebegreppet. Föreliggande studie bygger därför både på semistrukturerade
intervjuer med barnbibliotekarier kring familjeorienterad verksamhet och 
observation av barnfokuserad biblioteksmiljö. Detta för att kartlägga hur 
normkonstruktioner kan se ut i en familjeorienterad biblioteksmiljö.

Min ambition är att synliggöra osynliga mönster kring familjebegreppet på 
biblioteken i fråga. Det handlar inte om att lyfta fram marginaliserade eller 
sociala lågstatusgrupper, utan att uppmärksamma normbildning som fenomen 
och hur den verkar i vardagen fullt synligt. Det innebär dock inte att blunda för 
de grupper som blir åsidosatta på grund av att de faller utanför normen, men de
ska heller inte pekas ut som ”den andre” och bli föremål för särskild 
granskning i jämförelse med de som faller innanför normen. Mitt syfte blir att 
utröna hur normer skapas och reproduceras, inte peka ut vem som är bärare 
eller kategoriseras under ett visst epitet (jfr. Ambjörnsson, 2006; Fanon, 1997; 
Rosenberg, 2011)

1.1 Disposition

Föreliggande uppsats inleds med en bakgrund till studiens tema, familj och 
bibliotek. Denna följs av en presentation av studiens syfte, avgränsningar och 
frågeställningar. Därefter presenteras det teoretiska ramverk som studien vilar 
på, där queerteori och  intersektionalitet presenteras. Efter teoriavsnittet 
redogörs för tidigare forskning som genomförts med fokus på  biblioteks- och 
familjerelaterad forskning. Nästföljande kapitel tar upp metoder och 
tillvägagångssätt för studien. Här presenteras på vilket sätt empirin inskaffats 
och bearbetats. Detta kapitel följs av en presentation av resultat och analys. 
Dessa presenteras under tre kategorier, vilka är framtagna med tematisk analys 
(Bryman, 2011). Analysens tre kategorier är ett resultat av bearbetandet av det 
empiriska materialet, och har även använts för att analysera respektive 
resultatdel. I anslutning till resultatet presenteras även studiens analys. 
Analysen är uppdelad  på samma sätt som resultatet och är därför också 
placerad i anslutning till presentationen av respektive resultatdel. Slutligen 
diskuteras resultatet i förhållande till den tidigare presenterade forskning som 
använts i uppsatsen. Diskussionen är indelad i två delar. Dessa är baserade på 
studiens frågeställningar, med syfte att presentera hur empirin förhåller sig till 
dessa. Här delges även mina egna tankar kring det presenterade materialet i 
relation till tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare 
forskning.
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1.2 Bakgrund

Alla människor har olika referensramar, baserade på tidigare upplevelser och 
erfarenheter. Det är dessa som gör oss till dem vi är. Men människan är också 
en produkt av den kultur och det samhälle hon lever i (Wenneberg, 2010). 
Denna mångfald behöver ges utrymme även i biblioteksmiljö, men det är en 
utmaning som riskerar att komma till korta inför trycket från samhälls- och 
kulturgenererade normer. Enligt Wenneberg (2010) kan mycket av det som tas 
för givet härledas till sociala konstruktioner. Så är fallet även med 
familjebegreppet.

Gillis (2001) beskriver familjen som dels en faktisk sammanslutning av 
individer- familjen vi lever i, dels en konstruerad mytbildning av familjen- 
familjen vi lever med. Denna konstruktion av begreppet familj blir ytterst 
relevant i en bibliotekskontext, framför allt mytbildningen kring familjen, som 
är en stor del i normskapandet i kring familjebegreppet (Gillis, 2001).

Här blir folkbibliotekets uppdrag ytterst relevant i skapandet av synen på 
familjen. En stor andel barn besöker biblioteket (SCB, 2016). De möter därmed
bibliotekets bild av familjebegreppet. Biblioteksverksamheten får därigenom 
ett ansvar att presentera en så nyanserad bild som möjligt för att kunna erbjuda 
samtliga besökare en miljö som motsvarar deras behov.

Sett till folkbibliotekets uppdrag och besöksfrekvensen fyller min uppsats en 
funktion då dess syfte är att studera normkonstruktioner i arbete med barn och 
familjeorienterad verksamhet på folkbibliotek. Min förhoppning är att detta kan
ge en ökad medvetenhet hos bibliotekarier, inte minst bibliotekarier som 
arbetar barn och familjeorienterat, kring bland annat bemötande och miljö.

1.3 Problemformulering

Biblioteken förväntas som tidigare nämnt vara en social och kulturell 
mötesplats för alla och ska erbjuda verksamhet anpassad för både barn och 
vuxna. Denna öppenhet regleras i bibliotekslagens §2 samt §6:

 2 § 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 till-
gänglig för alla. ...
6 §  Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara till-
gängliga för alla och anpassade till användarnas behov. (SFS 2013:801)

 En av de grupper som besöker folkbiblioteken är barnfamiljer. I 
bibliotekslagens §8 lyfts just barn och unga fram som en prioriterad grupp, 
”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar …” 
(SFS 2013:801).

För många barn, och även vuxna, är familjen en viktig del av 
identitetsskapandet vilket gör att framställningen av familjebegreppet blir av 
största vikt i biblioteksmiljön. Det handlar för biblioteket om att synliggöra, 
och för besökaren om att kunna hitta sig själv bland de mallar som erbjuds. 
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Maktutövande och normkonstruktioner sker ständigt  i medvetna eller 
omedvetna handlingar (jfr. Ambjörnsson, 2004; Butler, 2005). Det handlar om 
vilka böcker som köps eller inte köps in och hur de presenteras. Det handlar 
om hur vi väljer att organisera den fysiska miljön och hur vi planerar 
verksamheten som riktar sig till folkbibliotekets användare för att undvika att 
människor stigmatiseras eller särbehandlas (jfr Fornäs, 2012).

Utifrån detta syftar föreliggande uppsats att undersöka på vilket sätt 
familjebegreppet kommer till uttryck i biblioteksmiljöer på ett begränsat antal 
orter i södra Sverige. Det är i mötet med det invanda och bekanta som vi 
upplever avvikelser (jfr Rosenberg, 2011). Det blir därmed ännu viktigare att 
förmedla en så bred och nyanserad bild som möjligt av begreppet familj i 
biblioteksmiljöer. För att fånga upp ämnet utan att fastna i nya grupperingar 
eller generaliseringar används queerteori och intersektionalitet som 
huvudansatser för att bearbeta aktuellt material.  

Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv är ämnet av största 
vikt, särskilt med avseende på behovet av att kunna skapa biblioteksmiljöer 
som kan öppna upp för jämställda möten. Genom att bli medvetna om våra 
fördomar och dolda beteendemönster blir det lättare att påverka hur vi 
organiserar biblioteksmiljöer som välkomnar alla besökare. Det finns i 
dagsläget möjlighet till hbt-certifiering, men det är endast toppen på ett isberg. 
Det är svårt att upptäcka de dolda sociala mönster som styr vårt handlande och 
påverkar hur vi uppfattar företeelser i vår omvärld. Därför fyller föreliggande 
studie en funktion som ögonöppnare, och min förhoppning är att det i 
framtiden ska göras ytterligare studier i ämnet då det kan ha inverkan på 
besökarnas upplevelse av biblioteket hur de blir bemötta med hänsyn till 
kön,genus, klass och etnicitet samt andra faktorer som av samhället vid 
tidpunkten klassar som normavvikande.

Jag har inte kunnat finna att någon liknande studie genomförts i Sverige, men 
studier där fokus legat på exempelvis integration, hbtq-frågor eller 
familjeverksamhet och barnbibliotek har genomförts med olika resultat. 
Exempel på detta är bland annat Eleonor Pavlovs och Karin Westemans 
masteruppsats Ovan regnbågen - Inkluderande hbtq-arbete i Hallonbergen och
på andra folkbibliotek (2013), J.C. Naidoos artikel Over the rainbow and 
under the radar (2013) som tar upp biblioteksverksamhet riktad till hbtq-
familjer, samt Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, 
samarbete av Amira Sofie Sandin (2011) där författaren studerar ett flertal 
olika läs-främjande projekt.

1.4 Syfte

Syftet med föreliggande uppsats är att öka kunskapen om konstruktioner av 
begreppet familj i arbete med barn och familjeorienterad verksamhet på 
bibliotek, genom att kartlägga hur normkonstruktioner kommer till uttryck på 
ett begränsat antal bibliotek i södra Sverige.
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1.4.1 Frågeställningar:

 Hur uttrycker sig barnbibliotekarier på fem bibliotek i södra
Sverige kring familjebegreppet och vilka normer blir synliga
i deras utsagor?

 Hur  manifesteras  normer  kring  familjebegreppet  på  fem
barnbibliotek i södra Sverige genom den fysiska miljön?

1.4.2 Avgränsning

För att hålla föreliggande uppsats på en rimlig nivå, och samtidigt ge utrymme 
för djupare undersökning av hur familjebegreppskonstruktionen kan se ut på de
bibliotek som är föremål för denna studie, har jag valt att genomföra min studie
på ett begränsat antal enheter och respondenter. Denna avgränsning och val av 
enheter samt respondenter presenteras närmare under rubrik 4.1 Urval. 

1 2. Teori

Den teoretiska grunden för min uppsats utgår från studien av normskapande på
bibliotekens barnavdelning. Eftersom normer och normalitet handlar om 
motpoler, och om att begränsa den egna sfären gentemot en avvikelse är 
intersektionalitet och queerteori lämpliga teoretiska verktyg för min studie (jfr. 
Ambjörnsson, 2006; Rosenberg, 2011).

2.1 Queer

Begreppet queerteori är ännu ett relativt ungt begrepp som myntades av Teresa
De Lauretis i början på 1990-talet. Hon beskriver begreppet  queer theory som 
ett kritiskt synsätt bestående av flera delar,  där vägran att att godta 
heterosexualiteten som ett riktmärke för sexuella interaktioner, ett 
ifrågasättande av homogeniseringen av gruppen homosexuella i forskning samt
hur ras på olika sätt utgör sexuella subjektiviteter är hörnstenar (De Lauretis, 
1991). De Laurentis övergav dock begreppet efter bara några år, då hon ansåg 
att  det förlorat sin funktion när de institutioner och grupper som begreppet var 
tänkt att positionera sig mot istället tog över och själva började använda sig av 
det (Forum för levande historia, 2013)

Även om  De Lauretis lämnade queer theory begreppet har det fortsatt att stu-
deras. I Sverige har Tiina Rosenberg länge varit ett ledande namn inom just 
queerteori och framför allt queerfeminism. I föreliggande uppsats kommer, för-
utom Rosenberg Judith Butler och Fanny Ambjörnsson att tas upp.. Filosofen,  
fil.dr och queerteoretikern Judith Butler har haft en stor inverkan på hur queer-
feministisk teoribildning och forskning utvecklats under slutet på 1900-talet. 
Butler menar att etnicitet, klass, kön och genus inte är  fristående från varandra
utan tätt sammankopplade. Hon menar att kön är en diskurs som är föränderlig 
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över tid och att dessa aspekter av en individ påverkar redan från födseln vilka 
förväntningar som kommer att ställas, socialt och kulturellt. Dessa förväntning-
ar kommer individen färgas av i sitt skapande av sin identitet, och därmed ock-
så uppfylla de beteenden och egenskaper som förknippas med individens ras, 
kön, genus etc. (Lundahl, 2006)

Fanny Ambjörnsson, fil.dr. I socialantropologi och docent i genusvetenskap, 
fångar upp Butlers och Rosenbergs tankegångar och fokuserar på normalitets-
begreppet och hur normkonstruktion sker i en social kontext. Tillsammans 
kompletterar dessa tre forskare varandra och ger föreliggande studie ett aktuellt
och användbart ramverk.
Det finns i den moderna forskningsdiskursen ingen entydig definition av be-
greppet queer, såsom det ser ut efter att De Lauretis avsade sig det. Men  flera 
forskare och författare inom området rör sig i samma riktning vad gäller att 
försöka förklara begreppet (Berg & Wickman, 2010). En av dem är Rosenberg 
(2011), som skriver i Queerfeministisk agenda  att queer är svårdefinierbart 
och egentligen inte bör bindas upp vid en specifik betydelse, vilket gör det 
komplicerat att redogöra för. Samtidigt beskriver Rosenberg queer som 
”….dissonans, en form av aktivism som inte smälter samman till en klangenhet
utan uppfattas som spänningsfylld.” (Rosenberg, 2011, s.12). Ambjörnsson gör
en liknande beskrivning i Vad är queer (2006), men fokuserar tydligare på ge-
nusaspekten av begreppet i sin beskrivning av queer, som ”brottet mot sexuella
normer, strukturer och identiteter” (Ambjörnsson, 2006, s. 9). Ambjörnsson 
belyser även queerbegreppets ursprung i den homopolitiska rörelsen, och hur 
det handlar om att ifrågasätta könsroller istället för att likställa dem med var-
andra (Ibid.). Denna dikotomi mellan manligt-kvinnligt och heterosexuell-ho-
mosexuell återkommer även hos Rosenberg, som lyfter vikten av att kritisera 
heteronormen utan att fokusera på de marginaliserade grupperna, motarbeta 
normskapande utan att stigmatisera dem som befinner sig utanför normen.

Queer handlar om konstruktioner. Manlighet och kvinnlighet är konstruerat. Vi
behöver inte se en penis eller vagina för att veta huruvida en individ är man 
eller kvinna. Det är genom de yttre attributen vi skapar kön. Genom 
kroppsspråk, attribut etc. Oaktat biologiskt kön kan vem som helst agera som 
det ena eller andra könet, de är dock inte helt fristående från varandra (Butler, 
2005; Rosenberg, 2007, 2011).

Queer kan beskrivas som ett sätt att kritisera den normalisering av 
heterosexualitet, och den samtidiga andrafiering av hbtq-personer som pågår 
(Ambjörnsson, 2006). Därmed inte sagt att queer är beteckningen på individer, 
utan mer korrekt vore att säga att det är ett definierande av vad 
heteronormativiteten inte är. En motsats som konkretiserar i sin avvikelse 
(Rosenberg, 2011). Det är dock inte enbart inom queer och genusrelaterade 
frågor som problematiken med ”andrafiering” förekommer (jfr Fanon, 1997).

Queer är i grunden en kritik av den heterosexuella normen och den könsbinari-
tet som dominerar synen på mänskliga relationer (Rosenberg, 2007)

I föreliggande uppsats har jag valt Rosenberg  som utgångspunkt för min tolk-
ning av queerbegreppet. Detta innebär en queerfeministisk tolkning, vilket i sin
tur betyder att jag även använder mig av andra forskare som Butler och Am-
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björnsson i mitt försök att tolka queerbegreppet och dess förhållande till famil-
jebegreppet i biblioteksdiskursen. Ett queerfeministiskt perspektiv innebär att 
ifrågasätta den heterosexuella normen och, i mitt fall, familjenormen. Det 
handlar även om att ifrågasätta synen på normalitet och varför vi handlar och 
tycker som vi gör.

Rosenbergs queerfeministiska teori kommer tillsammans  med ett normkritiskt 
intersektionellt perspektiv att användas för att analysera insamlad empiri. Detta
för att kunna utröna på vilket sätt familjebegreppet konstrueras på de aktuella 
biblioteken. 

2.2 Intersektionalitet

Begreppet intersektionalitet myntades av Kimberlé Crenshaw under slutet av 
1980-talet som en reaktion på dåtidens feministiska rörelser och beskriver 
skärningspunkterna mellan olika sociala maktpositioner samt hur dessa 
påverkar och påverkas av varandra (Crenshaw, 2003). I den tidiga feministiska 
traditionen låg fokus främst på dikotomierna mellan de biologiskt konstruerade
könen manligt-kvinnligt och heteronormen fick därmed stå oemotsagd 
(Hammarén & Johansson, 2009; Wikström, 2009; Crenshaw, 2003).

Wikström (2009) beskriver intersektionalitet som den inverkan olika 
företeelser har på en individs tillvaro. Beroende på sådant som klass, ålder, 
politiska preferenser, sexualitet och individspecifika erfarenheter påverkas en 
individs person i olika riktningar. De sociala konstruktioner som ligger utanför 
det medfödda könet eller det land en är född i påverkar en individ mer än det 
biologiskt tilldelade (Wikström, 2009).

Ett exempel på intersektionellt perspektiv är synen på kvinnan. Det rådande 
kvinnoidealet har sina rötter i 1800-talets borgerliga kvinnoideal. Då skulle 
kvinnan vara återhållsam, inte arbeta, varken i eller utanför hemmet. Däremot 
skulle hon planera hemarbetet, som utfördes av anställda. Hon var en 
dekoration som skulle försörjas av sin man. Detta ideal skiljde sig mycket från 
den verklighet som arbetarklasskvinnan levde i. Dessa kvinnor var tvungna att 
arbeta för sitt uppehälle samtidigt som de skötte hem och familj. De var dock 
inte jämställda med sina män. Dessa kvinnor hade olika ideal och olika normer
att rätta sig efter, men den borgerliga normen var överordnad arbetarklassens. 
Den borgerliga kvinnan kunde alltså särskilja sig från arbetarkvinnan, den 
riktiga kvinnan från den oriktiga kvinnan. Samma resonemang gäller för 
mannen (Mattsson, 2015)

Varken gruppen kvinnor eller gruppen män är homogen. Normer, ideal och 
villkor för mörka arbetarklasskvinnor skilde sig åt från de som gällde för dito 
ljusa arbetar-klasskvinnor. Det kunde även skilja sig åt mellan olika 
geografiska områden, och det ser likadant ut fortfarande (Fanon, 1997; 
Mattson, 2015 ).
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2.2.1 Andrafiering
Begreppet andrafiering står för en dubbel särskiljning av grupper, en 
dubbelriktad process där konstruerade föreställningar om ”den andre” skapar 
ett ”vi” och ett ”dem” (Ambjörnsson, 2004; Fanon, 1997). Det är en process 
om sker i det vardagliga konstruerandet av normer och hur vi ser på varandra.  
Denna process bygger på ett behov av att skapa en gemenskap inom gruppen 
genom att positionera sig mot något avvikande, något som inte är gruppen. 
(Ambjörnsson, 2004) Det handlar även om maktstrukturer, i postkoloniala 
teorier pekas på hur kolonisatören är makt medan den koloniserade är utan 
makt. Två grupper som ställs mot varandra i ett ”vi” och ett ”dem” (Fanon, 
1997). Samma makthierarki kan ses i feministisk teoribildning, där är gruppen 
män i maktposition gentemot gruppen kvinnor. Andrafiering innebär även att 
den grupp som är i majoritet eller hegemoni i samhället belägger andra grupper
än den egna med egenskaper, stereotyper och placering i det hierarkiska 
systemet. (Ambjörnsson, 2004, Fanon, 1997)

2.2.2 Etnicitet
Etnicitet används som begrepp för att markera en gräns mellan grupper av 
människor där nationstillhörighet är den valda skiljelinjen. Begreppet etnicitet 
kan tolkas på flera sätt. Wikström (2009) beskriver etnicitet som 
vardagsbegrepp på följande sätt

[O]ch det kanske främst är detta vi ska kalla den allmänna el-
ler vardagliga betydelsen och användningen av etnicitet: alla
former av särskiljning av människor med hänvisning till ur-
sprung, nationalitet, religion, kultur, samt hud- och hårfärg.
(Wikström, 2009 s.11).

Wikström tar upp tre olika huvudansatser för begreppet etnicitet ur ett 
forskningsperspektiv. Essentialism, konstruktionism och poststrukturalism. 
Dessa tre ansatser tar sig an begreppet etnicitet på skilda sätt (Wikström, 
2009). Essentialismen fokuserar på nationalitet och ursprung som något 
oföränderligt. Är du född i ett visst sammanhang är du även bärare av detta 
sammanhangs myter och traditioner. En människa föds till svensk, grek, 
kristen eller hindu (Ibid.). Konstruktionismen ser etnicitet som en social 
konstruktion. En är inte svensk eller hindu, det är något en blir. Denna 
tillblivelse sker genom sociala och intellektuella överenskommelser mellan 
individer. Det handlar om hur betraktaren uppfattar den betraktade (Ibid.). Den
tredje ansatsen är poststrukturalism. Här ligger fokus på språk och språklig 
konstruktion. Etnicitet i detta sammanhang handlar om hur en talar om, eller 
inte talar om etnicitet och tillhörighet (Ibid.).

I den aktuella studien är det ett konstruktionistiskt perspektiv på begreppet 
etnicitet som kommer att antas. Det innebär att en individ inte beroende på 
födelsekontext kan tillräknas en uppsättning attribut eller beteenden, dessa är 
istället socialt konstruerade. Det innebär även att etnicitet inte är statiskt, utan 
kan läras om (Wikström, 2009).
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Etnicitet och etnisk tillhörighet är inget fristående, det är något som blir till 
först i relation till andra etniciteter. Att vara svensk är inte möjligt om det 
enbart hade funnits svenskar på planeten. Då hade alla varit människor och 
därmed hade distinktionen ”svensk” förlorat sin funktion. Dikotomin i 
etnicitetsbegreppet handlar om uteslutning och inneslutning. Genom att tala 
om att någon är svensk, talar en även om att någon inte är svensk. Etnicitet blir
därmed ett sätt att positionera sig i en makthierarki. Etnicitet är starkt knutet 
till just makt. Genom att särskilja individer talas även om vilken maktposition 
en innehar (Fanon, 1997; Wikström, 2009).

2.3 Normer

Normer kan ses som en styrande kraft som får oss att känna eller bete oss på ett
visst sätt. De existerar genom att definieras i sin motsats, och kan, på samma 
sätt som etnicitetsbegreppet inte existera självständigt. Detta innebär att ett be-
grepp som heterosexualitet endast blir begripligt och får en innebörd när icke-
heterosexualitet har definierats. Detsamma gäller begreppet svensk, som kräver
att någon eller något definieras som icke svensk för att kunna uppfattas 
(Ambjörnsson, 2004).

Enligt Butler (2007) är normer något som existerar så länge de kan mätas mot 
en icke-norm. Hierarkin mellan norm och icke-norm är föränderlig men det 
handlar fortfarande om makt. Normer kring kön, klass etnicitet och genus på-
verkar makthierarkin i den kontext en individ befinner sig, och vilken status en
individ har i en given situation, vilken norm som försätter en individ i maktpo-
sition i en viss kontext (Butler, 2007). I en kontext där det maskulina är norm 
kan en vit kvinna vara i underläge, gentemot män oaktat hudfärg och sociokul-
turell status. Men i en kontext där borgerlig vit kvinna är norm skulle en arbe-
tarklasskvinna vara i underläge oavsett hudfärg (Fanon, 1997).

Normer och familjen

Det finns en mängd normer kring begreppet familj. Roman och Peterson 
(2011) tar i Familjer i tiden upp normskapande kring bland annat 
föräldraledighet och könsroller i förhållande till föräldraskap, vilket är av 
största relevans för min studie. I Sverige har det lagstiftats för att öka 
jämställdheten i uttag av föräldraledighet mellan könen, och det finns, enligt 
Roman och  Peterson en allmän uppfattning om att föräldraledighet bör vara, 
och är, mer jämställd än vad den faktiskt är. Författarna menar att det är 
mycket vanligt att som förälder hamna i traditionella könsmönster trots att det 
från början funnits goda föresatser att dela jämlikt. En av de normer kring 
föräldraskap som ofta får kvinnor att ta ut större delen av föräldraledigheten, 
och framför allt den första delen av den, är enligt Roman och Peterson bilden 
av barnets behov av modern under sin första tid. Denna idé härrör dels ur tron 
att modern och barnet har en speciell relation till skillnad från fadern och 
barnet, dels från synen på amning. I Sverige har amning en viktig roll, och det 
är norm att amma sitt barn. En kvinna som medvetet väljer bort att amma sitt 
barn ses som avvikande (Björk, 2012; Roman & Peterson, 2011). Dessa 
normer som kringgärdar föräldraskapet påverkar hur samhället och individen 
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upplever sig själv och andra i föräldrarollen, vilket även påverkar 
biblioteksmiljön (jfr Wenneberg, 2010).

Normalitet

Normal är ett ord som både beskriver ett standardiserat genomsnitt, och en 
idealbild. Att vara normal är motsatsen till att vara onormal. Att falla innanför 
de av samhället givna ramarna (Bengtsson, 2013; Björk, 2012).

Ambjörnsson (2004) beskriver normalitetsbegreppet i sin avhandling I en klass
för sig. Där poängteras den hierarkiska maktstruktur som norm kontra icke-
norm befinner sig i. För att kunna avgöra att något är normalt och godtagbart 
behövs en motpol, ett icke-normalt. Ambjörnsson påvisar att denna hierarki 
innebär en instabilitet samtidigt som den är en förutsättning. Instabil eftersom 
normen är föränderlig och därmed även icke-normen. Ett exempel på denna 
föränderlighet är vilka typer av arbete som anses kvinnliga respektive manliga.
En förutsättning eftersom människan behöver möjlighet att avvika från normen
och kunna gör egna val. Normen är inte ett förutbestämt mönster vi måste följa
utan en konstruktion vi återskapar och upprätthåller genom vårt handlande 
(Ambjörnsson, 2003).

Normativitet

”Om normalitet är en trygghet i att inte vara avvikande, utgör normativitet ett 
föreskrivande maktsystem som utfärdar normer som människor måste förhålla 
sig till.” (Dahl, 2005 s.50).

Genom att det finns föreställningar om ett riktigt beteende och ett riktigt sätt att
vara, skapas också ett oriktigt eller onormalt sätt att vara. Denna dikotomi 
utgör grunden för de normer vi kringgärdas av, och är enligt Butler (2007) 
omöjliga att frigöra oss helt ifrån.

Heteronormativitet  

När det talas om queerteoretiska begrepp är heteronormativitet ett viktigt 
sådant. Centralt för queerteorin är normaliseringsprocesser, hur människor 
uppfattar sin omgivning i termer av normalt-avvikande (Ambjörnsson, 2006).

Begreppet heteronormativitet syftar till ”de institutioner, lagar, strukturer, 
relationer, och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något 
enhetligt, naturligt och allomfattande” (Ambjörnsson, 2006 s.52).

Heteronormativitet är ett antagande att alla är heterosexuella, samt att detta är 
det normala och enda godtagbara sättet att leva tillsammans. 
Heteronormativiteten grundar sig i en könsbinär och heterosexuell hegemoni. I 
och med detta skapas automatiskt en avvikelse i de som faller utanför den 
heterosexuella normen (Ambjörnsson, 2006; Rosenberg, 2011).

All heterosexualitet är dock inte inkluderat i heteronormen, på samma sätt som 
inte all homosexualitet är inkluderad i homonormen. Sexualiteten är inte det 
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huvudsakliga, utan de institutioner, lagar etc. som formar synen på 
sexualiteten. Genom att tala om heteronormativitet istället för heterosexualitet 
läggs fokus på de konstruktioner som formar synen på individer och samhälle, 
istället för just sexualitet och kön (Ambjörnsson, 2006; Rosenberg, 2011).

Homonormativitet

På samma sätt som heteronormativitet innebär en uppsättning förväntade 
beteenden kopplade till idén om heterosexualitet finns en motsvarande idé om 
gruppen hbtq: homo-bi-trans-queer. Denna normativa syn på hbtq-personer 
finns dels hos gruppen heterosexuella, som tillskriver hbtq-personer som 
homogen grupp ett antal attribut, beteenden och en samhällelig status. Men det 
finns även sociala konstruktioner och normer inom gruppen hbtq-personer, på 
samma sätt som inom gruppen heterosexuella personer. Ingen av dessa grupper
är dock på något sätt homogen och chansen att finna likhet mellan individer 
tillhörande de båda grupperna är lika stor som inom respektive grupp. (Aragón,
2006). 

2.4 Queerteori och intersektionalitet som verktyg

Queerteorins normbegrepp tillsammans med det intersektionella perspektivet 
på etnicitet, genus och kön bildar det ramverk utifrån vilket uppsatsens analys 
genomförts. Denna teori ifrågasätter synen på kön och genus som biologiska 
självklarheter och  fokuserar istället på sociala konstruktioner och 
ifrågasättandet av heteronormen, utan att därigenom stigmatisera någon grupp 
(Rosenberg, 2007).  Fokus ligger på skapande och upprätthållande av sociala 
konstruktioner och normer som formar hur individer ser på sin egen person, sin
sociala tillhörighet och grupper som upplevs som avvikande från normen. 
Tillsammans med queerteorin används intersektionalitet som teoretiskt 
verktyg.  Crenshaws intersektionalitetsbegrepp kompletterar queerteorin 
genom att gå ytterligare ett steg i idén om sociala konstruktioner. Sociala 
kategorier som kön, genus klass och etnicitet  påverkar individers plats i 
samhället. Där feminismen endast ser till könsrelaterade maktstrukturer och 
dikotomin manligt-kvinnligt, ser intersektionaliteten ett större 
socialkonstruktivistisk sammanhang. De intersektionella begrepp som kommer
användas i analysen är etnicitet, kön och genus. De kommer tillsammans med 
queerteorins tolkning av normbegreppen att användas för att tolka  insamlad 
empiri. 
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3. Tidigare forskning

I följande kapitel kommer jag att presentera forskning med relevans för min 
aktuella studie. Fokus kommer att ligga på familjen, intersektionalitet, 
queerbegreppet och biblioteksverksamhet.

3.1 Familj

Begreppet familj kan ha flera betydelser. Dels som juridiskt begrepp - hur ett 
arv skiftas eller vem som räknas som närmast anhörig, som ett biologiskt 
begrepp - en biologisk systematik där familj är underordnat begreppet ordning,
och som socialantropologiskt begrepp - där familj står för en sammanslutning 
av individer som delar sina liv med varandra, denna sammanslutning kan ha 
både biologisk och juridisk grund (NE, 2016; Bäck-Wiklund & Johansson, 
2012).

I föreliggande studie kommer det socialantropologiska familjebegreppet att 
vara det gällande. Det innebär en tolkning av begreppet familj som en grupp 
individer som förenas genom biologiskt släktskap eller juridiska förhållanden, 
hit räknas även sammanboende ogifta eller ej registrerade partners (Agell et.al, 
u.å; Roman & Peterson, 2011).

3.1.1 Familj i förändring
Skapandet av familjebegreppet kan ses ur ett konstruktionistiskt perspektiv. 
Genom de sociala normer som är förknippade med familjebegreppet tilldelas 
det olika ideal och förväntningar som vi väntas leva upp till, eller som vi själva
ser som önskvärda och eftersträvansvärda bevis på en fungerande familj. 
Denna bild av familjen påverkar oss på olika sätt, beroende på hur individer 
upplever sig själva  i förhållande till den  (Bäck-Wiklund & Johansson, 2012) 
Gillis (2001) beskriver detta fenomen som att vara kopplad till två familjer, en 
vi lever i, och en vi lever med, vilket skapar en diskrepans mellan vad vi har 
och vad samhället talar om för oss att vi bör vilja ha. Myten om den goda 
familjen (ibid.).

Den traditionella kärnfamiljen, med heterosexuella föräldrar, man och kvinna, 
och gemensamma biologiska barn, har delvis fått lämna plats för nya sätt att se 
på familjebegreppet. Idag kan en familj bestå av ensamstående mödrar eller 
fäder, samkönade föräldrapar eller flera föräldrapar som tillsammans bildar en 
stor familj. Gränserna för vad begreppet familj innebär har luckrats upp, och 
blivit alltmer vidlyftiga, samtidigt som den heterosexuella tvåsamheten 
behåller sin plats som norm (Zetterqvist Nelson, 2007). Ett sätt att benämna de 
nya familjesammansättningarna är nätverksfamiljer, något som Bäck-Wiklund 
och Johansson (2012) problematiserar i antologin Nätverksfamiljen. Här 
beskrivs hur familjebegreppet är i förändring, och hur även föräldrarollen 
omskapas för att passa i in i den nya tidens samhälle. Ett samhälle där det inte 
längre finns utrymme för en patriarkal modell med familjeförsörjare och 
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hemmafru, utan istället finns ett behov av att hitta nya roller och ramar för 
formandet av familjer.

Den syn på familjen som dagens normkonstruktioner bygger på kan upplevas 
som tidlös och självklar, men den är relativt ung och har en geografisk 
begränsning (Plantin, 2003). Jan Larsson (1994) beskriver vår bild av 
kärnfamiljen, med en patriarkal familjeförsörjare, som en kvarleva från dels  
det preindustrialiserade Sverige, och  dels från 1920-talet och skapandet av det 
svenska folkhemmet. Ellen Key var, enligt Larsson (1994) en av dem som 
förde bilden av den borgerliga kärnfamiljen vidare. Folkhems-idealet och 
bilden av det svenska folkhemmet har präglat bilden av familjen i Sverige och 
därmed även normen för den svenska familjens utformning (Larsson, 1994; 
Zetterqvist Nelson, 2007)

I A world of their own making ger John R. Gillis (2001) en bild av 
kärnfamiljen som en konstruktion skapad av idéer av hur familjen borde vara 
och hur den har varit. Bilden av den ideala familjen återskapas och upprätthålls
genom att vi ständigt försöker uppnå den. Att försöka skapa en idealfamilj 
innebär dock inte att denna familj är biologiskt korrekt. Däremot har den fått 
fäste i den västerländska världsbilden (Gillis, 2001).

Att kärnfamiljen skulle ha någon form av företräde framför andra 
familjebildningar är dock inte biologiskt försvarbart. Denna 
familjekonstellation är relativt ung, och har sitt starkaste fäste främst i 
västvärlden (NE.se). Det var under industrialismen som storfamiljen fick ge 
vika för kärnfamiljen, och i stora delar av världen har andra former av 
familjebyggnad företräde framför den monogama kärnfamiljen såsom 
månggifte, storfamiljer och så kallade utvidgade familjer (Larsson, 1994; 
NE.se; Roman & Peterson, 2011).

3.2 Familjen och folkbiblioteket 

Biblioteket har en viktig roll som kulturförmedlare i vårt samhälle. Denna roll 
har stärkts och debatterats under det gångna seklet, men bibliotekets roll är 
densamma, en kulturförmedlare med ett ansvar (Dolatkhah, 2012).

3.2.1 Behovet av självspegling
Forskning visar att det är viktigt för barn att kunna identifiera sig med 
karaktärer i sin närmiljö. Denna självspegling kan handla om att känna igen sig
själv, familjemedlemmar, vänner eller sin familjekonstellation i bilderböcker, 
filmer eller andra individer som barnet möter. Mötet med olika typer av 
familjesammansättningar och kulturella uttryck är även grundläggande för att 
barn ska kunna få en förståelse för ”den andre” (Naidoo, 2012).

Att tala om familj och familjekonstruktion är vanligt förekommande bland 
barn och i barns närhet, inte minst då det är något som ingår i deras vardag. 
Men det är inte alla barn som kan känna igen sig i bilden av mamman och 
pappan och barnet när det talas om familj eller hur ett barn blir till (Zetterqvist 
Nelson, 2007) Det är en utmaning för folkbiblioteken att tillhandahålla 
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material som riktar sig till barn och samtidigt, på ett naturligt sätt, inkluderar 
alla de grupper av individer som besöker folkbiblioteket.

3.2.2 Barnbiblioteket
Johansson och Hultgren (2015) beskriver bibliotekens barnavdelning som en 
icke-kommersiell mötesplats, vars syfte handlar om att  förmedla ett kulturarv, 
väcka intresse för kulturkonsumtion och få barn och föräldrar att besöka 
biblioteket och dess verksamhet (Johansson & Hultgren, 2015).

Barnbiblioteken har växt fram i Sverige under 1900-talet, och tillväxten var  
stor framförallt under 1960-70 talen (Sandin, 2011). Från 1960-talet och framåt
har även utbudet och verksamheten på barnavdelningen förändrats och 
utvecklats. Fler barnbibliotekarietjänster tillsattes och utbudet av aktiviteter 
och medier breddades till att innefatta mer än enbart sagostunder och böcker 
(Ibid.).

Samtliga folkbibliotek har i dag en barnavdelning, vars verksamhet utformas 
med stöd i bibliotekslagen och den lokala biblioteksplanen. Hänsyn tas även 
till geografiska förutsättningar och behov.

Sandin (2011) belyser bibliotekets fysiska rum som en del av barns 
läsupplevelse och hur dessa påverkar hur bibliotekets innehåll blir tillgängligt 
för yngre besökare. Men hon tar även upp bibliotekens försök att nå specifika 
grupper, såsom pojkar, flerspråkiga barn och barn med funktionsvariation 
(Ibid.) I arbetet med specifika grupper är det inte sällan färdiga koncept som 
kan återanvändas på flera bibliotek. Exempel på detta är Språkkedjan,  ett 
projekt som riktade sig till yngre barn i någon form av språksvårighet. Ett 
annat exempel är Alfons öppnar dörren som vände sig till flerspråkiga barn 0-6
år och deras föräldrar genom sagostunder, kreativa aktiviteter etc. (Ibid.).

3.2.3 Familjen på biblioteket
Det svenska barnbiblioteket är en del av folkbiblioteket och vänder sig därför 
också till allmänheten, utan åtskillnad när det gäller kön, klass, genus, etnicitet 
eller annan tillhörighet som kan användas som grund för diskriminering 
(Rydsjö & Elf, 2007).

Verksamheten på barnavdelningen anpassas och utformas med stöd i de 
riktlinjer som anges i bibliotekslagen (SFS 2013:801) och de lokala 
biblioteksplanerna. Verksamheten påverkas även av sådant som bibliotekets 
geografiska läge, politisk styrning, besöksunderlag etc. (Sandin, 2011).

Skillnaden mellan barnavdelningen eller barnbiblioteket och ungdoms- eller 
vuxenavdelningen är främst innehållsmässig. På barnavdelningen återfinns 
medier riktade till en yngre publik. Verksamheten är anpassad efter 
målgruppen och möblering, skyltning etc. är planerad utifrån ett barnperspektiv
(Rydsjö & Elf, 2007).
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Rydsjö och Elf (2007) lyfter barnbibliotekets arbete med andra institutioner 
utanför biblioteket, såsom förskolor, öppna förskolan och BVC. Det kan 
handla om uppsökande verksamhet där bibliotekarier exempelvis besöker 
förskolor eller öppen förskola för att delta i föräldramöten och informera om 
högläsning och barnböcker, eller deltar i verksamhet med barnen. Detta 
samarbete kan även  yttra sig i så kallade BVC-träffar, där nyblivna föräldrar 
bjuds in till biblioteket för att ta del av information om språkinlärning, bokprat 
och samtal med bibliotekarie och personal från BVC, Det delas även ofta ut en 
gåvobok till de föräldrar som inte fått denna tilldelad på BVC (Ibid.).

Att samarbeta med öppna förskolan har bland annat inneburit en möjlighet för 
biblioteket att delta i arbetet med att hjälpa invandrare med 
integreringsprocessen. Att mötas tillsammans med sina barn i den öppna 
förskolan kan upplevas som en relativt kravlös miljö eftersom verksamheten 
sker på deltagarnas villkor, Att en bibliotekarie kan komma till den öppna 
förskolan, istället för att ta med barnverksamheten till biblioteket ses som 
mycket positivt (Rydsjö & Elf, 2007).

Det finns många olika sätt för barnbibliotek att arrangera sin verksamhet, och 
fokus kan ligga på många olika nivåer. I exempelvis Australien har litteracitet 
varit en viktig fråga som fått extra stort utrymme. Bland 
biblioteksverksamheter riktade till barnfamiljer har en i Australien arbetat med 
ett litteracitetsprojekt kallat Better beginnings där syftet är att ge barn 
möjlighet till ökade möten med litteratur, främst genom sina vårdnadshavare. 
Precis som vi här i Sverige arbetar för att öka högläsningsfrekvensen. Projektet
utgår från barnbiblioteken och folkbiblioteken samt olika samarbetspartners 
såsom skolor och andra samhällsinstitutioner (Barratt-Pugh, Anderson & 
North, 2013).
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4. Metod

Uppsatsens studie bygger på empiri insamlad medelst semistrukturerade 
intervjuer och platsobservationer. I följande kapitel presenteras teoretiska 
utgångs-punkter för insamling, och analys av data.  Här kommer även studiens 
etiska ställningstaganden att redogöras för.

4.1 Urval

Då studien till en början var tänkt att fokusera på en enskild kommun var första
steget i urvalsprocessen att kontakta samtliga nio folkbibliotek och närbibliotek
(här benämnda enheter) i den aktuella kommunen (jfr. Jacobsen, 2012). Detta 
ledde till en positiv respons från 22.1% av de kontaktade enheterna. Kontakt 
söktes med fokus på barnbibliotekarier (här benämnda respondenter) som även
hade ansvar för föräldrahyllor (jfr. Jacobsen, 2012).

Då det visade sig vara svårt att hitta respondenter började en tanke på att 
utvidga studien till att omfatta ett större område att ta form. Kontakt söktes 
därför med bibliotekarier vid enheter i övriga kommuner i det valda området, 
återigen med fokus på barnbibliotek och föräldrahyllor.

Efter att kontakt tagits med övriga enheter i det valda geografiska området blev
ytterligare tre enheter aktuella för studien. Genom ett bortfall på 20 %  då 
tillfrågade enheter av olika anledningar valt att inte delta, har inget urval gjorts 
utan samtliga respondenter och enheter som valt att delta har använts i 
undersökningen. Slutligen blev det fem enheter som deltog i min studie, varav 
en enhet deltog med två respondenter. Dessa fem enheter är spridda på fyra 
kommuner i sydvästra Sverige.

4.1.1 Enheterna
De enheter som deltar i studien är i många avseenden likartade, men skiljer sig 
även åt i andra. För att garantera anonymitet har varje enhet tilldelats ett fiktivt 
namn, Mymlan, Hemulen, Homsan, Mumrik och Dronten. Mymlans och 
Hemulens bibliotek är närbibliotek till skillnad från övriga enheter som är 
stadsbibliotek. Båda dessa enheter har även ett skolbiblioteksuppdrag. Detta 
gäller framför allt Hemulens bibliotek, som är ett integrerat folk- och 
skolbibliotek. Mymlans bibliotek är beläget i ett mångkulturellt förortsområde, 
vars låntagare övervägande har ett annat modersmål än svenska. Hemulens 
bibliotek ligger nära ett asylboende, i ett förortsområde med jämn fördelning 
mellan de som har svenska som första respektive andraspråk. Övriga enheter 
återfinns centralt i mindre eller medelstora sydsvenska städer.  
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4.2 Litet-N-studie

Föreliggande studie är en så kallad litet-N-studie, small- number-study, vilket 
innebär att den fokuserar på ett begränsat antal enheter i syfte att undersöka hur
familjebegreppet konstrueras på respektive barnavdelning. Även om små-N-
studier har mycket gemensamt med fallstudier så skiljer de sig även åt på en, 
för just den här studien avgörande punkt. Litet-N-studien, till skillnad från 
fallstudien fokuserar på fenomenet före det specifika fallet, men gränsen 
mellan de båda är som nämnt diffus. (Jacobsen 2012) I aktuell studie har 
samtliga enheter gemensamt att de är bibliotek, men de geografiska och 
demografiska förutsättningarna skiljer dem åt. Detsamma gäller de sex 
respondenter som deltar i studien. De är i huvudsak knutna till enskilda 
enheter, men kan även vara delaktiga i verksamheter på flera av de studerade 
enheterna. Detta får dock ingen direkt betydelse för min studie då den 
geografiska placeringen i sig är ovidkommande.

4.3 Semistrukturerade intervjuer

Syftet med föreliggande uppsats är att studera hur familjebegreppet konstrueras
på bibliotek i ett område i södra Sverige. För att kunna få en uppfattning om 
hur bibliotekarier i området ser på begreppet familj och hur de förhåller sig till 
olika aspekter av det i sitt arbete har jag valt att arbeta med semistrukturerade 
intervjuer som huvudsaklig empirisk metod.  

Semistrukturerade intervjuer skiljer sig från strukturerade intervjuer på flera 
sätt. Framförallt genom att de är friare i sitt förhållningssätt till den på förhand 
utarbetade intervjuguiden (Bryman, 2011). Vid en semistrukturerad intervju 
kan forskaren förhålla sig relativt fritt till intervjuguiden, för att fånga upp 
eventuella nya trådar som framkommer under intervjuns gång. Detta gör den 
semistrukturerade intervjun mer flexibel till sin natur, vilket också gör det 
möjligt att fånga upp respondentens personliga åsikter och tankar på ett djupare
plan än vid en strukturerad intervju (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014).

Intervjuguiden som använts återfinns i bilaga 2-3. Beroende på huruvida 
intervjun behandlat föräldrahylla eller barnavdelningens aktivitetsutbud har två
olika intervjuguider använts.

Under samtliga intervjuer har hbtq-frågan varit frånvarande i respondenternas 
svar. Jag har därför valt att ta upp den som en oförberedd fråga i slutet på varje
intervju. Detta för att se hur respondenterna ställer sig till ämnet, och för att få 
en referenspunkt att förhålla mig till när det gäller deras tidigare svar. Frågan 
finns redovisad som bonusfråga längst ned i respektive intervjuguide.

Samtliga intervjuer har genomförts på respondenternas respektive arbetsplats, 
enskilt och med smartvoice recorder mobilapplikation som 
inspelningsapparatur.

Transkribering av intervjuerna har genomförts i sin helhet, varpå  en analys av 
innehållet gjorts. Denna har genomförts med stöd i ett queerteoretiskt och 
intersektionellt perspektiv för att se hur familjebegreppet konstrueras utifrån 
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respondenternas utsagor angående familjerelaterat innehåll såsom aktiviteter 
och föräldrahyllor. Analysen baseras på ett tematisk analytiskt 
tillvägagångssätt samt tidigare presenterade teorier (Bryman, 2011; Graneheim
& Lundman, 2004).

Transkriberingarna av de inspelade filerna har anonymiserats för att inte kunna
härledas till respektive respondent. I föreliggande uppsats anges fingerade 
namn på de enheter som tagit del i intervjuer och observationer.  
Respondenterna kallas i uppsatsen för A, B, C, D, E respektive F. Samtliga 
intervjuer har genomförts under tiden 22 mars till 19 april 2016. Nedan 
kommer respondenterna enbart refereras till som ”Bibliotekarie A”, 
”Bibliotekarie B” etc. för att säkerställa att anonymitet bibehålls. I analysen 
presenteras citat ur intervjuerna, med upprepningar, hummande etc. borttagna 
för att underlätta för läsaren. I huvudsak är dock samtliga citat ordagrant 
återgivna för att fånga upp respondenternas olika åsikter och 
ställningstaganden utan att av misstag förvanska någon information.

4.4 Observationer

 Observationer av de studerade enheternas barnavdelningar har utförts för att 
kartlägga i första hand placering av bilderböcker, men även enheternas fysiska 
miljö, skyltning och medieutbud vid tiden för observationerna. 

Barnavdelningarna på de deltagande enheterna har studerats dels utifrån 
möblering och utformningav den fysiska miljön, dels utifrån ett 
observationsschema för innevarande medier för att se hur de presenterar 
begreppet familj på barnavdelningen. Fokus i observationsschemat har främst 
legat på skyltning, men även innehållet i hyllorna vid tiden för observationerna
har uppmärksammats (bilaga 4). Hänsyn har tagits till att det inte är ett 
representativt utbud som uppvisats, utan ett urval av de medier som funnits på 
enheten vid tillfället för observationerna. Observationerna har genomförts 
medelst en studie av de medier som skyltats utifrån hur bilderna porträtterar de 
kategorier som nämns i bilaga 4. Exempelvis föräldrar med västerländskt 
utseende, individer med funktionsnedsättning, hbtq-relationer etc. Under 
observationerna har även den fysiska miljön beaktats. Hur enheterna valt att 
placera olika typer av medier i förhållande till varandra och om det är någon 
grupp eller någon typ av medier som ges särskilt utrymme. Denna del av 
observation är genomförd utan observationsschema, då det inte var möjligt att 
generalisera frågeställningar i förväg som skulle vara applicerbara på samtliga 
enheter. Här har jag istället valt att göra övergripande fältanteckningar samt 
dokumenterat respektive enhet med hjälp av rörlig bild och stillbild för att 
kunna gå tillbaka och analysera materialet.
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4.5 Analysverkyg

För att på ett relevant och reliabelt sätt tolka insamlad data har en analys 
baserad på queerteori och intersektionalitet använts. Analysmetoden bygger på 
vad Bryman (2011) kallar tematisk analys. Detta innebär att jag i första hand 
utgår från den tematiska analysen som ram för mitt analysarbete med 
användandet av teman för att strukturera den insamlade empirin. Dessa teman 
är framtagna med hjälp av valda teorier, i vilka jag valt att fokusera på genus 
kön och etnicitet då det är dessa faktorer som är av störst intresse för 
föreliggande studie och utifrån den empiri som ligger till grund för analysen.

4.5.1 Tematisk analys
Bryman (2011) beskriver tematisk analys som en av de vanligaste 
analysformerna inom kvalitativ forskning.  Denna metod har inte en tydlig 
bakgrund, och inte heller en tydlig eller enhetlig form, vilket kan göra metoden
något diffus och svårdefinierbar. Metoden har dock sökandet efter teman i det 
empiriska materialet gemensamt med bland annat diskursanalys, grounded 
theory och narrativ analys. Huvuddragen för arbete med tematisk analys är, 
enligt Bryman att skapa en matris eller mall i vilken de valda temana 
presenteras tillsammans med rutor för antalet respondenter alternativt enheter. 
(fig. 1.)

I föreliggande uppsats har en matris skapats utifrån teman framtagna med stöd 
i intersektionalitet och queerteori. De teman som används i matrisen är 
heteronorm, norm, normalitet och etnicitet. Vid genomgång av empirin 
används sedan matrisen för att strukturera upp och urskilja mönster i materialet
utifrån de valda temana. (jfr. Bryman, 2011; Zhang & Wildemuth, 2009)
Det empiriska materialet läses noggrant upprepade gånger och vid genom-
läsningarna plockas citat ut och placeras i lämplig kolumn samt förses med 
sidhänvisning för att lätt kunna återfinnas i sitt sammanhang (jfr Bryman, 
2011).  vid de tillfällen då citat har passat in i mer än en kolumn, exempelvis 
både i heteronorm och etnicitet har de skrivits in i båda dessa kolumner. Under 
analysen har dessa citat sedan behandlats i samtliga av de teman de berört. 
Eftersom studien bygger på ett intersektionellt perspektiv blir detta högst 
aktuellt då inte exempelvis heteronormen behöver vara åtskild från etnicitet. 

Nedan visas hur matrisen använts, med hjälp av citatexempel ut texten (fig.1).  
Citaten är något förkortade. Detta för att de skulle rymmas i matrisen i den 
något förenklade form som presenteras här. Den egentliga matrisen är tänkt att 
användas med bredare sidmarginaler i textdokumentet för att på så sätt få mer 
utrymme för varje kolumn. En tom matris återfinns i bilaga  med mer korrekta 
proportioner.
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Respon-
dent

Heteronorm Normalitet Norm Etnicitet

Bibliote-
karie A

….Vi  skulle  be-
höva  någon  som
gör  andra  pyss-
elsaker,  sånt  som
även  killar  gillar,
eller tycker är häf-
tigt eller så. (Bib-
liotekarie  A,  My-
mlans bibliotek)

Bibliote-
karie B

….Sen har vi ibland
valt  att  sätta  de
bilderböckerna  som
är  specifikt  med två
av  samma  kön,  har
vi  satt  kanske hellre
i  bilderbokstrågen
för  att  den  ska  inte
vara  speciell,  utan
den ska  gå att låna,
…. (Bibliotekarie B,
Mymlans bibliotek)

Bibliote-
karie C

Man kan väl säga
att  på  babyming-
let  så  är  det,  det
är  en  svenskfödd
medelklass....
Väldigt  sällan  vi
har någon som är
nyanländ  eller
inte  ens  som har
svenska som mo-
dersmål....  (Bi-
bliotekarie  C,
Homsans
bibliotek)

Fig.1 Matris för att kategorisera citat vid genomgång av transkriberade intervjuer med hjälp
av tematisk analys.
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4.5.2  Analysens mekanismer
De begrepp jag utgått från i analysen har varit norm, normalitet, 
heteronormativitet,  och etnicitet. Dessa begrepp har sedan använts som 
riktlinjer vid analyser av transkriberingar och fältanteckningar. Detta har 
resulterat i tre teman: Svenskhet som norm, Bibliotek och föräldraskap och En 
heterosexuell barnavdelning. Dessa tre teman presenterar var för sig en del av 
det empiriska material som ligger till grund för undersökningen, men även 
jämförelser mellan de olika temana förekommer då det inte är några vattentäta 
skott dem emellan. (jfr. Bryman, 2011; Hjerm, 2014; Jacobsen, 2012; Zhang &
Wildemuth, 2009)

I studien av insamlad data  har även avsaknad av data uppmärksammats, sådant
som inte nämnts, eller sådant som inte gjorts. Detta, att röra sig mellan dels den
objektiva återgivningen av respondenternas utsagor eller observationernas 
resultat och subjektivt analysera det som sägs mellan raderna nämns bland 
annat av Carlsson (1991) och Spencer, Richie och O´Conner (2003). Det är 
dock av största vikt att som forskare vara medveten om den egna värdegrunden
och de egna subjektiva bevekelsegrunderna för att undvika att dessa tar över i 
alltför stor utsträckning (Bryman, 2011).

I analysen av vad som sägs eller observeras och vad som upplevs som 
underförstått i uteslutna ord, tonläge placering av medier i lokalen, blir 
queerteorin och det intersektionella perspektivet värdefulla verktyg. Genom att
se till vilka ord som väljs eller väljs bort kan normer synliggöras på ett sätt som
inte varit möjligt om jag som forskare endast fokuserat på innehållet i vad som 
sagts. (jfr Ambjörnsson, 2004; Rosenberg, 2006; Crenshaw, 2003).

4.6 Etiska ställningstaganden

När det handlar om intervjuer är tystnadsplikt av största vikt, liksom 
konfidentialitet (Trost, 2010 s.61-64). Inför samtliga intervjuer, som 
genomförts muntligt, samt spelats in, har respondenten informerats om 
studiens syfte och innehåll. Samtliga respondenter har undertecknat en 
medgivandeblankett, vilken förvaras inlåst tillsammans med det inspelade 
materialet. Även om lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460) inte gäller för studier på högskolenivå har jag ändå valt att 
använda mig av medgivandeblanketter för att försäkra mig om en trygg och 
säker hantering av respondenternas integritet.

Inför varje intervjutillfälle har respondenterna erbjudits möjlighet att ta del av 
intervjuguiden i förväg för att se vilka frågor som kommer ställas och få en 
möjlighet att förbereda sig. Ingen av de deltagande respondenterna har valt att 
läsa intervjuguiden före genomförandet av sin intervju. Därmed har frågan om 
hbtq-aspekten, som lades till som bonusfråga, blivit en naturlig del av 
intervjuguiden. Den har inte varit mer oförberedd än övriga frågor och därför 
inte heller  genom överraskningsmoment riskerat att leda till missvisande svar 
eller obehag för respondenterna. Denna öppenhet är av största vikt då det är 
respondenternas egna, ofta spontana, tankar och synsätt som är av intresse och 
inte att på något sätt lura fram något dold sanning.
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Samtliga respondenter har vid intervjutillfället erbjudits möjligheten att få ta 
del av transkriptioner och färdigt material om så önskats. Det är dock ingen av 
de deltagande respondenterna som önskat ta del av transkriberingarna före 
analysarbetet.

Min egen uppfattning är att ingen individ är fri från värderingar utan är 
subjektiv i sin bedömning av omvärlden, vilket även får inverkan på hur jag 
behandlat den empiri som föreliggande studie resulterat i. Mitt mål har varit att
göra en så rättvis bedömning som möjligt, men då min utgångspunkt är 
queerfeministisk påverkar detta mitt resultat. Både Alvehus (2013), Bryman 
(2011) och Wolanik Boström & Öhlander (2012) lyfter vikten av att som 
forskare vara medveten om den egna värdegrunden och hur den blir ett filter 
genom vilken varje forskares resultat silas liksom samhällsklimat och rådande 
paradigm. Det är svårt som forskare att se hur de egna värderingarna och den 
egna världsbilden påverkar en studie, men när jag studerar mitt material 
upplever jag att om inte genus, jämställdhetsfrågor och intersektionalitet varit 
något jag studerat och intresserat mig för skulle jag möjligen inte se samma 
saker i de intervjuer och observationer som jag gör nu. Min förförståelse 
påverkar min syn på mitt material, både  hur jag väljer att fråga och hur jag 
väljer att söka och tolka svaren jag får. Med en annan kunskapsbakgrund hade 
jag högst  troligt ställt andra frågor. Om jag hade ställt samma frågor hade jag 
med all säkerhet tolkat svaren på ett annat sätt, baserat på de förkunskaper jag 
då hade haft. Kanske hade jag inte valt att fokusera så mycket på etnicitet utan 
mer på kön eller hbtq-aspekten. Det hade i sin tur lett till en helt annan typ av 
resultat men med samma frågeställning. I en kvalitativ undersökning av det 
slag som presenteras här är inte syftet att presentera ett slutgiltigt mätbart 
resultat som är applicerbart på andra enheter än de studerade, vilket nämns 
tidigare. Det är däremot viktigt att som forskare vara noga med validitet varför 
samtliga steg i studien återges för att nå så hög transparens som möjligt utan att
äventyra sekretessen för studiens respondenter.

2 5. Resultat och Analys

Nedan presenteras undersökningens resultat och analys. Denna är indelad i 
rubriker baserade på det resultat som analysen lett fram till. Under varje rubrik 
presenteras data och analys tillsammans för att ge en sammanhängande bild av 
det resultat som framkommit.

5.1 Hur jag gått tillväga

I resultat och analys presenteras och bearbetas empiriskt material från 
intervjuer samt observationer. Jag har valt att inte presentera fotografiskt 
material från observationerna då detta skulle ha en negativ inverkan på 
enheternas anonymitet. Enheterna anges endast med de tidigare nämnda fiktiva
namn de tilldelats.
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I presentation av intervjumaterialet har jag uppmärksammat dels det som 
respondenterna säger, dels det de inte säger, det som utelämnas som ett 
självklart förgivettagande. Genom att uppmärksamma vad som omtalas och 
vad som utelämnas blir normer synliga. Det finns inget skäl att benämna det 
självklara, men att uppmärksamma det som sticker ut.  Genom att 
uppmärksamma det avvikande talar vi samtidigt om vad som inte är avvikande 
och där ringas normen in. (jfr Ambjörnsson, 2004; Rosenberg, 2011). Tilläggas
bör att min studie är av kvalitativ art och inte på något sätt gör anspråk på att 
vara applicerbar på andra enheter än just de studerade.

5.2 Svenskheten som norm

Under denna rubrik är normskapande kring etnicitet och familj i fokus. Nedan 
presenteras min insamlade empiri utifrån vilken jag gör en analys av huruvida 
det finns en skillnad i bemötande och syn på familjer kopplat till etnicitet, och 
om familjer ges samma utrymme, och på lika villkor med hänsyn till denna 
faktor.

Samtliga studerade enheter har media för barn på olika språk utöver svenska. 
Dessa är dock på några av enheterna placerade avskilt från övriga böcker för 
respektive målgrupp. Bilderböcker på svenska står till exempel inte 
tillsammans med bilderböcker på turkiska eller engelska. Detsamma gäller för 
böcker riktade till mellanåldern. De har placerats lite avsides tillsammans, 
dock uppdelade efter ålder och språk. (Observation 15 april, 2016-21 april. 
2016) På Homsans bibliotek har böcker på utländska språk för barn och unga 
vuxna placerats i ungdomsavdelningen. Därmed blir bilderböcker på andra 
språk än svenska avskilda från småbarnsavdelningen med bokhyllor som delar 
avdelningen i två delar, en för de yngre och en för de äldre barnen. Det innebär
att de barn som vill låna bilderböcker på andra språk än svenska får gå över till
de äldre barnens avdelning (observation 23 mars 2016). Även Drontens 
bibliotek har en tydlig separation mellan barnböcker på svenska och 
barnböcker på andra språk (observation 14 april 2016).

Enheter som på olika sätt låtit utländsk barnlitteratur vara en del av det övriga 
utbudet har varit Mymlans och Mumriks bibliotek, där de böcker som varit 
skrivna på andra språk haft en naturlig del i bibliotekets barnavdelning 
(observation 31 mars, 7 april, 19 april 2016 ). Placering och utformning av 
barnavdelningarna har inte tagit något större utrymme i intervjuerna och just 
placeringen av utländsk skönlitteratur för unga har inte berörts alls, varför 
respondenternas tankar kring placeringen av de här böckerna inte anges i 
undersökningen.

I samtliga intervjuer nämns nyanlända, besökare med annat modersmål än 
svenska, eller asylsökande, som en homogen besöksgrupp i behov av särskilt 
stöd och engagemang. Övervägande del av de studerade biblioteken anger att 
de har någon typ av verksamhet riktad mot denna besöksgrupp och 
uppmärksammar samtidigt gruppen som svår att aktivera i bibliotekets 
program. Undantaget är Mymlans bibliotek, vilket ligger i ett mångkulturellt 
område.
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Samtliga respondenter tar som tidigare nämnt upp invandrare, med fokus på 
nyanlända. Dels omtalas de som en familjegrupp som är svår att nå ut till, dels 
som ett projekt, där det ligger i bibliotekets intresse att nå ut till denna grupp, 
även om gensvaret upplevs svagt.

… man kan väl säga att på babyminglet så är det, det är en
svenskfödd medelklass kan man säga. Väldigt sällan vi har
någon som är nyanländ eller inte ens som har svenska som
modersmål. Det händer men det är inte ofta. (Bibliotekarie
C, Homsans bibliotek)

Denna typ av reflektion eller upplevelse återges i flertalet av respondenternas 
svar på frågan om huruvida någon grupp är svårare att nå ut till. Just besökare 
som av respondenterna placeras i kategorierna familj och icke-västerländsk 
upplevs som mindre benägna att delta i bibliotekets verksamheter.

… jag upplever ju just att de som kommer från andra länder,
att vi har inte så många som kommer, det är ju en och annan
sådär, och sen är det ju,  jag har ju ingen statistik heller på
hur många, familjer som bor här så, men, det är väl det man
har känt,  men jag vet att det är likadant i …. där är det ju
ännu mer mångkulturellt än vad det är här. (Bibliotekarie D,
Hemulens bibliotek)

Flera olika projekt och aktiviteter har genomförts, pågår eller planeras med 
fokus på språk och integration riktat mot nyanlända familjer på flera av de 
studerade biblioteken. Inte sällan med hjälp av andra organisationer eller 
språkkunniga.

… nu ska vi faktisk börja med ett litet integrationsprojekt
också. Det  finns en öppen förskola på ett  område här i
stan där det är många nyanlända, och många, nyligen an-
lända om man säger så, och de vill gärna samarbeta med
oss, så vi, blir ju jätteglada. Så nu ska vi ha en, en tjej som
är från Syrien, som kan tolka… (Bibliotekarie C, Hom-
sans bibliotek).

Ja, vi har ju sagoläsning på andra språk. När min kollega
läser på svenska, och så är det en som läser på arabiska
och en som läser på serbiska, och albanska. Då läser de
samma saga. Varje vecka. Så är det olika språk varje tors-
dag …. ibland går de till en förskola där det finns många
barn, som pratar albanska säger vi, om det finns väldigt
många barn som pratar albanska, så går de dit, och läser
där, då får även andra förskolor komma dit och vara med
på detta.  (Bibliotekarie A, Mymlans bibliotek)

Homsans bibliotek genomförde under några år ett bokbussprojekt riktat mot 
familjer med annat modersmål, där en buss med böcker, personal och 
aktiviteter åkte runt till både förskolor och familjer och ordnade med pyssel, 
språkträning och bokprat på dag- och kvällstid. Detta projekt har tillsammans 
med ytterligare ett projekt riktat mot flerspråkiga barn fokuserat på 
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språkstimulering och att visa vägen till biblioteket. Bibliotekarie C uttrycker 
dock att en inte sett den effekt som önskats i besöksstatistiken.

Så det har jobbats mycket i […] kring de här grupperna och ändå så får vi
inte hit dem .... men det är, ja .… och det märker man också på de recep-
ten man får från logopeden, att det är svårt med språket å, å det är verkli-
gen inte bara barn som har annat modersmål än svenska men det är klart
att det är ju också ett problem (Bibliotekarie C, Homsans bibliotek).

Den enhet som sticker ut från mängden är Mymlans bibliotek, som ligger i ett 
mångkulturellt område. Även om respondenterna även här nämner nyanlända, 
så är det romer som de anser vara svårast att nå ut till.

De det är svårast att nå är romerna, om man nu ska peka ut nån folkgrupp
då men det är tyvärr så. Har, vi har försökt, vi har köpt in jättemycket
böcker på romani, på olika dialekter, försökt att prata med vissa av de
som kommer hit, att det finns böcker på romani, men det är svårt alltså,
det är jättesvårt. (Bibliotekarie A, Mymlans bibliotek)

Bortsett från respondenten på Mymlans bibliotek som tar upp romerna, så 
benämns besökare från andra länder inte efter nationalitet i första hand utan 
som nyanlända,  invandrare eller flyktingar. Flera respondenter är överens om 
att barn har olika uppfostran beroende på nationalitet, men gör då inte 
distinktion mellan exempelvis syrier och albaner utan i första hand mellan 
svenskar och icke-svenskar. Detta framkommer framför allt i samtal kring 
huruvida föräldrar ser olika på sitt ansvar för sina barn i en biblioteksmiljö, 
detta kommer att utvecklas mer utförligt under 5.3 bibliotek och föräldraskap.

5.2.1 Analys av svenskheten som norm
I de genomförda intervjuerna manifesteras flera normer kopplade till synen på 
flerspråkiga biblioteksbesökare.

Den bild som återkommer hos respondenterna av individer som är födda i ett 
annat land än Sverige är att de, till skillnad från de som är födda i Sverige, är 
svåra att locka till bibliotekets aktiviteter. Detta motsägs dock av att även 
etniskt svenska män är svåra att locka till familjeaktiviteter, vilket kommer att 
tas upp under 5.3. Under intervjuerna har framkommit att flera av 
respondenterna upplever utrikesfödda som en besöksgrupp som svår att nå ut 
till. Flera respondenter menar att de inte deltar i bibliotekens verksamhet och 
har en låg besöksfrekvens. Samtidigt genomförs olika riktade projekt och 
aktiviteter med fokus på besökare med annat modersmål än svenska, vilka 
riktar sig i första hand till denna grupp, vilket ger en något ambivalent bild. 
Sammantaget kan sägas att besökare med annat modersmål än svenska ses av 
respondenterna  som en homogen grupp, med etnicitet som gemensam 
nämnare. Detta beskriver Wikström (2009) och Fanon (1997) som 
andrafiering, eller som ett sätt att bekräfta sin egen svenskhet gentemot en 
avvikelse. Det behöver dock inte betyda att respondenterna ser med oblida 
ögon på besökare med annat modersmål. Däremot särskiljer en på gruppen 
utrikesfödda och gruppen svenskar. Detta särskiljande tydliggörs inte minst i 
hur respondenterna talar om nyanlända respektive svenska besökare. När 
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majoriteten av respondenterna talar om nyanlända eller besökare med annat 
modersmål bifogar de just begreppen nyanländ eller invandrare till begreppet 
besökare, ”det är sällan det är föräldrar med annat modersmål, alltså som är... 
invandrare som är på föräldraträffarna” (Bibliotekarie F, Mumriks bibliotek). 
Men när de talar om svenska besökare talar de oftast enbart om besökare 
”….från 7 år å uppåt kanske. men jag menar, föräldrar kommer väl oftast när 
de har nån fråga eller nånting.” (Bibliotekarie F, Mumriks bibliotek).

Det enda bibliotek som skiljer sig från mängden är Mymlan, här drar jag själv 
slutsatsen att det beror på att majoriteten av besökarna här är utrikesfödda, 
vilket gör att de är norm.

Detta ger en bild av att svensktalande och svenskfödd är normen på övriga 
besökta enheter. Butler (2007) definierar normbegreppet som en dikotomi där 
motsatser bekräftar varandra. Genom att definiera att de nyanlända inte är 
svenskar bekräftas också att de inte ingår i normen utan är icke-norm. De blir 
”de andra”. Med denna, kanske omedvetna, andrafiering skapas en identitet 
som även kan ha påverkan på synen på familjen och hur barn ser på den egna 
familjen och sig själva.

Den presenterade empirin kan även, utifrån Butler (2007) och Roman och 
Petterson (2011), tolkas som en norm för hur bibliotekarier förväntas förhålla 
sig till besökare med annat modersmål. Både Butler och Roman och Peterson 
talar om normer som något som kräver motpoler. Exempelvis krävs svenskhet 
för att skapa icke-svenskhet och vice-versa. I bibliotekskontexten har 
bibliotekarien rollen som kunskapsförmedlare (Rydsjö & Elf, 2007), vilket kan
skapa en ojämlikhet i mötet mellan besökare och bibliotekarie. respondenterna 
uppvisar en bild av att de ser besökare med annat modersmål än svenska som 
ett ”projekt” som ska integreras. Istället för att tala om språk i samband med 
familjeaktiviteter på barnavdelningen läggs fokus på familjer med annat 
modersmål. Gruppen nyanlända isoleras och problematiseras som svår att nå ut
till, svår att få till bibliotekets aktiviteter. Respondenterna beskriver nyanlända 
som lågfrekventa deltagare vid aktiviteter, och  på biblioteken över lag.

Att fokus läggs på etnicitet istället för individ får konsekvenser ur ett 
intersektionellt perspektiv (Crenshaw, 2003). Genom att generalisera gruppen 
nyanlända och endast utifrån den gemensamma nämnaren ”nyanländ” skapa en
förväntat homogen grupp, som egentligen är heterogen, precis som gruppen 
”män 18-25 år” eller gruppen ”kommunanställda” där de som räknas in inte 
behöver ha mycket mer gemensamt än att de inte är födda i Sverige. Den yttre 
bild som skapas av gruppen påverkar den inre synen, vilket kan påverka 
barnens upplevelse och syn på den egna och andra individers roller. Detta 
påverkar uppfattningen av den egna familjen och huruvida en är likvärdig eller 
underställd (jfr Butler, 2007, Bäck-Wiklund & Johansson. 2012, Rosenberg, 
2011)

De individer som besöker biblioteksverksamheten, och som 
biblioteksverksamheten försöker attrahera är inte underordnade sin 
grupptillhörighet. Det är lätt att fastna i att  ”besökare med invandrarbakgrund”
inte vill komma till biblioteket. Utifrån den bilden skapas ett behov eller en 
önskan att få gruppen nyanlända att öka sin besöksfrekvens. Men utifrån ett 
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intersektionellt perspektiv behöver en då titta på vem det är som inte kommer, 
och varför. Vad har de för gemensamma nämnare och vad skiljer dem åt? (jfr 
Crenshaw, 2003; Hammarén & Johansson, 2009; Wikström, 2009)

Samtliga enheter anordnar, eller har anordnat, någon typ av riktad verksamhet 
för besökare med annat modersmål än svenska. På några av enheterna har 
speciella projekt genomförts med uppsökande verksamhet riktad till 
barnfamiljer och skickas ut till bostadsområdena istället för att nå besökare 
som, enligt respondenterna, inte vill komma till biblioteket. I de uttalanden 
som görs blir diskrepansen mellan svensk och icke svensk tydlig. Och 
skillnaden mellan norm och icke norm. Det tycks finnas en besvikelse hos 
respondenterna. Trots att de försöker, och erbjuder verksamhet så får de inget 
gehör för sina ansträngningar. ”[J]ag upplever ju just att de som kommer från 
andra länder, att vi har inte så många som kommer, det är ju en och annan 
sådär,” bibliotekarie D angående svårigheten att nå ut till nysvenskar. Denna 
uppgivenhet behöver dock inte enbart återfinnas i det här sammanhanget.

Hur biblioteken väljer att placera sina böcker kan också vara ett sätt att 
inkludera eller exkludera. Samtliga av de studerade enheterna har haft böcker 
för yngre barn på flera olika språk, men på hälften av enheterna har  dessa stått 
lite avsides från de övriga bilderböckerna, vilket signalerar att de är en 
anomali, en avvikelse i det homogent svenskspråkiga rummet. Även om barnet
inte gör en djupgående analys av böckernas placering i rummet, kan det bli en 
tydlig symbolik att behöva gå bort från de övriga för att hitta böcker på sitt 
eget språk, ett språk som inte är det gängse giltiga, ett språk som delas med 
familjen, men inte med allmänheten, och därmed inte är norm (jfr Butler, 2007,
Roman & Peterson, 2011)

Å ena sidan kan det rent logistisk finnas skäl att placera samtliga böcker på 
exempelvis grekiska, finska eller albanska på samma ställe. Den fysiska miljön
kan vara svår att påverka och då gäller det att göra det bästa av de möjligheter 
som står till buds. Å andra sidan är frågan om det är det bästa för låntagarna att
placera samtliga böcker för ålderspannet 0-18 år på en specifik plats, avskild 
från övriga böcker. I första hand bilderbokslåntagare kan uppleva sig som 
särbehandlade då de böcker som riktar sig till den egna målgruppen är placerad
avsides från övriga böcker i samma genre.

Samtidigt är böcker på svenska i majoritet på biblioteken då vi befinner oss i 
Sverige. Det är inget märkvärdigt, men behöver samtidigt inte heller betyda att 
böcker på andra språk ska få en undanskymd plats. Framför allt inte böcker 
som vänder sig till barn och unga.
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5.3 Bibliotek och  föräldraskap

Här ligger tyngdpunkten på vilka beteenden och normer som är förknippade 
med begreppen familj och bibliotek. När respondenterna diskuterade dessa frå-
gor talade de lite eller inte alls om flerspråkighet, vilket, utifrån det samman-
tagna intervjumaterialet har lett till slutsatsen att de syftar till svenskspråkiga 
besökare när inget annat sägs. Denna slutsats tas även upp under föregående 
rubrik.

Samtliga studerade enheter erbjuder olika typer av aktiviteter och verksamheter
för åldrarna 0-12 år. Respondenterna i min studie upplever det dock svårt att 
locka föräldrar till bibliotekets aktiviteter, i synnerhet fäder. Detta kan jämfö-
ras med föregående avsnitt som behandlade respondenternas reflektioner över 
att de upplevde det svårt att engagera nyanlända i bibliotekets aktiviteter.

Samtliga respondenter är överens om att det är övervägande kvinnor som kom-
mer till barnavdelningen med barn. Samtidigt uppger respondenterna att för-
äldrar med yngre barn överlag är svåra att engagera i bibliotekets verksamhet. 
Programverksamhet för små  barn är svårt att få besökare till, men spontanbe-
sökare med barn mellan 2-5 år är mer vanligt, även om de flesta respondenter 
uppger att de gärna hade sett fler, både män och kvinnor.

På Homsans bibliotek finns det planer för att utöka verksamheten i syfte att få 
fler besökare att delta i bibliotekets aktiviteter. Bibliotekarie C berättar att de 
planerar för ett språkmingel på barnavdelningen för att nyanlända kvinnor ska 
kunna delta med sina barn. Detta då det språkcafé som finns i dagsläget endast 
besöks av män, vilket respondenten tror kan bero på avsaknaden av möjlighet 
till barnpassning bland annat.  

 
Bibliotekarie F beskriver en stor skillnad mellan Mumriks bibliotek och hens 
tidigare arbetsplats. På Mumriks bibliotek är BVC-träffarna förlagda till dag-
tid, och det är i princip endast mammor som deltar, medan de på respondentens
tidigare arbetsplats var förlagda till kvällstid och då lockade både pappor och 
mammor. Hen menar att det nog handlar mycket om att det är mammorna som 
är hemma den första tiden och att det därför blir de som kommer på BVC-träf-
far och babymingel, en åsikt som delas av bibliotekarie C. Även på Homsans 
bibliotek har avsaknaden av fäder uppmärksammats och härletts till att det är 
mödrarna som i huvudsak är hemma under barnets första tid. Bibliotekarie C 
påpekar att de har sett en ökning av manliga deltagare i viss verksamhet det 
sista året, men att det kan bero på att de där har en manlig gruppledare.

På Mymlans bibliotek berättar de två respondenterna att det är vanligt att barn 
kommer utan målsman redan i låg ålder:

Det är svårt att få hit föräldrar. Jag tror att många föräldrar känner
att biblioteket är ett tryggt ställe, ofta vet föräldrarna vilka vi är
som jobbar här. ... och de vet om barnen går hit så vet de att de är
här. Och då känner de sig trygga med det. Och tycker inte att de
själva behöver vara med… (Bibliotekarie A, Mymlans bibliotek)

Att barn besöker biblioteket själva, utan målsman eller annan vuxen, nämns 
överhuvudtaget inte i övriga intervjuer. Detta tycks vara en företeelse som 
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bland de studerade enheterna enbart kan härledas till Mymlans bibliotek. Att 
barn kommer till biblioteket utan målsman är dock inget som respondenterna 
ser som ett problem i dagsläget.

Samtliga studerade enheter har haft en föräldrahylla på eller i anslutning till sin
barnavdelning. På föräldrahyllan har böcker och tidskrifter med anknytning till
föräldraskap, förlossning, barnuppfostran etc. samlats. Ett par bibliotek har 
även haft äppelhyllan i anslutning till sin föräldrahylla för att samla språksti-
mulering tillsammans med föräldraböckerna (observation 31 mars – 19 april 
2016).

…det här med viktiga ämnen, ... vi sätter bilderböcker som
handlar om familjesituationer, att du får ett syskon, eller att
någon dör i familjen, eller, att man har föräldrar av olika kön
kanske.  Sen har  vi  ibland valt  att  sätta de bilderböckerna
som är specifikt med två av samma kön, har vi satt kanske
hellre i bilderbokstrågen för att den ska inte vara speciell,
utan den ska  gå att låna, föräldrahyllan går ju att låna ändå,
men barnen går ju inte där själva och lånar utan det är ju i så
fall pedagoger, som går dit och nu är det ju bara vissa förfat-
tare i princip som skriver den sortens litteratur, så de hamnar
ju ändå i samma bilderbokstråg, så jag vet ju att jag inte be-
höver leta igenom allt. (Bibliotekarie B, Mymlans bibliotek)

Samtliga enheter har i första hand haft böcker om döden, 
krig/flykt/främlingskap och skilsmässa bland böcker riktade till barn under 
viktiga ämnen.  Föräldrar i fängelse, att vara adopterad och föräldrar med 
psykisk ohälsa har beretts plats på enstaka enheter, men tillhör undantagen. 
Bibliotekarie B på Mymlans bibliotek berättar att de ofta väljer att placera 
böcker som behandlar normavvikande ämnen bland de övriga bilderböckerna 
då de inte vill att de ska betraktas som annorlunda. Att leva med två pappor 
eller mammor ska inte vara annorlunda, att sitta i rullstol eller ha adhd ska inte 
vara annorlunda. Samtidigt placerar de vissa böcker på föräldrahyllan för att de
ska vara lättare att hitta för exempelvis pedagoger.

... bilderböcker, som tar upp... om man har adhd eller autism

....  du som förälder …. kan ju oftast läsa mellan raderna, att,
det är nåt som inte är helt vanligt med det här barnet, ... att
man gör ett ämne som kanske är, skiljer från  barnets egen
verklighet, till något som inte blir så konstigt. (Bibliotekarie
B, Mymlans bibliotek)

Detta sätt att skilja ut bilderböcker som tar upp viktiga ämne och placera dem 
på föräldrahyllan gör, enligt respondenten att de blir lättare för både personal 
och låntagare att hitta. Det är inte så stor efterfrågan på dem bland vanliga 
låntagare utan oftast handlar det om låntagare son är ute efter böcker i just det 
ämnet säger bibliotekarie B på på Mymlans bibliotek
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5.3.1 Analys av bibliotek och föräldraskap
Det talas om att fäder är svåra att engagera i barnverksamheten, och att det är 
mödrarna som deltar under den första tiden. Flera respondenter drar slutsatsen 
att orsaken är uppdelning av föräldraledighet där modern är hemma den första 
tiden. Denna slutsats pekar på en heterosexuell syn på familjen. Det finns inget
ifrågasättande av heteronormen, utan respondenterna tycks omedvetet 
förutsätta att en förälder ingår en i ett heterosexuellt par med biologiska barn. 
Detta märks som tidigare nämnt bland annat på att respondenter påtalat att 
mödrar kommer till biblioteket när barnen är små då det är mödrarna som är 
hemma under barnets första tid medan fäderna är hemma senare. Denna 
slutsats förutsätter ett heterosexuellt förhållande, vilket i sin tur påvisar att 
heterosexualitet är det förväntade (jfr Ambjörnsson, 2004; Butler, 2007).

Just bilden av uppdelningen av föräldraledighet och vilka roller föräldrar 
medvetet eller omedvetet väljer kan anses irrelevant i en bibliotekskontext. 
Men så länge det är en ensidig bild som presenteras blir även risken att den 
samhällsnorm som innefattar begreppet familj befästs i den nya generationen. 
(jfr Ambjörnsson, 2003; Butler, 2007; Rosenberg, 2011; Wenneberg, 2010)

Samtidigt som respondenterna anger att det är övervägande kvinnor som deltar 
i familjeaktiviteterna och då främst etniska svenskar, så är det rakt motsatt 
problematik i verksamheten med fokus på besökare med annat modersmål. På 
Homsans bibliotek har vuxenorienterad verksamhet i form av språkcafé 
anordnats där personalen uppmärksammat att enbart män valt att delta. Detta 
har lett till planer på att utöka verksamheten med ytterligare ett språkcafé, men 
på barnavdelningen.  Motiveringen har varit att detta ska få fler kvinnor att 
delta då de lättare kan vara med om de får ta med sig barnen. (Bibliotekarie C, 
Homsans bibliotek) Detta sätt att reflektera kring aktiviteten visar på hur synen
på kön och familj kan se ut, och förväntningarna på dessa. Men vad är det som 
säger att inte kvinnor kan gå på ett språkcafé på samma villkor som män? Här 
finns en, möjligen omedveten, normkonstruktion inbäddad i synen på genus 
och könsroller framför allt kopplat till familjer från Mellanöstern. Detta då 
språkcaféet i första hand vänder sig till nyanlända från denna del av världen. 
(jfr Fanon, 1997; Rosenberg, 2011)

Det blir något skevt att förutsätta att enbart för att möjligheten att låta barnen 
delta så kommer fler kvinnor att delta i ett språkcafé. Skulle samma 
tankegångar förekomma om det handlade om verksamhet riktade till alla 
biblioteksbesökare? Varför förväntas inte männens språkcafé bedrivas på 
barnavdelningen tillsammans med barnen så att kvinnorna kan ha sin 
verksamhet under lugnare former istället för att kompromissa med 
språkinlärning och barnpassning.

Samtidigt som det är är lätt att uppfatta intentionen med de separata 
språkcaféerna som fördomsfulla och könsstereotypa då det hänvisas till 
barnpassning som den stora orsaken till att kvinnor inte kommer, kan det ändå 
finnas orsaker till att det är enbart män som deltar i verksamheten i dagsläget, 
som skulle kunna kringgås genom att arrangera ytterligare ett språkcafé. 
Sharify-Funk, M. (2008) har studerat kvinnor och islam, och hur muslimska 
kvinnors situation i bland annat det offentliga rummet ser ut. Hon lyfter hur det
u ett kulturellt perspektiv påverkar kvinnor , som i delar av världen inte har 
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samma tillgång till den offentliga sfären, vilket många bär med sig även i nya 
miljöer.

Detta sätt att särskilja på verksamhet riktad till olika grupper kan samtidigt ha 
inverkan på hur respektive grupp upplever både den egna gruppen och den 
egna gruppen i förhållande till andra grupper. (Butler, 2007; Rosenberg, 2011)

När å andra sidan familjer med svensk bakgrund omtalas finns en mer 
jämställd syn, såsom att föräldrar jobbar eller delar upp föräldraledighet olika 
och därför inte deltar båda i aktiviteter i samma utsträckning. Det finns dock 
inget tal om hbtq-föräldrar eller regnbågsfamiljer i samband med någon av 
grupperna, se rubrik 5.4. Det är dock ingen som reflekterar kring huruvida 
barnets båda föräldrar är kvinnor eller möjligen ensamstående utan det 
förutsätts att det finns en man med i bilden.

Ett visst normativt mönster i respondenternas syn på föräldrar lyser igenom 
under intervjuerna. Mymlans bibliotek har en stor andel barn som kommer 
utan målsman och upplever att föräldrarna ser biblioteket som en trygg plats 
dit de kan låta barnen gå utan tillsyn. Detta bryter mot normen att vuxna bör ha
uppsyn över sina barn och följa med dem till platser som exempelvis 
biblioteket. Hela bostadsområdet tycks enligt respondenterna för Mymlans 
bibliotek följa i stort sett samma mönster. För biblioteksbesökarna skulle det 
kunna ses som norm att barnen redan i låg ålder går till biblioteket själva men 
för respondenterna är det ett normbrott. Personalen har fått anpassa sitt sätt att 
arbeta efter besökarnas sätt att vara, inte efter den norm som råder på andra 
ställen. Men normen finns ändå kvar att förhålla sig till. Detta är dock svårt att 
förhålla sig till med så knapphändig information och enbart respondenter från 
biblioteket och ingen ur besökskategorin som kan ge en mer nyanserad bild av 
situationen.

5.4 En heterosexuell barnavdelning

Under denna rubrik ligger fokus på hbtq och bibliotekets syn på genus och 
könsroller kopplade till familjebegreppet samt hur detta blir synligt i samband 
med intervjuer, aktiviteter och studier av barnavdelningar.

För att inte leda respondenterna har frågor om genus och hbtq inte ingått i min 
ursprungliga intervjuguide. Syftet var att se på vilket sätt respondenterna 
behandlade ämnet spontant. Dock uteblev i flertalet intervjuer ämnet helt och 
hållet vilket föranledde att jag införde en extra fråga för att på så sätt få en 
referenspunkt till det som framkommit tidigare i intervjuerna.

I intervjuguiden presenteras frågor om huruvida respondenterna upplever att 
specifika grupper är lättare eller svårare att nå ut till eller att specifika grupper 
mer eller mindre frekvent deltar i bibliotekets verksamhet. Syftet med dessa 
frågor var ursprungligen att kartlägga respondenternas syn på normavvikande 
besökare, men i stort sett samtliga respondenter fokuserade enbart på 
nyanlända besökare och besökare med annat modersmål än svenska, dock 
enbart migranter, aldrig turister från exempelvis Europa eller engelskspråkiga 
länder.
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Det har redan tidigare nämnts att respondenterna upplever fäder som svåra att 
engagera i familjeverksamheter, och att detta har getts förklaringen att det är 
modern som är hemma barnets första tid. På Homsans bibliotek har man 
försökt angripa problemet genom att anpassa sin verksamhet istället. 
Bibliotekarie C, på Homsans bibliotek berättar att de har en manlig ledare för 
babyminglet vilket hen upplever fått fler pappor att komma till aktiviteten.  ”vi 
vet ju inte om det beror just på att han, men jag tänker att, ibland kan det vara 
skönt kanske att det är en man också. Det är så mycket kvinnor i bebisvärlden 
och BVC och allt man går på, å så.” (Bibliotekarie C, Homsans bibliotek) Det 
har inte gjorts några riktade försök till gruppen mödrar på de studerade 
enheterna. Detta beror främst på att det varit huvudsakligen mödrar som 
kommit på aktiviteterna som anordnats för små barn såsom babyrytmik och 
babymingel på de studerade enheterna. På Homsans bibliotek har man dock 
märkt att när barnen blir något äldre har männen ökat bland de vuxna 
deltagarna

Sen kan det ju var så att flera av de barnen som började när
de var jättesmå, där har de delat på föräldraledigheten och så
ju, så har mamman börjat jobba då, då visste de att detta var
något bra, så då fortsatte pappan att gå hit med barnet. Så det
kan ju vara det också. Men man vet inte. (Bibliotekarie C,
Homsans bibliotek)

Det finns dock ingen statistik som fastslår huruvida det finns belägg för detta 
eller ej.

Då frågan om hbtq och genus ställdes visade det sig att Mumriks bibliotek har 
en tematiserad avdelning på sin barnavdelning där de har placerat ut 
bilderböcker i kategorier som familj, kroppen, känslor och genus. Bibliotekarie
F berättar hur hon blivit inspirerade av ett tidigare samarbete med en förskola 
och en biblioteksstuderande som skrev en uppsats om genus i biblioteksmiljö 
”... det handlar ju om starka flickor, eller som snickrar eller, pojkar som visar 
känslor, eller, eller, samkönade familjer...”  (Bibliotekarie F, Mumriks 
bibliotek)

Vid observation av denna tematiserade hylla visade den sig vid tillfället för 
observationen innehålla övervägande litteratur som överensstämmer med 
respondentens uttalande. Flickor med en maskulin framtoning och pojkar med 
en mer feminint kodad roll samt samkönade familjer eller förmänskligade djur 
och leksaker. Det är majoritet västerländska personer som före-kommer i 
böckerna kategoriserade under genustemat, bortsett från de som handlar om 
förmänskligade djur eller föremål. (Observation 19 april, 2016)

På Mymlans bibliotek talas det om familj som något naturligt variationsrikt. 
Bilderböcker med hbtq-tema placeras omväxlande bland övriga bilderböcker 
och i föräldrahyllan, under kategorin viktiga ämnen, för att underlätta för 
exempelvis pedagogisk personal att snabbt hitta vad de söker. ( Bibliotekarie 
B, Mymlans bibliotek)
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... ju mindre de är ju enklare är det att visa dem att så här ser
det ut hos andra familjer, om man inte har det så själv. Då  
tar de det mer som att jaa, så är det. Och sen så tänker de 
inte så mycket mer på det. de vet att det existerar men ... 
(Bibliotekarie B, Mymlans bibliotek)

Frågan om kön kom indirekt upp i intervjun med respondenten på Homsans 
bibliotek, då hen berättade hur de haft språkcafé på biblioteket, men att detta i 
huvudsak besökts av män, varför de planerar att utöka verksamheten med ett 
språkmingel i samarbete med en arabisktalande tolk, där även barn är 
välkomna. Tanken är att de båda verksamheterna ska pågå parallellt, men att 
fler kvinnor ska lockas att delta i verksamheten när möjlighet finns att ta med 
sig barnen.

Det är dock inte bara vuxna som respondenterna ser som svåra att nå. Även 
pojkar upplevs av merparten av respondenterna som svåra att locka till 
biblioteket, framför allt då barnen kommer upp i mellanåldern.  Ingen av de 
deltagande respondenterna kan svara på vad denna upplevda avoghet mot 
läsning och bibliotek bland pojkar beror på, men alla har någon tanke om att 
det handlar om avsaknad av läsande manliga förebilder, att läsande inte är 
”häftigt” eller ”manligt” eller att det helt enkelt blir utkonkurrerat av andra 
aktiviteter.

… så därför har vi försökt nu, ett par år... att få hit vad ska
man säg, killiga saker, vi var ute efter nån som kunde göra
nåt sånt här metallpyssel, men det lyckades inte, han slutade,
han som vi hade kontakt med. Så nu, jag vet inte. Vi skulle
behöva någon som gör andra pysselsaker, sånt som även kil-
lar gillar, eller tycker är häftigt eller så. ( Bibliotekarie A,
Mymlans bibliotek)

Samtidigt finns det de som bryter mot de gängse normerna. Bibliotekarie D 
berättar om en pojke som aktivt deltog i bibliotekets alla läsaktiviteter ända 
tills han var gammal nog att gå över till kommunens huvudbiblioteks 
verksamheter.

Synen på hbtq har varierat mellan de olika biblioteken. Hbtq på 
barnavdelningen har växlat mellan att vara ett tema bland andra teman till att 
vara en del av föräldrahyllan eller en självklar del av det övriga 
bilderbokssortimentet (observation 22 mars – 21 april 2016).

Vart hbtq-böcker ska placeras råder olika åsikter om, och likaså vad en hbtq-
bok är. På Mumriks bibliotek har man valt att placera böcker med 
genusinnehåll tillsammans under temarubriken genus, i sin temahylla där också
känslor, familj och kroppen återfinns. Under genus placeras böcker som tar 
upp problematik ur ett genusperspektiv, exempelvis samkönat föräldraskap, 
könsroller etc. bibliotekarie F beskriver att det handlar om starka flickor som 
gör maskulina saker, pojkar som gör feminina saker och samkönade 
föräldrapar. (Bibliotekarie F, Mumriks bibliotek)
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På några av de andra biblioteken har man valt att placera ut eventuella hbtq-
böcker på föräldrahyllan eller bland övriga bilderböcker ”Vi satte kanske hellre
i bilderboks-trågen för att den ska inte vara speciell, utan den ska gå att låna, 
föräldrahyllan går ju att låna ändå, men barnen går ju inte där själva och 
lånar...” (Bibliotekarie B, Mymlans bibliotek)

Frågan om kön kom indirekt upp i intervjun med respondenten på Homsans 
bibliotek, då hen berättade hur de haft språkcafé på biblioteket, men att detta i 
huvudsak besökts av män, varför de valt att utöka verksamheten med ett 
språkmingel i samarbete med en arabisktalande tolk, där även barn är 
välkomna.

Vi har samtidigt språkcafé nämligen, på nedervåningen. Men
där har vi väldigt många män.  Så vi hoppas ju att det kan
koma hit kvinnor då. Och då får man ju ta med sig sina barn
och de stör ju inte  utan  vi är ju på barnavdelningen ...(Bibli-
otekarie C, Homsans bibliotek)

Tanken är att de båda verksamheterna ska pågå parallellt, men att fler kvinnor 
ska lockas att delta i verksamheten när möjlighet finns att ta med sig barnen. 
Detta språk-café lyfts även upp under 5.2 svenskheten som norm.

5.4.1 Analys av en heterosexuell barnavdelning
Ingen av de intervjuade respondenterna nämner hbtq eller genus när frågan om 
särskilda grupper eller riktad verksamhet kommer upp. Fokus ligger istället 
huvudsakligen på nyanlända och i undantagsfall på barn med 
funktionsvariation. Detta kan, utifrån Rosberg (2011), tolkas som en 
heterosexuell svensk normbildning i synen på familjen. Denna normbildning 
blir tydlig när respondenten förtydligar att hen talar om exempelvis adopterade 
barn, nyanlända eller barnfamiljer med funktionsvariation.

Utifrån respondentens uttalande kan slutsats dras att besökare väljer aktiviteter 
utifrån ledare, mödrar går på aktiviteter med kvinnliga ledare och fäder på akti-
viteter med manliga ledare. Det blir dock emotsagt i samma uttalande, då hen 
säger att ”[d]et är så mycket kvinnor i bebisvärlden” (ibid.). Det kan samtidigt 
vara så att det övervägande är kvinnliga aktörer i verksamhet riktad mot föräld-
rar och barn i de yngre åldrarna.

Här blir den heterosexuella normen tydlig. Genom att förutsätta att det är hete-
rosexuella par som går med sina barn, som delar föräldraledigheten, reproduce-
ras normen om den binära sexualiteten. En ifrågasätter inte huruvida det är en 
möjlighet att familjekonstellationer kan vara annorlunda än traditionens kvin-
na-man-barn (jfr Butler, 2007; Roman, 2011).

Synen på vad som är manligt respektive kvinnligt i förhållande till familjen har
lyst igenom olika mycket i de olika intervjuerna. På Homsans bibliotek ska det 
veckovis genomföras ett mingel, med barn och föräldrar tillsammans med en 
kvinna som kan tolka arabiska. Syftet är att locka fler kvinnor till biblioteket 
för att träna svenska, då det redan finns ett språkcafé i bibliotekets regi men 
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detta lockar främst män. De båda språkträffarna är tänkta att pågå parallellt, 
med skillnaden att barn är välkomna till det förra.

Genom att placera språkträffen på barnavdelningen tydliggörs  att kvinnor 
förväntas ta hand om barnen. För att få kvinnor till språkträffarna måste barnen
få följa med. Respondenten beskriver att det främst är män som kommer på 
språkcaféet som hålls på byggnadens bottenplan. Därför anordnas nu ett 
språkmingel som riktar sig till föräldrar och barn på barnavdelningen, med en 
kvinnlig tolk i förhoppning att locka till sig kvinnor. Samtidigt säger 
respondenten att barnen är välkomna för att de inte stör. Implicit innebär detta 
att kvinnorna ges ett lägre värde än männen då deras språkträning blandas upp 
med barnpassning. Samtidigt skickar detta signaler till barnen att de manliga 
vuxna har ett högre värde än de kvinnliga, eftersom de deltar i aktiviteter på 
egen hand. Samtidigt blir det återigen ett heteronormatiserande av 
verksamheten. (jfr Ambjörnsson, 2004; Butler, 2005, 2007; Rosenberg, 2011)

Synen på genus i biblioteksmiljö gäller inte bara de vuxna. Även barnen 
omfattas av hur respondenterna ser på genus och kön. Framför allt i samtal om 
de aktiviteter som erbjuds för familjer på biblioteket, och vad som görs för att 
locka fler barn och familjer till bibliotekets verksamhet framkommer hur 
verksamhet kodas i manligt respektive kvinnligt. Flera respondenter upplever 
att pojkar i mellanåldern är svåra att locka till biblioteket. På frågan vad det 
kan bero på är det ingen som har något svar, men flertalet respondenter kopplar
pojkars bristande intresse för biblioteket till avsaknaden av läsande manliga 
förebilder eller tilltalande maskulina aktiviteter. På Mymlans bibliotek har en 
försökt att komma tillrätta med detta genom att anordna vad en kallar för 
”killiga” aktiviteter såsom metallslöjd ( Bibliotekarie A, Mymlans bibliotek). 
Här förtydligas normen att killar ska uppskatta ”killiga” saker som är ”häftigt”.
Maskulinitets-normen får stå oemotsagt. Samtidigt finns det killar som bryter 
mot den tydliga maskulina normen, och som därför drar uppmärksamhet till sig
genom sitt normbrott.

Tjejer som snickrar och pojkar som visar känslor är något som respondenterna 
upplever som positivt och genusmedvetet. Men samtidigt är detta ett sätt att 
befästa synen på kvinnor och män. Genom att låta könen byta plats visar de 
upp de egenskaper de inte är och därmed också vad de egentligen är. De blir ett
förtydligande av sin egen norm. (Ambjörnsson, 2003) Denna typ av skenbart 
normbrytande påverkar vår syn på genus och vad det innebär att vara 
människa.

På Mymlans bibliotek har personalen istället valt att placera hbtq-böcker bland 
övriga bilderböcker, med motiveringen att det inte ska vara något ”speciellt” 
med föräldrar av samma kön, på samma sätt som det inte är något särskilt med 
föräldrar av olika kön. Dessutom är möjligheten att barn lånar böckerna större 
om de står tillsammans med övriga böcker än om de står avskilt. (Bibliotekarie
B, Mymlans bibliotek)
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Genom att likställa hbtq med heteronormen fråntas normen sitt företräde och 
den stigmatisering som lätt kan uppstå när en grupp individer klassificeras och 
placeras under en särskild rubrik i bibliotekets system försvinner (Rosenberg, 
2011). Barn i regnbågsfamiljer kan hitta och känna igen sig på samma sätt som
barn i heterosexuella familjer, utan att behöva gå till en speciell hylla avsedd 
just för dem.

3 6. Diskussion och slutsatser

Diskussion och slutsatser går delvis in i varandra då de är så tätt 
sammanlänkade och svåra att på ett tydligt sätt skilja åt utan att skapa 
upprepning i texten. För att få ett flyt och ett sammanhang presenteras därför 
diskussion och slutsatser  gemensamt, men för att ge extra tyngd åt slutsatserna
har dessa även lyfts fram och förtydligats under en egen rubrik i slutet av 
stycket.

6.1 Diskussion

Det som förde mig in på ämnet för den här uppsatsen var en önskan att belysa 
hur normkonstruktioner kommer till uttryck i biblioteksverksamhet riktad till 
barn och barnfamiljer.

Gillis (2001) beskriver myten om den goda familjen, om bilden av ett perfekt 
familjeliv som fungerar som mall eller norm och måttstock för hur en familj 
ska vara. Men det är få familjer som passar in iden ramen. Min uppfattning är 
istället att vi behöver erbjuda barn en mångfald av ramar eller bilder av hur en 
familj kan se ut för att de ska hitta den bild som passar deras familj. 
Igenkänning är viktigt för att känna sig trygg och välkommen. Här kan 
biblioteket jobba mycket med att skapa rum för alla. Att i böcker och 
utsmyckningar se bilder som visar upp familjekonstellationer som motsvarar 
den egna. Eller bland medierna återfinna det egna språket på ett naturligt sätt.

Samtliga studerade enheter har böcker på utländska språk. Huvuddelen av de 
studerade enheterna har dessa placerade avskilt från de svenska barnböckerna 
(fältanteckningar 19 mars – 22 april 2016). Denna särskiljning blir en både 
subtil och uppenbar markering av norm och icke-norm, dvs. vem som tillhör 
och vem som inte gör det. Att låna böcker kan vara ett sätt att känna 
gemenskap, men om de böcker som är skrivna på det egna språket, eller på 
föräldrarnas språk står alltför tydligt avsides signalerar det att de inte har 
samma status eller inte är lika mycket värda. Det kan ge en negativ upplevelse 
av familjen och språket som är förknippat med familjen. Detsamma gäller om 
de böcker som behandlar samkönade föräldrapar eller barn med 
funktionshinder enbart återfinns på särskilt anvisade platser, såsom 
regnbågshylla, tematiserade hyllor eller föräldrahylla/äppelhylla Det blir 
återigen en form av stigmatisering, ett påvisande av att inte tillhöra normen. Å 
andra sidan kan tematiseringen av dessa böcker fylla en funktion då de snabbt 
går att lokalisera både för låntagare och personal.  Samtidigt är viktigt att ha i 
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åtanke att det ena inte får gå ut över det andra och det gäller att hitta en lösning
som gynnar både låntagare och personal.

På övervägande del av de studerade enheterna är normen för familj vit 
heterosexuell tvåsamhet. Detta framgår tydligast i hur bibliotekarierna gör 
skillnad på svenska och utlandsfödda besökare, samt heterosexuella och icke-
heterosexuella besökare. En enhet uppger att de har övervägande utlandsfödda 
låntagare, vilket förskjuter normen, men bortsett från att låntagarnas kulturella 
bakgrund skiftar är normen fortfarande heterosexuell. Detta blir tydligt i att det
förutsätts att en person är heterosexuell tills motsatsen påvisats. Det 
framkommer även i hur det talas om verksamheter riktad till barn. Genom att 
erbjuda alla barn utrymme på deras villkor utifrån de förutsättningar som finns 
kan det bli en öppnare och mer jämlik miljö. Det handlar inte om att låta 
flickor bli mer pojkaktiga eller att ta in mer maskulina aktiviteter. Jag tror på 
att det handlar om att se över hela verksamheten. Genom att fundera i banor 
som vilka aktiviteter som lockar just pojkar eller flickor har vi redan målat in 
oss i ett hörn. Reflektera istället över vad barnen är intresserade av.

Även om kärnfamiljen är den vanligaste familjekonstellationen innebär inte det
att det är den enda familjesammansättningen i samhället, långt därifrån. Både 
Gillis (2001), Roman (2004) och Roman och Peterson (2011) skriver om de 
nya familjemönster som skapas genom ett samhälle i förändring. Skilsmässor, 
samkönade förhållanden, samboskap, bonusbarn och bonusföräldrar, 
adoptivbarn, fosterbarn och storfamiljer är bara en del av de olika familjetyper 
som faller utanför den klassiska kärnfamiljsnormen. Familjer kan se ut på 
väldigt många olika sätt och det är min uppfattning att biblioteket bör ta 
hänsyn till detta och tillåta alla dessa olika familjebilder att få ta plats på lika 
villkor. Framför allt behöver familjer få ta plats på lika villkor utan att blir 
utpekade som avvikande, icke-norm. Sverige är i dag ett mångkulturellt land 
med barn och vuxna som ser olika ut och lever tillsammans här av olika 
anledningar. Det kan handla om människor som kommit hit som vuxna, som är
födda här av invandrade föräldrar eller far/morföräldrar eller som är 
adopterade. Oavsett behöver vi alla få känna oss välkomna och kunna känna 
igen oss. Detta lyfts särskilt i bibliotekslagen, där inkludering är ett ändamål. 
(SFS 2013:801

Etnicitet och andrafiering är ytterligare är aspekt av hur vi ser på familj och på 
varandra. Det är en tydlig distinktion mellan familj och avvikande familj i 
biblioteksmiljön som framträder i föreliggande studie. Även om 
respondenterna på samtliga enheter talar om besökare med annat modersmål 
som välkomna och som en viktig besöksgrupp, blir de även ett projekt som 
behöver särbehandlas. Fanon (1997) talar om makt i förhållande till etnicitet 
och klass, och detta blir synligt i bibliotekariernas sätt att tala om nyanlända 
familjer och familjer med annat modersmål än svenska. Detta märks inte minst 
i hur en väljer att genomföra en rad olika projekt riktade mot nyanlända med 
fokus på språk där verksamheten förläggs till bostadsområden och dylikt 
istället för till biblioteket.
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Samtliga enheter i min studie har under det gångna året haft någon form av 
barn- eller familjefokuserad verksamhet i egen regi. Genomgående för 
enheterna har visat sig vara en upplevelse av att det varit svårt att locka dels 
fäder till familjeaktiviteterna, dels familjer med annat modersmål än svenska.

När det gäller familjer med annat modersmål än svenska fanns ingen tydlig 
förklaringsmodell. Någon menade att det berodde på språkförbistring och 
någon att det handlade om osäkerhet från låntagarnas sida att komma till 
biblioteket som institution. Det kan finnas något i båda dessa antaganden. Det 
kan även vara så att de människor som biblioteket försökt nå inte haft intresse 
av den verksamhet som erbjudits eller av andra orsaker valt att inte delta. Det 
är väldigt enkelt att göra antaganden baserade på enskilda gemensamma 
nämnare och se kollektivet före individen.

När det handlar om svårigheten att locka fäder till barnverksamheterna uppger 
några av respondenterna att de tror att detta kan bero på att föräldrarna delar 
ledigheten så att modern är hemma den första tiden och därför är den som 
deltar i aktiviteterna. Denna åsikt delas av ytterligare en respondent som 
påpekar att det verkar som om fäder kommer när barnen blivit lite äldre, vilket 
skulle vara ett tecken på att det är så att mamman är hemma när barnet är 
nyfött eftersom hon ammar, och pappan är hemma den senare tiden av 
föräldraledigheten. En sådan teori bygger enligt Butler (2007) och Rosenberg 
(2011) på ett heteronormativt synsätt och förutsätter heterosexuella relationer, 
där modern ammar barnet. Här utesluts de familjer som består av samkönade 
par, icke ammande, adoptivföräldrar och andra som inte passar in i mallen. 
Redan här skapas en bild av familjen.  Å ena sidan är det statistiskt sett 
vanligare att kvinnan är hemma den första tiden, när barnen är små, än män 
(SCB, 2016). Det behöver dock inte innebära att det i alla relationer finns en 
man med i bilden.

6.1.1 Slutsatser
Redan i formuleringen av en forskningsfråga finns en förväntan eller en aning 
om hur resultatet kan bli. Baserat på forskarens förförståelse för ämnet 
påverkas resultatet i olika riktning därefter. (jfr Bryman, 2011) detta gäller 
även i föreliggande fall. Jag är medveten om att min egen förförståelse och 
mina egna värderingar färgat av sig i min undersökning, och även påverkat hur
jag tolkat min empiri. Mitt förhållningssätt är samtidigt orsaken till att jag 
valde just de frågeställningar som studien bygger på. Resultatet blev dock inte 
det jag hade väntat mig. Jag trodde, när jag först ställde upp mina 
frågeställningar, att en i biblioteksverksamheten skulle vara mer medveten om 
hbtq-personer och personer med funktionsvariation. Att fokus istället var så 
stort på etnicitet och nyanlända var något jag inte hade väntat mig.
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De forskningsfrågor som legat till grund för studien är:

 Hur uttrycker sig barnbibliotekarier på fem bibliotek i södra 
Sverige kring familjebegreppet och vilka normer blir synliga
i deras utsagor?

 Hur manifesteras normer kring familjebegreppet på fem 
barnbibliotek i södra Sverige genom den fysiska miljön?

De slutsatser som går att dra utifrån denna specifika studie och dess 
studieobjekt, utifrån ovan presenterade frågeställningar rör framför allt hur 
fokus ligger på etnicitet och heteronorm. Besökare med annat modersmål än 
svenska ses av huvuddelen av respondenterna som en grupp som är svår att nå 
ut till. Det görs ingen direkt åtskillnad på individer inom gruppen ”icke-
svensk” utan den omtalas och behandlas både språkligt, i uttalanden om 
verksamhet och  i den fysiska miljön som en samlad homogen grupp. Här 
framträder normen om svenskhet tydligt. Detta har inget med rasism eller 
nationalsocialism att göra utan handlar om ett befästande av normer där de som
ingår i normen svensk är i maktposition gentemot den andra – den som inte är 
svensk. (jfr. Ambjörnsson, 2004; Butler, 2005; Fanon, 1997)

Även heteronormativitet har blivit tydlig i respondenternas utsagor, framför 
allt i den ofta förgivettagna uppfattningen att om det är en mamma som deltar i
en aktivitet med barnet så finns det en pappa hemma, samt att det är modern 
som är den som är hemma den första tiden av föräldraledigheten.

Den frågeställning som fokuserar på normskapande i biblioteksmiljö har även 
den visat att heteronormen är den rådande. Genom att särskilja medier som 
avviker från heteronormen från det övriga utbudet förstärks denna. Exempel på
detta är  Mumriks bibliotek som har en separat temahylla för genusböcker. 
Men även svenskheten som norm manifesteras i den fysiska miljön. På 
Homsans bibliotek har bilderböcker på utländska språk placerats tillsammans 
med utländsk skönlitteratur för mellanålder och unga vuxna (observation 23 
mars 2016).  Denna tydliga separation från barnavdelningen signalerar vad 
som hör ihop och vad som inte gör det. Även Drontens bibliotek har en 
placering som särskiljer svenska och utländska bilderböcker (observation 14 
april 2016).  Denna typ av fysisk normmanifestation i biblioteksmiljön visar 
vem eller vad som räknas till normen och vem eller vad som inte gör det. 

Det är inte möjligt att dra en generell slutsats utifrån de enheter som studerats i 
min uppsats då detta varit en kvalitativ litet-N-studie. Det som går att säga är 
dock att det utifrån de studerade enheterna visat sig att det finns ett underlag 
för att fortsätta studera hur bibliotek hanterar frågor som genus och 
jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv.

Arbetet med studien har gjort mig mer medveten om innehållet i biblioteket 
och hur lätt det är att förbise marginaliserade grupper. Eller uppfatta dem som 
inkluderade för att de förekommer som bifigurer på ett omslag eller som mål-
grupp för en specifik riktad verksamhet.
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Under arbetet med föreliggande uppsats har begreppen norm och icke-norm 
varit ständigt närvarande. De påverkar oss ständigt, även när vi inte är 
medvetna om det. De påverkar oss även när vi tror att vi är medvetna, men 
kanske lägger fokus vid sidan om det som egentligen är viktigt. Vi skulle 
säkert se en blöjreklam med en manlig huvudroll och en kvinnlig biroll som 
progressiv, och säga att ”bra, en man som byter blöja/tar hand om barn”. Men 
då har vi samtidigt påvisat att normen är heterosexualitet och en kvinnlig 
omsorgsgivare. Det är i detta skenbara normbrott jag upplevt ett problem, och 
där jag efter min studie fortfarande ser ett problem.

De respondenter som deltagit i föreliggande studie har på ett relativt likartat 
sätt presenterat bilden av familjen på biblioteket. Det är en heterogen familj där
det främst är mamman som kommer med barnen när de är små. Fäder är en 
grupp som är svår att engagera i småbarnsverksamheten, kvinnor med utländsk
bakgrund kan dock även de vara svåra att nå.

I miljön blir språket en tydlig avskiljare bland bilderböckerna då några av 
biblioteken har valt att placera utländska bilderböcker avskilt från övriga 
barnmedier, vilket kan uppfattas negativt, samtidigt som det kan fylla en viktig
praktisk funktion för både låntagare och personal.

De forskningsfrågor som legat till grund för uppsatsen har besvarats, men 
samtidigt lämnat nya frågeställningar efter sig. Dessa presenteras närmare 
under 6.2 Vidare forskning.

6.2  Vidare forskning

Under arbetet med föreliggande uppsats har nya frågeställningar väckts. 
Framför allt i relation till det resultat som legat till grund för studiens analys 
men även utifrån de teoretiska ramar som använts. Biblioteksverksamheten i 
föreliggande studie är kommunal, med allmännytta och demokrati som 
riktlinjer. Detta påverkar dess verksamhet i hög grad. Samhällsklimat och 
politisk styrning i aktuell kommun samt på riksnivå spelar även det en stor roll.
Frågan är hur står inverkan de yttre faktorerna har jämfört med de inre faktorer
som personal, miljö etc. Hur påverkar bibliotekariernas åsikter, inställning etc. 
i olika frågor verksamheten och vilken inverkan har lokaler och tillgång till 
eller avsaknad av lokaler hur besökare blir bemötta. Är det så att det skiljer sig 
mellan kommunala, statliga eller privatägda bibliotek i hur familjebegreppet 
behandlas och hur besökare bemöts, samt hur en arbetar med 
normkonstruktioner och bemötande av framförallt familjer.

Genomgående för undersökningens respondenter har varit att samtliga haft 
någon grupp som de upplevt inte velat besöka biblioteket. Trots upprepade och
varierade försök och verksamheter har resultatet i flera fall varit bristfälligt. Är 
det så att alla människor behöver besöka biblioteket, och om de inte gör det i 
dagsläget, gör biblioteket fel? Finns det en gräns för hur långt vi kan gå i våra 
försök att nå ut till samtliga grupper i samhället, går det att inkludera alla 
människor  eller finns det individer som inte vill bli inkluderade? Eller 
erbjuder biblioteket en verksamhet som inte efterfrågas? Biblioteket är en 
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institution som erbjuder en verksamhet med olika inriktningar. Grunden för 
min egen undersökning har varit att se hur normbildningar kring 
familjebegreppet skapas i biblioteksmiljö, men biblioteksmiljön är inte en 
isolerad värld utan en dynamisk plats som i samspel med övriga samhället 
behöver förändras för att inte tappas bort. Frågan är hur biblioteksmiljön ska 
utformas för att på ett fungerande sätt vara tillgängligt utan att exkludera någon
grupp av människor. Går det att homogenisera grupper utifrån exempelvis 
funktionshinder, ålder eller språk i förhållande till anpassning?
Guder (2010) har studerat biblioteks och informationsverksamhetens 
jämställdhetsproblematik ur ett tillgänglighetsperspektiv, hur jämställt är 
biblioteket set till låntagare med funktionshinder?  Detta perspektiv har fått stå 
tillbaka i min studie, men är av yttersta vikt för att skapa ett jämlikt och 
välkomnande biblioteksklimat.
Samtidigt skulle vi kunna fråga oss om biblioteket har ett ansvar för de 
individer som inte vill besöka institutionen? Varför läggs så stor vikt på att 
locka en viss typ av klientel medan andra hamnar i skymundan. Vad har 
folkbiblioteket för ansvar gentemot sina låntagare att erbjuda mångfald i form 
av verksamhet och engagemang? Å ena sidan säger bibliotekslagen att 
biblioteken ska erbjuda verksamhet för de prioriterade grupperna. Å andra 
sidan är det svårt att driva en verksamhet får någon som inte vill delta. Det är 
dock inte svart eller vitt.

Samtidigt skulle det vara intressant att se en studie av hur folkbibliotek arbetar 
med olika verksamhetsfokus riktade mot familjer. Vad väljer man och vad 
väljer man bort. Och hur ser man på verksamheten på en högre nivå? Finns det 
normkritiskt tänkande och hur ser man på olika besöksgrupper kontra behov 
och deltagarstatistik.

Det finns inte i dagsläget några studier motsvarande den här som tittat på just 
konstruktionen av familjebegreppet i en biblioteksmiljö. Däremot har tidigare 
publicerats uppsatser på masternivå med fokus på bland annat genus och hbt-
frågan i en bibliotekskontext. Bland andra Pavlov och Westeman, 
Abrahamsson och Chatfield har studerat ämnet ur olika perspektiv. (Pavlov & 
Westeman, 2013; Abrahamson, 2015; Chatfield 2010). Även vetenskapliga 
artiklar med fokus på familj, hbt och  barnbibliotek såsom Naidoos (2013). 
Over the rainbow and under the radar som tar upp biblioteksverksamhet riktad
till hbtqfamiljer.
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Bilaga 1. Medgivandeblankett barnbibliotekarier

Halmstad 2016-03-22

Tack för att just du valt att medverka!

Syftet med min studie är att undersöka hur man arbetar med barnfamiljer i 
skyltning, aktiviteter och via familjehyllor på bibliotek.
Dina svar kommer att behandlas och förvaras strikt konfidentiellt. Det är ingen 
utöver jag själv och mina två handledare som kommer att få tillgång till materi-
alet under arbetets gång.
Uppsatsen kommer att publiceras online, men samtliga respondenter kommer 
vara helt anonyma, och ingen information kommer anges som kan knyta någon
specifik person till ett visst uttalande.

Du har möjlighet att när som helst avbryta din medverkan i studien, samt att 
avstå från att svara på de frågor du inte känner dig bekväm med, utan att behö-
va förklara varför. Du har även rätt att ta del av intervjumaterialet efter genom-
förd intervju om så önskas.

Medgivande
 
Jag har blivit informerad om studiens syfte och de rättigheter jag har som re-
spondent.

___________________________          ______________________________

Underskrift Namnförtydligande

_____________________________
Ort och Datum



Bilaga 2 intervjuguide föräldrahylla

Föräldrahyllan

Bakgrund
1. Namn
2. Befattning
3. Arbetsplats
4. Ansvarsområde på biblioteket?
5. Vad var det med bibliotekarieyrket som lockade dig?

6. Är du ensam ansvarig för föräldrahyllan eller är det något ni gör ge-
mensamt i arbetslaget/ på biblioteket?

Inköp
1. Kan du berätta lite om ansvarsfördelning och rutiner kring inköp kopp-

lade till föräldrahyllan. 
 - görs inköp speciellt avsedda för denna?

Innehåll på hyllan
1. Vad upplever du efterfrågas mest/minst på föräldrahyllan?
2. Hur har hyllan växt fram över tid? - har den sett likadan ut sedan start?
3. Finns det något du skulle vilja ändra i/på hyllan, eller göra annorlunda?
4. Hur resonerar ni kring val av medier till hyllan?
7. Vad krävs för att en bok ska platsa på föräldrahyllan?
8. Kan en bok/tidskrift dvd etc. vara placerad på föräldrahyllan men bli 

omplacerad?

Skyltning
1. Kan du berätta lite om rutinerna för skyltningen av föräldrahyllan
2. Vad är det som skyltas/ vad ska skyltas (är det senast inkommet? Aktu-

ella ämnen? Etc. se nästa fråga)
3. Finns det någon plan för hur skyltningen ska struktureras?
4. Är det någon som ansvarar för att planera skyltningen?  
5. Hur tänker du när du väljer vad som skyltas?
6. Har ni några särskilda riktlinjer för vad som ska skyltas?
7. Använder ni er av affischer för dekoration i anslutning till föräldrahyl-

lan?
1. Om ja kan du berätta lite om tanken bakom dessa.
2. Finns något utöver utlåningsmaterial tillgängligt i föräldra-

hyllan? Foldrar, informationsblad etc.? Om ja kan du berätta
lite om detta och varför?

Syfte med föräldrahyllan
1. Kan du berätta om ert syfte med föräldrahyllan?
2. Är det några specifika teman som presenteras på föräldrahyllan?
3. Är det någon besöksgrupp eller något innehåll/tema som ni fokuserar 

extra på just nu?



Användare
1. Kan du berätta om hur du upplever att föräldrahyllan används?
2. Vem skulle du säga är den huvudsakliga användaren av föräldrahyllan?

1. Görs något särskilt för att nå just denna målgrupp?
2. Görs något särskilt för att nå tänkbara grupper som inte använder 

föräldrahyllan idag?

3. Hur upplever du responsen ni får från besökarna kring föräldrahyllan?
4. Vad upplever du är störst efterfrågan på bland medierna på föräldrahyl-

lan?
1. Hur påverkar det ert val av medier tror du?

5. Har ni någon äppelhylla på biblioteket? Om ja, har den någon anknyt-
ning till föräldrahyllan?
1. Har ni böcker om funktionsvariation på föräldrahyllan?
2. Böcker med punktskrift, talböcker, Takk etc?

(Bonusfråga: Arbetar ni med HBTQ-frågor på något sätt?)



Bilaga 3. Intervjuguide Familjeaktiviteter

Familjeaktiviteter

Bakgrund
Namn
Befattning
Arbetsplats
Ansvarsområde på biblioteket
Vad var det med bibliotekarieyrket som lockade dig?

Kan du berätta om ansvarsfördelningen kring familjeaktiviteterna?
1.Är du huvudansvarig eller sköts allt gemensamt?

Planering
1.Hur gör ni när ni planerar familjeverksamheten?
2.Har ni särskilda riktlinjer som ni följer?
3.Upplever du att ni har någon särskild strategi när ni planerar verksamheterna?
1.Finns planen nedskriven, och skulle jag kunna ta del av den?
4.Får ni fatta egna beslut eller styrs verksamheten centralt?
5.Vem planerar aktiviteterna på detaljnivå?
6.Hur går ni till väga?

Aktiviteter
1.Hur väljer ni aktiviteter?
2.Vad upplever du att ni har för mål med det program ni sätter ihop?
3.Vad har ni för aktiviteter riktade till familjer/barn och vuxna i sällskap?
4.Hur upplever du att de aktiviteter ni har fungerar?
5.Vilka är det som deltar i era aktiviteter?
6.Finns det grupper som är lättare eller svårare att nå ut till?
7.Vilka möjligheter upplever du att ni har på ert bibliotek?
8.Vilka svårigheter?
9.Är det något som du upplever som särskilt problematiskt?

Målgrupp
1.Vem upplever du deltar i de aktiviteter som anordnas?
2.Hur upplever du att intresset för olika aktiviteter är
3. Fokuserar ni någon gång på särskilda målgrupper när ni organiserar era akti-
viteter?
4.Finns det grupper som inte deltar i aktiviteterna?/ är underrepresenterade?
5.Vad tror du det beror på?
6.Anordnas aktiviteter som riktas mot specifika grupper? Babyrytmik, språkca-
fé etc.



Marknadsföring
1. Vilka kanaler har ni för att nå ut med information om era aktiviteter?
2. Upplever du att ni når ut till alla grupper av besökare?
1.Tror du att ni kan nå fler om ni hade marknadsfört er på annorlunda vis?
1.Använder ni er av egenproducerade affischer? Finns det i så fall möjlighet att 
ta del av dem på olika språk?
2.Kan jag ta del av dem för studiesyfte

(Bonusfråga: Arbetar ni med HBTQ-frågor på något sätt?)



Bilaga 4. observationsschema barnmedier

Barnbibliotek/barnavdelning

Västerländsk Del av familjen väster-
ländsk

Ej västerländsk

 kärnfamilj

Ensamstående 
far

Ensamstående 
mor

Hbtq

Marginaliserad 
familj

Funkt.ned.

Adopterad 
(barn/vuxen)

Psykisk ohälsa



Bilaga 5. Matris för tematisk analys 

(mer ingående beskrivning av matrisens användande återfinns i kap. 4.5.1)

Respondent Heteronorm Normalitet Norm Etnicitet
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