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Sammanfattning / Abstract 

'What's feminine about the Women's library?-is library, Kvinnobiblioteket, is a 
branchoffice at Björkskatan in the city of Luleå, and the introducing question is the 
startingpoint of this essay. To find some possible answers is its object. 

One way of describing what's feminine about Kvinnobiblioteket is through presenting its 
objective, ambitions and methods of working. That is done mostly in a chapter headlined 
"Kvinnobiblioteket", and shows how the women's perspective concerns for exarnple 
purchase of books and magazines, displaying of books, the opening hours, design etc. 

Although the focus in the survey is not in the former kind of description, but in the inter- 
views being made during a two week long period of time with ten women at Kvinno- 
biblioteket (both library user and personnel) at spring 1995. The results of the interviews 
then have been compared with theories from psychological-, feminist-, literature- and 
library and information sciences, as we11 as to former surveys and essays. 

The material together leads to some keywords that seem to be important when trying to 
find out what's female about the women's library. They are, for example, such as: 
accepting, care, solidarity, sensitive ears and keenly awareness of the customers needs, 
commitment and willingness to cooperate. The meaning of the keywords are somewhat 
expressed in the objective of the women's library, to stress female knowledge and 
experience, to make them visible. 
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l. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och tack 

En vagt formulerad vilja att undersöka relationen kvinna och bibliotek har lett fram till 

föreliggande arbete, som tar sin utgångspunkt i ett antal intervjuer med kwuiliga 

lantagare och kvinnlig personal p& Kvinnobiblioteket Björkskatan i Lule& (från och med 

nu benämnt Kvinnobiblioteket). 

-Jag älskar att vara kvinna! Titeln knyter an saväl till de stämningar som präglat mitt 

arbete med uppsatsen, som till kärnan av dess resultat. Det har sålunda varit ett p5 

manga vis bejakande arbetsklimat jag haft att verka i som kvinnlig uppsatsskribent, nagot 

som naturligtvis ökat min arbetsglädje. För detta, och for rad, stöd och praktisk hjälp vill 

jag tacka samtliga inblandade, och nagra av er alldeles särskilt: min handledare Maj 

Klasson, som ocksa varit en viktig förebild och inspirationskälla, uppsatsgruppen i Boras, 

och främst da Marja, Gunilla och Nimrni, låntagare och personal pa Kvinnobiblioteket, 

vilka inte "bara" bjöd p& tid, kunskap och erfarenheter, utan ocksa generös gästfrihet. S5 

gjorde ocksa alla mina "hyresvärdar" p& kollektivhuset Vialen i Lule&, d a  jag bodde tv& 

viiminterveckor i aprivmaj 1995, da intervjuerna utfördes. -Tack allesammans! Och tack 

ocksa till arbetsledning och kollegor p3 Vasterviks stadsbibliotek, som p& olika satt 

underlättat mitt uppsatsarbete. Och sa Jonas, konsult, teknisk radgivare och lillebror:- 

Vad skulle jag gjort utan dig? Sist, men inte minst, &se: Tack för PC-lan och mycket, 

mycket annat! 

1.2 Syfte och frageställning 

Jag for tili Lule& med syftet att få veta något om kvinnliga låntagares upplevelser av 

Kvinnobiblioteket, dess kvinnliga profilering. Under vistelsen där blev det ocksa 

intressant att höra personalens och initiativtagarnas upplevelser respektive avsikter. 

Och att stalla dessas utsagor i relation till teorier om, och tidigare undersökningar av, 



det specifikt kvinnliga i sammanhanget. Bearbetningen av intervjuerna, tillsammans med 

inläst litteratur, har sa småningom lett fram till uppsatsens huvudfrageställning: 

-Vad ar det för kvinnligt med Kvinnobiblioteket? 

För att söka nagra tänkbara svar p% denna nagot oakademiska formulering, har jag till 

den kopplat ytterligare ett antal frågeställningar, pil vilka jag sökt svar ur intervjuerna 

och litteraturen: 

-Hur upplever personal och ldntagare sig själva, som personer och som kvinnor? 

-Hur upplever personal och Zdntagare begrepp som 'kvinnlighet' och 'kvinnofrdgor'? 

-Hur upplever personal och ldntagare kvinnoprofleringen? 

-Vad utmarker kvinnor ur psykologiska och kulturella perspektiv? 

-Vad utmarker kvinnor som läsare? 

-Vad utmarker kvinnor som biblioteksanvändare? 

-Vad utmarker kvinnor som bibliotekspersonal? 

-Pd vilka satt visar sig kvinnoprofleringen pd Kvinnobiblioteket? 

-Utifldn vilka föreställningar om kvinnor har man genomfört profileringen? 

-Har dessa föreställningar teoretisk förankring? Vilkenlvilka? 

1.3 Metod och material 

Fragorna i föregaende stycke knyter an till de fkågeområden som lag till grund för mina 

intervjuer, men de är inte identiska, utan har delvis vuxit fram under bearbetning och. 

litteraturläsning. (Frilgeområdena redovisas under punkt 2.1) Jag valde frågeområden 

och inte fasta frågeformulär, för att sa förutsättningslöst som möjligt lyssna till de 

intervjuades upplevelser och uppfattningar. Vid valet av denna intervjumetod, och sa 

småningom ocksa vid bearbetningen av materialet, var jag paverkad av saväl 

hermeneutisk som fenomenologisk metod, vilka bada aterfinns inom den kvalitativa 

forskningstraditionen. (da Silva och Wahlberg,l994) 



"Att se människan som unik är en förutsättning for den kvalitativa ansatsen."( 

Ibid.,sid.47) Sa skriver da Silva och Wahlberg da de diskuterar människosynen inom 

kvalitativ metod. Pastaendet menar jag stämmer väl överens med mitt försök att lata 

enskilda kvinnor komma till tals, att ställa dem i forgrunden, oavsett om de företräder en 

minontets- eller majoritetsuppfattning eller upplevelse. Samma författare fortsätter: "Det 

kvalitativa relateras bl a till egenskaper, värde och motiv, innebörd, avsikt eller intention i 

mänskliga upplevelser, erfarenheter, beteenden, htbörder och handlingar. Försvarare av 

kvalitativa metoder utgår ifrån att det i vissa mänskliga upplevelser finns grundläggande 

egenskaper vars innehåll eller innebörd inte kan mätas eller kvantifieras, inte kan 

beskrivas eller förklaras p& samma satt som 'hårddata'." (Ibid., sid. 56) Ocksa i dessa 

utgangspunkter instämmer jag, men pilstår därmed inte att inte delar av mitt arbete skulle 

vara mätbara. Med mer tid till förfogande tror jag att en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod skulle ha givit det mest intressanta resultatet. Helena Wedborn har i en 

uppsats om biblioteksvetenskap och kvinnoforskning framfort tankar just om att de bada 

ansatserna inte behöver utesluta varandra. Hon menar vidare att de bada 

forskningsområdena, biblioteks- och kvinnovetenskapen, har vissa gemensamma drag, i 

bl a det att de bada är tvärvetenskapliga och söker sina former. Men hon tar ocksa upp 

olikheter i den tradition som utvecklats vad gäller kvalitativ och kvantitativ metod, där 

biblioteksforskningen mycket använt sig av den senare, medan kvinnoforskningen ofta 

föredragit den kvalitativa metoden. (Wedborn,1993,sid.47ff) Jag kommer att bygga 

delar av min uppsats p& kvantitativa data ifrån andra undersökningar. (Svensson, 1995, 

statistik ifrån Lulea kommun, kulturstatistik mm) ) 

Att valet föll pa kvalitativ metod hänger samman med att jag ansluter mig till, 

hermeneutikens teoretiska fönitsattningar, här tolkade av da Silva och Wahlberg 

(förkortat av mig): 

"Förstaelse av mening sker alltid i ett sammanhang eller i en kontext." 

"I varje tolkning eller förståelse är delar beroende av helheten och vice versa." 

"Varje förstaelse förutsätter eller bygger p8 en bestämd förförstilelse." 

"Varje tolkning föregas av vissa förväntningar eller förutfattade meningar". 



"Det finns en niva i tolkningsprocessen där man inte hundraprocentigt kan skilja mellan 

subjekt och objekt sasom den empirisk-positivistiska kunskapssynen starkt 

framhåller."(da Silva och Wahlberg,l994, sid.59) 

Särskilt punkterna ovan om fö@Örstdelse och svårigheten att alltid skilja mellan subjekt 

och objekt, bidrog till att jag inte helt anammat den fenomenologiska ansatsen. 

Fenomenologerna strävar bl a efter att beskriva ett studerat fenomen sa "noggrant, 

korrekt, neutralt eller 'objektivt' som möjligt." (Ibid.,sid.óO) Jag uppfattar ocksa detta 

som eftersträvansvärt, men menar.att jag har lättare att ansluta mig till hermeneutikens 

tydliga beskrivning av den forskandes del i det utforskade. Som jag förstår 

fenomenologin strävar man efter att medvetet försöka "se med den andres 

glasögon".För att vara ärlig i en sidan ansats skulle jag behövt betydligt mer tid för 

aterkopplingar till undersökningsgmppen och min handledare. Dock menar jag att jag har 

försökt följa fenomenologins avsikt att "...sa långt möjligt bli medveten om sina 

förutsättningar sa att dessa inte blandas ihop med det fenomen som skall tolkas och 

beskrivas." (Ibid.,sid.60) 

Eftersom mitt arbete i sa hög grad har kvinnliga förtecken, vill jag slaiva nagra ord om 

dess plats i den sk genusjforskningen. I detta sammanhang vill jag bl a referera till en 

relativt kritisk text av Rosmari Eliasson.(Eliasson,R., 1994) Hon berättar här om egna 

forskarerfarenheter inom kvinnodorninerade omraden, och redovisar saväl för-som 

nackdelar med att som kvinna studera och beskriva en utpräglat kvinnlig verklighet. Hon 

menar att om den kvinnliga forskaren har gemensamma erfarenheter med de kvinnor som 

studeras, saväl utifrån kön som andra aspekter, kan detta ge fördelar i form av ökad 

förförstaelse och att hon har relativt lätt att "smälta in i en kvinnodominerad vardag." 

(Ibid.,sid.l43) Men Eliasson ser ocksa nackdelar: "Risken finns att personlig 

förtrogenhet med det omrade vi forskar om begränsar nyfikenheten och det egentliga 

kunskapssökandet-att man söker bekräftelse pA egna erfarenheter och upplevelser och 

använder forskningen som täckmantel för att formulera sina egna ilsikter om sakenas 

tillst~nd."(Ibid.,sid. 144) 



Utifrån min undersökning i Luleå kan jag kanna igen bade anförda for-och nackdelar. Jag 

tror att min forförståelse som kvinna och biblioteksanvändare och personal, gjorde det 

lättare för mig att leva mig in i frageställningarna och de intervjuades situation, än om jag 

saknat dessa erfarenheter. Kanske hade min bakgrund ocksa betydelse för att jag 

upplevde det som helt oproblematiskt att "smälta in', bli accepterad. Naturligtvis går det 

ocksa i mitt fail att se just dessa fördelar även som nackdelar. Mina försök att forhalla 

mig till sadana risker som dem Eliasson beskriver var dels att försöka vara medveten om 

mina egna känslor och asikter, vilka framför allt var av följande tva s1ag:l) 

Kvinnoprofileringen lockar mig. Jag uppfattar satsningen som modig och medveten och 

mest sympatisk.2)Det "kvinnliga" kan kannas lätt kvävande om det blir alltför 

omfattande, totalt och framför allt otydligt. Dels sag och ser jag min dubbla 

dokumentation, med bandspelare och anteckningar, som en möjlighet att variera min 

aktivitet, rnin närvaro under intervjuerna, bl a med följden att jag kunde undvika att själv 

bli ailtför indragen. (Se även 2.2) Den tid som förflutit mellan intervjutillfällena och 

bearbetningen av intervjuerna uppfattar jag ocksil som en gynnsam faktor da det galler 

att fA distans till min roll vid intervjuerna. 

Nu tror jag inte att enbart forskning med kvinnliga förtecken lider av ovannämnda slag 

av 

komplikationer. Däremot är jag införstadd med att kvinnor har mast försvara sina val av 

metoder i ganska stor utsträckning, mast försvara deras ifragasatta vetenskapliga värde. 

"Kvinnovetenskaplig tidskrift" har givit ut ett temanummer om just kvalitativ metod och 

de vedermödor det inneburit for många kvinnor att använda sig av den. Eva Lundgren t 

ex hävdar här sin rätt att som forskare ta ställning till det hon forskar om, samt att det . 

sammanhang, den kontext forskaren har att ta hänsyn till ocksa innehaller en könslig 

dimension. (Lundgren,l992,sid.12) Hildur Ve har i samma skrift ett bidrag om 

aktionsforskning, dvs den forskning som inte enbart studerar och beskriver och 

tolkar, utan ocksa vill vara med och förandra.(ve,l992,sid.64ff) 

Ovanstaende är exempel pa vad man inom genusforskningen diskuterar. Jag kan känna 

igen problematiken hos de refererade, men ser framför allt att jag med mitt arbete i 

mycket följer redan trampade stigar när det gäller foxmfi-ågor, men att innehållet ända har 

sin särart i sa miltto att nya kvinnor kommer till tals i ett nytt sammanhang. 



För intervjuernas utförande hämtade jag ocksa inspiration ifrån ett annat omrade än de 

akademiska metodböckemas; Clarence Crafoord är bl a psykoanalytiker och har skrivit 

om samtalskonst i boken "Människan är en berättelse".(Crafoord,1994, bl a kapitlen 5-7 

och 9) Det han beskriver där är bl a konsten att lyssna med öppna sinnen, att föra 

samtalet fiamat utan hjälp av sådana i förväg uttänkta knep som turordning i typ av 

fragor, för att na vissa resultat. Istället beskriver han hur man aktivt kan visa sitt intresse, 

sin nyfikenhet inför den som är villig att berätta. Och om samtalet/intervjun går i sta finns 

ocksa tänkvärda ord hos Crafoord: "Det som inte sällan blockerar berättelsen är att 

situationen i rummet är ny och att man är ovan vid att ställas inför en vuxen som är 

intresserad av att man utvecklar en berättelse. Det är ju nästan som att klä av sig och visa 

upp sig. Osäkerheten bara växer och blockeringen är ett faktum. Man gömmer sig, drar 

sig ur spraket och blir alltmer korthuggen. I en sadan situation är det viktigt att lämna 

ambitionen att f!i fram ett detaljerat innehall i berättelsen. Istället bör man söka empatiskt 

satta sig in i situationen som individen upplever den-det ma vara en ungdom eller en 

ängslig vuxen-och tala om hur man här och nu upplever den andras dilemma." 

'(Ibid.,sid. l l 5f) Crafoords ord for mina associationer.vidare till en bok som ocksA haft 

stor betydelse for mitt förhAllningssätt, bl a i föreliggande arbete, nämligen "Jag och du" 

av religionsfilosofen och diktaren Martin Buber. Han skriver: "Allt verkligt liv är möte. 

Relationen tili Duet är omedelbar. Mellan Jag och Du står ingenting begreppsmässigt, 

ingen förkunskap och ingen fantasi; och minnet självt forvandlas, när det kastar sig ur 

isoleringen in i helheten. Mellan Jag och Du st& intet syfte, intet begär och intet 

föregripande; och längtan själv förvandlas, när den fran drömmen kastar sig in i skeendet 

självt. Varje medel är ett hinder. Endast där alla medel fallit bort sker mötet." 

(Buber,1985,sid.18) SA har jag gärna velat forhalla mig inför de människor jag mött i. 

arbetet med denna uppsats. NAgonstans i skärningspunkten meilan denna 

förutsattningslöshet och de teorier, den farförståelse och sa småningom de nya 

erfarenheter arbetet givit mig, har uppsatsen utformats. 

Kvinnobiblioteket i Lule8 är unikt i sitt slag i Sverige. Det material jag samlat däriffin i 

form av intervjuer, pressklipp och tidigare gjorda undersökningar utgör grunden för min 

uppsats. Den teorianknytning jag funnit avser att fördjupa och skapa relief At det 

materialet, framför allt At de intervjuade kvinnornas erfarenheter och utsagor. Detta 



perspektiv har att göra med viljan till största möjliga fönitsättningslöshet i förhållande till 

de intervjuades utsagor. Det är ocksa ett uttryck for en värdering hos mig, där jag vill 

fokusera människan, inte teorierna. Detta forhållningssätt speglas ocksa i uppsatsens 

komposition, där jag valt att redovisa resultaten innan jag diskuterar deras relation till ett 

antal teorier. 

Dock-jag åkte inte till Kvinnobiblioteket som ett oskrivet blad pa det teoretiska planet 

heller. Vad jag framforallt hade med i mitt medvetande var teorin om osynlig- respektive 

synliggörande av kvinnor. 'Osynliggörande' ingår enligt Berit As i fem sk 

härskartekniker, som används av överordnade gentemot underordnade, där kvinnor är en 

grupp av underordnade. (As, 1982, sid.36ff) Ett sätt att osynliggöra kvinnor är att 

betrakta och beskriva dem enbart utifran yttre attribut, gärna med sexuell anspelning. Att 

synliggöra kvinnor blir da motsatsen, att bejaka och visa kvinnors sammansatthet. Att 

kvinnoprofilera ett bibliotek sig och ser jag som ett sätt att medverka till ett aktivt 

synliggörande av kvinnor, deras kunskap och erfarenheter. Att skriva en uppsats om 

Kvinnobiblioteket blir då ytterligare ett led i synliggörandet. Pi sa vis kan man se min roll 

som liknande den man avser da man talar om deltagande- eller aktionsforskning. 

(Holme, 199 1, sid. l07ff) 

Förutom intervjuer och litteraturstudier har observation i viss mån varit en del av min 

metod. Jag vistades pil Kvinnobiblioteket i samband med intervjuerna under sju dagar. 

Vad jag stig, och p& annat vis upplevde da, är inget jag försökt strukturera. Min uttalade 

avsikt var att försöka prova mina egna upplevelser inför Kvinnobiblioteket. Dessa intryck 

formulerar jag främst vid presentationen utav Kvinnobiblioteket (2.5), men naturligtvis 

genomsyras allt jag skriver av det jag upplevde där. 

Slutligen, till min metodiska mix har jag lånat ideer och mod av Karin Holmberg 

(Holmberg, 1995) och Inger Ungmark.(Ungmark,l992) Hos Karin Holmberg fann jag 

begreppet omläsning, och kunde därmed se denna i mitt tycke oundvikliga process, att 

upprepade gånger läsa om intervjuerna for att "finna nya innebörder i texten", som en 

avsiktlig metod. (Holmberg, 1995 s.85) Hos Inger Ungmark har jag hittat konkreta 

exempel p i  hur man kan arbeta med kategorier, citat och s k merkelapper. 



(Ungmark,l992, sidAlff och 540 Genom hennes exempel har jag k h t  mig friare att 

fifinga mina ursprungliga frageområden vid resultatredovisningen, och istället vara mer 

följsam vad som faktiskt blev sagt vid intervjutiWdlena. Inger Ungmarks uppläggning 

med citat som rubriker i texten har jag ocksa använt mig av. Förutom att jag många 

ganger uppfattat citaten som "slilende" och välformulerade, sa har de ofta visat sig 

fungera väl som kategorier. När det gäiler metoden med merkelapper, sa har jag arbetat 

med en variant av den: då jag tyckt mig finna utmärkande resultat i intervjusvaren 

(gemensamma eller särskiljande), sa har jag markerat dem med olika farger för att kunna 

lokalisera dem och ompröva deras innebörd, istäilet for att, som jag förstod Ungmark, 

med lappar göra motsvarande markeringar. Ocksa i sökandet efter saväl gemensamma 

som särskiljande drag har jag lånat inspiration hos Ungmark. (Ibid.,sid. 42) 

När det gäiler redovisningen av intervjuerna sa har jag valt att lata de intervjuade 

kvinnorna vara anonyma, och inte heller urskiljbara utifrån beteckningar som "informant 

1,2,3" o dyl. Detta dels av integritetsskdl, dels av lasbarhetsskal, samt for att jag inte 

strävat efter att tolka enskilda kvinnors svar i förhållande till varandra. Istället har jag, 

enligt modell hos Holmberg, förhåilit mig till intervjusvaren som exempel p% hur kvinnor 

pi4 olika vis kan uppfatta och uppleva gemensamma fenomen. (Holmberg,1995, sid.79ff) 

1.4 Avgränsningar 

En fraga jag försökte f& svar p& i Lulea var ifall man ville lagga betoningen pil kvinna* 

eller bibliotek. De svar jag fick var svårtolkade och fataliga. SA småningom insag jag att 

det i själva verket var min sak att svara pli Cagan, att den gälide vilket fokus min uppsats 

skulle ha. Att problematisera begreppet 'bibliotek' Camstod d% inte som min viktigaste 

uppgift. det speciella med Kvinnobiblioteket är ju kviiopmfilen, inte att det är ett 

bibliotek ... (Huruvida det är just kvinnoprofiien, eller om en profil vilken som helst skulle 

ga lika bra för resultatet kan man spekulera i. Vissa synpunkter p8 det redovisas vid 6.1 .O 

) S& utan att för ett ögonblick vilja förringa bibliotekets betydelse, har jag valt en 

avgränsning där jag sätter kvinnan i förgrunden och ser biblioteket som hennes bakgrund, 



ett slags "spelplan". Det blir inget spel om vare sig spelare eller spelplan saknas, men i 

denna uppsats är det spelarna som skaii synliggöras! 

Ytterligare avgränsning har jag gjort genom att försöka håiia mig iill individperspektiv, i 

motsats till sarnhällsperspektiv. Detta i avsikt att spegla det kollegium jag arbetar inom, 

nämligen "Människan och biblioteket"(1). Pil det viset vill jag ocksil i görligaste mån 

undvika innehållsmässiga kollisioner med ett annat arbete om Kvinnobiblioteket(2). 

Att jag endast intervjuat kvinnor är en avgränsning jag tvekade nggot inför, dda jag först 

tänkt att jag skulle jämföra mäns och kvinnors upplevelser. Efter samtal med 

Kvinnobibliotekets föreståndare, och efter att själv ha tagit stallning for denna uppsats 

roll som en synliggörare av kvinnor var beslutet fattat: denna uppsats handlar om 

kvinnor, kvinnor i forhåilande tiii det bhnoprofilerade biblioteket pa Björkskatan i 

Lule&. Stöd för detta beslut finner jag bl a hos Eva Lundgren: "En forskare maste alltid 

belysa vissa sidor av ett fenomen p& bekostnad av andra sidor." (Lundgren,1992, sid.10), 

och: "När jag forskar om misshandel tar jag ocksa stidlning.till misshandel. Jag gör inte 

nagon klar boskillnad mellan vetenskaplig verksamhet och annan mänsklig verksamhet. 

Behöver jag luta mig mot auktoriteter är det lätt att hänvisa till språkfilosofer och 

pragmatiker, som understryker att ett formaliserat vetenskapsspråk alltid hämtar sin 

mening fdn vardagens produktion av mening, liksom att förvärvet av kommunikativ 

kompetens alltid förutsätter normer som är hämtade även fran hennes och hans eget 

vardagsliv, inte bara från 'rena' vetenskapliga regler." (Ibid., sid.12) 

1.5 Uppsatsens uppläggning 

I det följande kommer jag att gda igenom nAgra för uppsatsen viktiga begrepp och 

definitioner. Därefter följer avsnittet "Undersökningens uppliiggning", som innehåller 

presentationer av frilgeområden, de intervjuade och själva Kvinnobiblioteket. Resultaten 

kommer sedan att redovisas utifdn fXgeområdena, med en hel del utvikningar och 

tillägg utifrån vad som blev sagt under intervjuerna. Efter respektive frågeområde fdljer 



en kommentar tiil resultatet och ett diskuterande teoriavsnitt där jag kopplar kvinnornas 

utsagor tili teorier och tidigare undersökningar. Hela uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande diskussion. 

1.6 Definitioner 

Flera av de ord och begrepp som här tas upp ges ytterligare innebörd pA annan plats i 

uppsatsen. De har da försetts med hänvisningar. 

Aktionsforskning-"Denna kännetecknas av systematiska försök att utveckla 

organisationer och att minska avståndet mellan teoretisk kunskap och praktisk 

tillämpning." (Pate1,1987, sid.64) "Inom aktionsforskningen söker man etablera ett 

samarbete med klienterna som bygger p& ömsesidig tillit och utbyte av tilIforlitlig 

information."(Ibid.,sid.65) (1.3, detta arbete) 

Anvandarorienterad-Se 'kundanpassning' nedan. 

Deltagande, eller participatorisk forskning-"Förutsanningen för participatorisk 

forskning är  att man betraktar forskningen som en integrerad aktivitet som kombinerar 

sociala undersökningar, utbildning och handling." "Man utgår från att förståelse av och 

kunskap om den egna situationen ger styrka till förändring." (Ibid.,sid.66) 

Fenomenologisk metod-Kvalitativ metod (beslaktad med hermeneutiken) som betonar 

vikten av att man, da man studerar människors upplevelser, försöker vara följsam den 

innebörd dessa människor själva lagger i sina upplevelser. (Ibid.,sid.33) (1.3, detta 

arbete) 

Genusforskning-Nationalencyklopedin hinvisar tiil "genussystem, begrepp myntat i 

amerikansk antropologisk forskning under 1970-talet. Medan kon (eng.sex) är en 



biologisk tenn markerar genus (eng.gender) de socialt och kulturellt betingade 

skillnaderna meiian kvinnors och mäns status i samhiet. Begreppet genus används i 

kvinnoforskningen vid analys av uppkomsten och effekterna av 

könshierarkier."(Nationalencyklopedin, band 7,sid.404)) 

Hermeneutisk metod-Kvalitativ forskningsmetod (besläktad med fenomenologin) som 

betonar delarnas betydelse for helheten och vice versa, när det gäller tokning, forstilelse 

av ett utforskat fenomen. (Larsson, S.,1986,sid.10 f.) (1.3, detta arbete) 

Kundanpassning-D& man anpassar en verksamhet efter sina 

kunders/användares/låntagares behov. 

Matchning-Ett begrepp här hämtat ifrån det sociala verksamhetsområdet. Man använder 

sig av matchning, d8 man söker passa ihop de aktörer som i .en given situation 

tillsammans ger det basta resultatet. (6.3, detta arbete) 

Merkelapper-Lappar som används vid bearbetning av (forsknings-)material, för att 

markera utmärkande drag däri, särskiljande silväl som likartade. (Ungmark, 1992, sid.54) 

(1.3, detta arbete) 

Mottagarforskning-Forskningsgren inom litteraturvetenskapen, där man intresserar sig 

för hur lasaren=mottagaren uppfattar en litterär text. (Hansson 1, 1995) 

Omläsning-Att man upprepade gånger laser ett (forsknings-)material för att se nya 

sammanhang och innebörder. (Holmberg, 1995, si&85) 

Omsorgsetik-Termen används ofta inom kvinnoforskning, gärna synonymt med 

exempelvis omsorgsrationalitet. Den beskriver ett forhåliningssatt som oftare är kvinnors 

an mans, nämligen att se till "...kansla och förnuft och formagan till inlevelse och 



i denwt ion  med andra." (Eliasson,R.,l994, sid.150) Detta forhallningssätt anses 

annorlunda än de flesta mäns, vilka sätter förnuft och logik i första rummet, vilket 

betecknas som t ex rimlighetslogik eiier rättvisemoral. (3.3, detta arbete) 

Osynliggörande-En av fem tekniker for att dominera en underordnad grupp. (As,1982, 

sid.37ff) (1.3, detta arbete) 

Receptionsteori-Teorin bakom mottagarforskningen (se ovan) 

Rimlighetsetik-se 'omsorgsetik' ovan. 

Synliggörande-Motsats till 'osynliggörande' ovan. En aktiv, medveten handling. 

Underordning-B1 a Miiier (1986) har skrivit om fenomenet underordnade grupper. Tiil 

dessa räknas bl a kvinnor. Utmärkande drag for den underordnade gruppen är bl a att 

den är beroende av den överordnade gruppen, att dess erfarenheter inte anses viktiga, 

inte får utrymme, och att den underordnade gruppen bör visa sig nöjd och inte visa 

aggresivitet. (3.3, detta arbete) 

2.1 Frigeområden 

De fr!igeomdiden jag utgick ifkb vid intervjutillfdlena var: 

-Kvinnan själv, d v s persondata, bakgrund, yrkesliv och intressen. 

-Kvinnan som kvinna, d v s självuppfattning utifrån könstillhönghet, samt uppfattningar 

om begreppen 'kvinnlighet' och 'kvinnofrågor'. 

-Kvinnan som läsare, t ex när, vad och hur hon läser, och vilken betydelse hon tillmäter 

läsningen. 

-Kvinnan som biblioteksanvändare generellt. 

-Kvinnan som biblioteksanvändare pd Kvinnobiblioteket. 



Samma omraden användes vid intervjuerna med biide lantagare och personal. Vid 

intervjuerna med personalen förs6kte jag dessutom ringa in upplevelsen att arbeta pil 

bibliotek, generellt och p& just Kvinnobiblioteket. 

Ovanstaende frilgeomraden är inte identiska med de frågor jag s a l t  under rubriken 

"Syfte och Mge~tällning"~ Frageomradena var aldrig avsedda att vara heltäckande, utan 

snarare "öppnande", p& sa vis att jag utifrån dem dels hoppades fil dessa områden 

belysta, men ocksa att f& nya infallsvinklar utifrån intervjuerna. 

Omradet Kvinnan själv redovisas vid avsnitt 2.3 och 2.4 där de intervjuade presenteras. 

Övriga omraden Aterfinns som rubriker där intervjuerna redovisas. Där har jag samlat 

sadant intervjumatenal som går att koppla till de olika omradena, men ytterligare 

"finfördelat" och kategoriserat. 

När det gäller personal och låntagare har jag förhållt mig pA sa vis att jag endast skiljer 

dem .at om intervjusvaren visar att det finns anledning, att de bada gruppernas 

uppfattningar eller upplevelser skiljer sig tydligt At. Detta gäller framför allt da 

intervjuerna handlar om bibliotek och Kvinnobiblioteket. Benth Forsberg är den enda 

intervjuade kvinna som namnges i uppsatsen. Jag har valt att göra sa da 

Kvinnobibliotekets officiella historia, målsättning och verksamhet presenteras, pga att 

Berith som förestandare är ansvarig för verksamheten . 

2.2 Tiilvagagångssatt 

Samtliga intervjuer utom en ägde rum i ett arbetsrum p& Kvinnobiblioteket. Intervjun 

med föreståndare Berith Forsberg gjordes hemma hos B d .  Vid alla intervjuer använde 

jag bandspelare, men gjorde anteckningar parallellt. Att jag valde denna dubbla 

dokumentation har tvii orsaker. För det första ville jag gardera mig med anteckningar 

ifall inspelningskvaliteten skulle bli dålig och nagot av den anledningen skulle "falla 

bort". För det andra ville jag kunna variera min egen närvaro: att anteckna medan man 



lyssnar menar jag kan fungera distanserande i kontakten mellan parterna. I vissa lagen 

kan det vara bra, för att inte sjäiv bli alltför engagerad eller för att inte genera den 

intervjuade med oavbruten uppmärksamhet och ögonkontakt. Omvänt gav mig 

bandspelaren möjlighet att vid andra tiUfällen lagga anteckningsboken i t  sidan, t ex d i  

koncentrerat lyssnande kunde fungera uppmuntrande. 

Intervjutiden varade meiian en timme och femton minuter och tv% timmar. Intervjuerna 

utfördes under en tviveckors period p i  våren 1995. De inte~j~i3de informerades om 

syftet med intervjuerna och uppsatsen, nigot om uppsatsens uppläggning, mina 

frageområden, anonymitetsskydd, samt att min önskan var att intervjuerna skulle ha 

karaktär av samtal, inte urfragning. De intervjuade uppmanades att prata mycket fritt ur 

hjärtat. 

För att f i  tag pit intresserade tiii intervjuerna tog jag kontakt med personalen p% 

Kvinnobiblioteket och bad om hjälp. Jag skickade en skriftlig förfrågan som anslogs p i  

Kvinnobiblioteket. (bil.1) Förfiigan var utformad som en inbjudan med ytterst kortfattad 

information om undersökningen. Intresserade gavs möjlighet att anmäla sig direkt till mig 

eller till nigon i personalgruppen pil Kvinnobiblioteket. 

2.3 Låntagarna 

Ingen kontaktade mig direkt. De flesta (sex stycken) ställde upp efter muntlig förfrågan 

i f rh  personalen. En kvinna anmälde spontant intresse till personalen utifrån den skriftliga 

inbjudan. En kvinna kontaktade jag efter tips ifrån en annan av de intervjuade. Tv% 

kvinnor lämnade iterbud. 

Jag träffade slutligen sex kvinnliga låntagare för intervju. De befann sig i åldrama 

trettiofyra till sextioett år, de flesta dock kring w o .  Fem av dem uppgav att de hade 

barn. Samtliga var bosatta p i  Björkskatan, det bostadsomriide där Kvinnobiblioteket är 

belaget. Aila utom en hade upplevt bibliotekets förindrhg ifrån "vanligt" filialbibliotek 

till kvinnobibliotek Samtliga är, eller har varit, yrkesarbetande utanför hemmet. Fem är 



högskoleutbildade. Låntagargruppen har sålunda flera gemensamma drag med "den 

typiska vuxna biblioteksbesökaren", enligt Folkbiblioteksutredningen (1982): "En ung, 

gift och högutbildad kvinna, som bor i tätort nära ett bibliotek"(Ibid.sid.246) Liksom 

intervjuerna skall visa längre fram i detta arbete, lånar saväl de intervjuade kvinnorna, 

som folkbiblioteksutredningens "typiska" lhtagare ocksa böcker At sina barn. Jag hade 

inte pil nigot vis sökt kvinnor representativa i detta avseende, men sa blev det ända. 

Medelinkomsten för boende i Björkskateomradet är högre än för boende i kommunen 

som helhet. Medelåldern är nagot Iagre än hos dem jag intervjuade, nämligen 32 år. 

(Svensson, 1995,sid.2) 

När det galler intressen h n s  en tydlig gemensam nämnare hos de intervjuade, som 

knappast kan förvåna: samtliga ser Iasning som ett stort intresse. Jag kommer att 

utveckla detta intresseomrade längre fram i arbetet, da jag redovisar intervjuresultat och 

diskuterar kring kvinnors läsning. 

Förutom läsningen fördelar sig kvinnornas intressen ganska brett inom biide de områden 

man p i  Kvinnobiblioteket bedömt som sadana som brukar intressera kvinnor, och de 

omraden som inte brukar göra det i lika hög grad. Konst och kultur, eget skapande (som 

t ex keramik och handarbete), människor, familjen, kvinnofdgor, hälsa, personlig 

utveckling och odling är alla exempel p i  sådant man kan finna litteratur om p i  

avdelningen "Människan" p i  Kvinnobiblioteket (se 2.5 angiende denna &delning) 

Dessa intresseområden är ocksi mycket välrepresenterade bland de låntagare jag 

intervjuat. Flera uppger ocksa att natur, miljö och motion intresserar dem. Vill de finna. 

nagot att läsa om dessa områden får de dock istället söka i avdelningen "Världen", och 

utanför dessa bada större avdelningar. Resor, rättsfragor och datorer nämndes av ett fatal 

som exempel pA intresseområden.1nte heller dessa Aterfinns inom avdelningen 

"Människan". I uppsatsens avsnitt om kvinnor som biblioteksanvändare aterkommer jag 

tili hur de intervjuade upplever Kvinnobibliotekets speciella indelning av litteraturen, ifail 

de tycker att de hittar det de behöver, hurdant urvalet är och hur uppställningen fungerar. 

Hera kvinnor betonade starkt engagemang i sina arbeten. Tv& var med i nAgon 

kvinnoforening. 



2.4 Personalen 

Min ursprungliga avsikt var att enbart intervjua kvinnliga låntagare. Vid vistelsen i LuleA 

föddes tanken att det var viktigt att ocksa lyssna till personalens upplevelser och 

uppfattningar. Detta dels pga saväl skillnader som likheter i erfarenheter och 

uppfattningar, i förhallande till låntagarna, som framkommit vid informella samtal. Dels 

för att jag blev nyfiken p5 om relationen mellan låntagare och personal paverkats av 

profileringen. Det sistnämnda pga en artikel jag liste angaende denna relation pil 

"vanliga" folkbibliotek. (Harris,1992) I artikeln diskuteras hur kvinnliga bibliotekarier 

övertar manliga värderingar, vilket i sin tur leder till att de ser ned pA de kvinnliga 

låntagarnas litterära smak. 

Fyra kvinnor har Kvinnobiblioteket som sin huvudsakliga arbetsplats. Samtliga 

tillfiagades och ställde upp för intervju. Tva av dem var vikarier, men hade vid tillfället 

för intervjun arbetat pil Björkskatans bibliotek i 1,s respektive 8 år. Liksom övriga i 

gruppen har de dessutom flerårig erfarenhet ifrån andra bibliotek. Alla utom den senast 

anställda har del tagit i förändringsarbetet med kvinnoprofileringen ifrån start. 

Personalen var vid intervjutillfiaiiena i åldrarna 26-47 år. En av dem bibliotekarie, 

övriga är assistenter. Bibliotekarien är ocksa ornrådeschef, tillika initiativtagare och 

drivande vad gäller kvinnoprofileringen. 

Tv8 i personalgruppen har barn. Ingen mer än bibliotekarien har biblioteksutbildning, 

fransett interna utbildningsdagar. Man har däremot ägnat sig mycket At andra studier, ' 

saväl formella som informella. Samtliga har läst p% högskoleniva. 

TvA i gruppen har bott pA Björkskatan. 

Engagemang i kvinnoföreningar finns f W s t  representerat genom den konst- och 

litteraturfiirening som startades av biblioteket. (Föreningen heter Älvorna och är numer 

en helt fristaende förening, öppen för alla intresserade kvinnor. Den är inte knuten till 



Kvinnobiblioteket eller den kommunala verksamheten överhuvudtaget.) I ett par fall har 

man tidigare varit aktiv, i skiftande omfattning, i sjuttiotalets kvinnorörelse. 

Intressen och engagemang hos personalen finns inom många och skiftande områden: 

freds-och människorättsrörelsen, textil, design och konsthan~erk, k ~ i ~ o f d g o r ,  

kvinnohistoria, dans, friluftsliv, sport, film och teater, motorcyklar, pyssel, att skriva och 

studera, människor, psykologi, husvagnen, b8ten och familjen. Samtliga har dessutom 

läsning som ett stort och självklart intresse. 

2.5 Kvinnobiblioteket 

Tre år i rad, 1990-1992, erövrade biblioteksfilialen i bostadsomrildet Björkskatan i Lule8 

(=Kvinnobiblioteket) den feministiska tidskriften, och förlaget, ACCAs vandringspris 

som "hets kviinnobibliotek"(3). 1994 fick biblioteket mottaga ett kulturstipendium av 

Vänsterpartiet i Norrbotten(4). Filialen är en av elva biblioteksenheter, utom 

huvudbiblioteket och bokbussen, och man ger service ocksa At bostadsområdena Porsön 

och Lulsundet. Högskolan i LuleA befinner sig inom området. (Haapalainen, 1995,sidS) 

Björkskatan är ett relativt nybyggt ornrAde och biblioteket byggdes i dess centrum 1977. 

Här finns c:a 5000 invånare, medelinkomsten är 108 000 kr./8r, och genomsnitts8ldern är 

32 år. (Svensson,l995,sid.2) Filialen är en av de större inom systemet, med ett bestånd 

pA c:a 25 000 böcker plus övriga media. Ifrån biblioteksledningen finns en uttalad 

målsättning att respektive bibliotek skall anpassa verksamheten tiii det område man 

befinner sig i, de behov som finns där. (Haapalainen, 1995,sid.6) Förutom 

hinnoprofileringen pA Björkskatafilialen, har tre andra bibliotek provat att profilera sig 

inom andra områden. (Ibid.,sid.6 ) 

SA, vad är det da som är speciellt med Björkskatans bibliotek? Vari består 

hinnoprofileringen? Det första jag lägger märke till vid mitt besök är den stora mängden 

"skyltade" böcker: småhyllor i fönstren, dubbla bokrader i "snurrställen", bokbord och 

boktravar som står "felvända", dvs som inte vänder ryggen till sin tilltänkta 



lasare/iäserska, utan omslaget. Och sa går lokalen i lila, vilket är suffragetternas 

symbolfarg för rättvisa, får jag lära mig. Här finns vidare många textilier. Tillsammans 

med de sma rum i rummet man skapat for olika avdelningar, blir mitt intryck att här är 

ombonat, varmt och omsorgsfullt ordnat. 

Över ett av dessa smårum sv8var ett tunt, vackert grönt tyg, en gava till biblioteket. Det 

svävar över avdelningen 'Människan". Den traditionella bibliotekssystematiseringen har 

brutits, och här har man samlat böcker inom sadana områden som brukar engagera 

kvinnor: psykologi, medicin, konst och hantverk, könsrolls- och kvinnofragor, religion, 

kokböcker mm. (Skiss över lokalerna, bi1.2) Avsikten är inte att lasa kvinnor vid det 

traditionella, understryker Berith Forsberg,som är områdeschef, och som varit drivande i 

kvinnosatsningen. Istället avser man att synliggöra kvinnor, kvinnors styrka och kvinnors 

intresseomraden. Nagon pedagogisk vägledning för att ocksa använda sig utav 

bibliotekets övriga avdelningar tror hon inte behövs, utan lita. till kvinnors egen vilja och 

förmaga att söka sig utanför de traditionella ämnesområdena. Litteratur inom t ex 

ämnena historia, geografi och samhällsvetenskap har placerats i en avdelning som kallas 

"Världen". Vissa ämnen är placerade utanför dessa stora avdelningar, sasom t ex teknik 

och idrott. Barnavdelningen är belagen intill "Människan", och disken finns centralt i 

lokalen. 

De flesta av de skyltade böckerna har kvinnligt upphov, eller handlar om kvinnor eller 

kvinnors intresseomraden. Tidskriftsavdelningen innehåller ett stort urval tidningar och 

tidskrifter s&väl med anknytning till kvinnorörelsen, som till kvinnors intresse för t ex 

flärd, hushall och relationer. 

I ett arbetsrum är väggarna tapetserade med affischer iffån de serier med kvinnliga 

föreläsare man anordnar sedan 1990, Välkända namn som Marianne Ahrne, Maria-Pia 

Boëthius och Cecilia Hagen blandas med mer lokala. Man har tagit upp &nnesomr%den 

som tovning, design, "patriarkatet och erotiken" (rubrik till en föreläsning om 

flickromaner) och om kvinnors villkor, utveckling och självkänsla. Föreläsningarna hålls 

pil söndagar och brukar vara välbesökta, 100-200 personer. En orsak till att den delen av 

verksamheten går s& bra, tror Berith är att man samarrangerar med bl a olika 



studieförbund och hinnoforeningar. Hon menar ocks8 att den innehållsliga bredden är 

viktig. 

I bibliotekets gästbok läser jag den ena efter den andra entusiastiska hälsningen 

hinnor som besökt och uppskattat Kvinnobiblioteket. För varje nytt, odelat positivt 

omdöme jag läser och hör, blir ocksa jag alltmer övertygad, men ocksa undrande: - 
Varför just här? -Varför just nu? -Varför blir ingen provocerad? Det finns naturligtvis 

inga enkla svar p8 de fragorna, och människor jag pratar med har olika funderingar. 

Berith Forsberg ser flera samverkande faktorer. 

En grundläggande drivkraft är hennes eget engagemang i kvinnofrågan. Det 

engagemanget fick nytt bränsle för nAgra år sedan, da Björkskatans bibliotek fick en 

förfrågan om kvinnolitteratur iftån en socialdemokratisk kvinnoklubb. Denna fdrfragan 

blev startpunkten for Kvinnobiblioteket. Att det fanns behov bland låntagarna som 

stämde överens med Beriths eget engagemang. (Och, som skall märkas längre fram i 

detta arbete, en personalgrupp pa biblioteket som är ytterst lyhörd för, och beredvillig att 

tillmötesga, låntagarnas behov.) Man gick vidare genom att anordna en kvinnovecka, 

som väckte ett sadant gensvar att man beslutade sig för att ha kvinnovecka aret om. 

Händelserna ovan samrnanfill i tiden med att Berith Forsberg upplevde hur de som 

arbetar inom den offentliga sektorn behandlades krankande, da man alltmer ifragasatte 

sektorns effektivitet och kompetens, dess kreativitet och förandringsbenägenhet. Detta 

väckte Beriths vrede, och stärkte viljan att synliggöra hinnors verklighet, som ju till 

stora delar Aterfinns just inom offentlig sektor. Da ACCA 1990 efterlyste "hets, 

hinnobibliotek" fick man anledning att fonnulera syfte och malsattning med den 

verksamhet man kornmit igång med. Att sedan belönas med denna utmärkelse menar 

Benth spelade stor roll for att ga vidare. Utan stöd och medverkan ifrån hela 

personalgruppen hade dock hela satsningen varit omöjlig, säger hon. Stöd ifrån 

personalen och stöd if* lantagarna; i Lule8 stod 1990 hinnorna i åldersgruppen 25-40 

år för 2,s gånger fler boklån än männen i samma Alder. (Carlsson, Norrbottenskuriren, 94 

02 23) Detta faktum ser Berith som en slags "försäkring" för hela idén (5). 



Det mål man formulerat för verksamheten p% Kvinnobiblioteket är "att sträva mot en 

hinoprofil och lyfta fram kvinnors kunskaper f6r att ge stimulans och förkovran." Man 

avser att leva upp tiil detta mål med hjälp av: 

"-Kvalificerad hinnolitteratur och hotidskrifter.  

-Bokinköp med kvinnoperspektiv. 

-Programverksamhet med kvinnliga förtecken. 

-Samarbete med kvinnoorganisationer och kommunens jämställdhetskommitté. 

-Inredning som tillvaratar kvinnors intressegemenskap. 

-0ppethallande efter kvinnors behov. 

-Firande av kvinnodagen." (Haapalainen, 1995, sid.8) 

3. KVINNAN SOM KVINNA 

3.1 Intervjuerna 

I följande avsnitt presenteras de intervjusvar som behandlar självuppfattning utifrån 
könstillhönghet, samt uppfattningar om begreppen "kvinnlighet" och "kvinnofrågor". 

3.1 .O "...om hälften av professorerna var kvinnor ... w 

Sedan nigra år tillbaka har LuleA en högskola pil orten. Att detta haft betydelse för 

kvinnors möjligheter Aterkommer i ett antal intervjuer. Man poängterar vikten av att inte 

behöva åka till annan ort for att studera. Man berättar om högskolans aktiva satsning pA 

att locka flickor och hinnor aven till tekniska utbildningar. I samband med det senare 

framkommer det problematiska i att värva kvinnor till högskolan utan att samtidigt 

förändra de inre strukturerna:"Ser man inga kvinnor högre.upp sa söker inte kvinnor--- 

dom som söker ska kunna identifiera sej---för mej SA vore det naturligt om hälften av 

professorerna var kvinnor." 



Inte enbart identifikationsmöjligheten lyfts fram, utan ocksa hur man skulle kunna 

anpassa det akademiska livet utifrån kvinnors behov. Ett sätt vore ämnesmässigt: da 

kvinnor sägs oftare vara intresserade av miljö än av renodlade tekniska ämnen, skulle 

man kunna ta hänsyn till det inom utbildningarna. Att det måste vara möjligt att 

kombinera föraldraskap och karriär, nämns ocksa i detta sammanhang, men ocksa att 

detta brukar g& bra. De hinder emot kwuiors akademiska verksamhet som betonas vid 

intervjuerna är den nämnda bristen p% kvinnor p& högre poster att identifiera sig med, om 

högskolan är belägen ailtför långt bort samt att det kan upplevas besvärligt att fil gehör 

för den nyttobetonade forskning kvinnor anses vilja arbeta med: "Man (kvinnor, min 

anm.) vill att det man gör, forskar pa, ska vara viktigt, behövas. Det tror jag p i  är en 

skillnad." 

3.1.1 "Jag älskar att vara kvinna! " 

Att vara kvinna kan för n%gon innebära att kunna tilliita sig att visa svaghet, ja t o m dra 

fördel av den: "Som kvinna är man bra pA att lyssna, man är lyhörd och har fömaga att 

uppfatta det som inte sägs i ord, men som är den bakomliggande betydelsen." Men, % 

andra sidan, menar samma kvinna: "...nog tror jag det h s  män som har det ocksa 

(förnagan att uppfatta det outsagda, min anm.), det beror väl p& hur man lär sig." Men 

ända, som det nu är: "Jag skulle aldrig vilja vara man. Jag älskar att vara kvinna!" 

3.1.2 "...att man inte behöver uppträda som en man ..." 

En aspekt av kvinnlighet eller kvinnofrågor som nämns, är vikten av att se det positiva 

hos kvinnor istället för att bli "gnällig" över orättvisor. Ocksa i detta sammanhang 

. betonas behovet av kvinnliga förebilder. (Jmfr 3.1) Att inte behöva uppträda som en 

man, utan fa bejaka sig själv som den kvinna man (!) är upplevs viktigt och befriande. En 

kvinna menar att den friheten är en konsekvens av "...det här med kvinnotänkandetyy, 



alltsa medvetenheten om det kvinnospecifiika. Dock pastår ingen att det skulle gA att dra 

nagra definitiva gränser mellan 'manligt' och 'kvinnligt'. Det gäller snarare att f& vara 

den man är, oavsett kön:"Jag kor jag är ganska mild s& där, och jag får vara sh---allt det 

dar kvinnliga är helt okey---det gäller ju många saker, i språk och handling." 

3.1.3 Språket 

Kvinnors språk diskuteras främst i jamförelse med mäns språk: "...typiskt kvinnligt att 

saga hundra ord istället för tio---jag tror att vi har ett behov av att saga väldigt mycket, 

att prata, mycket mer än män." Eller: "Man pratar sa olika, //det är// lätt att det blir 

missförstånd da, onödiga konflikter da man egentligen kanske pratar om samma sak, men 

man bara uttrycker sig pil olika sätt.---En kvinna är mer öppen och direkt, känns det 

som, karlar är mer svårförstaeliga.---Kvinnorna tar sej gania mer tid att stanna upp och 

prata." 

3.1.4 Det lilla och det stora 

"Vad tänker du p8 när jag säger kvinnligt och kvinnofrt2gor?" 

"Egentligen är det väl bara det att man ska vara respekterad fdr den man är---Det ska 

inte mätas allting efter männens mattstock-;-Det har som ailtid varit självklart att de här 

orättvisorna ska bort! Da har man inte kämpat i stort sa där, utan jag har försökt se till 

min egen lilla värld, att jag inte går pil det här sa långt det bara går." 

Andra strategier innehåller mer vittgaende strävanden:"Det d s t e  vara sa att vi ska ha 

samma möjligheter.---Det sätt som jag dA ser att man kan ändra pA det här, det är att öka 

självkänslan, öka självförtroendet hos kvinnan, s8 vi vagar ta utrymme, vagar ta del i det 

offentliga samtalet. Att vi vagar ta plats i det offentliga rummet, det tror jag är alldeles 

nödvändigt för att vi ska kunna sudda ut de här orattvisoma.--Jag är helt övertygad om 



att om vi bara vagar bygga upp vårt sjalvforimende sil att vi vet att rösten bär, säga 

nagot i en stor sal, da finns det ocksa nagon som lyssnar!" 

3.1.5 Alderns betydelse 

Nagra av kvinnorna upplever att de, pga sin ålder, antingen aldrig haft nagot större 

engagemang i fragor om kvinnors villkor, eller att engagemanget minskat. Det är blide 

lag och hög ålder som man menar spelar roll for engagemanget: "Man borde ju engagera 

sej mer---men jag tror ända att det skiljer sej ifrån hennes generation (en tidigare, min 

anm.) till min generation---alltsa min gubbe han städar och sköter minsann såna där 

saker---far val se när man blivit äldre och blivit nog retad p4 han---Det är ingen av mina 

väninnor som är politiskt engagerade t ex. Och ingen som är med i nigon förening, sa att 

det kanske är ett generationsbyte." 

E1ler:"Jag är sa pass gammal, sa jag ser kanske dom här specifika kvinnofragorna ur ett 

lite annat perspektiv. Det hänger ihop med allting egentligen--Jag i& inte nån sån där 

kvinnokämpe, jag tycker att människor överhuvudtaget borde ha lika villkor." 

De kvinnor som hänvisar till sin höga ålder ser att deras intressen har förändrats, 

fördjupats, kommit att handla mer om livsfragor än om materiella frigor som t ex dagis 

och 1ikalön:"Man blir äldre. Man ser djupare dimensioner---da har atrninstone jag börjat 

fundera pil vad det är vi kan ge som kvinnor, som människor? Att vi är duktiga p& att ta 

hand om andra och skapa en bra situation for våra nära just nu. Sa för mej har det 

förändrats, Man maste ju kunna försörja sej, vara oberoende. Men jag tycker ocksa att 

det tir innehållet i livet." 

3.1.6 Livssituationens betydelse 

Inte enbart åldern, utan även livssituationen som helhet uppges spela roll för kvinnors 

engagemang i kvinnors villkor. Nagra ställer sig lite fi-ågande inför vissa typer av 

problemkvinnofragor eftersom de inte själva har upplevt dem. Inte sa att man förnekar 



andras erfarenheter, men att det egna engagemanget brister av den anledningen att man 

själv inte har liknande erfarenheter:"Naturligtvis formas man av sina erfarenheter, bade 

dem man har och inte har." 

Inte minst blir detta tydligt da samtalen kretsar kring den lokala situationen för kvinnan i 

Lule& Här har var och en sina personliga upplevelser, eller avsaknad av upplevelser, av 

sadant som barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg och möjligheter att praktisera 

fritidsintressen som brukar attrahera flickor och kvinnor (h& nämns bl a ridning, simning, 

dans och teater). 

3.2 Kommentar 

Avsnittet "Kvinnan som kvinna" avser att ge en bild av hur kvinnlighet och kvinnofrdgor 

uppfattas av intervjugruppen, oavsett bibliotekskopplingen. Jag har velat visa p& bredden 

i uppfattningar. Bredden tror jag ocksa framgår. Vad som däremot varit svårare att 

illustrera, men som jag ändå vill understryka, är att de flesta av de tillfragade visade 

avsevärd tvekan inför att göra generaliserande uttalanden om vad som är kvinnligt. 

När jag ställde fragor om kvinnlighet och kvinnofrdgor har jag formulerat mig lite olika i 

de olika intervjuerna. Vissa gånger har jag fdgat om bada begreppen i en och samma 

fraga, andra ganger har jag skilt dem at. och i en del intervjuer har vi kommit in p8 dessa, 

omraden utan att jag behövt ställa nagra fragor överhuvudtaget. Detta till trots sa g& det 

inte att utläsa nagot mönster i svaren som skulle vara en konsekvens av olikheterna. 

Man kan tycka att jag borde skilt begreppen at mer konsekvent. Det hade troligen givit 

tydligare svar. A andra sidan har det sätt jag använde mig av lämnat större frihet At de 

intervjuade att välja om de ville fokusera pa den mer personliga, känslomässiga 

upplevelsen eller hålla sig pa en mer samhällsinriktad niva. I de flesta intervjuerna finns 

bada nivaerna representerade. Mitt syfte var heller inte att reda ut förhallandet mellan 



kvinnlighet och kvinnofidgor, utan att med hjälp av detta friigeområde fii en bild av olika 

aspekter pa vad som uppfattas som kvinnospecifikt. 

En tidigare undersökning vid Kvinnobiblioteket har visat att endast 20% av 

Kvinnobibliotekets låntagare uppger sig vara "mycket intresserade" av kvinnofragor. 

Bland den grupp kvinnor som i första hand besöker Kvinnobiblioteket vid 

förelasningstillfällena är motsvarande andel 40%. 

70% av lantagarna säger sig dock vara "intresserade". (Svensson, l995,sid. 13) I denna 

undersökning finns överhuvudtaget inte nigon fkågeställning om 'kvinnlighet', inte heller 

nagon precisering av vad begreppet 'kvinnofrågor' skulle innefatta. Däremot visar 

undersökningen att trots att intresset för 'kvinnofrågor' inte är hundraprocentigt, sii var 

tretton av de femton mest utlånade romanerna vid Kvinnobiblioteket 1994, författade av 

kvinnor. (Bil.3~) Samma undersökning visar att hälften av de kvinnor som under en 

observationsperiod besökte Kvinnobiblioteket ocksa besökte hyllor och "snurror'bed 

hinnoprofilering, dvs där böcker av, om ochleller för kvinnor har samlats och skyltats. 

(Ibid.,sid.l4) Summan av dessa iakttagelser och det som framkom vid mina intervjuer, 

menar jag antyder att många kvinnor uppskattar kvinnoprofileringen och använder sig av 

dess möjligheter, utan att för den skull känna sig speciellt engagerade i hinnofdgor 

utifdn ett samhälleligt, politiskt perspektiv. 

Den tvekan jag uppfattade inför att uttala sig om det kvimospecinka inom detta 

frageomrade, Aterfinns inte da hinnoperspektivet kopplats till läsning och 

biblioteksanvändning. Innan jag går vidare till de avsnitten kommer jag nu att kort 

presentera ett antal teorier och tidigare undersökningar om kvinnopsykologi. 



3.3 Teoretisk diskussion 

Under senare år har ett antal psykologer, forskare och andra formulerat tankar om en 

kvinnopsykologi särskild ifrån den traditionella psykologin, vilken uppfattas utga ifran 

mannens psykologi. I detta avsnitt utgår jag ifrån sex av dessa, närniigen: Nancy 

Chodorow, Mona Eliasson, Marianne Carlsson, Harriet Goldhor Lerner , Carol Gilligan 

och Jean Baker Miller. Jag kommer ocksa att referera till kvinnoforskaren Carin 

Holmbergs socialpsykologiska studie "Det kallas kärlek". För en mer fullständig 

genomgång av företrädare för modern kvinnopsykologi hänvisas till "Kvinnoidentitet", 

av Fredelius m fl. (1994, sid.145-157) 

Nämnda texter och deras författare visar ett brett spektrum av angreppssätt, men ett kan 

de sagas ha gemensamt: en strävan att belysa vad som utmärker kvinnors sätt att vara, 

tänka ochleller känna. I flera av fallen studeras dessa kvinnoperspektiv i förhåilande till 

motsvarande mansperspektiv. 

"Insikten och upplevelsen jag ärflicka och kommer att bli kvinna och detta kräver vissa 

egenskaper, beteenden och intressen hos mig är kärnan i könsrollsidentiteten och 

införlivas med sjalvbilden i 6-7- årsilldem." (Eliasson,M.,1989,sid.35) I detta citat vill jag 

särskilt understryka uttrycket "könsrollsidentiteten". Varken jag, eller de jag refererar 

till, hävdar att de kvimospecifika uttryck och erfarenheter man funnit är definitiva. 

Tvärtom pipekar flera att de undersökningar som gjorts endast omfattat begränsade. 

grupper, kulturellt och socialt, och att man vid påvisade utmärkande drag hos 

fiickor/kvinnor omfattar en relativ öppenhet for biologiska, psykologiska, sociala eller 

kulturella orsaker till resultaten. (Ibid.sid.34, Gilligan, 1993, sid7f., Lerner, 1992, sid.17 

och Chodorows hela arbete, 1988) Miller utgör härvidlag ett undantag dil hon skriver: 

"Jag har inte ens försökt att gil in pil de klass- och rasfaktorer som ilstadkommer sil 

väldiga skillnader mellan olika kvinnors liv. Jag har i allmänhet koncentrerat mig pil de 

krafter som jag tror piverkar kvinnan i allmänhet, just pil grund av att hon är kvinna. 

(Miller, 1976, sid. 8) 



Carol Gilligan för sina resonemang till stora delar utifrån undersökningar om unga 

kvinnors och mäns uppfattningar om moral. Detta kan tyckas vara blott en detalj i den 

mänskliga psykologin. Orsaken är dock att Gilligan kopplar kvinnors moraluppfattning 

starkt till deras självbild. Hon menar att kvinnan i detta sammanhang skiljer ut sig genom 

upplevelsen av världen som ett nät av relationer, där kvinnan själv är en del, och alla 

hänger ihop med varandra. Denna upplevelse leder i sin tur till moraliska 

stallningstaganden där absoluta sanningar är mindre vanliga än hos männen. Istället tas 

stor hänsyn till omständigheterna i den for tillfäUet aktuella situationen, med de för 

tillfallet inblandade: 'Den moraliska svaghet hos kvinnor som tar sig uttryck i trevande 

och osäkra omdömen är sålunda oupplösligt förbunden med deras moraliska styrka, en 

övergripande hänsyn till relationer och ansvar." (Giiligan,1993, sid.21) Eller annorlunda 

uttryckt: "Kvinnor lägger upp det moraliska problemet som en fraga om omsorg och 

ansvar i relationer, inte som en fiaga om rättigheter och regler, vilket gör att 

utvecklingen av deras moraliska tänkande hänger ihop med förändringar i deras 

uppfattning av ansvar och relationer, liksom uppfattningen av moral som rättvisa binder 

utvecklingen till jämlikhetens och ömsesidighetens logik. Den logik som är underlag för 

en omsorgsetik är alltsa en psykologisk logik om relationer, till skillnad fran den formella 

rimlighetslogik som präglar rättviseperspektivet." (Ibid.,sid. 77) 

Gilligans val av utgångspunkt skall ocksa ses emot bakgrund av att manliga auktoriteter 

inom psykologisk teori beskrivit kvinnors annorlunda (i förhållande till männens) 

moraluppfattning som uttryck för bristande moraluppfattning. (Ibid.,sid. l l ff.) Gilligan 

finner istället tvil slags etik, vilka är könsbundna: den kvinnliga omsorgsetiken och den 

manliga rimlighetsetiken. När kvinnliga erfarenheter leder tili kvinnokamp skulle man. 

kunna tänka sig att kvinnor skulle närma sig mer traditionellt manliga strategier. I 

intervjuerna pil Kvinnobiblioteket hävdas ocksa vikten av rättvisa mellan könen. SA pa 

innehållsniva kan man se just ett sadant närmande till Gilligans rimlighetsetik. Men när 

det gäller tillvägaghgssätt f& att uppna kampens mal, anges istället för den individuella 

prestationen ett slags solidariskt relaterande: "Jag är helt 6vertygad om att om vi bara 

vagar bygga upp vårt självförtroende sa att vi vet att rösten bär, säga nagot i en stor sal, 

da finns det ocksa nagon som lyssnar!" 



Vid intervjuerna pa Kvinnobiblioteket var inte moralfrågor nagot frekvent ämne. 

Däremot aterfinns flera uttalanden som ända speglar den av Gilligan beskrivna känslan av 

delaktighet i ett nät av relationer, omsorg och ansvar inför andra. Sa t ex beskrivs 

kvinnors intresse för miljöprofilerad teknik som ett uttryck for att man "bryr sig". Att 

kvinnor viil forska om sadant som fkfailer "viktigt" istället for att satta den personliga 

karriären i centrum kan sägas uttrycka samma sak. Och uppfattningen att kvinnan är 

lyhörd och bra p i  att lyssna, ocksa pil det outtalade, kan knappast vaxa möjlig utan att 

stor vikt laggs vid nära relationer. Att havda att inte allt skal mätas "efter männens 

mattstock" kan kanske inte omedelbart ses som uttryck för omsorgsetiken. Däremot är 

det ett uttalande helt i Gilligans anda, da hon kan sägas försöka definiera en kvinnlig 

"m%ttstock". 

Gilligan önskar "...ge en klarare bild av kvinnans utveckling, sa att psykologer och andra 

kan följa upp dess förlopp ..." och för enskilda kvinnors del vill hon "...ge en sadan bild 

av deras tänkande att det blir lättare för dem att se deras integritet och giltighet ..."( Ibid. 

sid.9) Hon utgår som nämnts iflån moraluppfattningar för att möjliggöra dessa syften. 

Nancy Chodorow väljer istället att studera varför kvinnor atar sig de s.k. 

modersfunktionerna (kort uttryckt att v&da och i viss mån fostra barn), för att väcka 

fragan: "..hur vi skulle kunna förandra saker och ting för att omvandla den könsberoende 

arbetsfördelning inom vilken kvinnan fyller sin 

modersfunktion."(Chodorow,1988,sid.13f) Chodorow har salunda ett mer uttalat syfte 

att direkt bidra till att förundra kvinnors (och mäns) verklighet. Hennes perspektiv är 

psykoanalysens. I sina undersökningar finner hon att flickor utvecklar sina vårdande 

(moders)funktioner starkare än pojkar gör pga att det som regel är en kvinna som är 

första och närmaste vårdnadshavare. Den lilia flickan och modem avgränsar sig inte lika 

tydligt ifrån varandra som i fallet mellan modem och pojken. Detta leder till att flickan 

"behåller" modern och hennes modersfunktioner som delar av sig själv, en sorts inre 

potential att själv kunna använda sig av sa småningom. Chodorow menar att detta inte 

enkelt later sig förklaras som identifikation med föraldem av lika kön, utan att det finns 

ömsesidiga, icke-kapade band mellan mor och dotter.(Ibid.,sid.l42ff) 



Chodorow menar vidare att detta ensidiga kvinnliga vårdande är negativt for d a  

inblandade, för deras möjligheter att utveckias och skriver: "Varje försök tiii fdrändring i 

riktning mot att minska det hämmande idytandet från den ojämlika sociala 

könsorganisationen måste innebära att man i grunden omorganiserar föraldrafunktionen 

sa, att den primärt kommer att fyllas av bade män och kvinnor." (Ibid., sid. 270) 

Nancy Chodorows djupa analys for en bit bortom min undersökning. Jag har anda velat 

nämna den här da den skänker ytterligare dimension At en aspekt av min uppsats, det 

"kvinnliga", vad det består av och i viss m h  varför. 

Ocksa Harriet Goldhor Lerner diskuterar flickors och pojkars väg till självständighet, 

samt hur de relaterar till modem. (Lemer,1992,sid.80ff) Hon framför lilniande 

uppfattningar som dem som redovisats ovan, men hon höjer ocksa ett varningens finger, 

da hon vänder sig emot ett ensidigt fokuserande pa dyaden mor-barn. Hon vill istället 

betrakta flickankvinnan i ett större sammanhang, i t ex familjen. (Ibid.,sid.249ff) Lerner 

menar, i viss mån i motsättning till mig ovan i detta kapitel, att bl a Carol Gilligans 

arbeten "...används för att förstärka gamla stereotypier ..." (angaende vad som är 

kvinnligt respektive manligt, min anm.) (Ibid.,sid258f) 

Man skulle kunna tänka sig att orsaker till den försiktighet jag uppfattade i mina 

intervjuer, inför att generalisera kring vad som är kvinnligt, härrör ifrån tankegilngar 

liknande Lerners. I Carin Holmbergs arbete utvecklas dock en annan möjlig förklaring. 

(Holmberg,l995) Hon menar att det finns ett gap "...mellan reformerna och den sociala 

verkligheten ..."( Ibid.,sid.23). Reformerna hon Asyftar är de som ilterfinns inom svensk. 

lagstiftning, med dess strävanden att uppna jämstäiidhet mellan könen, men pekar pil att 

kvinnor trots detta fortfarande i många sammanhang drar det kortaste strilet. Vid de 

intervjuer hon gjort med barnlösa par framkommer en ovilja ifrån bada parter att beskriva 

förhallandet som ojämlikt, trots att de berättar om en vardag där kvinnan ofta 

dubbelarbetar eller har sämre lön än männen. (Ibid.sid.59) Hon menar att diskrepansen 

mellan uttalade uppfattningar och praktiserad vardag kan bero pil att man känner sig 

ansvarig för att kvinnan inte tagit for sig av de rättigheter lagstiftningen möjliggör. 

(Ibid.sid.2lf.) (Detta är endast en delaspekt av Carin Holmbergs arbete. I sin helhet är 



hennes undersökning ett försök att utifrån kärleksförhållandet första hur könens 

"maktassymmetri" upprätthålls.) 

Jean Baker Miller framför iiknande tankegångar dil hon skriver om kvinnor som en 

underordnad grupp i förhåliande till män, och vad denna maktens ordning kan f% för 

konsekvenser. (Miller, 1980, sid.14ff) Hon diskuterar bl a vad som kan hända om 

medlemmar ur en underordnad samhallsgrupp (t ex kvinnor) upptäcker och synliggör 

ojamlikhetsförhål1andet:~'De kommer att göra den inneboende konflikten till en öppen 

konflikt. De kommer d% att tvingas ta pil sig de bördor och de risker som hör ihop med 

att bli betecknad som 'bråkmakare'. Eftersom den rollen strider mot vad de fatt lära sig, 

har de underordnade -och i synnerhet kvinnorna- inte s% lätt gil in i den."(Ibid.sid.20 f.) 

En egen reflexion i detta sammanhang: en orsak till att kvinnan (bl a) väljer att inte 

synliggöra ojamlikhet i parförhållandet maste väl vara att hon är rädd att annars skada 

kärleken, eller det som kallas kärlek? 

B1 a Miller skriver ocksh om den svaghet och hjälplöshet som man menar skulle 

uppmuntras och utvecklas mer hos kvinnor än hos män. (Miller 1980, sid.38 ff) Hon 

menar att dessa egenskaper kan vara positiva och att även män besitter dem , men 

tvingas förneka dem hårdare än kvinnor. Ett par av kvinnorna pil Kvinnobiblioteket sig 

just den positiva sidan av att fil lov att vara svag. En nämnde att det rentav kan ge 

fördelar (t ex att man kan fil hjälp med att tanka bilen...), men att man inte får överdriva 

denna mer eller mindre verkliga svaghet, .for då riskerar man att bli betraktad som. 

korkad. Ocksa här vill jag gärna ge en egen reflexion; själv har jag sett många män 

använda sin svaghet (mer eller mindre verklig) för att uppni fördelar. Vilken M n a  blir 

inte djupt gripen dil en man tafatt försöker trä en tråd genom nålsögat? Hur nära ligger 

det da inte till hands att ocksil sy fast knappen &t den "hjälplöse" mannen?! 

Sammanfattningsvis kan sägas att de teorier och undersökningar om det kvinnospecifika 

som här presenterats pil många vis bekräftas i mina intervjuer. Omsorgstänkande, 

familjeengagemang samt viljan och förmågan till relaterande är exempel p i  sadana 



överensstammelser. Men där finns ocksa flera ,kvinnor som betonar ett starkt 

engagemang i yrkeslivet och intressen som sträcker sig utanför det personliga och "nära" 

perspektivet. Och flera exempel pil att kvinnan upplever att andra kvinnor är utsatta p& 

olika vis pga sitt kön, men att det inte gäiier henne sjäiv. 

4. KVINNORS LASNING 

4.1 Intervjuerna: 

4.1 .O Lashistoria 

En av de intervjuade kvinnorna ser sin läsning som ett "ganska" stort intresse. M a  andra 

beskriver det som ett stort, mycket stort och rentav det allra största intresset. Samma 

förhållande gäller da vi talar om vars och ens 'läshistoria"; de allra flesta berättar om en 

barndom med mycket läsning, och att det som regel funnits god tillgång till böcker 

hemma, att man lånat p& biblioteket ochleller att man haft en läsande förebild i 

Atminstone nagon av föraldrama. 

Flera menar att läsningens inriktning och intensitet varierat. Fem kvinnor säger att deras 

egen läsning minskat da de haft/har srnåbarn. Man papekar ocksa att barnen inneburit att 

man periodvis läst mycket barnböcker tillsammans. Andra skäl till att man last/läser 

mindre än vanligt, eller mindre an man skulle önska, är att man engagerat sig hårt i sitt 

yrkesarbete och att man är för trött. 

Liksom i foregaende avsnitt hänvisar flera till ålderns och livssituationens betydelse, t ex 

att studietiden präglas av kurslitteratur, yrkeslivet kräver att man läser yrkesanknuten 

litteratur etc. Man berättar om barndomens period av "bokslukande", hur ungdomstiden 

ocksa präglades av sina genrer, som t ex deckare, reseskildringar och romaner av t ex 



Sidney Sheldon, men att man sedan sökt sig vidare, till litteratur med mer nyanserad och 

djupare intrig. Att den sistnämnda typen av böcker, alltsa av mer lättsam och 

underhållande karaktär, fortfarande har sin betydelse for flera av de intervjuade, 

aterkornmer jag till nedan. Deckare visade sig vara en s& pass speciell genre att den 

redovisas under egen rubrik.(4.1.2) 

4.1.1 "Det är väl självklart att om en kvinna skriver en bok sa känner man 

val igen sig mer, språket och allting, miljön, satt att tänka." 

Under denna omfattande nibrik följer nagra av de intervjuades röster om vad de läser. Vi 

diskuterade detta utifran siival manliga eller kvinnliga författare, ämnes- och genreval, 

namngivna författare, skön-eller facklitteratur samt typ av media. 

Det stora flertalet av de intervjuade menar att de i stor utsträckning läser kvinnliga 

författare. Nigon menar att detta enbart gäller da hon lånar böcker pil Kvinnobiblioteket, 

en annan specificerar sitt val till att galla kvinnliga deckarförfattare, en annan till 

skönlitterära författare. När man motiverar valet av b l i g a  författare kan det lata SA 

här: "När de besluiver människor sa g& de in p& människan, ser vad det är för typ av 

människa pa ett annat satt än en man gör. Jag litar mer p& deras satt att beskriva, att det 

stämmer." Eiier: "...jag tycker män skriver sa tråkigt, förutom Bernhard Nordh da för all 

del. Nej, nog finns det val en och annan manlig författare, men jag föredrar kvinnliga 

författare." Nagon är tveksam, men tror att det blir mest kvinnliga författare, en annan. 

menar att det i sa fall är ett omedvetet val. Ett problem som omnämns när det galler 

kvinnliga författare är att man har svårt att hitta lättsamma tonfall och skildringar: "Det 

är inte lätt att hitta för kvinnor avhandlar ofta svåra ämnen." Ingen sade sig föredra 

manliga författare(6). 

Historiska romaner, djur- och naturböcker, handarbetsböcker, reseskildringar, 

bygderomaner, arbetarförfattare, sagor för vuxna, verklighetsbaserade romaner, böcker 

p& bibliotekets P- och Q-avdelningar, böcker om konst, batar, kultur och Norrbotten, 



psykologiböcker, särskilt då kvinnopsykologi, noveller, politiska artiklar, vackra böcker 

med bilder, dikter, böcker om krishantering och sjukdomar, andliga böcker och böcker 

om utveckling och terapi, astrologi och trädgårdsböcker, relationer, livsfragor och 

kokböcker. Blandningen får nog sägas vara salig när fiagan om val av genrer skall 

besvaras. Uppräkningen ovan är ett urval som avser att täcka vad som sades vid 

intervjuerna. Flera menar att deras ämnes- och genreval kännetecknas av stor spännvidd 

och allsidighet, en dock med tillägget att hon "... aldrig Iist om bilar och sånt." 

P& frågan om namngivna författare man läst och uppskattat kan jag räkna in femtiosex 

svar, varav endast tva nämns av fler än en person: Marianne Fredriksson och Torbjörg 

Wassmo aterkommer hos tre kvinnor. Tjugosex av de femtiotva författarna är  kvinnor. 

(Bil.3a-b) Ett par av de intervjuade anser att de har svårt att komma ihAg såväl 

författarnamn som boktitlar. Vid nAgra W i e n  får jag kommentarer till varför man 

väljer som man gör: "Ibland i den här världen vi lever i nu, med alla dessa tevekanaler, 

sa är det tryggt att det finns nat som inte är sa splittrat, det finns behov av det som inte är 

sa tillkranglat och märkvardigt---det är enkelt." 

Fyra kvinnor uppgav att de för tillfallet läste mest skönlitteratur. Av dessa tillhörde en 

personalgruppen. Tva kvinnor laste mest fackböcker för W i e t .  Man svarade ocksa att 

det var olika i olika perioder, att det var blandat och att man läser fack- och 

skönlitteratur p& sa olika sätt att det blir svårt att säga vilket som blir "mestyy; en roman 

läser man grundligt, fr&n pärm tili pärm, och under tiden hinner man använda flera 

fackböcker för att söka det man för tillfallet behöver veta nagot om. 

Sex av de intervjuade sade att de i relativt stor omfattning läser aven tidningar, tidskrifter 

och enstaka artiklar. Nagon hade prövat kassettbok, och fann det positivt t ex vid 

matlagning. 

4.1.2 "...p& sommaren ska man ju läsa Maria Lang..." 
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Sex kvinnor laser deckare. Flera av dem berättar om detta med förvåning och försök till 

förklaringar. Den enda som säger ifrån att hon inte läser deckare är ocksa mycket 

bestämd om varför: "Jag struntar i vem mördaren är, jag tycker inte det är nagon 

intressant frågeställning." Samma hinna njuter gärna av en forfattares språk, och tycker 

att det är  viktigare än att f% veta hur det går, vilket hon uppfattar som viktigt i just 

deckare. En annan kvinna menar att miljöerna i d n g a  engelska deckare är irivsamrna 

och inbjuder till inlevelsefull läsning. Ocksa relationsproblematiken i deckare engagerar. 

Nagon frågar sig vad det betyder att hon last mycket deckare ett tag, och upplever det 

som att hon inte orkar läsa nigot annat. Fler än en menar att just sommaren är lämplig 

för deckarlasning: "...pi sommaren ska man ju läsa Maria Lang, det passar. P% sommaren 

kan man sitta ute i gräset, det passar, det är lättläst, och dricka kaffe, och om bordet är 

vickigt kan man lägga henne under bordet." 

4.1.3 Att läsa och lära 

"Böcker har ju gett mig en utveckling hela tiden- - -man söker det man for tillfalet är ute 

efter." De intervjuade ser genomgaende läsning saväl som nagot de ägnar sig At for 

underhållning och avkoppling som för att utvecklas, lära sig mer. Flera har efter sina 

yrkesutbildningar, som alltsa i de allra flesta fail gjorts pil högskoleniva, ägnat sig %t bilde 

formella och informella studier. Med formella studier menar jag t ex folkhögskolekurser, 

Komvux, fortbildning i arbetets regi och högskolekurser. Exempel p i  vad man da 

studerat är:konstnärliga ämnen, konsthaniverk, kvinnoforskninglkvinnor och teknik,. 

kvinnohistoria, historia, barnpsykologi mm. Skal som uppges för att fortsatta med studier 

är bl a att man tycker det är roligt att vara allmänbildad och att uppleva 

studiegemenskap, att det kan ge tillfredsställelse d i  man utvecklas som människa. En 

kvinna betonar att studierna numer känns helt friviiliga och präglas av lust, tili skillnad 

ifrån tidigare, under yrkesutbildningen, da plikten var mer närvarande än lusten. 

Men ocksa de informella studierna är patagliga. Med informella studier menar jag allt 

man läser utom de formella studierna, med upplevelsen att man lär sig nagot av det man 

läser. Flera menar t ex att de läser för att klara av olika situationer i saväl arbetsliv som 



privat. Man läser yrkesrelaterad litteratur "med pennan i handenyy och man laser böcker 

om sadant som man just f6r Wilet  måste lära sig mer om.Det kan galla anhörigas eller 

egna sjukdomar, att kunna svara pa sådant barnen fragar om (t ex om det heter 

"bisonråtta" eller "bisamratta" och varför?), ens egna relationer och hur man hanterar 

dem, hur man syr en klänningskrage eller snickrar en pall. Man kan ocksa läsa för att 

försöka första mer om sig själv. Skall man ut och resa läser man om sitt resmål, och den 

som är konstnärligt intresserad hiimtar tips och inspiration ur böcker. Nagon vill betona 

att hon "använder" böcker. En annan lyfter fram det mänskligt utvecklande i all slags 

läsning, och att det är viktigt att vara en läsande förebild för sina barn. Dock berättas 

ocksa om att detta inte fungerar alla ganger ... 

Skönlitteraturen uppfattas som ytterligare en källa tiil kunskap. Sa kan t ex historiska 

romaner ge nigon en annorlunda bild av historien än den skolan förmedlade. Romanerna 

uppfattas mer visa hur människorna hade det. 

4.1.4 "Men om jag far välja vad jag ska använda min tid till, da tar jag gama 

en bok." 

När de intervjuade berättar om läsningens betydelse är det ingen som tvekar, betydelsen 

är stor. "Jag kan inte leva utan att läsa varje dag." "Jag skulle inte kunna tänka mig en 

tillvaro utan böcker." Även om inte alla uttrycker sig lika definitivt, och en kvinna sager 

att hon periodvis inte läser alls, sil är budskapet om läsandets stora betydelse entydigt. 

Flera kvinnor vittnar vidare om hur de gärna later sig fhgslas av det de laser, att det är 

"underbart" att hitta en bok som engagerar så starkt att man inte kan släppa den. Man 

läser da man lagar mat och viii helst inte bli störd. Nilgon menar att hon alltid maste ha 

med en bok i reserv d& hon är pil resande fot, för att inte riskera att bli utan läsning ifall 

hon läser ut den ena boken. Att läsa innan man somnar är en viktig vana for flera, och ett 

maste för en del. Kvinnor med barn kan se läsningen innan sömnen som den enda 

möjligheten att f8 vara ifred och läsa. Att f% vara ifred och läsa är viktigt för vissa 



kvinnor, nagon kan bara läsa d% hon är ensam. När man läser kan man ocksi känna att 

man äger sina tankar, att där finns" ... ingen som vet om jag läser eller tänker." Att avsätta 

en hel kväU eller en hel helg for att läsa uppfattas som en njutning. Tröttheten sätter 

gränser for nigra, som skulle vilja läsa, ja "sluka" mer. 

Nagon ser kärleken till läsningen som starkt kopplad till kärleken till böcker, man kan 

känna glädje över att aga böcker, över möjligheten att 1dna böcker och den rent sinnliga 

upplevelsen av att se p% och ta i en ny bok. Man använder ord som 'lashunger" och 

"bokfrossare", och berättar om fascinationen över gamla böcker och vackra böcker. En 

kvinna menar att hon ibland hittar en "gladbok", och syftar p i  vackra, livsbejakande 

böcker. Läsningen "öppnar nya dörrar", det upplevs som att "...man kan resa fast man är 

hemma- - -man är inte fångad där man är." Genom läsningen upplever man att man kan 

växa, lära nytt och se nya infallsvinklar. 

Läsningen sätts vidare i relation till tevetittande, att det är mer stimulerande att läsa för 

att man d i  får använda sin fantasi och göra egna bilder. 

Hos de intervjuade finns exempel p% hur man kan använda läsning bade för att förstd och 

hantera problem och kriser, och hur man kan läsa for att for en stund f i  lämna en 

verklighet Glld av problem och kriser: "Niär man läser en bok ska man känna sig trygg", 

menar en kvinna, som vill att ocksa böcker som handlar om eländiga saker skall vara 

skrivna s% att de andas framtidstro. En annan kvinna berättar om hur en faktabok om 

känslor och relationer kom att bli som en 'livboj" för henne i ett utsatt läge. 



4.2 Kommentar 

Läsglädje är ordet som sammanfattar mina intryck av denna del av intervjuerna. Tio 

kvinnor som pil olika sätt, men i stor omfattning, använder sin läsning ochfeller njuter av 

den. I de allra flesta intervjuerna sa var det inom detta fkilgeornrA.de som samtalen flöt 

mest fritt, d i  jag inte upplevde att jag behövde stälia sa mhga fóljdfrågor for att "håila 

kvar" frågan, eiler leda intervjun vidare. 

I svaren ryms flera saker jag viil diskutera vidare, vilket jag kommer att göra i följande 

teoriavsnitt. Här viil jag bara peka pil ett par felkällor: När man tittar p& listan över lästa, 

uppskattade författare finner man att hälften av dem är män. Detta kan förvåna, da de 

flesta av kvinnorna sade sig gärna välja kvinnliga författare. D& maste man veta att de 

intervjuade kvinnorna uppgav dessa namn helt utan krav pil att t ex säga vika de läst 

flest böcker av, vilka de last om böcker av, vilka de gckt allra bast om o dyl. Där fanns 

heller inga begränsningar av hur många eller hur fil förfatare man kunde namnge. Flera 

menade ocksa att de hade svilrt att lagga pil minnet saval namn som titlar, en del talade 

hellre om genrer. De flesta namnger tvA till fem författare. En kvinna namngav inte 

nilgon, medan en annan st& för nära hälften av dem. Jag ville veta nagot om vad 

kvinnorna läser, bade vad gäller genrer och exempel p8 författare. Syftet med detta var 

Aterigen att söka bredden i svaren. 

Dessa typer av felkällor finns naturligtvis genomgilende i den typ av arbete jag gjort, da. 

jag enbart intervjuat ett fdtal kvinnor, och med hjälp av ytterst öppna frdgeställningar. 

Att jag vill nämna det just i detta sammanhang beror pil att jag förestäiler mig att den här 

sortens listad information kan fora läsarens tankar till en mer kvantitativ ambition än jag 

haft. Här kan man dock jamfora med en tidigare gjord, kvantitativt inriktad 

användarundersökning p& Kvinnobiblioteket. ( Bil. 3c) Där framgår att en stor majoritet 

av Kvinnobibliotekets udånade skönlitterära böcker for vuxna skrivits av kvinnliga , 

författare. 



4.3 Teoretisk diskussion 

"Barn foräldrar böcker", sa heter en liten bok av Jan Nilsson ifrån ittiotalets mitt. 

(Nilsson,1986) D& flera av de intervjuade i min undersökning vittnar om en barndom 

med god tillgång till böcker, och med m a ,  läsande förebilder, vill jag gärna knyta an 

till deras erfarenheter med hjäip av Nilssons bok. Jan Nilsson skriver utifrån övertygelsen 

att barn ska läsa böcker. Han argumenterar för denna övertygelse genom att ange fjm 

skal för boklasande: 

-"För att utveckla språket" 

-"För att fii kunskaper" 

-"För att fa hjäip" 

-"För att fii underhållning" (1bid.sid. 7 ff) 

Kanske är  detta självklarheter idag, nästan tio å r  senare, men pafaiiande är i aUa faU att 

itrninstone de tre sista skalen som anges här ocksa ses som drivkrafter bakom läsningen 

för de tio kvinnorna i Luled. 

Tittar man bakom argumenten finns ocksa flera exempel p8 paralleller tiii sadant som 

nämndes under intervjuerna i Lule& Nilsson menar att iäsning av skönlitteratur ger 

kunskaper av annat slag än de som skolan söker fdrmedla om samma ämnen. Precis som 

en av de intervjuade kvinnorna exmpEerar han detta med kunskapen om historien, och 

skriver angiende Mobergs utvandrarböcker: "Det här exemplet visar hur skönlitteraturen 

kan levandegöra kunskaper och f& mig som läsare att leva mig in i förhållanden pil andra 

platser, under andra tider."(Ibid., sid. 13) 

Jädort  med mina intervjusvar, och med andra undersökningar, är det vidare intressant 

att lägga märke till att och hur Nilsson separerar punkterna "För att f% hjäip" och "För 

att fA underhålining". Jag aterkornmer tili detta nedan, men vill redan här pasta att man 

kan se underhållningsfunktionen som ett sätt att fd hjälp av litteraturen, ett annat satt 

an att gd djupare in i det man har problem med. 



För att nu aterknyta till betydelsen av att det finns böcker tillgängliga för b.arn, samt de 

vuxnas betydelse i sammanhanget, sa bekriiftar Nilsson Luleåkvinnornas erfarenheter. 

Under rubriken "Skräp eller kvalitety' ger förfataren flera exempel pA hur man hittar 

("bra") böcker, vilket han menar är viktigt att vuxna hjälper bamen med. (Ibid.,sid.l6 ff) 

När han försöker besvara frågan om hur man far barn att läsa, betonas vikten av läsande 

vuxna som föreblder: "Det är svårt att övertyga barn om läsningens välsignelse, om de 

aldrig ser vuxna i sin omgivning läsa."(Ibid.,sid.22) 

För att inte dra alltför höga växlar p& denna "rollmodellteori", later jag en av kvinnorna 

ftån Lulea beratta hur det ocksa kan vara:"Jag har burit hem kassvis med böcker At mina 

barn när de var mindre---Det är inte alltid SA att man får barn att läsa för att man läser 

själv, det har jag insett. Min man läser ocksa. De har alltsa tv8 läsande föraldrar. Det 

hjälper inte." 

Ovan skrev jag om underhillningslitteraturens dubbla innebörder. Bland kvinnorna i 

LuleA fanns exempel pa hur man valde "enklare" litteratur av mycket varierande orsaker; 

nagra valde det for att enbart fil underhallning för stunden, utan att sätta detta behov i 

relation till nggot särskilt. Detta skulle da kunna stämma väl överens med den indelning 

Nilsson gör av litteraturens funktioner, där man antas välja läsning antingen för att få 

hjälp i livets olika faser, eller för att lata sig underhållas. Nilsson preciserar dock inte ifall 

dessa behov kan tillMsställas samtidigt, eller med samma typ av litteratur, utan tycks 

mena att 'hjälp' i detta sammanhang alltid bestar av att litteraturen "frigör deras fantasi 

och tankar och ger dem verktyg att första sig själva och andra." (Ibid.,sid.l4) Detta sätt 

att söka hjälp för att första och växa finns ocksa exempel pli hos Luleakvinnoma. Men. 

utifrån mina intervjusvar vill jag pasta att hjälpen ocksa" kan bestå just av att man  få^ 

avkoppling och underhållning, och att samma typ av litteratur kan w a  olika funktioner, 

tillfredsställa olika behov. Detta blir inte minst tydligt då det gäller läsningen av deckare. 

Där menar nagon att hon nog väljer deckare da hon inte orkar läsa nigot annat, medan 

en annan tror att behovet av att läsa deckare bl a bottnar i att hon däri finner möjlighet 

att första mer om mänskliga relationer, och att det behovet i sin tur uppstatt ur 

funderingar kring hennes egna nära relationer. 



Denna typ av resonemang för tanken vidare till litteraturvetenskapens receptionsteori. 

Denna kan karaktäriseras som en teori där man menar att litteraturen, eller atminstone 

dess innebörd, skapas forst da den blir läst. Mötet mellan text och läsare blir det centrala. 

( Larsson,L., 1990, sid. 230 ff och Hansson 1,1995,sid 9-33) Inom receptionsteorin 

a t e r f i s  den sk mottaga@orskningen, där man som namnet antyder, i första hand 

fokuserar p& mottagarens=läsarens upplevelser, i motsats till traditionell analys av texten, 

eller analys utifrån fdrfattarens biografi. (Hansson 1,1995,sid.9-30) De skilda 

utgangspunkter man kan ha för att uppleva samma litteratur, de skiftande behov som kan 

uppfyllas, son Luleåkvinnorna visar exempel pA, menar jag illustrerar receptionsteorins 

antaganden. 

Underh8llningslitteraturen kan alltsa för Luleakvinnorna fungera saväl fdr att fylla ett 

behov av läkedom, att för en stund fA lämna en svår vardag, som for att enbart skänka 

förströelse. Liknande resultat visas i Gunnar Hanssons bok 'Inte en dag utan en bok", 

där ett stort antal kvinnor och män berättar om sina upplevelser av att läsa 

populärfiktion. (IHansson 2,1988) Hälften av de undersökta menar att de läser enbart för 

"underhallning och avkoppling". Andra hälften "...håller med om tanken pil läsningen 

som dagdrömmar och kompensation." (Ibid., sid.152) Ingen gång används uttrycken 

'dagdrömmar' och 'kompensation' vid intervjuerna i LuleA, men man kan naturligtvis 

välja att besiaiva behovet av att for en stund fil liimna en svår verklighet med de orden. 

SA uppfattade jag dock inte innebörden i t ex viljan att fA ha lite roligt, eller Atrninstone fi 

kontakt med en enklare, mer okomplicerad och harmonisk tillvaro än den egna. Istället 

har jag tolkat dessa utsagor som uttryck for att sadana "pauser" i sig fungerar läkande. 

Riktigt samma tankar formulerar inte Hansson angsende sin undersökning. Men han 

söker ända respektera den positiva upplevelse de undersökta menar att läsningen innebtt 

för dem. Han skriver: "Diskussionerna om att popularfiktionen fungerar som 

kompensationslitteratur och inbjuder till dagdrömmar har alltid haft negativa övertoner. Deltagarnas 

beskrivningar och kommentarer till det som betecknas som kompensation och fantasier har emellertid 

oftast tydligt positiva laddningar: läsningen stimulerar, engagerar, uppfordrar och pekar pA alternativ. 

PA det sättet tycks böckerna kunna fungera som ett slags samtalspartner, som formulerar nAgot som 

kunde vara möjligt eller havdar andra värdenngar än de allra vanligaste. Det finns gott om exempel pii 

att lasarna med hjälp av böckerna har kunnat formulera för sig vad som kanske skulle vara möjligt om 

man vore lite djärvare, hade lite mera handlingskraft, reste lite mera, skaffade sig lite mera utbildning 

eller tog litet flera chanser. MAnga sådana föreställningar ryms inom det de syftar pA n& de talar om 



kompensation och fantasier, och det har en tydiigt positiv innebörd f& dem sjava. Det iir svart 

att tro att det skulle fungera passiviserande, vilket ofta har hav&ts-beskrivningarna tyder snarast pA 

motsatsen, att det stimulerar och aktiverar." (Ibid., sid. 153) 

De lasarundersökningar med viss inriktning pA kvinnor jag funnit har i första hand fokus 

p4 läsning av p o p u M i o n .  Luleåkvinnoma uppvisar ett bredare spektrum av litterär 

smak. Här finns bade exempel p& uppburna forfattarfavoriter som Göran Tunström och 

Kerstin Ekman, och knappast ens accepterade, som Bemhard Nordh. Detta kvinnors 

breda urval förtjänar ocksa att piivisas och undersökas. Här vill jag dock endast 

uppmärksamma p4 att precis samma funktioner som den renodlade popularfiktionen kan 

ha, ocksa finns med som exempel p i  hur man överhuvudtaget kan läsa all slags litteratur. 

Salunda kan man använda saväl de "stora" mästarna, som de "små" brödskrivarna istället 

för kemiskt sömnmedel, for att fil vara ifred, for att lämna vardagens begränsningar och 

vidga sina vyer och för att utvecklas, växa och lära sig nigot. Och detta gäller inte enbart 

för kvinnor och kvinnors läsning: F.d. BLM-redaktören och förlagsdirektören Ake 

Runnquist berättar i "Den omättlige bokläsaren" om sig sjalv som sk tvångslasare, som 

en som med största svarighet klarar sig utan en bok nagonsin, och som en som precis 

som en av kvinnorna i Lule2 oroar sig över hur de medhavda böckerna vid resa 

utomlands skall fas att racka till. (Runnquist, 1992,sid.l3ff) Den beskrivningen av en 

mans läsning befinner sig pa rätt långt avsthd ifrh vad som beskrivs i Lisbeth Larssons 

avhandling. (Larsson,L.,1990) Hon beskriver däri kvinnan som den som later sig slukas 

av läsningen och mannen som den som håller distansen. Hon drar paralleller till såväl 

Gustave Flauberts "Madame Bovary" som till nutida kvinnopsykologi för att visa att 

skillnaden är belagd biide i litteraturhistorien och i modem psykolgi, som studerar 

kvinnlig och manlig särart bl a utifrån tendensen att relatera eller distansera sig i sina 

respektive förhållningssätt. (Ibid.,sid 223-267) 

I min undersökning saknas männens röster, varför jag inget kan skriva om deras läsart, 

förutom Runnquists exempel ovan.Daremot är det bara att skriva under pil att manga av 

kvinnorna jag intervjuade laser engagerat och njuter av att göra det, vill saväl sluka 

litteraturen som bli uppslukade av den. Men där finns ocksa flera exempel p i  hur man 



forhaller sig till lasandet pa ett mer distanserat satt. Inte minst d% det galler att lära sig av 

sin läsning. 

Att läsa for att lära sig går bra med hjälp av inlevelsefull läsning av skönlitteratur, det har 

redan exemplifierats ovan. Men flera av kvinnorna i LuleA söker ocksa kunskap p8 ett 

mer uttalat, måimedvetet och distanserat satt. Man använder böcker for att sla i, söka 

definitioner och instruktioner. Man viii ha inspiration eller utökad kunskap inom ett visst 

ämnesområde, man går p& kurser och studerar, laser med pennan i hand när det gäller 

jobbet. Man förkovrar sig fackligt, milste lära sig mer om närstaendes sjukdomar och 

egna kriser etc. Jag viii i detta sammanhang referera till delar av Maj Klassons arbete 

"Biblioteken, kvinnorna och det livslånga lärandet." (Klasson 2,1990) Kiasson beskriver 

här fyra olika typer av lärande: formellt, icke-formellt, informeilt och självstyrt. (Ibid, 

sid.1, se Ahmed och Coombs, 1975) Till det formella räknas hela utbildningssystemet, 

det icke-formella omfattar p A annat vis organiserat lärande, det Snfomella lärandet "sker 

genom dagliga erfarenheter", och det självstyrda slutligen innebär ett aktivt, individuellt 

kunskapssökande utanför de organiserade alternativen. Samtliga dessa typer av lärande 

finns uttalat representerade hos de intervjuade kvinnorna i Lule&, men eftersom 

intervjuerna handlade mest om läsning och bibliotek tog inte det informella lärandet s& 

stor plats, om det an finns kopplingar dit ocksa. Sa menar t ex en av de mest läsande 

k ~ i ~ o r n a ,  trots att hennes mamma inte läste, att just mamman lärt henne oerhört viktiga 

saker i livet i det att hon lärt ut hur man väver och syr. Att kunna det menar hon känns 

som en "rikedom", en möjlighet att överleva ocksa om man inte har möjlighet att köpa 

det man behöver. 



5. KVINNAN SOM BIBLIOTEKSANVANDARE 

5.1 INTERVJUERNA 

I det följande har jag valt att separera låntagarna ifrån personalen. Detta pga att 

intervjuernas tyngdpunkter visade sig bli olika mellan de bada grupperna, då ämnet blev 

bibliotek. Personalgruppen har tvil dimensioner att referera till, i det att de b&de använder 

bibliotek som låntagare/besökare och som personal. Men eftersom tyngdpunkten i 

intervjuerna med personalgruppen ändå kom att befinna sig vid deras erfarenheter som 

just personal, inte som låntagare/besökare, har jag valt att göra denna uppdelning. Ocksil 

när det gäller andra bibliotekserfarenheter fanns olikheter meiian de bilda grupperna. 

Först redovisas låntagarnas intervjusvar i sex avsnitt, därefter personalgruppens under ett 

avsnitt. 

5.1 .O "Ett biblioteks överlevnad beror nog.pA dess placering." 

Flera av låntagarna betonar vikten av bibliotekets närhet. Man vill att det skall  vara^ 

enkelt att ofta ta sig till biblioteket, frekvensen en gång per vecka nämns som önskvärd. 

Väsentligt är vidare att man kan känna sig hemmastadd, att det är lätt att hitta: "Det är 

ungefar som när man går och handlar, när man väl har lärt sig hitta i affären d& tycker 

man att det är bra för da får man veta att där står bakpulvret." Endast en av de 

intervjuade menar att hon skulle fortsätta låna pd samma bibliotek ocksd om hon flyttade, 

och allts8 fick längre avstånd dit. De flesta använder sig bdde av "sitt" bibliotek, dvs 

Kvinnobiblioteket, och av nilgot ytterligare, t ex stadsbiblioteket eller 

högskolebiblioteket. 



5.1.1 Vad lånar kvinnorna? 

När det gäiler genrer och ämnesinriktningar lånar de flesta enligt sina Iasval.(se ovan vid 

4.1.1) Men flera undantag finns ocksa. Flera menar att man oftare lånar skönlitteratur än 

facklitteratur pil sitt filialbibliotek, och istäilet köper sin facklitteratur, eller att den finns 

pil arbetet eller pil högskolebibliotek. Nagon gör distinktionen "hobbyfack", och menar 

att siidana böcker (t ex om konsthantverk, resor, kultur och husdjur) lånar hon pil 

filialbiblioteket, men däremot inte s% ofta sadant som mer hyter an till hennes arbete. 

Böcker är den dominerande medietyp kvinnorna lånar. Endast i tva fall lånar man 

tidskrifter i nagon nämnvärd utsträckning. Ett par kvinnor har i liten skala provat 

kassettböcker och talböcker, bilde till sig själva och anhöriga. Här uttrycktes ö n s k e d  

om större urval ocksa for den som ej har nagot lashandikapp, att det uppfattades som ett 

bra satt att kunna läsa samtidigt som man gör nilgot annat, som stickar t ex. Nagot 

enstaka lån av videofilm fanns representerat. 

Oavsett medieform, men speciellt dil det gälier tidskrifter och olika slag av handböcker 

och uppslagsböcker, betonas att dessa är for dyra att köpa, och att man är mycket nöjd 

med att kunna låna istället. När det gäller tidskrifter menar nagon att hon aldrig skulle 

köpa dem, dels darför att hon är for "snål", dels darför att hon inte tycker de är 

tillräckligt bra(7). 

5.1 $2 "Det blir som mer personligt när man ser böckerna" 

Ingen av låntagarna säger sig vara främmande for att använda den nya tekniken i form av 

den datoriserade katalogen. Ett par av dem menar dock att det var enklare med 

kortkatalogen, niigon att hon känner sig osäker pil om hon gör ratt med den nya 



katalogen. En kvinna, som är imponerad av möjligheterna med datorer och t ex CD- 

ROM, har inte lagt märke till att det finns en allmän datoriserad katalog pi3 

Kvinnobiblioteket. Genomgaende foredrar man att "botanisera" i hyllorna, titta pil 

skyltade böcker och aterlämnade böcker. Man använder sig ocksa av broschyrer med 

lastips. "Det blir som mer personligt när man ser böckerna." Detta är ett av skälen som 

framförs for att inte söka i katalogen. Man vill se omslag, Yasa baksidestext, kunna 

bladdra i boken och se hur den är skriven. En kvinna gör atskillnad meilan fack- och 

skönlitteratur, p8 sa vis att hon använder katalogen mer da hon söker fackböcker, att hon 

söker utifrån ämnesord, eller är mer bestämd om viken forfattareltitel hon söker da än 

när det gäller skönlitteratur. Ett par kvinnor vet ofta vad de vill ha, har ofta beställt 

böckerna innan, och är bara inne pil biblioteket för att hämta dem. Sadana gilnger vänder 

man sig gärna direkt till personalen. Har man däremot gott om tid strosar man hellre 

omkring och väljer utifrån skyltning o dyl. De flesta vänder sig gärna till personalen pil 

sitt filialbibliotek, för att fil boktips. En kvinna gör detta i sadan omfattning att hon 

utbrister: "Stackars dem!" Andra menar att de använder sig av personalen mindre än de 

skulle vilja och kunna göra. I ett par faii har man olika söksatt beroende pil vilket 

bibliotek man befinner sig pa. Befinner man sig p8 ett större, mer obekant bibliotek, med 

sparsam skyltning, ligger det närmare till hands att söka speciella författare direkt i 

hyllorna än att leta mer p& måfå. Att inte lagga forfame ochfeller titlar p4 minnet 

aterkommer flera kvinnor till. 

Alla menar att de hittar p& biblioteket, i bemärkelsen att kunna orientera sig, som regel 

hittar de ocksa nagot att lana hem. 

5.1.3 At vem lånar kvinnorna? 

Kvinnorna lanar inte bara at sig sjalva; barnen, föräldrarna, maken, eleverna förses ocksil 

i flera fall med böcker genom deras försorg. Vanligast är att man lånar &t sina barn@). 



5.1.4 Låna, läsa, lära, ungas - vad gör de p i  biblioteket? 

Bland de intervjuade låntagarna är det ytterst sällsynt att s18 sig ned och läsa p% 

biblioteket. Man har sett att andra sitter ned och Iaser exempelvis tidskrifter, men tycker 

inte själv att det känns naturligt, eller att man har tid till det. Det är sa skönt att sl% sig 

ned i lugn och ro med en bok och en kopp kaffe hemma, tycker nagon. För en annan är 

det svårt att koncentrera sig p8 att lasa när hon inte är ensam. Till biblioteket går man 

vidare p& barnteater och föreläsningar samt A yrkets vägnar. Exempel finns ocksa p% att 

man kan söka sig till biblioteket för sällskaps skull, for att träffa andra barnlediga. 

5.1.5 "Att det finns bibliotek har alltid fascinerat mig." 

N& kvinnorna berättar om sina minnen av bibliotek, vars och ens .bibliotekshistona, lyfts 

ljusa minnen fram. Det kan vara nagon förälder, eller en kompis förälder som 

introducerat möjligheten att använda bibliotek Här finns vittnesmål om fascinationen 

inför att fA låna, att det är gratis, att det finns s% många böcker, gladjen att "släpa" hem 

många böcker, och den lilla flickans förväntningar inför att sa småningom kunna börja 

låna p8 ungdoms- och vuxenavdelningarna. Gemensamt for de intervjuade är att de har 

tidiga erfarenheter av bibliotek, och att erfarenhetma beskrivs med inlevelse och glädje, 

eller Atrninstone i positiva ordalag. 

5.1.6 Personalgruppen 

All personal har erfarenhet av att arbeta p% flera olika bibliotek Man har ocksa bott och 

studerat pA olika stäilen. Detta har ocksa inneburit att man lånat p% olika bibliotek, i 

närheten av där man befunnit sig. Numer lånar dock de flesta det mesta p% 



Kvinnobiblioteket. Den narhetsprincip som flera av lantagarna betonade vikten av, tycks 

alltsil gälla aven for personalen. 

Ocksil när det gäller vad man lånar är svaren likartade; tidskrifter t ex har lägre Cekvens 

an böcker vad gäller hemlån, däremot försöker man ta del av dem pil jobbet p& ledig tid. 

När det gäller genrer och ämnesområden följer ocksil personalen sina lasval, men läser 

ocksa en hel del för jobbet. Här nämns barn- och ungdomsböcker som exempel. 

Bibliotekspersonal söker naturligtvis litteratur och andra media med hjäip av de 

biblioteksspecifika medel som står till buds. Inom personalgruppen är det, liksom hos 

låntagarna, ocksa populärt att "botanisera" direkt bland böckerna. Man gör vidare sina 

val utifrån det faktum att man ser böckerna dil de anländer till biblioteket, och genom ett 

kontinuerligt samtai inom gruppen. De avdelningar inom biblioteket där man har speciellt 

ansvar for bokuppsattning och iordninghallande kan ocksa inbjuda till extra intresse for 

just den litteratur som aterfinns dar. "Man tar det man behöver /p8 jobbet/" min anm., 

menar en kvinna. En annan ser det som en stor fördel att befinna sig p& ett bibliotek da 

hon studerar, och lätt kan hitta tips och inspiration för studierna. 

Hos personalen finns endast enstaka exempel p8 att man lånar till andra än sig sjäiv. At 

sig sjäiv lånar man il andra sidan i stor omfattning: 'De sa det i början, jamen det g&- 

över. Det är bara i början som man släpar hem böcker, men inte vet jag när det ska 

sluta." 

M a  vittnar om stor arbetsglädje, att de lär sig mycket hela tiden, att de meter stort 

gensvar ifrån låntagarna och att det är roligt, att det hela tiden kommer nya böcker. 

Nackdelar finns dock; biblioteksarbetet är fysiskt tungt, det är  dammigt och många 

gånger stressigt samt dåligt betalt. Och trots att man finner sadan gladje i sitt arbete, sa 

finns där motstånd emot att g8 till jobbet d% man är ledig, da föreläsningar anordnas. 

När det gäller vars och ens personliga bibliotekshistoria rör sig svaren mest om arbetets 

historia, där alltsa samtliga har en mångsidig och relativt l8ngvarig erfarenhet, där man bl 

a upplevt hur bibliotekens inköpspolicy när det gäller kvalitet har luckrats upp och blivit 



mer tolerant. Till skillnad ifrån låntagarna berättar endast en om tidiga, ljusa minnen av 

biblioteksbesök. De andra minns det som att de fick kontakt med bibliotek först genom 

skolans bibliotek, i ett par fall troligen pga att de bodde sa till att det var långt till nagot 

vanligt folkbibliotek. 

5.2 Kommentar 

Avsnittet ovan avser att illustrera de intervjuade kvinnornas förhållande till bibliotek i 

allmänhet. Eftersom de allra flesta huvudsakligen använde Kvinnobiblioteket som sitt 

bibliotek, och i många fail gjort sa under en avsevärd tidsperiod d s t e  resultaten ses i 

förhållande tiil det. T ex det faktum att sa många väljer att "botanisera" bland uppställda 

och aterlämnade böcker kan hänga samman med att Kvinnobiblioteket mycket medvetet 

satsar pil att verkligen visa sitt bestånd. Att sa kan vara failet antyds ju i ett par fall, där 

man berättar att man går olika till väga i sökprocessen beroende p% vid vilket bibliotek 

man befmner sig. Jag väljer att inte föra den diskussionen vidare här, eftersom nästa 

avsnitt kommer att behandla kvinnornas förhållande till Kvinnobiblioteket specifikt. 

5.3 Teoretisk diskussion 

Vid 500 meters avstånd tiil närmaste bibliotek visar statistiken en minskning av antalet 

lån. Glesbygdsbefolkningen i norra Sverige visar klart ligre lånefrekvens än övriga 

landet. Uppgifterna är hämtade ur en rapport ifrån Fokbiblioteksutredningen. (1982, 

sid.251) De harmonierar väl med de intervjuade låntagarnas uppfattningar vad gäller 

vikten av att ha nära till biblioteket. Personalgruppens bibliotekshistorik talar samma 

sprak; man har använt de bibliotek som funnits nära till hands, i flera fall sina 

skolbibliotek. I personalgruppen finns dock de som hört låntagare säga att de skulle 

fortsätta använda Kvinnobiblioteket ocksa om de flyttade, vilket ocksa en av de 

intervjuade lantagarna bekräftade. 



Lulei kommun hade 1994 70 700 invånare. (Korta fakta om Lulea kommun, broschyr) I 

endast denna kommunstorlek översteg 1993 folkbibliotekens utlaning av facklitteratur 

den av skönlitteratur. (Statistiska meddelanden, 1993) För Kvinnobibliotekets del var 

motsvarande förhållande 1994 att utlaningen av facklitteratur uppgick till 62%, och 

skönlitteraturen till 38%. (Svensson, 1995,sid.12) Dock uppger de intervjuade låntagarna 

i föreliggande undersökning nästan genorngiiende att de M ö r  allt lånade skönlitteratur 

pA Kvinnobiblioteket. I nigra fall valde man att köpa sin facklitteratur. En uppgift som 

kan jämföras med en nationell tendens under 1970-och 1980-talen, dii flera högutbildade 

antas ha minskat sin lånefrekvens till fornan for att köpa böcker. (Nylöf 1990,sid.40) 

Maj Klasson gör i en rapport om bibliotek som studiemiljö en genornghg av ett antal 

användarundersökningar p i  folkbibliotek. (Klasson 1,1988,sid.4ff) Hon nämner här bl a 

en undersökning från Haninge, 1988. Där framgick att kvinnor Idnar mest p& bibliotek, 

medan männen i högre grad laser tidningar, tidskrifter och referenslitteratur. (Ibid., 

sid. 12) Ocksi senare undersökningar bekräftar samma könsberoende tendenser. (T ex: 

Nylöf, 1990, sid.41 och TCO-tidningen nr.8-91. Den sistnämnda i bilaga nr.4 ) I Lule5 

 uppgå^ antalet manliga låntagare till 43%, och kvinnorna utgör alltsi 57%. 

(Svensson,1995,sid.12) P i  Kvinnobiblioteket har man satsat pa ett brett urval tidningar 

och tidskrifter med kvinnligt perspektiv. Här använder kvinnorna tidskriftsavdelningen i 

nigot större omfattning an vid jamförbart bibliotek utan speciell satsning p i  tidskrifter. 

(Ibid, sid.9) 

De intervjuade låntagarna uppger i flera fall att de lhar  &t flera personer än sig själva, 

framför allt at barnen. Att kvinnor lånar At sina barn rapporteras ocksA i 

Folkbiblioteksutredningen. (1982, sid.246) Däremot h s  en enktitundersölming p i  

Kvinnobiblioteket som visar att de allra flesta av de kvinnor med barn som bor pa 

Björkskatan i första hand linar böcker till sig själva. (Svensson,l995,sid.8) 

Att folkbibliotek inte enbart används för bokliin har visats i många undersökningar, bl a i 

de i detta stycke redan nämnda. I de flesta kommuner är det inte heller vad man 



eftersträvar med sin verksamhet. I Lulea kommun heter det bl a i de kulturpolitiska mal 

som biblioteken har att följa att man skaii verka for "ett gott livsklimat som przglas av 

öppenhet, forstaelse, tolerans och gemenskap meilan människor" och for "bred 

delaktighet i samhallsbyggandet och deltagande i samhäilslivet" 

(Haapalainen,1995,sid.6). Vad galler Kvinnobibliotekets statistik och strävanden SA 

ilterkommer jag till den i nästa avsnitt. Dock h det uppenbariigen s8 att just de kvinnliga 

låntagare jag intervjuade M ö r  allt använder sitt filiaibibliotek, Kvinnobiblioteket, till 

att låna böcker, i första hand skönlitteratur. Klart står ocksa att man trots en relativt 

positiv inställning till den nya tekniken, ända helst väljer att söka sin litteratur direkt i 

hyllorna. 

6. KVINNA PÅ KVINNOBIBLIOTEKET 

6.1 Intervjuerna 

Ocksa i detta avsnitt kommer jag att skilja låntagarna ifran personalen, dock redovisas 

intervjusvaren under gemensamma rubriker. 



6.1 .O "Det ar proffsigt, tycker jag." 

När jag fragar om stämningen p% Kvinnobiblioteket får jag stor samstämmighet i svaren. 

Saväl låntagare som personal trivs p% biblioteket, med varandra och med miljön: "Jag 

tycker det här är, det är ett superbibliotek." När låntagarna motiverar sina positiva 

omdömen är det inte minst personalens beredskap att möta deras behov som 

aterkommande uttrycks: "...det betyder ju väldigt mycket att det är personal där man 

känner respons hela tiden. Liksom oh, jamen det fixar vi, det ordnar vi, det skaffar vi, det 

tar vi hem, M hjälper dig. Ja, det betyder ju väldigt mycket. Det är väl det som betyder 

alltihop, det är väl det som gör att det blivit ett kvinnobibliotek fhodligen." Ocksa 

personalen Aterkommer piifallande ofta till just detta att de anstränger sig för att vara 

lyhörda for lantagarnas behov, att de tycker att de känner många av sina låntagare, och 

förhaller sig relativt personligt till dem: "Sen har vi svårt att bestämma oss om vi ska ha 

skyltar---, än s% länge finns ju inga---Vi säger att vi tycker det är s% trevligt att låntagarna 

fragar s% vi får visa.--- Det är ju s% litet. Vi ser om låntagarna ser vilsna ut." Ocksa när 

det galler boktips framhålls hos bada intervjugruppema vikten av att kunna ge personliga 

tips, att känna till "sina" låntagares önskemål och behov: "Du vet när jag kommer till 

biblioteket, och särskilt p% det här biblioteket, det är som mitt andra vardagsrum. Vad 

det beror p% det vet jag inte, men jag tror att det beror mycket p& dem som jobbar här. 

Det verkar vara bra samarbete, de är lyhörda. Det har hänt flera ganger att man kommit 

hit till lånedisken och de har stämplat in böckerna och sen har n%gon utav dem sett-ja, f% 

se, har du läst den här? Ungefär d% den typ av böcker jag lånar. Jag tycker det är otroligt! 

Och det tycker jag är bra service, jag får tips om böcker som jag aldrig skulle lånat 

annars---jättebra, det är suveränt. Det är proffsigt, tycker jag." 

Lantagarna har som synes ovan uppfattat stämningen inom personalgruppen som god. 

Detta bekräftas ocksa av personalen själva: "Det hör till saken att utan det arbetslag och 

diskussionsklimat som fanns och finns pil Björkskatan sa skulle ju inte det heller 

g%.Ingenting skulle g% om vi inte kunde samarbeta mot ett gemensamt //mål//". Trots 

detta, och liknande uttalanden, finns (först%s) inte enbart fördelar. Dessa visar sig tydligt 

om man ser p% vad de intervjuade tycker att kvinnoprofileringen betytt för dem. 



6.1.1 Vad kvinnoprofileringen inneburit? 

"Nu, efter en hektisk period, sa känns det som om det fr-amför allt innebiir arbete---Det 

är lite svårt, man har ju en viss roll, det förväntas ju att jag ska kunna svara. Jag är ju 

ingen fullfjädrad kvinnosakskvinna, ger mig inte in i långa diskussioner. Men det klart, 

fragoma har ju fdrbdrats, svårare fragor nu. De skickar ibland riktigt kniviga fragor från 

HB, men vi har inte fatt nagon speciell utbildning SA att vi plötsligt kan börja svara pa 

andra fragor. Det är lite jobbigt ibland. Jag kan inte nog mycket!" Arbetsbelastningen 

upplevs alltsa som tyngre an tidigare, och att man kan känna en viss otillräcklighet. 

Dock är bhde områdeschefen och de anställda överens om att huvudansvaret för 

profileringen, liksom för hela verksamheten, viiar pa chefen:"Jag är sa tveklös, det 

formedlar jag till de övriga---jag skyggar inte, och de vet att får de problem med nAgon 

eller nigot, sa är det jag som tar det.---Det tycker jag ingår i min roll som arbetsledare 

att ingen av de övriga ska behöva ta emot otidigheter eller känna sig kränkt."(Forsberg, 

1995 04 29) Nu verkar det inte som om kränkningar varit nAgot uttalat problem for 

personalen pa Kvinnobiblioteket. Inte heller är det entydigt sh att man lämnar över 

kvinnosatsningen till Berith. Man menar istäilet att anledningen till att man verkligen kan 

engagera sig i arbetet, och verkligen vill arbeta utifrån kvinnoperspektivet, vara lyhörd 

för kvinnors behov, är att Beriths idéer och engagemang ocksa "tänder" de övriga i 

personalgruppen. Däremot betonas att det är Benth som står för en slags kunskapsbas 

när det galler hinnofdgor. DA jag fragar en kvinna om hon känner sig delaktig i 

uppläggningen av verksamheten, svarar hon: "Det miiste man vara, det går inte att jobba 

annars." Och aven om man kan uppleva att man kan för lite, s% vittnar aiia om ett mer 

eller mindre omfattande intresse för kvinnofriigor, och att detta vuxit fram parallellt med 

hinnoprofileringen. 

Andra faktorer som lyfts fram inom personalgruppen, som bidrar till att man har det bra 

ihop, är att man har ett ständigt pilgliende samtal om litteratur och kvinnofragor, att 



kvinnoperspektivet är ständigt närvarande, att man menar att detta har med 

'"vardagsomtanke" om kvinnor att göra, att gruppen blivit bade mer "senös" och 

"varmare" genom kvinnoprofienngen. 

I förhållande till låntagama upplever man att man fatt "öppnare kanalery': "Ja, det känns 

lite som om vi fatt öppnare kanaler. Vi känner nästan alla, nej, många i aiia faii, det, vi 

kan säga ett ord om nästan varje människa. Vi pratar mer med folk, känns det som." 

Denna kvinna är osäker pa om öppenheten går att koppla direkt till kvinnoprofile~gen, 

och menar att andra faktorer spelar in, som att hon jobbat länge. Andra är mer tveklösa: 

"Jag tycker jag får mer personliga kontakter, de blir intimare pa det viset att man får fler 

förtroenden. Diskussioner om samhället, vad man last, vad man varit med om, som 

knyter an till Kvinnobiblioteket, det hände ju inte förut. Det hände ju att man diskuterade 

nagon bok, men inte att man berättade att man ---(berättar här om ett slags förtroende)-- 

-Sen, en viktig sak jag aldrig varit med om tidigare, det är att f8 låntagare som sa där 

spontant säger, ah, vad det är roligt att komma in pil det här biblioteket, ah vad ni är 

duktiga, och här är det dA alltid sa trevligt! Sa sa man inte tidigare. Jag kommer i alla fail 

inte ihag att man sa det. Att vi fick ett sa tydligt stöd, att vi får beröm---Det är klart att 

det är ju viktigt för oss allihop att känna det där, det gör, tror jag, att alla växer och 

vagar sta upp för kvinnofragan." Ocksa bland låntagarna kommenteras öppenheten och 

förtroligheten som en del och effekt av hinnoprofiieringen: "Om jag behöver, jag kan 

fraga om ämnen som kan vara lite känsliga att fraga andra. Det kan man göra här, bara 

för att man har profileringen. SA kvinnosolidariteten den odlas här. Den tycker jag ocksa 

är viktigare och viktigare ju äldre jag blir." 

Bland personliga effekter av profileringen hos personalen märks sadant som att man 

tycker sig ha blivit "morskare", känt sig bekräftad, ffatt ökad medvetenhet och blivit 

trevligare emot lantagarna:'y//Jage// tror det är viktigt med mål pfa papper---ibland om 

man är sur och otrevlig mot lantagarna sa kan man titta pA den där lappen, och dA 

kommer man ihAg." Att den uttalade milsättningen haft betydelse för stämningen 

Aterkommer: "Nu är vi mer homogena. vi vet alla vad det här biblioteket har för 

målsättning.--Jag kan aldrig säga att det varit svårt, eller att vi inte varit ett bra 



arbetslag, att det inte varit roligt att fara hit, det har det alltid varit. Men som det nu är är 

det tydligt." Ytterligare en kvinna i personalen säger: "Det är roligare att jobba pa det 

här sättet. Jag tycker det är s% härligt att kunna stå f6r att man har en inriktning, man gör 

medvetna inköp.---Hade jag jobbat här och inte tyckt om den här idén, da kanske det inte 

hade gatt." De sista orden i detta uttalande knyter an tiii frågan om det är innehrfllet i 

profderingen som har störst betydelse for bibliotekets framgång, eller om det är själva 

engagemanget som är viktigast. Pa den direkta frågan om detta svarar de flesta, bland 

saval personal som lantagare, att de tror att engagemanget är avgörande, men som den 

citerade kvinnan ovan antyder är innehållet ocksa väsentligt för flera, mer eller mindre 

medvetet. En lantagare säger t ex, angilende vad profderingen betytt for henne: "Det vet 

jag faktiskt inte, kanske att den gjort det pil det viset att man kunnat hitta en hel del 

intressanta böcker, just fast jag kanske inte sökt just kvinnolitteratur, sa ser du ju att det 

blir mycket det jag laser i alla fall. Det är inte att jag har nagot emot kvinnor, utan det är 

att jag kanske inte tänkt p i  kopplingen." 

6.1.2 Identifikation och bekräftelse 

"Jag tycker att det är sa roligt att fA tydliggöra och synliggöra---vi köper ju böckerna 

medvetet ur ett kvinnoperspektiv. Och att fil bestämma att nu finns alla de 

svenskspråkiga kvinnotidskriftema här. Att ge kvinnor det här utrymmet, det är ju 

stärkande. Men samtidigt ocksa bli det bibliotek som skulle bekräfta det kvinnor generelt 

är intresserade av, och att lyfta kam kvinnors kunskaper och erfarenheter för att ge 

stimulans och förkovran." Sil kan det lata när man ser p& kvinnoprofileringens betydelse 

ur personalens synvinkel. Endast en av iåntagarna använder sig av likartade 

formuleringar, i det att hon känner en lust att "identifiera sig" med kvinnor som lyfts 

fram pa Kvinnobibliotek. Kanske kan sadant som identifikation och bekräftelse ändb 

sägas ligga dolt i andra typer av svar: "Jag har inte tänkt pa det (den annorlunda 

uppstäilningen, min anm.), utan jag känner att det är väidigt bra uppställt i alla fall. Jag 

hittar det jag vill hitta. Snabbt. Och den här avdelningen som du säger da, Människan, 

där roterar jag da ibland, och tycker att jag hittar roliga och intressanta böcker. Det är 



säkert väldigt bra uppställt." Detta uttalande kan i sin tur kopplas till hur en i 

personalgruppen tänker: "Jag tror inte de tänker pa att det där är ett kvinnorum. De blir 

glada när de kommer dit och ser hur mycket de är intresserade av. Om de inte pratat med 

oss tror jag inte de tänker pil varför vi har det sa." Och tittar man p i  svaren under 

"Kvinnor och läsning'' finns ju det identifikatoriska med som ett skäl till varför man hellre 

väljer kvinnliga författare än manliga. (4.1.1) 

6.1.3 Kan kvinnoprofileringen vara begränsande? 

Låntagarna hittar allts2 p& Kvinnobiblioteket. Utan att ha uppstäliningen helt klart för 

sig, för sa är det genornghende, sa vet man ända var man skall leta. Ingen av de 

intervjuade har upplevt att kvinnoprofileringen har känts begränsande, att de inte skulle 

hitta de böcker de vill ha pga det kvinnliga företrädet i urvalet. Nagon menar att hon ju 

vet att det är ett Kvinnobibliotek hon går till, att hon väljer att göra det. Ett par låntagare 

beställer ofta böcker, och uttrycker stor belatenhet över att det är smidigt och 

oproblematiskt att göra sa, andra lånar olika typer av litteratur p& olika bibliotek, men 

detta tycks inte ha med könsfragor att göra, utan handlar mer om att man söker yrkes- 

eller pa annat vis specifik facklitteratur p i  annat håll. En låntagare uppfattar 

Kvinnobi bliotekets bestand av fackböcker som mindre än det av skönlitteratur, men 

betonar att hon ju inte vet om det är sa(9). 

Inte heller personalen tror att kvinnoprofileringen fungerar begränsande, inte heller 

könsrollskonserverande. Man menar att man ju inte enbart har litteratur av, om och for 

kvinnor och att man även beställer hem det som efterfrågas. Det finns ocksli en stark 

tilltro till att kvinnor, precis som män, själva tar sig ut ur situationer som känns 

begränsande. Kvinnorummet, eller avdelningen "Människan" är avsedd att lyfta fi-am 

kvinnors kunskap och erfarenheter, och bekräfta kvinnors generella intresseområden, 

avsikten är inte att hänvisa kvinnor enbart dit: "Nej men sa, det firns ju nagon slags 

förnuft---meningen med biblioteket är ju att det sa småningom ska vara ett sadant 



samhalle att vi inte behöver hålla pi.---Det ska synliggöra kvinnor, det är det som är 

meningen. Det ska synas att det finns kvinnor som tir duktiga."En av låntagarna bekraftar 

antagandet att kvinnor har formaga att själva valja och växa: "Jag tror ocksa att som 

kvinna att börjar man läsa SA viii man ju ga vidare---man nöjer sig inte---man måste ju 

börja där man står---da är det ju naturligtvis även manliga forfattare. Kvinnorna är precis 

lika kloka som de andra." Ytterligare en tanke kring detta kommer ifrån personalen, 

nämligen att det är bekräftelsen som är viktigast, att det är viktigt att hitta information 

som säger att jag ä r  viktig, och att den informationen skall vara lättfunnen. 

6.1.4 Vad händer med barnen? 

En annan, mer negativ effekt av kvinnoprofileringen, är att nagon kan känna oro for att 

skolbarnen känner sig lite Asidosatta. (Kvinnobiblioteket befinner sig vägg i vägg med en 

skola.) Trots att ingen nedskärning skett av inköp, tid eller andra resurser for barnen, 

finns ändå en sidan oro. En oro som är ett av skälen till att man i personalgruppen är 

ambivalent infor att i alla lagen kalla "sitt" bibliotek for Kvinnobiblioteket. En ambivalens 

som man hittills löst genom att var och en säger det man tycker känns bast i olika 

situationer, Kvinnobiblioteket, eller Björkskatans bibliotek. 

6.1.5 Ljust och ombonat 

När det galler vad kvinnoprofileringen haft for betydelse för de intervjuade, sa var det 

fi-ämst områdena ovan som lyftes fram. Mär det galler imedning och möblering var det 

endast ett par av de intervjuade som kommenterade detta, och menade att skäl till 

mvseln p& Kvinnobiblioteket kanske är att där är Ijust och ombonat. Man uppskattade 

tidskrifsurvalet, att där fanns mycket for kvinnor, mycket flärd. Ett par kvinnor önskade 

sig en kaffetermos pA biblioteket.Men framför allt tycktes trivseln handla om att man 

hade lätt att hitta sadant man ville läsa, samt det personliga bemötandet. 



6.1.6 Föreläsningarna-grädden ovanpii eller en överlevnadsfraga? 

Alla låntagare menade ocksa att söndagsforeläsningarna var en mycket bra verksamhet, 

alla hade besökt dem, men i skiftande omfattning. Nagon uttryckte stor entusiasm över 

att det var möjligt att samla sa många kvinnor som man gjort da Pia-Maria Boethius var 

där och talade. Flera menade att det är lyckat att man har sa stor variation p& 

föreläsningarnas teman, att man inte fastnat i nagot fack. Låntagarnas och personalens 

uppfattningar var samstämmiga aven da det galler forelasningsseriema, liksom i det att 

man besökte dem i skiftande grad. Deras betydelse for bibliotekets framtid var dock en 

fraga där de enskildas uppfattningar gick isär: "De får inte sluta med föreläsningarna, 

även om det dras in pengar. Jag tror det är jatteviktigt!" Denna låntagare tror t o m att 

bibliotekets fortsatta existens kan hänga p& just föreläsningarna. En kvinna i personalen 

säger istället: "Det är den här vardagsomtanken, man tänker i allt man gör ur 

kvinnoperspektiv. Föreläsningarna är ju trevliga och de syns utat, men nog skulle vi 

fortsätta vara lika mycket kvinnobibliotek utan forelasningma. De är liksom bara 

grädden ovanpa." 

6.1.7 Männen dii? 

När man väljer att profilera sitt bibliotek utifrån en specieii malgrupps behov, innebär 

detta naturligtvis att andra grupper inte kan fa samma utrymme. När det gäller barnen sa 

uttrycktes oro ifrån personalens sida att de skulle kunna kanna sig asidosatta, trots att 

man egentligen inte skurit ned pli deras utrymme. När det galler männen finns inte nagon 

motsvarande oro hos personalen. P& min fråga om man inte märkt att männen blivit 

provocerade får jag nästan bara nekande svar. Nagon har hört kommentarer som hon 

uppfattat som "gliringar", män som lite skämtsamt undrat om de är väikornna in och 



nigon som undrat var "karlböckerna" står då? De manliga låntagare som använt 

biblioteket länge har enligt en kvinna knappt reagerat p% profileringen. 

M a  i personalen är överens om att Kvinnobiblioteket behövs. De menar att männen s i  

ofta annars står i centmm,,att de är överrepresenterade p i  bibliotek p i  sa vis att det trots 

att kvinnor är de flitigaste biblioteksanviindama, s% finns d& mest böcker av, om och för 

män. "...men jag tycker det är s i  konstigt att här kan folk bli provocerade när de kommer 

in, men p& ett vanligt bibliotek, där det är 80% karlar som står skyltade, där blir ingen 

provocerad!" Man poängterar ocksi att Kvhnobiblioteket även fungerar som en vanlig 

biblioteksfilial, att man inte bojkottar männens litteratur och att det man inte köper in 

bestäiler man hem: "Men jag tror att meningen med biblioteket är ju att det sa 

småningom ska vara ett sidant samhalle att vi inte behöver halla pa. D& kvinnor har lika 

stort utrymme, blir betraktade med samma respekt---tiils vi kommer dit SA miste, tycker 

jag, kvinnorna f& ha företräde." 

Bland låntagarna finns däremot viss oro över att männen skall kanna sig utestängda: 

'Finns det inget mansbibliotek nigonstans?--Om man tänker p i  att män kanske inte har 

sa utvecklade lamanor som vi, de kanske skulle behöva---Jag tycker det skulle heta 

manniskobiblioteket. Tank om en del män blir avskräckta for att komma hit och läsa." 

Denna kvinna har dock inte hört nigra negativa kommentarer ifrh nigon man, och hon 

uttalar rnanga uppskattande ord om Kvinnobiblioteket. Flera av låntagarna vet att bertitta 

om män som använder Kvinnobiblioteket, och även besöker forelässningarm, men ingen 

vet att berätta om nigon som blivit direkt provocerad: "Jag har hört nigon reaktion, att 

det är för kvinnor som inte känner sig riktigt hemma. Men väldigt lite egentligen." 



6.1.8 Varför just har just nu? 

Kvinnobiblioteket har en "officiell" historik. Den har berättats i tidningsartiklar och i 

tidigare undersökningar, och jag aterger den ovan vid presentationen av 

Kvinnobiblioteket. Vid intervjuerna bad jag ändå de enskilda kvinnorna spekulera kring 

vad de kunde tänka sig att det kom sig att Kvinnobiblioteket startat just i Luleb, just pa 

Björkskatan och just nu, for att se ifall där gick att urskilja ytterligare 

orsakssammanhang. Här redovisas endast lhtagamas svar, eftersom personalen får sagas 

representera den "officiella" bilden. 

Först skall sagas att de allra flesta tyckte att det var svårt att saga valfor. Ett par kvinnor 

funderar över om högskolan kan ha spelat roll, att det finns en medveten satsning pa 

flickor och kvinnor aven där, och att denna medvetenhet kan ha haft betydelse.Andra 

tankar som förs fram, är Luleas speciella stniktur, att det är en "smältdegel", med många 

inflyttade, vilket skulle leda till ökat behov av träffpunkter, jamfort med samhällen med 

mer stabil befolkning. Vidare besluivs Norrbotten som en del av landet med "en mycket 

stark folkrörelsetradition. Människor är vana att organisera sig, träffas, protestera." När 

det gäller just kvinnorna i Norrbotten, aterkommer man till att de blivit starka, da de varit 

tvingade att klara sig mycket utan män, da männen av tradition arbetat mycket i skogen 

och därigenom varit mycket hemifrån. Ocksa den dåliga arbetsmarknaden för man, menar 

man har lett till att kvinnor fatt lov att bli mer företagssarnrna. Nagon funderar ocksa 

över ifall den oroliga arbetsmarknaden kan ha gjort att man ifrån bibliotekets sida känt 

behov av att "göra nat", för att inte hotas av nedläggning, nagot som beskrivs som "en 

förfarligt skrämmande tanke som man får hoppas inte blir verklighet" Vidare framhåils 

att det ar mest kvinnor som anvander bibliotek, gdr pd teater etc. 

Skäl som de ovan angivna anses kunna ligga bakom att det funnits behov av och intresse 

för Kvinnobiblioteket. Att det sedan gatt sa bra som det gjort menar man kan bero pb bl 

a att man samarbetat aktivt med olika kvinnoorganisationer och aven andra 

grupperingar. Föreläsningarna hålls ocksa fram som ett skal för framgångarna, och att 



det inte förpliktigar till vidare engagemang att besöka dem. Detta skuile vara viktigt pga 

att kvinnorna pa Björkskatan nog är intresserade av samhallsfr8gor och annat, men att de 

inte har tid att vara s8 aktiva pga yrkesarbete och småbarn. Bredden i val av 

föreläsningsområden poängteras ocksa, att Kvinnobiblioteket inte tagit stallning politiskt, 

eller p8 annat vis. 

De allra flesta är eniga om att personalens engagemang och inbördes samarbetsfördga 

miste varit väsentliga skäl f6r att starta och driva kvinnaprofileringen. Man tror ocksa 

att det haft betydelse att man genomfört profileringen stegvis och att man inte riktar sig 

emot männen, att inte "bitterheten får ta över". 

Ytterligare en orsak till Kvinnobibliotekets existens menar man bestar av personalens 

beredvillghet att möta ldntagarnas behov: "...f& det betyder ju väldigt mycket att det är 

personal där man kanner respons hela tiden. Liksom oh, jamen det fixar vi, det ordnar vi, 

det skaffar vi, det tar vi hem, vi hjälper dig, ja, det betyder ju väldigt mycket. Det är val 

det som betyder alltihop, det är val det- som gör att det blivit ett kvinnobibliotek 

förmodligen." 

6.2 Kommentar 

Jag har ovan valt att inte referera de delar av intervjuerna som berör den mer konkreta 

profileringen av biblioteket Istället har jag fokuserat p8 personalens och låntagarnas 

upplevelser av profileringen, dess innebörd och konsekvenser. Detta pga att den 

konkreta utformningen, samt målsättning och metoder redan redovisats under rubriken 

"Kvinnobiblioteket".(2.5) I den teoretiska diskussionen nedan, liksom i den avslutande 

sammanfattningen, kommer jag att koppla ihop dessa bada perspektiv, for att kunna visa 

vilka svar mitt arbete lett fram till, när det gäller Mgan: -Vad är det f6r kvinnligt med 

Kvinnobiblioteket? 



6.3 Teoretisk. diskussion 

Professionalism - att vara lyhörd. Sa, ungefar, uttrycker en av låntagarna proffsigheten pa 

Kvinnobiblioteket. Lyhördheten är ocksa nagot som såväl låntagare som personal 

upplever och betonar som nigot positivt och utmärkande for Kvinnobiblioteket. En i 

personalgruppen talar ocksa om bekräftelse som det centrala i verksamheten, att 

biblioteket skall lyfta fram litteratur som bekraftar kvinnors kunskap och erfarenheter, 

göra den informationen lättillgänglig. En kvinna menar att det är viktigt att f& bejaka sin 

kvinnlighet, med alla dess skiftande uttryck. 

Dessa tre begrepp, lyhördhet, bekräftelse och att bejaka, går att ställa i relation till 

synliggörande. 'Synliggörandet' har presenterats som begrepp i definitionsavsnittet. 

(1.6) Det är ett begrepp som bade lantagare och personal spontant använder da de talar 

om Kvinnobibliotekets mål, medel och effekter. Begreppet aterfinns inom sextio- och 

sjuttiotalets kvinnorörelse, där Berit As menade att dess motsats, osynliggörandet är en 

av flera harskartekniker, som används for att dominera sk underordnade grupper. Detta 

kan sagas vara ett feministiskt perspektiv p& lyhördheten. 

Lyhördheten kan ocksa ses ur ett mer biblioteks- eller informationmetenskapligt 

perspektiv. Berith Forsberg hänvisat- ju till den höga representativitet kvinnor har p i  

biblioteken i Lulea, och menar att detta är ett slags försäkring för hela idén. (2.5) Samma 

tendens vad gäller könsfördelningen märks även vid Kvinnobiblioteket, där tvil av tre 

lanekort 1992 skrevs ut tiil kvinnor. (Haapalainenl995,sid. 11) Ocksa nationell statistik 

visar p3 kvinnors dominans inom låntagargruppen. (1.6) Sett ur detta perspektiv kan man 

saga att Kvinnobiblioteket har en användarorienterad eller kundanpassnings-strävan. 

(Haapalainen,1995,sid.11) Man har sett att här finns en speciell malgrupp, med speciella 

behov, och sa har man ansträngt sig for att definiera de behoven och försökt möta dem. 

Inom andra samhallsområden, som t ex socialtjänsten, används begreppet matchning. 

(strandberg,Ake, telefonsamtal,l995) Inom missbruksvård avses med detta att man 

söker finna den basta kombinationen mellan aktörerna klient, behandlare, 

behandlingsenhet. Man försöker se vilken behandlare och vilken behandlingsenhet som är 



den lämpligaste i just den aktuella situationen för de inblandade parterna, Matchning är 

ett sätt att söka flexibilitet och individanpassning, istallet for att försöka passa in aila i en 

pA förhand given form (i detta exempel prioriterade behandlingsideologier och metoder). 

Det inledande steget emot kvinnoprofileringen pil Björkskatans bibliotek togs da en 

socialdemokratisk kvinnoforening i området, "Katas döttrar", bad biblioteket om hjäip 

med att plocka fram kvinnolitteratur. Berith Forsberg, som sedan länge känt engagemang 

for kvinnor och kvinnofragor, uppfattade fdrfdgan som att det fanns behov av nigot 

som hon kunde ge. (2.5) Översatt till matchningsmodellen kan man se Berith, och övrig 

personal, som "behandlare", kvinnoföreningen som "klienter" och biblioteket som det 

forum där behov, engagemang och kompetens kunde mötas, alltsa en motsvarighet till 

y'behandlingsenheten" ovan. 

Ocksil identij7kation är ett begrepp som ligger betydelsemiissigt nära de ovan 

diskuterade. Jag har tidigare visat pil identifikationens betydelse för (den kvinnliga) 

läsaren. (4.1.1). I detta sammanhang vill jag endast stryka under personalens 

medvetenhet om dess betydelse, som exemplifierats ovan. 

Lyhördheten gränsar vidare till den ömsesidiga upplevelse av omsorg i vardagen som 

saväl låntagare som personal lyfter fram. Man menar från personalens sida att den bade 

yttrar sig i det att man försöker uppfatta och tillmötesga (kvinnliga) låntagares behov och 

önskemål, samt i det att man ständigt håller kvinnoperspektivet levande, da man beslutar 

om verksamhetens innehåll. Fran lantagarnas sida ser man framför allt omsorgens uttryck 

i det förstnämnda alternativet, ocksi om nigon betonar kvinnosolidariteten, som hon 

menar odlas p i  Kvinnobiblioteket. Att saväl låntagare som personal betonar vikten av 

dessa vardagsomsorger, fastän med lite olika terminologi, for tankarna till Carol 

Gilligan. (3.3) Hennes teorier om kvinnors omsorgsetik får här en tydlig parallell pil 

Kvinnobiblioteket. Gilligan menar att det är viktigt för kvinnor att bry sig, och att finnas i 

ett sammanhang av relationer. Ocksa den oro som uttrycktes, for att Kvinnobiblioteket 

skulle kunna fungera uteslutande, gentemot barn och män, går att relatera till denna teori 

om kvinnors vilja att relatera, inte distansera. 

Vill man tänja ytterligare ett stycke p& denna "tanketrad", kan man dra parallellen vidare 

tili J.B. Miller och N. Chodorow, och deras teorier om underordningen respektive 



modersfunktionen, samt vikten av och sv&igheten med att förandra mäns och kvinnors 

positioner i dessa sammanhang.(3.3) Miller visade i sitt arbete bl a p& riskerna som var 

förenade med att en underordnad grupp ifragasätter sin underordning, att detta skulle sla 

tillbaka emot dem själva da de är beroende av den överordnade gruppen. Chodorow 8 sin 

sida betonade vikten av att bryta ensidigheten i kvinnans funktion som moder. Detta bl a 

för att bryta den onda cirkel som grundläggs i och med att enbart kvinnor står for det 

nära relaterande som föraldraskap måste innebära. Hon menar att som en följd av denna 

ensidighet sa utvecklar och stärker flickor, i en sorts ömsesidig identifikation med 

föräldern av samma kön, sina modersfunktioner. Pojkarna däremot uppmuntras till ett 

mer distanserat och utatriktat förhållningssätt. Da flickor och pojkar sedan blir kvinnor 

och män som skall möta varandra, kommer kvinnorna ofta att känna bnst pil närhet och 

relaterande ifrån männens sida. Risken finns da att kvinnan försöker fjdla det 

bristtillståndet med hjälp av sitt barn, särskilt om det är en dotter. Fiickan utvecklas sa till 

ännu en kvinna med en relaterande och relativt beroende personlighet, medan pojkarna 

fortsätter att ta för sig av omvärlden. PA sa vis lever polariteten vidare mellan 

underordnad/överordnad, mellan pojke/flicka, mellan man~kvinna. Tar man da pa allvar 

de intervjuades ord om öppnare kanaler, ökad förtrolighet, ökad medvetenhet och 

kvinnosolidaritet, och kopplar dem till nämnda teorier, sil kan man se 

kvinnoprofileringen som ett sätt att delta i ansträngningarna att bryta kvinnors 

underordning, kvinnors beroende av och upplevelse av brist p i  närhet ifrån männen samt 

ensidigt utövade modersfunktioner. Detta da kvinnogemenskapen uppges fungera 

stärkande, att den ger bide närhet och kunskap. Eller som en kvinna i personalen 

uttryckte det, att stämningen blivit bhde mer "seriös" och "varmare". 

Upplevelsen att man fått "öppnare kanaler" och ökad fortrolighet kan ocksa jämföras 

med den tidigare refererade artikeln om bibliotekspersonal som ser ned p i  kvinnliga 

lantagares litterära smak. (Harris,1992) (2.4) Enligt den artikeln är det väsentligt att 

bibliotekspersonalen tar självständig ställning till inköpspolicy och urval. Annars riskerar 

man att dela det förakt för kvinnors läsning som artikelfldrfattaren menar odlas hos dem 

som bedömer den litteratur biblioteken köper. Mina intervjuer ger dock inga signaler om 

att personalen skulle ha omfattat nagot sadant förakt innan profileringen heller, och man 



pitpekar att den mindre puritanska håliningen, vad gäller litteratumrval och 

kvalitetsknterier, överhuvudtaget luckrats upp inom svenska bibliotek. 

Inom personalgruppen poängterar man vikten av att hela tiden ha ett pagaende samtal 

om profileringen, att detta har betydelse både for trivseln, känslan av gemenskap och för 

kunskaperna. Det finns vidare, bland personalen, en upplevelse av ett givande och 

tagande, att man hela tiden lär sig, ökar sin medvetenhet, ocksa om man kan uppleva att 

man ändå vet for lite i förhållande till de fórväntningar som finns. BMe personal och 

låntagare agnar sig, eller har agnat sig, mycket &t studier av olika slag. Från flera håll 

kommer uttalanden som vittnar om stor vetgirighet och lust till lärande. En vetgirighet 

och en vilja att utvecklas som jag h& vill koppla samman med att ingen av de intervjuade 

upplevt profileringen som begränsande, aven om man kan se risken. Istället menar man 

att kvinnor kan välja själva - t ex vad de vill läsa. Siival aspekten av kvinnan som lärande 

läsare som komplikationen att det som bekraftar ocksa skulle kunna fungera 

begränsande, samt folkbibliotekens roll i det sammanhanget har utvecklats av Maj 

Klasson.(Klasson 2, 1990 ) 

Om föreläsningarnas betydelse för Kvinnobiblioteket går meningarna isär. De flesta av 

föreläsningarnas besökare bor inte p& Björkskatan, och tillhör inte dess låntagargrupp. 

(Svensson,1995,sid.7) Kanske kan man se det som att föreläsningarna fungerar som 

marknadsföring för Kvinnobiblioteket? Att den publicitet de skänker, bidm till den 

stolthet flera uttrycker för "sitt" bibliotek? Att de är "grädden wanpa", men kanske - "en överlevnadsfrAgaY'? 

Bland sadant som de intervjuade tror spelat roll för Kvinnobiblitekets framväxt och 

framgång nämns bl a norrbottniska kvinnors styrka och självständighet, Luleabornas 

behov av träffpunkter, att kvinnorna är de framsta kulturbarama överhuvudtaget, 

personalens engagemang och samarbetsfömiiiga samt bredden i val av föreläsningarnas 

ämnesomriiden. Till det sistnämnda länkas aven att man if& Kvinnobibliotekets sida inte 

tagit ställning för eller emot nagra (politiska) kvinnoorganisationer, att man inte gatt ut 

med en hårdför, agitatorisk eller "bitter" attityd, utan att man lyssnat sig fram och tagit 

ett steg i taget. Liknande uppfatmingar lyfts fram av både personal och låntagare, och är 



ocksa mina egna intryck av Kvinnobiblioteket. Av den anledningen har jag här valt att 

mest referera till teorier hämtade ur kvinnopsykologi, litteraturvetenskap och biblioteks- 

och informationsvetenskap, än ur mer renodlad feministisk litteratur. Dock hela tiden 

med kvinnoperspektivet närvarande. 

7. SAMMANFATTNING 

Föreliggande arbete tar sin utgångspunkt i frågeställningen: -Vad ar det för kvinnligt med 

Kvinnobiblioteket? För att söka tänkbara svar pil den fragan har jag gatt till väga pil flera 

olika sätt. Jag har besökt Kvinnobiblioteket, som är en biblioteksfilial i området 

Björkskatan i Lulei, och där träffat och intervjuat tio kvinnor, låntagare och personal. 

Jag har last vad som finns skrivet om Kvinnobiblioteket, i form av artiklar, malsättning, 

en fardig uppsats och en pibörjad. Jag har ocksil tagit del av olika teorier och rapporter 

om kvinnors erfarenheter utifrån psykologiska, feministiska, litteraturvetenskapliga samt 

biblioteks-och informationsvetenskapliga perspektiv. 

För att redovisa mina resultat har jag valt att försöka halla mig sil nära svaren i f h  de 

intervjuade kvinnorna som möjligt, samt att vara sil ärlig jag förmår dil det gäller min 

egen forförståelse och mina egna upplevelser. De intervjuade kvinnorna generaliserade 

inte gärna kring vad som är kvinnligt eller manligt. Min avsikt har med dessa begrepp 

heller inte varit att s15 fast att det är p5 det ena eller'andra viset, utan att med hjälp av 

exempel söka sildana erfarenheter och upplevelser som framst& som gemensamma för 

minga kvinnor, f6r att därefter kunna se ifali och p8 vad vis dessa erfarenheter fhns 

representerade pa Kvinnobiblioteket. Jag är övertygad om, liksom de allra flesta av de 

teoretiker jag refererar, att kvinnors erfarenheter och upplevelser mestadels inte beror p$ 

oföränderliga, t ex biologiska faktorer, utan att sildant som kultur, uppväxtförhAllanden, 

social miljö och attityder 21- av största betydelse för vilka delar av livet som framstår 

sasom könsspecifika. 



Ett sätt att beskriva vad det är for kvinnligt med Kvinnobiblioteket, är naturligtvis att 

citera dess målsättning och metoder. (Bil 5) Dessa Aterfinns ocksa under rubriken 

"Ks4nnobiblioteket". Man kan ocksA använda sig av siffror och statistik, vilket ocksa fatt 

utrymme under den rubriken, samt i bilaga. Som bilaga finns ocksa en skiss över 

bibliotekets planlösning.(Bil.2a-c) Jag har dock forsökt att finna ytterligare svar pA 

fragan, svar som Aterfinns pA flera ställen i texten, men som jag här skall försöka 

sammanfatta utifrån ett antal "nyckelord". 

"Jag älskar att vara kvinna!" SA utbrast en av lantagarna under intervjun. Under arbetet 

med foreliggande uppsats har detta uttalande blivit ett slags ledmotiv. Bekrafelse, 

lyhördhet, omsorg, bejakande är andra begrepp som alltmer framstatt som nycklar aII 

förstaelsen av vad det är för kvinnligt med Kvinnobiblioteket. Liksom: synliggörande, att 

lyfta fram kvinnors kunskaper och eqarenheter, vetgirighet och ökad medvetenhet, 

kundanpassning, matchning, omsorg, gemenskap, förtrolighet, solidaritet och 

engagemang. Nycklar som fatt sina konkreta uttryck i sadant som: urval, skyltning, 

öppettider, inredning, uppställning och förelisningar. Jag inledde uppsatsen med ett 

citat, och vill nu avsluta pA samma vis, med en låntagare som formulerar en sorts slutsats 

jag gärna skriver under pA: " ... det betyder ju valdigt mycket att det är personal &r man 

känner respons hela tiden. Liksom oh, jamen det fikar vi, det skaflar vi, det tar vi hem, 

vi hjälper dig. Ja, det betyder ju valdigt mycket. Det ar val det som betyder alltihop, det 

är väl det som gör att det blivit ett kvinnobibliotek förmodligen." 

NOTER 



1.Pa BHS har bildats @ra kollegier, utifrån fyra olika perspektiv p3 biblioteks-och 

infonnationsvetenskap. Under dessa har man ocksa samlat uppsatsgrupperna. Koiiegium 

tre heter alltsa "Människan och biblioteket", och skaU spegla människors möten med 

bibliotek. De andra tre kollegierna har fokus pk  sarnhäiisperspektiv, 

kunskapsorganisation och verksamhetsorganisation. 

2.Marja Haapalainen är författare till nämnda arbete, som ännu inte är f&digt. Jag har 

haft kontinuerlig kontakt med Marja for att utbyta erfarenheter, jamfora material, samt 

för att undvika innehållsliga kollisioner. Marja har givit sitt tillsthd tili att jag bygger 

delar av mitt arbete p8 faktauppgifter hon presenterat i sitt underlag för 

etappseminarium. 

3.ACCAs motivering later som följer: 

Personalen strilvar medvetet mot att ge biblioteket en kvinnoprofil. 

Biblioteket har ett stort sortiment av bra kvinnolitteratur. Tidslaiftsavdelningen innehåiler de svenska 

kvinnotidskrifterna. 

Personalen vinnlagger sig om ett kvinnoperspektiv vid uppbyggnaden av bokbeståndet. 

Kvinnors kulturengagemang tas p4 allvar, detta synliggörs i programverksamheten. 

Biblioteket har samarbete med kvinnoorganisationer och har en programgrupp i viken organisationer 

ingår vilket garanterar ett varierat utbud. 

Biblioteket har öppet pA tider som passar kvinnor. 

Inredningen är planerad att tillvarata intressegemenskap hos kvinnor och pil d sätt möjliggöra att 

feministisk litteratur lyfts fram i ett nytt och kanske ovbtat sammanhang. 

Personalen är duktiga pA att marknadsföra sig som kvinnobibliotek. ('Haapdainen, 1995, se 

ACCA-Aktuell kvinnolitteratur och kultur 1991:3) 



4.Vänsterpartiets motivering lyder: 

Genom att synliggöra kvinnlig litteratur och göra den mer iättillgiinglig har Kvinnobiblioteket blivit ett 

viktigt inslag i kampen för att bryta det manliga makunönstret som råder i samhället. Litteraturen 

speglar de liv vi lever och då är det nödvändigt att kvinnors liv får sin berättigade del av utbudet. 

Kvinnobiblioteket har också blivit en träffpunkt för tjejer. Där finns förutom kvinnlig litteratur och 

tidskrifter också föreläsningsserier som namnkunniga kvinnor leder. 

Kvinnobibliotekets garning under sin sexliriga existens har phverkat att kvinnoperspektiven fatt en 

högre status i samhällsdebatten. Tack vare denna kulturgärning är inte benämningen feminist i lika stor 

utsträckning ett skällsord längre utan det står för en människa som synliggör och bekämpar 

kvinnoförtqcket i alia dess fonner. 

Vår förhoppning är att Kvinnobiblioteket fortatter att utveckla sin kulturpolitiska verksamhet och att de 

får efterföljare i länets kommuner. (Ibid. sid.9) 

5.Stycke 2.5 har till största delen tidigare varit publicerat i Helsingborgs Dagblad 

(Strandberg, 95 05 31) och bygger pA intervju med Berith Forsberg 95 04 29. 

6.OcksA Svensson,l995, har undersökt hur de kvinnliga låntagarna förhåller sig till val av 

manliga respektive kvinnliga författare och kommit fram till likaratade resultat. (Sid.10) 

Dock skiljer sig hennes lista över mest utlånade författare markant ifrån de författare 

kvinnorna gärna läser, enligt mina intervjuer. pi1.3 a-c) 

7.Svensson, 1995,sid.g visar med sin jämförande undersökning att nagot fler kvinnor 

använder tidslaiftsavdelningen vid varje besök p& Kvinnobiblioteket än pa ett bibliotek av 

jämförbar storlek, doch v a  det fler p& det andra biblioteket som besökte 

tidskriftsavdelningen ibland. 

8.De flesta av Kvinnobibliotekets kvinnliga låntagare kommer dock till biblioteket för att 

låna At sig själva, visar Svensson, 1995,sid.8. 



9.Vid telefonsamtal med Berith Forsberg 1995 11 21 får jag upplysningen att 

Kvinnobibliotekets bestånd av facklitteratur är  större än det av skönlitteratur. 
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Barbosa da Silva och Vivian Wahlberg / Bengt Starrin och Gunnar Svensson (red) . // 
Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994. - S.139-162 

Statistiska meddelanden. Serie Ku-Kultur / Statistiska centralbyrån. Löpande årgång. - 
[l9185 : 01- . - Stockholm : SCB, 1985 

Strandberg, Asa, Kvinnorna bär upp kulturen . /l Helsingborgs Dagblad 1995 05 3 1 

Svensson, Aina, Kvinnobiblioteket Björkskatan-En studie av kvinnliga låntagare. - UmeA 

: UmeA universitet Biblioteks- och informationsvetenskap, 1995 



Tirén, Sverker, I Lule% finns biblioteket som har k d o v e c k a  året runt . // TCOtidningen 

819 1 

Unpark,  Inger, Kvinnor Brott Övervakning.(Linköping studies in Education and 

Psychology ; No 35). - Linköping : Linköping University, Department of Education 

and Psychology, 1992 

Ve, Hildur, Aktionsforskning och jämstäildhetsarbete i skolan . // Kvinnovetenskaplig - 
tidskrift kg 13 (1992) : nr 3, S 64-74 

Wedbom, Helena, Biblioteksvetenskap och kvinnoforskning-en metoddiskussion . l/ 
Svensk biblioteksforskning, 1993. - S.47-55 

Berit, Kvinnor tillsammans : handbok i frigörelse. - Malmö : Gidlunds, 1982 

Övrigt 

Korta fakta om Lulea 1995, en informationsbroschyr av Luleil kommun 



hur det ar att vara kvinnlig lintagare vid Bjorkrkatan? 

Jag rkriver en uppran vid Bodr bibliotekrhögrkola, och jag 
behover f8 intervjua ett tiotal kvinnor rom använder Björk- 
rkatanr bibliotekrfilial.VilI du vara en av dem? Varje intervju 
beräknar ta [:a ts4timmar, och kommer att görar under perio- 
den 1414-515då jag befinner mig i luleå. 

Om du ar intrerrerad kan du antingen {äga till nigon av dem 
rom jobbar p i  Björkrkatan, eller kontakta mig direkt. 

TACK PA FORHAND! 
Asa Itrandberg 
Kejrarkullen 
598 qo Vimmerby 

049zlb0140 
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BILAGOR 

Forfattarexempel utifrån intervjuerna: 

Ahrne, Marianne 
Alberoni, Francesco 
Alftén, Inger 
Allende, Isabel 
Atwood, Margaret 
Beam, Alex 
Bergman, Ingmar 
Brink, André 
Brunner, Ernst 
Brunton, Paul 
Buscaglia, Leo 
Chang, Jung 
Christie, Agatha 
Ekman, Kerstin 
Feldt, Kjell-Olof 
Fielding, Joy 
Fogelström, Per Anders 
Follett, Ken 
Fredriksson, Marianne 
Gaarder, Jostein 
George, Elizabeth 
Godwin, Gail 
Gray, John 
Grisham, John 
Heller, Joseph 
James, P.D. 
Jansson, Tove 
Jersild, P.C. 
Estes, Clarissa Pinkola 
Lang, Maria 
Le Carre, John 



Lerner, Harriet 
Lessing, Doris 
Linderholm, Gösta 
Linderholm, Lena 
Linna, Väinö 
Lo-Johansson, Ivar 
Lodge, David 
Malmsten, Bodil 
Nordh, Bernhard 
Olofsson, Rune Par 
Plain, Belva 
Rendell, Ruth 
Sarri, Margareta 
Sjöwall, Maj 
Söderholm, Margit 
Thorvail, Kerstin 
Tolkien, JRR 
Tunström, Göran 
Wahlöö, Per 
Wassmo,Herbjörg 
Wouk, Herman 



De femton mest utlånade skönlitterära vuxenböckerna på 
Kvinnobiblioteket 1994: 

1. Fredriksson, Marianne 
2. Westberg, Anna 
3. Ekman, Kerstin 
4. Thorvall, Kerstin 
5. Fredriksson, Marianne 
6. Wassmo, Herbjorg 
7. Tolkien, John Ronald 
8. Rice, Ann 
9. Wood, Barbara 
l O.Fredriksson, Marianne 
1 1 .Pilcher, Rosamunde 
12. Wassmo, Herbjorg 
13 .Eddings, David 
14.Alfven, Inger 
1 5 .Allende, Isabel 

"Blindgång" 
"Vargtagen" 
"Händelser vid vatten" 
"När man skjuter arbetare" 
"Paradisets barn" 
"Dinas bok" 
"Sagan om ringen" 
"Vampyrs bekännelse" 
"Gudarnas dotter7' 
"Om kvinnor vore kloka. ." 
"I tvillingarnas teckenyy 
"Huset med den blinda.. ." 
"Belgarions son7' 
"Elefantens öga" 
"Kärlek och skugga" 

5 l utlån 
30 utlån 
29 utlån 
28 utlån 
26 utlån 
24 utlån 

22 utlån 
21 utlån 
21 utlån 
21 utlån 
19 utlån 

19 utlån 
19 utlån 
19 utlån 

18 utlån 





KVINNO 
BIBLIOTEKET 

VADVILLVI? 
Sträva mot en kvinnoprofil och lyfta fram 

hinnors kunskaper och erfarenheter 
för att ge stimulans och förkovran. 

HURGORVI? 
Vi har kvalificerad kvinnolitteratur och 

kvinno tids krifter. 
Bokinkijp med kvinnoperspektiv. 

rogramverksamhet med kvinnliga förtecken. 
Samarbete med kvinnoorganisationer och 

kommunens jämställdhetskommitté. 
Inredning som tillvaratar kvinnors 

intressegemenskap. 
Oppethållande efter kvinnors behov. 

Kvinnodagen firas. 
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