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Abstract: The purpose of this study is to examine sex/gender relations 
amongst staff in public libraries who have taken part in 
projects related to information technology. This is done 
through e-mail surveys and telephone interviews with staff 
who have participated in the development of the two library 
websites Mina bibliotek and Biblioteket.se regarding their 
experiences. 

The theoretical basis for the analysis is two gender 
theoretical perspectives with reference to technology. The 
first perspective is represented by Yvonne Hirdman´s theory 
concerning the gender system, in which women and men are 
kept apart and in which there is always a hierarchy where 
men are higher up, and Hanna Westberg-Wohlgemuth´s 
theory concerning sex marking of job-tasks. The second 
perspective is concerned with positive change through 
alternative understandings and definitions of gender and 
information technology, where not only men can be seen as 
competent in relation to information technology, and is 
represented by Christina Mörtberg and Pirjo Elovaara. 

The study shows tendencies towards separation of women 
and men and sex marking of job-tasks, in that more men 
work with tasks traditionally defined as technical, but the 
differences in status between tasks is not that present. 
Library related competence is seen as important for the 
development of the websites as more traditional technical 
competence. At the same time many tasks and competences 
relevant for the development of the websites are not defined 
as technical and a slim definition of information technology 
that only includes traditional technical competence can 
therefore be questioned and criticized. 

Nyckelord: Genus, Kön, Informationsteknik, Teknik, Folkbibliotek, 
Bibliotekswebbplatser, Mina bibliotek, Biblioteket.se
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Att anlägga ett genusperspektiv på biblioteksverksamhet och relationer bland 
bibliotekspersonal är relevant med bakgrund i att kön/genusrelationer har påverkan på 
individers möjligheter i arbetslivet. En problematik som återkommer är att vissa 
arbetsuppgifter förstås som feminina och vissa som maskulina och att det med de 
uppgifter som förstås som maskulina följer status och inflytande. Ett exempel är att 
(informations)teknik och teknisk kompetens associeras med män. En följd därav blir att 
män i högre grad än kvinnor har möjlighet att delta i och påverka teknikens utveckling, 
innehåll och användning.1

Utveckling och uppdatering av teknik och informationsteknik på folkbiblioteken sker 
ständigt. Aktuella exempel är utveckling av nya bibliotekswebbplatser, som 
Umeåregionens webbplats Mina bibliotek och Stockholms stadsbiblioteks webbplats 
Biblioteket.se.2 Tankarna som ligger till grund för webbplatserna kopplas ibland till 
begreppet Webb 2.0, anpassat till bibliotekssammanhang Bibliotek 2.0. Begreppen
fokuserar på användarnas möjlighet till interaktion och delaktighet, vilket ses som något 
nytt i förhållande till bibliotekens informationssystem.3 Båda webbplatserna har fått 
mycket uppmärksamhet på grund av detta.4 Kopplingarna som görs mellan 
webbplatserna och Bibliotek 2.0 är intressanta då de används för att visa att projekten 
befinner sig längst fram i utvecklingen och innebär det senaste inom 
bibliotekswebbplatser. De är exempel på att informationsteknik ses som något som 
utvecklar olika verksamheter och driver dem framåt. Med bakgrund i att 
informationsteknik är centralt i samhället i stort och även har en central plats på 
bibliotek samtidigt som teknik om och om igen (åter)skapas som manlig är det viktigt 
att studera kön/genusrelationer bland bibliotekspersonal som deltar i arbete med projekt 
likt Mina bibliotek och Biblioteket.se.

Redan här kan det vara lämpligt att tydliggöra min egen utgångspunkt som forskare. 
Min bakgrund innehåller bland annat studier inom genusvetenskap och jag ser 
genusteoretisk forskning som relevant inom alla områden, inte minst Biblioteks- och 
informationsvetenskap. Kön/genusrelationer bland bibliotekspersonal är därför ett ämne 
som jag har funderat kring tidigare och jag ser här en möjlighet att utforska det
ytterligare. 

                                                
1 Se exempelvis Berner, Boel, red. 2003. Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld och 
Sundin, Elisabeth & Berner, Boel, red. 1996. Från symaskin till cyborg: Genus, teknik och social 
förändring.
2 Se Mina bibliotek, http://www.minabibliotek.se, och Biblioteket.se, http://www.biblioteket.se.
3 Se nedan under 1.5 Begrepp, s. 7, för en utförligare förklaring av Webb 2.0 och Bibliotek 2.0.
4 Bland annat i Biblioteksbladet presenteras projekten som exempel på Webb 2.0/Bibliotek 2.0-projekt 
under rubrikerna ”Bibliotek 2.0: Innehåll och gemenskap på webben – ett nytt sätt att möta låntagare?” 
(Harnesk 2006) och ”Våga synas och utmana traditionerna – i Biblioteket.se förenas teknik och kultur” 
(Ekström 2007). Ett exempel på projektens aktualitet är att Biblioteksdagarna 2007, arrangerade av 
Svensk Biblioteksförening, hade temat Bibliotek 2.0 – Biblioteken och senmoderniteten och att projekten 
där presenterades som ”Webb 2.0 – på riktigt!” (Svensk Biblioteksförening 2007).
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1.2 Problembeskrivning 

Projekt likt Mina bibliotek och Biblioteket.se är intressanta exempel på aktuella 
informationsteknikprojekt på folkbibliotek då de får mycket positiv uppmärksamhet och 
omtalas som det allra senaste för bibliotekswebbplatser. För personalens del kan det 
följa positiva effekter av att delta i projekten, exempelvis kan man ses som mer 
kompetent om man följer med i den senaste utvecklingen och det kan även bidra till 
högre status och mer inflytande på arbetsplatsen och bland personalen. Ett sätt att 
studera kön/genusrelationer är att undersöka vem som befinner sig innanför respektive
utanför arbetet. Uppsatsen fokuserar istället på kön/genusrelationer i samband med 
projekten med utgångspunkt i erfarenheter hos personal, ur ordinarie verksamhet och ej 
endast IT-avdelning eller motsvarande, som har deltagit i arbetet. En kvalitativ studie, 
genomförd med hjälp av en kombination av en e-postenkät med öppna frågor och 
telefonintervjuer, har jag bedömt som lämplig för att få en fördjupad förståelse av
personalens upplevelser och erfarenheter i samband med arbetet med projekten Mina 
bibliotek och Biblioteket.se.

Det finns inom den genusteoretiska forskningen något olika perspektiv rörande
kön/genus och teknik. Det finns forskning som identifierar en viss genusordning och 
även forskning som fokuserar på möjlighet till förändring genom alternativa förståelser
av kön/genus och teknik. Min studie rör ett begränsat antal bibliotek, projekt och 
informanter men jag hoppas ändå att mina resultat tillsammans med andra studier kan 
bidra till en tydligare helhetsbild av kön/genusrelationer bland bibliotekspersonal. Mer 
specifikt tror jag att mitt intresse av att förstå bibliotekspersonalens erfarenheter, på två 
projekt, utifrån två olika genusteoretiska perspektiv kan bidra till både en bredare och 
en djupare förståelse.

1.3 Syfte och frågeställning

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera 
kön/genusrelationer bland personal på folkbibliotek, som deltagit i arbete med projekt 
som kan kopplas till informationsteknik. Undersökningen sker genom en e-postenkät till 
och telefonintervjuer med ett urval ur personalen som har deltagit i arbetet med de två 
webbplatserna Mina bibliotek och Biblioteket.se, som valts som exempel på 
informationsteknikrelaterade projekt, angående deras upplevelser och erfarenheter i 
samband med arbetet. Den teoretiska utgångspunkten för att analysera personalens 
erfarenheter är olika genusteoretiska perspektiv rörande teknik. Uppsatsens 
frågeställning är:

– Hur kan man förstå personalens erfarenheter i samband med arbetet med 
webbplatserna Mina bibliotek och Biblioteket.se utifrån genusteoretiska perspektiv 
rörande teknik?
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1.4 Avgränsningar

De projekt jag undersöker här har jag valt då de båda tillhör folkbibliotek. Då 
folkbibliotek ofta omtalas som kvinnodominerade arbetsplatser5, i större utsträckning än 
exempelvis forskningsbibliotek, kan det vara av särskilt intresse att diskutera 
kön/genusrelationer i samband med projekt som kan kopplas till informationsteknik just 
på folkbibliotek. Detta då forskning har visat att de kopplingar som finns mellan 
kön/genus och teknik, där ett exempel är att teknik förstås som maskulint och där 
arbetsuppgifter som ses som maskulina medför högre status, även återfinns på 
kvinnodominerade arbetsplatser.6

Fokus i undersökningen ligger på kön/genusaspekter vilket kommer att vara tydligt
genom hela uppsatsen. Att inte använda sig av andra perspektiv än genusteoretiska kan 
innebära vissa problem. Organisationsforskaren Mats Alvesson och Yvonne Due 
Billing, lektor i sociologi, påpekar i boken Kön och organisation att det finns risk både 
för könsblindhet och för könsfokusering i forskning. Könsperspektiv bör kombineras 
med andra perspektiv för att undvika båda samt vad de kallar ”gettoiseringen av 
feministisk forskning” (Alvesson och Due Billing 1999, s. 206f). Andra aspekter än 
kön/genus skulle kunna vara relevanta i bibliotekspersonalens erfarenheter i samband 
med arbetet med projektet. Ålder är ett exempel på en aspekt som skulle kunna vara 
relevant i detta sammanhang då det förekommer diskussioner kring ålderns betydelse 
för kompetens, intresse och användning av informationsteknik. Fokus på kön istället för 
exempelvis ålder kan därför förbise aspekter av materialet som kunde vara intressanta i 
ett annat eller vidare sammanhang. Alvesson och Due Billing påpekar samtidigt att om 
olika perspektiv samarbetar kan följden bli en svagare identitet för genusforskningen, 
att ingen tillfredställs i sina perspektiv samt att det blir för stora krav på forskaren 
(Alvesson & Due Billing 1999, s. 206f). Att endast använda genusteoretiska perspektiv 
kan därför motiveras men jag bör vara medveten om att jag söker efter 
kön/genusaspekter och frågar efter dem.

1.5 Begrepp

Kön/genus och genusteori
Innebörden i begreppen kön och genus diskuteras ständigt men begreppsparet 
kön/genus används ofta för att visa på en skillnad mellan biologiskt kön och 
socialt/kulturellt konstruerat kön. En fara med begreppsparet kön/genus är att det 
reproducerar en uppdelning i natur/kultur och att kön ses som oproblematiskt. 
Begreppen har även kritiserats då genus riskerar att bli något som bestäms av kön och 
synonymt med kvinnor och män. Denna fara med genusbegreppet finns även om genus 
används ensamt. Samtidigt kan man om man enbart använder termen kön bli 
missförstådd, då problematiserandet av begreppet inte blir tydligt (Gothlin 1999, 
passim). Att det inte finns bara en förståelse av begreppen blir uppenbart även hos de 
forskare som presenteras i uppsatsen, där vissa dessutom främst använder begreppet kön 

                                                
5 Se exempelvis Rydbeck, Kerstin 2001. Kvinnorna innanför och utanför ramarna. Om 
folkbildningsbegreppet och könsperspektivet och Stenberg, Lisbeth 2003. Kvinnokraft och mansmakt: 
Hundra års folkbibliotekshistoria ur ett könskritiskt perspektiv. 
6 Se nedan under 2.1 Problematik.
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medan andra använder begreppet genus. Jag använder kön/genus för att inte förbise 
något av begreppen eller deras förhållande till varandra. 

Användningen av begrepp som genusteori, genusteoretiska perspektiv och 
genusforskning är medveten för att markera en skillnad mot genusvetenskap som är ett 
akademiskt ämne. Genus(teoretisk) forskning förekommer inom många discipliner. 

Teknik och informationsteknik
Begreppen teknik, informationsteknik (IT) och informations- och 
kommunikationsteknik används i uppsatsen. I litteraturen används dessa begrepp 
omväxlande tillsammans med begreppen teknologi och informationsteknologi. Jag har 
valt att inte använda mig av begreppet (informations)teknologi utan använder istället 
genomgående (informations)teknik. Jag vill inte ange eller begränsa mig till en specifik 
definition av teknik och informationsteknik här då en diskussion kring olika förståelser 
och definitioner av teknik och informationsteknik är central i uppsatsen. 

Webb 2.0 och Bibliotek 2.0
Webb 2.0 är ett begrepp som används för att beteckna ett sätt att använda Internet där 
interaktion, delaktighet och sociala nätverk är i fokus. Delaktighet är framtiden för 
informations- och kommunikationsteknik enligt Peter Giger som skrivit en 
licentiatavhandling om Webb 2.0, även inom biblioteksvärlden där delaktighet är ett 
nytt sätt att tänka i förhållande till bibliotekens informationssystem (Giger 2006, s. 23f, 
29, 51). 

Begreppet Bibliotek 2.0 började enligt Michael E. Casey och Laura C. Savastinuk, 
författare till boken Library 2.0: A guide to participatory library service, att diskuteras 
2005 och Casey är känd för att ha myntat begreppet. Delaktighet för 
biblioteksanvändarna och konstant och meningsfull förändring är centralt i deras 
definition av Bibliotek 2.0 och Bibliotek 2.0-tjänster. Teknik var centralt i den 
inledande diskussionen kring Bibliotek 2.0, menar de, men är inte primärt i deras 
modell och definition. Teknik är samtidigt ett verktyg för att nå delaktighet och 
förändring. Många Webb 2.0-applikationer, som bloggar och wikis7, tillåter att bibliotek 
arbetar mot Bibliotek 2.0 då det är verktyg som inbjuder till användardelaktighet, menar 
författarna (Casey & Savastinuk 2007, s. xxii, 3, 6, 66f, 78).

                                                
7 Ordet wiki syftar oftast på en webbplats som besökarna har möjlighet att redigera till följd av att den 
bygger på en speciell programvara som tillåter att dokument på ett enkelt sätt kan skapas och uppdateras 
genom webbläsaren. För utförligare information, exempel och källa se Wiki ur Wikipedia: The free 
encyclopedia (2007-10-14).
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1.6 Disposition

I kapitel 1 beskriver jag bakgrunden till uppsatsens problemområde och syftet med 
uppsatsen, anger frågeställning och avgränsningar, kommenterar centrala begrepp och 
beskriver uppsatsens disposition.

I kapitel 2 går jag igenom litteratur och tidigare forskning på temat kön/genus, arbete 
och teknik som utgör grunden för uppsatsens ämnesområde och teoretiska 
utgångspunkter.

I kapitel 3 presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter. Det handlar om två 
genusteoretiska perspektiv. I det första inrymmer jag Yvonne Hirdman och hennes 
resonemang kring genussystem och genuskontrakt samt Hanna Westberg-Wohlgemuths 
resonemang kring könsmärkning av yrken och arbetsuppgifter. I det andra perspektivet 
inrymmer jag Christina Mörtberg och Pirjo Elovaara, som båda försöker se alternativa 
bilder och möjligheter till omformulering och förändring av förståelser av kön/genus 
och teknik. 

I kapitel 4 redogör jag för mitt val av att samla in materialet genom en e-postenkät följd 
av telefonintervjuer. Jag redogör även för mitt tillvägagångssätt vid utformning av 
enkät- och intervjufrågor samt vid urval av projekt och informanter, mitt förfarande vid 
bearbetningen av materialet, och behandlar forskningsetik. 

I kapitel 5 presenterar jag projekten Mina bibliotek och Biblioteket.se och det material 
jag har samlat in. Jag analyserar även materialet, i betydelsen att bearbeta, tematisera 
och sammanställa det, till skillnad från i kapitel 6 där jag tolkar och diskuterar 
materialet i relation till mina teoretiska utgångspunkter och drar mina slutsatser.

Avslutningsvis följer en sammanfattning av uppsatsen.
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2 Tidigare forskning på temat kön/genus, arbete 
och teknik

I detta kapitel presenteras ett urval av främst svensk forskning på temat kön/genus, 
arbete och teknik. Denna litteratur utgör grunden för valet av uppsatsens ämnesområde 
och teoretiska utgångspunkter.

2.1 Problematik

Forskningen kring kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden är omfattande och 
ämnet könssegregering återkommer i olika typer av texter. För en beskrivning av 
könssegregeringens olika dimensioner använder jag här den statliga utredningen Den 
könsuppdelade arbetsmarknaden från 2004. Den horisontella könssegregeringen är en 
dimension som handlar om att kvinnor och män arbetar inom olika yrken, i olika 
branscher och/eller på olika arbetsplatser. Vertikal könssegregering handlar istället om 
att kvinnor inte har samma möjligheter att avancera eller göra karriär inom ett yrke som 
män. Ytterligare en dimension är intern könssegregering och syftar på att kvinnor och 
män inom samma yrke eller på samma arbetsplats har olika arbetsuppgifter, specialiteter
eller inriktningar. Ett yrke som verkar könsintegrerat kan därför vara könssegregerat 
eftersom arbetsuppgifterna eller specialiteterna ofta kan kopplas till ett visst kön. 
Effekterna av alla typer av segregering blir en ojämn fördelning av ekonomiska och 
politiska resurser och makt mellan kvinnor och män, menar utredningen, eftersom
kvinnodominerade yrken ofta har längre löner än mansdominerade och eftersom män 
befinner sig på höga positioner som innebär mer inflytande och makt (Den 
könsuppdelade arbetsmarknaden 2004, s. 11, 21, 41f). Även Christina Jonung resonerar 
kring konsekvenserna av arbetsfördelningen mellan könen, i artikeln 
”Yrkessegregeringen mellan kvinnor och män” ur den statliga utredningen Glastak och 
glasväggar?: Den könssegregerade arbetsmarknaden. Hon nämner att 
arbetsfördelningen leder till ojämlikhet mellan kvinnor och män på grund av att
uppskattning från andra, psykisk tillfredställelse, ekonomiska resurser, makt, inflytande 
och kontroll över andra människor och samhällets utveckling kan följa med vissa
arbetsuppgifter (Jonung 1997, s. 47).

Bibliotekarieyrket är ett exempel på ett kvinnodominerat yrke, andra exempel är yrken 
inom hälsa, vård och omsorg som sjuksköterska, undersköterska, vårdbiträde och 
personlig assistent. Inom industri och teknikrelaterade yrken som svetsare, 
maskinreparatör och -operatör, ingenjör och tekniker arbetar samtidigt fler män (Den 
könsuppdelade arbetsmarknaden 2004, s. 43f, 84, 86). Konsekvenserna av 
könssegregeringen nämndes ovan, bland annat med avseende på inflytande, makt och 
kontroll. En diskussion kring konsekvenserna av att just teknik kodas som manligt 
återfinns hos Boel Berner, professor vid Tema teknik och social förändring vid
Linköpings universitet. Hon visar, i Vem tillhör tekniken?: Kunskap och kön i teknikens 
värld, att teknisk kunskap och tolkningsföreträde i förståelser av teknik är särskilt 
maktgivande då teknik är så integrerat i vårt samhälle, våra vardagliga interaktioner och 
även i våra kroppar (Berner 2003, s. 15f). 
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Segregering vad gäller arbetsuppgifter återfinns även inom biblioteksvärlden visar den 
kanadensiska forskaren Roma Harris som problematiserar kön/genusrelationer inom 
biblioteken. Harris behandlar introduktion av ny teknik på bibliotek i artikeln 
”Squeezing librarians out of the middle: Gender and technology in a threatened 
profession”. Hon har intervjuat bibliotekarier på folkbibliotek och universitetsbibliotek i 
USA och Kanada och fokus i undersökningen ligger på hur bibliotekarierna beskriver 
introduktionen av ny teknik i bibliotekssystemet; i vilken utsträckning de kan påverka 
hur tekniken integreras med deras eget arbete och hur deras karriär påverkas av den 
tekniska förändringen. Harris pekar på att yrkesskicklighet inte är en objektiv kvalitet 
utan en ideologisk kategori som kvinnor inte har haft rätt bestrida. Hon pekar även på 
att vissa typer av kunskap och de som ses som innehavare av dessa, vanligtvis män, 
kopplas till experter medan kunskap som kommer från kvinnors erfarenheter inte ges 
expertstatus. Harris ser frustration, meningslöshet och obetydlighet i materialet och 
menar att det tyder på att kvinnor ofta marginaliseras i de sociala relationerna i samband
med teknisk förändring på bibliotek. Ingen modell för användarinflytande har använts 
vid systemförändringar. Bibliotekspersonalen, speciellt kvinnorna, upplever att de har 
lite kontroll över de beslut som fattas i samband med introduktion, integration och 
användning av ny teknik. Följden av teknikintroduktionen kan enligt Harris bli att 
bibliotekarier kommer längre bort från servicerollen och att kvinnors arbete flyttas ned, 
och eventuellt ut, ur arbetshierarkin på biblioteken (Harris 2000, s. 250, 252- 258).

Även magisteruppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap, som behandlar 
bibliotekarier och kön/genusrelationer, visar hur män och kvinnor arbetar med olika 
uppgifter och att det finns statusskillnader mellan arbetsuppgifter. Annhild Ottosson och 
Göran Sagefjord undersöker i uppsatsen Genuskommunikation i biblioteksvärlden: Hon 
och han i kvinnosfär hur kvinnor och män som arbetar på folkbibliotek upplever sin 
psykosociala arbetssituation och om det finns fördelar eller nackdelar med att vara 
kvinna respektive man. De intervjuade bibliotekarierna nämner vissa fördelar och 
nackdelar men författarna konstaterar att varken fördelarna eller nackdelarna är så stora. 
Samtidigt menar bibliotekarierna att fler män i yrket skulle innebära högre löner och 
mer status. Bibliotekarierna ser det även som viktigt för bibliotekens roll i samhället att 
acceptera och anamma utvecklingen inom informationstekniken. Ottosson och 
Sagefjord ser att männen i högre grad än kvinnorna sysslar med datorer och 
informationsteknik. Männen upplever även att teknik och problem med den blir och 
förväntas vara deras område samtidigt som kvinnorna i studien efterlyser 
vidareutbildning inom teknikområdet. Om informationsteknik är framtiden för 
biblioteken och det är viktigt att ta till sig denna är det relevant, visar författarna, att 
diskutera vem på biblioteken som får/tar tekniken som sitt område. Informanterna tror 
att teknikutvecklingen kan locka fler män till bibliotekarieyrket. Författarna resonerar 
kring om det i så fall blir så att yrket delas upp i två delar; män främst som informatörer 
med högre status och kvinnor främst som kulturvägledare med lägre status (Ottosson & 
Sagefjord 1996, s. 2f, 48, 51, 66, 69-72).

Eva Borgvall konstaterar i magisteruppsatsen Kön och status vid folkbibliotek att det vid 
två undersökta folkbibliotek förekommer könsmärkning av arbetsuppgifter. Hon är även 
intresserad av bibliotekariernas tankar kring status. Bibliotekarierna diskuterar bland 
annat att den allmänna tendensen är att kunskaper bidrar till högre status, exempelvis 
om datorer och teknik medan barnbibliotekarier och uppsökande verksamhet har lägre 
status. Könsmärkning ser hon i att det ofta är män som löser datorproblem och tar eller 
får ansvar för teknik, innehar heltidstjänster och högre positioner medan det är kvinnor 
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som arbetar deltid och som barnbibliotekarier. Borgvall diskuterar även förändring och 
det vill jag uppmärksamma här då möjlighet till förändring är centralt inom 
genusforskning, vilket jag återkommer till nedan. Hon menar att för att möjliggöra 
förändring bör både personal och politiker göras medvetna om de strukturer och 
faktorer som bidrar till statusskillnader och könsmärkning. Diskussion och fortbildning 
är nödvändigt för att nå en förändring konstaterar hon (Borgvall 2000, s. 26-30, 34-37, 
43-47).

Den könssegregerade arbetsmarknaden är inte statisk. Vilka områden som har varit 
kvinno- respektive mansdominerade har varierat över tid och könssegregeringen har 
även minskat, under 1990-talet främst genom att kvinnor gjort inbrytningar i 
mansdominerade områden, vilket påpekas i Den könsuppdelade arbetsmarknaden (Den 
könsuppdelade arbetsmarknaden 2004, s. 11, 15, 55). Cecilia Stiernstedt och Johanna 
Wassholm visar i magisteruppsatsen Könsmärkning och statusrelevans i 
folkbiblioteksvärlden att bilden av intern könssegregering på bibliotek inte heller är 
entydig. De undersöker könsfördelningens betydelse för bibliotekarieyrket och yrkets 
och arbetsuppgifternas status. Informanternas uppfattning är att det är fler män som 
arbetar med arbetsuppgifter som kan kopplas till teknik, att teknik bidrar till högre 
status och att statusen på yrket skulle höjas om fler män arbetade inom det eftersom 
fokus då i högre grad skulle ligga på teknik och informationsteknik. Så långt liknar 
deras resultat Ottossons och Sagefjords samt Borgvalls resultat. Borgvall påpekar att 
kunskap ger status och Stiernstedts och Wassholms informanter nämner att 
specialiserade och avancerade uppgifter ses som statusfyllda. Hos Borgvall såg 
informanterna en koppling mellan de arbetsuppgifter som ansågs kräva kunskap och 
män. Denna koppling nämns inte av Stiernstedts och Wassholms informanter men 
författarna menar ändå att specialisering kan relateras till könsmärkning då män tilldelas 
specialiserade tekniska arbetsuppgifter samtidigt som arbetsuppgifter som fler kvinnor 
arbetar med inte anses kräva hög kompetens. Stiernstedt och Wassholm visar samtidigt
att det är möjligt att problematisera kopplingen mellan kön och teknik och mellan kön 
och status. Det finns informanter som inte ser teknik som könsmärkt och då 
informanterna ser teknik som könsmärkt refererar de först och främst till 
bibliotekarieyrket i stort och inte till sin egen arbetsplats. Könsmärkningen av 
informationsteknik betonas även mer av de äldre informanterna än de yngre. 
Informanterna visar dessutom att andra faktorer än kön kan påverka status och prestige, 
som antalet år på arbetsplatsen. Det påpekas även att de som är mer framåt och sociala 
får mer statusfyllda arbetsuppgifter och att bibliotekariernas arbetsuppgifter har högre 
status än biblioteksassistenternas uppgifter. Även Stiernstedt och Wassholm diskuterar 
förändring och poängterar arbetsledarnas betydelse för att förändra könsmärkningen av 
teknik genom att vid rekrytering inte förstärka könsarbetsdelningen. Viktigt för 
förändring, pekar de även på, är att det på biblioteken och inom 
bibliotekarieutbildningarna förs en diskussion i syfte medvetandegöra och öka 
kunskapen om könssegregering och hur alla bidrar till att upprätthålla det rådande 
könssystemet. De undrar även om inte det faktum att fler bibliotekarier med kunskaper 
om datorer anställs och att datorer används inom många arbetsuppgifter kommer att 
bidra till att datorteknik blir mindre könsmärkt (Stiernstedt & Wassholm 2004, s. 69-72, 
75-79).

Beskrivningar av den könssegregerade arbetsmarknaden är inte oproblematiska. Med 
utgångspunkt i ovanstående studier, som visar hur manligt definierade arbetsuppgifter 
anses kräva mer kompetens än kvinnligt definierade arbetsuppgifter, är det viktigt att 
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problematisera vilka arbetsuppgifter som omtalas och definieras som 
kompetenskrävande för att inte förstärka dessa kopplingar. Centralt är även att då man 
beskriver och definierar ett yrke eller en arbetsuppgift som tekniskt kan bidra till att 
förstärka associationer mellan vissa yrken och teknik just för att de är mansdominerade, 
eller att man inte talar om de tekniska aspekterna i ett yrke eller en arbetsuppgift därför 
att de är kvinnodominerade – genus och teknik (åter)skapas då i interaktion med 
varandra. 

2.2 Förklaringsmodeller

Orsakerna till kopplingar mellan kön och arbetsområden och arbetsuppgifter diskuteras 
även flitigt inom forskningen. I ovan nämnda magisteruppsatser återkommer Yvonne 
Hirdmans genussystem och genuskontrakt och Hanna Westberg-Wohlgemuths 
könsmärkning som utgångspunkter för att förstå kön/genusrelationer på bibliotek.8 Jag 
vill här nämna något kring hur dessa teoretiker resonerar och ett par forskares
resonemang kring denna typ av teoretisering. Jag tar även upp några relaterade begrepp 
som ses som användbara för att diskutera kön/genusstrukturer och -processer som bidrar 
till arbetsdelning. 

En förklaring till varför yrken och arbetsuppgifter könsmärks eller får ett kön söker 
Hanna Westberg-Wohlgemuth i doktorsavhandlingen Kvinnor och män märks: 
Könsmärkning av arbete - en dold lärandeprocess, skriven vid Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet. Yrken och arbetsuppgifter, kommer hon fram till, 
könsmärks till följd av ett antal faktorer. Socialiseringsprocessen är en faktor som leder 
till könsmärkning och i denna sker en omedveten inlärning av bland annat 
värdehierarkier och förhållningssätt. I könsmärkningsprocessen är det relevant att 
kvalifikationer/egenskaper därigenom relateras till kön då de sedan kopplas till yrken 
och arbetsuppgifter (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 5, 161f, 174f). Begreppen 
Könsstämpling och könssymbolik i kombination, som behandlas i Kön och organisation
av Mats Alvesson och Yvonne Due Billing, uppfattar jag som begrepp som i viss mån 
motsvarar Westberg-Wohlgemuths resonemang kring könsmärkning. Detta då även 
könsstämpling syftar på att vissa yrken och arbetsuppgifter förstås som feminina eller 
maskulina och naturliga för kvinnor och män att arbeta med samtidigt som 
könssymbolik syftar på de innebörder och associationer som tillskrivs ord, fysiska ting 
och handlingar och ”den kulturella logik som ligger bakom en sådan könsstämpling” 
(Alvesson och Due Billing 1999, s. 99). Alvesson och Due Billing skiljer på perspektiv 
som ser mikro- respektive makromönster som orsaken till arbetsdelning och menar 
själva att det är viktigt att ta interaktionen ibland makro, mellan- och mikronivå i 
beaktande när man försöker förstå hur människors liv styrs av maskulina och feminina 
innebörder. Det handlar på makronivån om ”kulturella definitioner som förbinder 
maskulinitet och femininitet med vissa sektorer i livet”, på mellannivån om att ”den 
sociala interaktionen åstadkommer konstruktioner som inte utan vidare kan förutsägas 
eller begripas ur ett makroperspektiv” och på mikronivån om ”de subjektiva 
inriktningarna hos människor där etablerade nycklar för ett könskonsistent och därmed 

                                                
8 Ottosson & Sagefjord samt Borgvall använder sig av Yvonne Hirdmans genussystem medan Borgvall 
samt Stiernstedt & Wassholm använder sig av Westberg-Wohlgemuths könsmärkning.
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identitetsbekräftande handlande anammas och reproduceras” (Alvesson & Due Billing 
1999, s. 106). 

Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet, förklarar i artikeln 
”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” som ursprungligen 
publicerades 1988, att hon ser arbetsdelningen mellan kvinnor och män som ett
grunduttryck för genussystemet vars principer dels är isärhållande, vad gäller sysslor, 
platser och egenskaper, och dels hierarki mellan kvinnor och män där män är 
överordnade och kvinnor underordnade. Genuskontrakt är ytterligare ett begrepp som 
används av Hirdman och det betecknar föreställningar om hur kvinnor och män ska vara 
mot varandra. Det är genom kontrakten som genussystemet skapar ny hierarkisering och 
segregering (Hirdman 1997 s. 403-406, 409). Yvonne Hirdmans begrepp genussystem 
har haft stor påverkan på genusteroretiska diskussioner i Sverige säger
ekonomihistorikern Paulina De los Reyes. De los Reyes påpekar, i boken Mångfald och 
differentiering: Diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och 
samhällsdebatt, att genussystemet samtidigt har ifrågasatts och kritiserats. Kritiken 
handlar bland annat om att genussystemet är abstrakt och att det är svårt att bestämma 
vilka variabler som är relevanta i en konkret undersökning. Aktörernas handlande och 
erfarenheter bortses även från eller underskattas. ”När systemets logik sätter upp
ramarna för förklaringar och tolkningar blir alla samhällsfrågor, och i förlängningen 
även all mänsklig handling, determinerade på förhand”, säger De los Reyes (De los 
Reyes 2001, s. 29). Möjlighet att förstå olika uttryck för genusrelationer blir mindre när 
man utgår från systemaspekter menar hon, vilket även Alvesson och Due Billing 
påpekar (De los Reyes 2001, s. 29; Alvesson och Due Billing 1999, s. 77). De los Reyes 
visar däremot på möjligheter i genuskontraktsbegreppet som hon, likt Hirdman, menar 
innehåller en förhandlingssituation med utrymme för handlingar hos aktörerna som inte 
bara är förutbestämda av det strukturella utan även påverkade av individernas
erfarenheter och förväntningar. Genom kontraktsbegreppet kan exempelvis relationer på 
arbetsplatser och inom organisationer problematiseras (De los Reyes 2001, s. 29-31). 

Ett exempel på en studie som använder genuskontrakt som utgångspunkt och diskuterar 
genuskontrakt i förhållande till teknik är Lena Petterssons doktorsavhandling Ny 
organisation, ny teknik - nya genusrelationer?: En studie av omförhandling av 
genuskontrakt på två industriarbetsplatser skriven vid Tema teknik och social 
förändring vid Linköpings universitet. Pettersson undersöker hur introduktionen av ny 
teknik och ny organisation på två arbetsplatser inom industrin påverkar 
genusrelationerna. Hon utgick från att det på dessa arbetsplatser fanns möjlighet till 
omförhandling av genuskontrakt i och med att ny teknik som ännu inte var genuskodad 
introducerades.  En förutsättning för förändring, utgick hon från, var även att ledningen 
på företagen ville ha könsintegrerade grupper och att ny arbetsorganisation bröt 
kopplingar mellan kön, arbetsuppgift och teknik. Hon ställer i undersökningen frågor 
kring vem som får göra vad, på vilken plats och vilka egenskaper som kopplas till detta 
samt hur gränser för kvinnliga och manliga möjligheter ser ut. Resultaten visar att de få 
män som började arbeta inom ett arbete som tidigare var kvinnodominerat kom att 
dominera och fick högre lön samt mer teknisk utbildning. De kvinnor som kom att 
arbeta inom det tidigare mansdominerade arbetet fick lite utbildning, lägre lön och 
mindre kvalificerade eller mindre tekniska uppgifter. Pettersson konstaterar att 
könsstrukturer kan vara svåra att förändra (Pettersson 1996, s. 47f, 251-272). Hon säger 
att:
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Det övergripande resultatet kan formuleras i det genussystemteorin 
benämner sina bärande principer: isärhållning mellan könen och det manliga 
som normprimat. Betraktar vi resultaten just med detta 
genussystemteoretiska perspektiv framstår de som logiska. Förklaringen 
ligger i att genuskontrakten reglerar förhållandet mellan parter/grupper med 
olika makt. (Pettersson 1996, s. 268)

Studien bekräftar även, menar Pettersson, ovan nämnda Hanna Westberg-Wohlgemuths
koppling mellan socialiseringsprocessens omedvetna inlärning av bland annat 
förhållningssätt och värdehierarkier till könsmärkning av yrken och arbetsuppgifter 
(Pettersson 1996, s. 265).

Genus som en process och rörelse innefattas inte i genussystembegreppet där istället 
strukturella faktorer betonas menar De los Reyes, likt Alvesson och Due Billing. Inte 
bara genuskontraktsbegreppet utan även andra begrepp som genusordning, genusregim
och genusifiering möjliggör för en analys som tar hänsyn till både generella 
maktstrukturer och variationer i hur genus konstrueras på mikronivå inom 
organisationer anser De los Reyes. Förståelse av genus som process, skillnad och 
rörelse inryms i dessa begrepp och gör en undersökningen av kvalitativa aspekter som 
styrka, bredd och hierarki i genusrelationer möjlig (De los Reyes 2001, s. 31f). Dessa 
aspekter handlar enligt De los Reyes om ”hur viktigt det är att en man är en man och en 
kvinna en kvinna”, ”inom vilka av livets områden som genuskategorierna är relevanta” 
och ”kvalitativa och kvantitativa skillnader i makt och resurser” (De los Reyes 2001, s.
32).

2.3 Förändringsmöjligheter

”[A]ll genusforskning – inte minst den teknikvetenskapliga – syftar till konkret 
förändring” säger Lena Trojer, professor vid forskningsenheten för Teknovetenskapliga 
studier vid Blekinge tekniska högskola, i skriften Genusforskning inom 
teknikvetenskapen – en drivbänk för forskningsförändring (Trojer 2002, s. 7). I de 
begrepp som jag presenterade under rubriken 2.2 Förklaringsmodeller ser jag fokus i 
förklaring av genusrelationer snarare än förändring av genusrelationer. Under denna 
rubrik vill jag därför lyfta fram forskning som försöker förändra genom att omformulera 
och se alternativa bilder och förståelser av teknik. Möjligheter till förändring av 
kön/genusrelationer på arbetsmarknaden diskuteras ofta i termer av jämställdhet. 
Skillnaden mellan jämställdhetsarbete och genusforskning betonas samtidigt av många 
forskare, bland annat Trojer. Hon poängterar att genusforskning är ett vetenskapligt 
forskningsfält, till skillnad från jämställdhetsarbete. Speciellt viktigt är att göra denna 
åtskillnad visar hon i de fall då jämställdhetsarbetet handlar om att representationen av 
kvinnor och män ska vara jämn samt att förutsättningarna med avseende på lön och 
befordringsmöjligheter ska vara lika. Förståelser av teknik är centralt inom 
genusforskning inom teknikvetenskap och jämställdhet i den betydelsen innebär inte, 
visar hon, att förståelser av teknik ifrågasätts (Trojer 2002, s. 6f, 11f, 14-16). 
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De exempel som finns på forskning kring informationsteknik och kön/genus är många.
Trojer anger bland annat Christina Mörtbergs och Pirjo Elovaaras forskning som 
svenska exempel på genusforskning inom informationsteknikområdet (Trojer 2002, s. 
6f, 48-51). Då jag här undersöker kön/genusrelationer på arbetsplatser, mer specifikt 
bibliotek, ser jag Mörtbergs och Elovaaras forskning som intressanta exempel då de 
undersöker kön/genus och informationsteknik på arbetsplatser, i Elovaaras fall även 
bland bibliotekarier.

Christina Mörtbergs doktorsavhandling ”Det beror på att man är kvinna…”: 
Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi är skriven inom 
avdelningen Genus och teknik vid institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet. En utgångspunkt i avhandlingen är att informationsteknik både formas av 
människor och formar människor. Teknik tas ofta för givet menar Mörtberg och teknisk 
kompetens är ofta något som associeras med tekniska experter. Samtidigt utför 
kvinnorna i studien, som arbetar som systemutvecklare, arbetsuppgifter som de inte 
skulle kunna utföra utan teknisk kompetens. I kvinnornas berättelser ser hon möjligheter 
att öppna upp för andra förståelser av kvinnor och män, teknik och kunskap. Genom att 
tänka andra kategorier och omdefiniera existerande hittar hon resurser som hon menar 
kan användas för förändring (Mörtberg 1997, s. 10-14, 145-150, 163, 165).

Pirjo Elovaara hör likt Trojer till forskningsenheten för Teknovetenskapliga studier vid 
Blekinge tekniska högskola. Elovaara, som själv har arbetat som bibliotekarie, påpekar i 
sin doktorsavhandling Angels in unstable sociomaterial relations: Stories of information 
technology att den definition av informationsteknik som anammas i offentliga texter är 
teknikfokuserad. De officiella texterna förmedlar en bild av informationsteknik som ett 
tekniskt fält inom vilket du behöver ha en teknisk utbildning som leder till ett tekniskt 
yrke för att agera. Det innebär att det inte är konstigt att en statlig utredning kom till 
slutsatsen att det saknas kvinnor inom informationstekniken menar hon. Elovaara visar 
begränsningarna med att fokusera på kvinnor som grupp genom att försöka inkludera 
kvinnor i teknikproduktion och –användning eller att skapa ett eget rum för kvinnor 
inom teknik. Man bör fråga sig, säger hon, om alla teknikproduktionens och 
teknikanvändningens rum och platser är synliga och självklara. Frågor om hur kunskap, 
skicklighet och expertis förstås utanför kvinnors rum i tekniken är relevant; exempelvis 
vem är synlig eller osynlig i utveckling, design och användning av teknik och vad som 
räknas som (värdefullt) arbete. Elovaara säger själv att hon utgår från ett 
teknovetenskapligt perspektiv som hon menar kräver att man tänker om kring 
förståelser, definitioner, tolkningar och erfarenheter av teknik (Elovaara 2004, s. 26f, 
67). 

Elovaara undersöker bland annat fyra bibliotekariers olika IT- praktiker och visar på 
fyra teman som återkommer i dessa praktiker. Det första temat är hur den nationella 
informationsteknikpolitiken eller dominerande IT-diskursen förstås lokalt och översätts 
till lokala praktiker. Det andra temat är hur bibliotekarierna genom sina projekt blev 
synliga då de korsade gränserna för kompetens, expertis och makt och hur de erövrade 
nya utrymmen för agerande på sina arbetsplatser. De visade att det finns plats för 
individuella initiativ, nya idéer och ny kompetens. På grund av de processer som 
projekten startade började existerande strukturer och rutiner att visa sin sårbarhet. 
Bibliotekarier kunde även, säger Elovaara, föra samman traditionellt bibliotekariearbete, 
som att strukturera information och mediera mellan människor och information, med ny 
informationsteknik samtidigt som de stärkte den nordiska folkbiblioteksideologins 
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demokratiska rötter. Det tredje temat handlar om hur bibliotekarierna genom att arbeta 
med webbsidor och informationsteknik fick möjlighet att samarbeta på ett nytt sätt med 
kollegor och andra professioner inom och utom organisationen. Detta synliggjorde och 
ifrågasatte maktstrukturer i organisationen. Det fjärde temat handlar om att göra 
kvinnors arbete synligt. De lokala tolkningarna och IT-praktikerna utförs av kvinnor 
men kvinnor är inte synliga i officiella IT-dokument där kvinnor istället osynliggörs och 
ses som varande utanför informationstekniken. Utifrån detta föreslår Elovaara en 
bredare förståelse av informationsteknik där både tekniker, lokala översättningar och 
lokala implementeringar inkluderas. Elovaara motsätter sig här att fokus i 
jämställdhetsdebatten är frånvaron av kvinnor inom informationsteknik, även om det är 
ett problem, och vill istället fokusera på närvaron av kvinnor och att det finns 
kvinnodominerade yrken som skapar informationsteknik genom lokala praktiker. 
Genom denna förståelse visas respekt för dessa kvinnor, menar Elovaara (Elovaara 
2004, s. 68f). 

Medan kritik under 2.2 Förklaringsmodeller handlade om ett alltför ensidigt fokus på 
övergripande strukturer och systemaspekter kan de teoretiker som presenteras här 
kritiseras för ett starkt fokus på individer. Jag ser ändå dessa teoretikers tankegångar 
som konstruktiva då de, till skillnad från de teoretiker som beskriver och förklarar 
genusrelationer, fokuserar på förändring genom att ifrågasätta ensidiga förståelser av 
företeelser och begrepp.
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3 Teoretiska utgångspunkter

Som redan framgått har jag valt att använda mig av två olika genusteoretiska perspektiv
som teoretiska utgångspunkter. Det finns några resonemang i den genusteoretiska 
litteraturen som jag vill nämna för att visa hur jag har resonerat kring detta val. Boel 
Berner säger i introduktionen till antologin Vem tillhör tekniken?: Kunskap och kön i 
teknikens värld att:

Det finns idag en omfattande kvinno- och genusforskning kring teknik. Vi 
vet ganska mycket om vad tekniken betyder för könsarbetsdelning och 
makt, om teknikens könspräglade symbolvärld och om hur maskulina och 
feminina identiteter formas i samspel med teknik. (Berner 2003, s. 17)

Hon fortsätter:

Den bild vi ger av teknikens miljöer är delvis dyster: kvinnor möter 
stereotyper och barriärer. Men vi pekar också på teoretiska perspektiv, som 
innebär att kvinnors aktiva handlande och möjligheter noteras, och på 
empiriska resultat som problematiserar en ensidigt nedslående bild. (Berner 
2003, s. 18) 

Berner pekar även på det positiva med flera olika infallsvinklar eller perspektiv inom 
forskning kring genus och teknik då de ger möjlighet till diskussion kring dessa 
komplexa fenomen (Berner 2003, s. 20). I ”Det beror på att man är kvinna…”:
Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi pekar Christina Mörtberg 
på vinsterna, i fråga om förändringsmöjligheter, med att som forskare använda olika 
perspektiv samtidigt. Det kan finnas både en gemensam bas och motsägelser i olika 
perspektiv och hon visar att om flera perspektiv används så kan de utmanas och 
utvecklas genom diskussioner och kritik (Mörtberg 1997, s. 40-46). Det finns många 
olika genusteoretiska perspektiv och olika sätt att indela dessa. Den indelning som görs 
här är gjord utifrån min läsning av genusteoretisk litteratur. Perspektiven kan överlappa 
varandra och i viss mån kan man säga att de mönster som det första perspektivet visar 
fungerar som utgångspunkt för det andra, som visar på alternativa sätt att förstå och 
tolka kön/genus och teknik.

Magisteruppsatserna som refererades ovan använder, som tidigare nämnts, bland annat 
Yvonne Hirdmans genussystem och genuskontrakt och könsmärkningsprocessen enligt 
Hanna Westberg-Wohlgemuth som teoretiska utgångspunkter. Jag vill använda
Hirdman och Westberg-Wohlgemuth även här då jag menar att kombinationen
möjliggör en analys som inkluderar genus på olika nivåer, något som jag ser som viktigt 
utifrån De los Reyes samt Alvessons och Due Billings resonemang ovan under rubriken 
2.2 Förklaringsmodeller. Jag anser även att det är intressant att kunna relatera mina 
resultat till de andra magisteruppsatsernas resonemang. Detta perspektiv visar på och 
dekonstruerar olika mönster i fråga om kön/genus, bland annat i förhållande till teknik,
men jag upplever att studier som identifierar en viss genusordning och könsmärkning av 
arbetsuppgifter inte i så hög grad ser någon möjlighet till alternativa bilder och 
förändring. Jag kombinerar därför en analys utifrån detta perspektiv med andra 
genusteoretiska resonemang. Mer specifikt de som förs av Christina Mörtberg och Pirjo 
Elovaara och som presenterades under rubriken 2.3 Förändringsmöjligheter, som 



18

fokuserar på möjligheter till alternativa bilder och till omformulering och förändring av 
förståelser av kön/genus och teknik. 

De teoretiker som presenteras nedan har även refererats till i kapitel 
2 Tidigare forskning på temat kön/genus, arbete och teknik. Beskrivningarna i de olika 
kapitlen kan därför uppfattas som upprepande men min förhoppning är att de även ska 
komplettera varandra.

3.1 Genussystem och könsmärkning

3.1.1 Yvonne Hirdmans genussystem

Yvonne Hirdman formulerar sina tankar kring genussystemet i artikeln ”Genussystemet 
– reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. Hirdman påpekar att anledningen 
till att hon förklarar kvinnors sociala underordning som ett genussystem är att hon vill 
systematisera ett mönster som kvinnoforskningen visat på. Hirdmans genussystem 
betecknar hur mönster och regelbundenheter uppstår när processer, fenomen, 
föreställningar och förväntningar samspelar. Genussystemet har två principer eller
logiker. Den första är dikotomin, isärhållandet, som innebär att manligt och kvinnligt 
inte bör blandas. Arbetsdelningen mellan könen är ett grunduttryck för detta menar 
Hirdman samt föreställningar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt. 
Isärhållandet gäller både sysslor, platser och egenskaper. I detta isärhållande finns ett 
motsatstänkande där kvinnor är det negativa medan männen är det positiva. Den andra 
principen är hierarkin, att män är normen för det som är normalt och allmängiltigt. Den 
manliga normen och underordningen av kvinnor legitimeras enligt Hirdman genom 
isärhållandet. Hirdman menar att man genom att betona detta kan komma bort från 
teorier om den manliga normen, teorier som hon menar riskerar att legitimera 
könsförtryck. Hon ser det som mer givande att istället använda frågor om isärhållandets 
principer då de är möjliga att applicera inom alla forskningssammanhang (Hirdman
1997, s. 403-406).

För att visa systemets praktik använder sig Hirdman av begreppet genuskontrakt, som 
betecknar föreställningar om hur kvinnor och män ska vara mot varandra, exempelvis i 
arbetet, kärleken, språket och den yttre formen. Kontrakten, som är osynliga och kan 
variera mellan olika tider och samhällen, förekommer i idealtypsrelationen mellan 
Mannen och Kvinnan, i mäns och kvinnors interaktion på det sociala planet, och mellan 
enskilda män och kvinnor (Hirdman 1997, s. 408). Förhållandet mellan system och 
kontrakt förklarar Hirdman som: ”Kontrakten är i sig de ömsesidiga föreställningarna. 
Systemet är den process som via kontrakten skapar ny segregering, ny hierarkisering”
(Hirdman 1997, s. 409).

Hirdman diskuterar även möjligheter till förändring av genussystemet. Det har skett 
förändringar, menar hon, i extrema situationer när isärhållandet inte längre upprätthålls 
då män hamnar på samma maktlösa plats som kvinnor. Gränser kan överskridas under 
exempelvis ekonomisk knapphet och ekonomiskt överflöd, men det innebär inte att den 
manliga normens företräde ifrågasätts. Om kvinnor kommer in på vad som varit 
manliga platser flyttar eller förändras den manliga normen. Hirdman ser dock även 
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möjlighet till förändring om det intellektuella betonas istället för det biologiska, ett 
exempel är informationssamhället där kunskap blir grund för hierarki, eller om 
klassgränserna minskar. Hirdman konstaterar att det är svårt att förändra genussystemet 
men menar att man, då man ska försöka tolka och förstå empirin, genom att fokusera på 
att förstå menings- och systemskapande, istället för på manligt och kvinnligt, kan 
undvika att reproducera systemet (Hirdman 1997, s. 416-418).

I boken Genus – om det stabilas föränderliga former, utvecklar och sammanfattar 
Hirdman sina tankar kring genus. Hon säger där att den bild hon tecknar framstår som 
statisk. Om förändring av genusvillkor säger hon att det gäller att undvika och gå ifrån 
den situation som ligger till grund för ett stereotypt genuskontrakt och förändra det
genom förhandling. Detta är möjligt menar hon när omständigheterna förändras på så 
sätt att efterlevnad och imitation av genuskontraktet inte längre blir rimligt, en situation 
som skapas av att Han inte längre vill eller kan ta hand om Henne (Hirdman 2003, s.94-
96). Hon menar även ”[a]tt blottlägga hur det görs genus och hur genus verkar är, vid 
sidan av de konkreta handlingarna för att förändra verkligheten, den mest verksamma 
strategin för att underminera genusgörandets fortsatta orättvisor” (Hirdman 2003, s. 6).

3.1.2 Hanna Westberg-Wohlgemuths könsmärkning

Könsmärkningsprocessen, säger Hanna Westberg-Wohlgemuth i avhandlingen Kvinnor 
och män märks: Könsmärkning av arbete - en dold lärandeprocess, är den process som 
gör att yrken och arbetsuppgifter märks som kvinnliga eller manliga (Westberg-
Wohlgemuth 1996, s. 5, 12).

Westberg-Wohlgemuth visar genom tre undersökningar på en könsuppdelad 
arbetsmarknad med kvinnodominerade yrken och arbetsuppgifter inom service och 
omsorg och mansdominerade inom teknik och transport. Hon visar även hur män och 
kvinnor utför olika arbetsuppgifter inom samma yrken och att kvinnor då ofta arbetar 
med uppgifter som är mindre kvalificerade och befinner sig lägre i hierarkin. Westberg-
Wohlgemuth ser även hur kvalifikationer/egenskaper relateras till kön, exempelvis 
förknippas begrepp som fingerfärdig, tålmodig, känslig, lyhörd för andras behov, mån 
om att vara till lags, ta hand om, hjälpsam, serviceinriktad, sköta om och hög 
toleransnivå till kvinnor. Begrepp som lätt att tala för sig, karriär, kraftfull, teknisk, ta 
risker, fysiskt tungt, dominerande, makt, status och hög lön kopplas till män. Kvinnor 
bedöms ibland som kvinnor istället för efter den yrkesmässiga kompetensen menar hon. 
Ett exempel är att de föreställningar som finns om teknik och att tekniken är könsmärkt 
för män bidrar till att kvinnor förnekas teknisk kunskap och förmåga även om de har 
den (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 54-59, 71-83, 167, 170). 

Med grund i undersökningarna identifierar Westberg-Wohlgemuth faktorer som hon 
menar leder till könsmärkning. Socialiseringsprocessen är en av dessa, som ”grundar sig 
på ett omedvetet inlärande av förhållningssätt, självuppfattning, symbolhandlingar och 
värdehierarkier”, och den ligger till grund för arbetsdelningen i hemmet, säger 
Westberg-Wohlgemuth. Denna arbetsdelning förs sedan över till arbetslivet. 
Egenskaper/kvalifikationer könsmärkta som feminina respektive maskulina kopplas i 
arbetslivet till yrken och arbetsuppgifter. Könsmärkning sker genom både omedvetna
och medvetna processer. Den immanenta pedagogiken, som verkar informellt och på ett 
omedvetet sätt, tillsammans med redskap som ”biologiskt och socialt kön, status, hög 
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lön och tillgång till makt och inflytande” påverkar könsmärkningsprocessen (Westberg-
Wohlgemuth 1996, s. 5, 17, 161f, 174f). 

Med hjälp av immanent pedagogik pågår processer som motverkar förändring. Även om 
det finns exempel som demonstrerar det positiva med en förändring, exempelvis genom 
könsblandade grupper på arbetsplatser, så visar den kunskapen sig inte så ofta i 
handlingar enligt Westberg-Wohlgemuth. Hon menar dock att förändring kan komma 
till följd av aktiv politik och återkommande insatser. Begrepp som makt, visar hon, kan 
i vissa situationer bedömas som neutrala eller feminina och medföra en uppfattning om 
att kvinnor har mer makt än män. Maktbegreppet påverkas dock inte i så stor 
utsträckning av sådana avvikande företeelser menar hon på grund av att mansmakt tar 
sig många uttryck och återfinns på många nivåer i samhället (Westberg-Wohlgemuth
1996, s. 164, 175).

3.1.3 Teman

Under denna rubrik vill jag kortfattat nämna vad jag har tagit fasta på i detta perspektiv 
inför insamling, analys och diskussion av material. I Hirdmans resonemang kring 
genussystemet ser jag som centralt att isärhållande kan gälla sysslor, platser och 
egenskaper och att det finns en hierarki där män är normen. Jag har tagit fasta på att 
genuskontrakten betecknar föreställningar om hur kvinnor och män ska vara mot 
varandra bland annat i arbetet. Hos Westberg-Wohlgemuth har jag fokuserat på att 
kvalifikationer/egenskaper kopplas till kön och att en konsekvens därav är könsmärkta 
yrken och arbetsuppgifter, exempelvis teknik som manligt könsmärkt. Även här 
återkommer en hierarki mellan arbetsuppgifterna.

3.2 Alternativa förståelser av informationsteknik

3.2.1 Christina Mörtberg

Christina Mörtberg undersöker i avhandlingen ”Det beror på att man är kvinna…”: 
Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi hur kvinnor som arbetar 
som systemutvecklare tänker, känner, handlar kring och förhåller sig till yrkesliv och 
familjeliv. Hennes förståelse av informationsteknik är att den formas av människor och 
formar människor. Hon försöker förstå hur kvinnorna formas som kvinnor och 
systemvetare och hur de formar informationsteknik. Deltagande i utvecklingen av 
teknik, menar hon, ger kunskaper och erfarenheter som i sin tur ger mer inflytande över 
hur tekniken utformas. Då tekniken påverkar människor menar hon att det är viktigt att 
reflektera över vem det är som har inflytande över utvecklingen av tekniken och vilka
förståelser av värderingar, behov, kunskaper och erfarenheter som integreras i tekniken
(Mörtberg 1997, s. 10, 145). 

Teknik visar hon, blir ofta naturaliserat - i betydelsen att görande av teknik bortses från 
och teknik tas för givet och blir till ett förutbestämt objekt (Mörtberg 1997, s. 146-148, 
168). Teknisk kompetens förbehålls tekniska experter som hon menar ”förblir ett objekt 
utan situering och lokalisering” (Mörtberg 1997, s. 148). Det innebär även att kvinnorna 
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i studien har svårt att uttrycka vad teknik är och hur de deltar i utvecklandet av teknik. 
De skulle samtidigt inte kunna utföra sina arbetsuppgifter utan teknisk kompetens. I 
studien ser hon variationer och skillnader i bilderna och ser en mångfald i berättelserna. 
Ingen enhetlig bild framkommer av hur kvinnorna skapar och skapas som systemvetare 
och kvinnor. Skillnader finns inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan 
kvinnor. Att öppna upp för andra förståelser, tänka andra kategorier och omdefiniera 
existerande är centralt hos Mörtberg. Det handlar bland annat om olika förståelser av 
kvinnor och män, teknik och kunskap. De alternativa förståelser och berättelser, som 
uppstår i sprickor, spänningar och gränsöverskridande mellan rådande normer och det 
marginaliserade, menar Mörtberg kan användas som resurser för förändring (Mörtberg 
1997, s. 11-14, 145-150, 163, 165).

3.2.2 Pirjo Elovaara

The feminist nomadic technoscience researcher is not satisfied to leave the 
exploration at the stage of deconstruction and drawing maps, no matter how 
diffracted they might be (see Braidotti, 1994, Haraway, 2000, Mörtberg, 
2003). She does not consider her work done when she has opened up the 
black box of information technology, but goes on to ask whether the black 
box could be rearranged. How to move from deconstruction to 
(re)construction is the key issue for the concluding discussion of my 
dissertation. (Elovaara 2004, s. 14)

Ovanstående citat illustrerar Pirjo Elovaaras syfte med avhandlingen Angels in unstable 
sociomaterial relations: Stories of information technology och mitt intresse av att 
använda den som ett exempel på ett genusteoretiskt perspektiv som fokuserar på 
förändring. I avhandlingen studerar hon hur informationsteknik skapas genom dagliga 
aktiviteter av aktörer som hon menar i många sammanhang inte är närvarande eller är 
osynliga. Forskningen hon utför hoppas hon ska bidra till en förändring i den 
dominerande synen på informationsteknik (Elovaara 2004, s. 17, 20). 

Elovaara hämtar inspiration från andra genusteoretikers metaforer, bland annat Rosi 
Braidottis metafor kartografi och Donna Haraways metafor diffraktion. Metaforen 
kartografi och kartor ser hon som en möjlighet att förstå informationsteknik som ett 
landskap som är skapat av flera tekniker. Förståelsen av informationsteknik kan breddas 
menar hon om kartan fylls med olika berättelser baserade på olika tolkningar och olika 
praktiker. Varje IT-tolkning och IT-praktik ser hon som ”campingplatser” och hon vill 
se om de alla kan rymmas på samma karta. Hon fyller även kartan med analyser av 
offentliga texter om informationsteknik (Elovaara 2004, s. 28). Diffraktion är en optisk 
metafor som Donna Haraway själv menar handlar om heterogen historia och om en 
kritisk medvetenhet som engagerar sig för förändring. Diffraktion kan visa på många 
meningar och kontexter och synliggöra det som inte varit synligt och på så sätt göra det 
omöjligt med bara en förklaring eller framställning (Haraway 1997, s. 16; 2000, s. 101f, 
105). Elovaara använder diffraktioner då hon visar att det finns flera bilder av 
informationsteknik och att de inte behöver vara synonyma utan både kan vara osynliga, 
motsägelsefulla och komplettera varandra. Varje praktik och tolkning är en diffraktion 
menar hon och har sin historia med ursprung, vem som skapade den och i vilken 
kontext. Genom diffraktionsmetaforen menar hon att hon kan undvika att förstå 
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informationsteknik som ett antingen/eller- fenomen och undvika dualistiska principer 
(Elovaara 2004, s. 28-30).  

Elovaara undersöker om gränser i förhållande till informationsteknik existerar mellan 
insiders/outsiders, utvecklare/användare, tekniska/icke-tekniska, experter/icke-experter 
och om dessa gränser i så fall överskrids i ibland annat arbetspraktiken bland 
bibliotekarier. Hon ifrågasätter med grund i lokala IT-praktiker en skarp uppdelning 
mellan IT-professioner och IT-användare då hon menar att informationstekniken kan 
ses som en sammansmältning av tekniska och sociala frågor, som ett sociomateriellt 
fenomen. Elovaara föreslår att de smala definitionerna av informationsteknik ska 
utvidgas så att både teknik och lokala översättningar och tillämpningar inkluderas i 
förståelsen av informationsteknik. I dessa lokala praktiker, påpekar hon, är gränserna 
mellan vem som är utvecklare och användare av teknik inte lika fasta och tydliga. Hon
visar att det inte är nödvändigt att tänka i strikta separata kategorier utan att politiskt 
görande av informationsteknik tillsammans med bibliotekariers och 
mjukvaruutvecklares praktiker utgör informationsteknik och att alla är beroende av 
varandra. Genom detta tankesätt exkluderas inte de kvinnodominerade professioner som 
faktiskt skapar informationsteknik i vardagens praktiker utan tilldelas istället möjlighet 
till expertis och agerande (Elovaara 2004, s. 17f, 69, 130, 212f).

3.2.3 Teman

Inför insamling, analys, och diskussion av material har jag i detta perspektiv tagit fasta 
på Mörtbergs poängterande av och försök att omdefiniera kategorier och tänka i andra 
kategorier än de vanliga och öppna upp för olika förståelser av exempelvis teknik och 
kunskap. Hos Elovaara ser jag som centralt att flera förståelser av informationsteknik 
kan existera samtidigt; att det kan finnas olika tolkningar och praktiker som kan vara 
både motsägelsefulla och komplettera varandra. Jag har även tagit fasta på att Elovaara 
visar på vanligtvis osynliga aktörer som i sina lokala IT-praktiker överskrider makt- och 
kompetensgränser och hittar utrymme att agera på.
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4 Metod

I detta kapitel redogör jag för hur jag har tänkt kring mitt val av att använda e-postenkät 
och telefonintervju och kring utformning av frågor och urval av projekt och 
informanter. Jag behandlar även bearbetningen av materialet och forskningsetik.

4.1 E-postenkät och telefonintervju

Empirin har jag samlat in genom en e-postenkät med öppna frågor till tolv personer och 
uppföljning av enkätsvaren via tolv telefonintervjuer. Det här tillvägagångssättet har jag 
valt då informanterna befinner sig i olika delar av Sverige. Med hjälp av e-postenkät 
och telefonintervju har jag kunnat ta del av bibliotekspersonalens upplevelser och 
erfarenheter på ett likartat sätt. Då man vill få en djupare förståelse av människors 
upplevelser och erfarenheter används oftast kvalitativa metoder, som exempelvis 
ostrukturerade intervjuer och observationer, och ett mindre antal fall undersöks för att
ge möjlighet till fördjupning. Detta till skillnad från kvantitativa metoder, som 
exempelvis surveyundersökningar till ett stort antal individer, som istället används för 
att bland annat kunna ge en generell beskrivning av en företeelse. Det är vanligt att
intervjuer utförs ansikte mot ansikte men intervjuer som syftar till att del av 
informanternas tankar, föreställningar, erfarenheter med mera kan enligt Malin 
Sveningsson, Mia Lövheim och Magnus Bergquist, i Att fånga nätet: Kvalitativa 
metoder för Internetforskning, göras via e-post om man ställer följdfrågor. Forskaren 
måste då frågorna ställs via e-post veta vad hon vill fråga i förväg men andra intressanta 
aspekter kan dyka upp i svaren och det kan bli viktigt med uppföljning. Uppföljning av 
frågorna kan vara svårt via e-post, enligt Sveningsson et al., då det kan gå lång tid 
mellan svar och fråga och antalet meddelanden kan bli stort (Sveningsson, Lövheim & 
Bergquist 2003, s. 65f, 82f, 97-100). I min undersökning har jag istället valt att följa 
upp informanternas svar via telefon eftersom jag då haft möjlighet att ställa alla 
följdfrågor vid ett tillfälle. Alla telefonintervjuer har utförts inom tolv dagar efter 
inlämningen av respektive enkätsvar. Jag använder benämningarna e-postenkät följt av
telefonintervju för att särskilja insamlingsmetoderna. Denna kombination av metoder är 
inte något som så utförligt diskuteras i metodlitteraturen men jag menar, utifrån de svar 
jag fått från informanterna, att kombinationen av en e-postenkät med öppna frågor och 
telefonintervjuer som följer upp svaren från enkäten tillsammans har möjliggjort för mig 
att utföra en kvalitativ studie och få en förståelse av bibliotekspersonalens upplevelser 
och erfarenheter i samband med arbetet med projekten.

Det insamlade materialet presenteras i kapitel 5 Empiri och analys där även projekten
presenteras, främst utifrån projektdokument. Beskrivningen av Mina bibliotek utgår från 
de dokument som handlar om projektet som finns tillgängliga på webbplatsen Mina 
bibliotek. När det gäller Biblioteket.se finns inga texter som behandlar projektet 
tillgängliga på webbplatsen, jag har istället fått det tidigaste projektdirektivet och 
projektplanen e-postade till mig av en projektledare. Det handlar inte om någon regelrätt 
dokument- eller textanalys men fokus i beskrivningarna ligger på teman som 
återkommer i enkäten och intervjuerna; hur det talas om teknik, personalens deltagande 
och vilka begrepp som är centrala för att beskriva projekten. Syftet med beskrivningarna 



24

är att ge en bild av tankarna bakom projekten och beskrivningarna refereras till i 
diskussionen.

4.1.1 Utformning av frågor

I e-postenkäten har jag ställt öppna frågor som informanterna har kunnat svara fritt på 
med sina egna ord.9 Jag ville öppna upp för den möjlighet som Alan Bryman nämner i 
Samhällsvetenskapliga metoder, då han diskuterar öppna frågor i enkäter, att få 
oförutsedda svar eller reaktioner (Bryman 2002, s. 158). Det är viktigt att ange vilken
typ av svar man som forskare önskar på frågorna, menar Sveningsson et al., eftersom 
det kan vara svårt för informanterna att veta vad som förväntas av dem och längden på 
svaren annars kan variera mycket (Sveningsson, et al. 2003, s. 97). I mitt fall är jag 
intresserad av rätt utförliga svar där informanterna reflekterar över sina erfarenheter och 
i följebreven10 till e-postenkäten skrev jag att jag ville ta del av deras upplevelser och 
erfarenheter i samband med arbetet och att de gärna fick svara utförligt på frågorna. För 
att poängtera detta ytterligare fick vissa frågor tillägget ”Utveckla gärna”. Svaren på 
e-postenkäten varierade ändå i längd och utförlighet men i telefonintervjuerna hade jag 
möjlighet att ställa följdfrågor i de fall jag ville att informanterna skulle utveckla sina 
svar. 

Bryman påpekar vikten av att formulera frågor som kan kopplas till 
problemformuleringen och som täcker denna och syftet med undersökningen (Bryman 
2002, s. 164). Min frågeställning är rätt övergripande vad gäller personalens upplevelser 
men jag försöker förstå dessa upplevelser utifrån olika genusteoretiska perspektiv. Jag 
vill poängtera att de frågor som jag har formulerat har sin utgångspunkt i mina 
teoretiska utgångspunkter och de teman jag har identifierat i dem. Att de frågor som 
ställs är påverkade av de teoretiska utgångspunkterna är av betydelse då de därmed 
påverkar det material som samlas in, bland annat vad som synliggörs, visar Christina 
Mörtberg i En vandring i kvinnoforskningens teorier och i metoder (Mörtberg 1995, s. 
11f). 

I de uppföljande telefonintervjuerna har jag formulerat frågor som följer upp 
informanternas svar på e-postenkäten och frågor som följer upp teman som jag hittat i 
informanternas enkätsvar. Detta innebär att telefonintervjuerna har sett olika ut. I alla 
telefonintervjuer har jag formulerat huvudfrågorna i förväg och ställt dem i en viss 
ordning men jag har även ställt en del följdfrågor utifrån informanternas svar i 
telefonintervjuerna. Jag har inte spelat in telefonintervjuerna utan har istället fört 
noggranna anteckningar. Jag kan därför inte citera informanternas svar från 
telefonintervjuerna utan det handlar alltid om referat av deras svar. En informant, BS511,
bad om att få en sammanfattning av telefonintervjun e-postad till sig, som hon sedan 
kompletterade och godkände.

                                                
9 Se Bilaga 3.
10 Se Bilaga 1 och 2.
11 Se lista över de beteckningar jag har tilldelat informanterna istället för namn på s. 32.
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4.2 Urval av bibliotek och informanter

Bibliotek med projekt kopplade till Bibliotek 2.0 har jag hittat genom att läsa artiklar 
och blogginlägg. Jag lade även ut en förfrågan på e-postlistan BIBLIST12 för att få en 
bild av i vilken utsträckning folkbibliotek arbetar med projekt som de kopplar till Webb
2.0/Bibliotek 2.0. De projekt jag har valt, Umeåregionens Mina bibliotek och 
Stockholms stadsbiblioteks Biblioteket.se, är intressanta att jämföra menar jag då 
projekten har en liknande inriktning, i att det i båda fallen handlar om utveckling av 
webbplatser. Min utgångspunkt var att jag ville intervjua några personer, åtminstone 
fem, på varje projekt. Detta för att kunna få en grund för jämförelser av likheter och 
skillnader inom och mellan projekten. Mina bibliotek och Biblioteket.se var de enda 
projekt jag hittade på folkbibliotek som kunde tillhandahålla det antalet informanter. 

Vid urval av informanter är det, enligt Pål Repstad i Närhet och distans: Kvalitativa 
metoder i samhällsvetenskap, accepterat att välja ut de personer som man som forskare 
tror kan ge relevant information (Repstad 1999, s. 67). Då jag är intresserad av 
personalens erfarenheter och upplevelser i samband med projekten var kriteriet för att 
komma med i urvalet att personerna deltagit i planering och/eller genomförande av en 
eller flera delar i projekten. Jag ville även att de dessutom skulle arbeta i bibliotekens 
ordinarie verksamhet, oavsett vilken yrkestitel eller vilka arbetsuppgifter de hade där,
och inte vara projektledare eller enbart arbeta på IT-avdelningen eller motsvarande. Jag 
var inledningsvis i kontakt med cheferna för de enheter under vilka projekten ligger på 
respektive bibliotek. Enhetscheferna gav mig övergripande information om hur arbetet 
med projekten gått till. På båda biblioteken blev jag hänvisad vidare till projektledare 
eller delprojektledare som enhetscheferna menade kunde hjälpa mig att komma i 
kontakt med deltagare i projekten. Jag försäkrade mig om att jag inte behövde några 
ytterligare tillstånd för att utföra undersökningen genom ett telefonsamtal med 
bibliotekschefen på Umeå stadsbibliotek och ett telefonsamtal med sekreteraren till 
bibliotekschefen på Stockholms stadsbibliotek. Det visade sig att arbetet med projekten 
sett olika ut. Arbetet med Mina bibliotek har skett med hjälp av en projektgrupp med 
deltagare från olika bibliotek i Umeåregionen, en projektledare och två delprojektledare. 
Arbetet med Biblioteket.se har skett med hjälp av redaktörer; innehållsredaktörer, 
biblioteksredaktörer och tekniska redaktörer, från Stockholms stadsbiblioteks olika 
bibliotek, och två projektledare.13 Jag bedömde att det var lämpligt att försöka hitta
informanter inom projektgruppen respektive bland redaktörerna.

Repstad påpekar vidare att personerna bör vara olika varandra inom urvalet för att 
bilden ska bli bredare (Repstad 1999, s. 67). I min undersökning har jag velat nå denna 

                                                
12 Se http://segate.sunet.se/archives/biblist.html. Mitt inlägg gjordes den 12/2 2007. Chalmers bibliotek 
(2007-08-29) säger om BIBLIST att listan ”har till syfte att vara ett forum för nyheter och samråd mellan 
anställda och andra intresserade i nordiska bibliotek”. Jag bedömde att jag genom BIBLIST hade 
möjlighet att nå många som arbetar på folkbibliotek i Sverige.
13 Då jag i frågorna behandlar skillnader i arbetsuppgifter mellan kvinnor och män vill jag som en 
bakgrund nämna att bibliotekscheferna för Umeå stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek båda är 
kvinnor och att cheferna för de enheter under vilka projekten ligger är/var män. Mats Hernvall var chef 
för Virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek, den enhet under vilket projektet ligger, fram till i maj 
2007 då en kvinna efterträdde honom. Projektledaren för Mina bibliotek är man och det finns två 
delprojektledare – en kvinna och en man. För Biblioteket.se finns två projektledare, en kvinna och en 
man. Jag har inga andra uppgifter än informanternas, som presenteras i empiriavsnittet, om hur 
fördelningen ser ut bland all IT-personal.
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bredd genom spridning i främst kön och ålder men det har i praktiken visat sig att jag 
inte har kunnat styra i så stor utsträckning. En tanke bakom min önskan att intervjua 
både kvinnor och män är att undvika att, som Alvesson och Due Billing varnar för, göra 
påståenden om könsspecifika erfarenheter utifrån intervjuer enbart med kvinnor eller 
män, utan att göra en jämförelse för att se om erfarenheterna mellan kvinnor och män 
skiljer sig åt (Alvesson & Due Billing 1999, s. 207). Jag informerade projektledarna om 
att jag var intresserad av att intervjua fem eller sex personer, både kvinnor och män,
som deltagit i arbetet med projekten och att jag gärna såg någon form av 
slumpmässighet i urvalet. Ett visst mått av slumpmässighet rekommenderas av Repstad 
i de fall chefer, i mitt fall projektledare, hjälper till vid urval. Detta för att inte urvalet 
ska bli skevt på grund av att cheferna medvetet eller omedvetet styr urvalet till sin 
fördel (Repstad 1999, s. 67). 

Jag fick av en delprojektledare för Mina bibliotek en lista med namn och e-postadresser 
till de personer som deltagit i projektgruppen. Antalet deltagare i projektgruppen är
betydligt mindre än antalet redaktörer för Biblioteket.se och jag skickade ut en e-
postförfrågan till alla deltagare den 16 mars 2007. Sju personer svarade att de kunde 
delta i min undersökning och har sedan även svarat på e-postenkäten, som jag skickade 
ut den 24 april 2007. Till tre personer skickade jag en påminnelse via e-post då de inte 
svarat på enkäten och alla tre svarade därefter. De sju som svarade på e-postenkäten har 
sedan deltagit i telefonintervjuer under perioden 2 maj till 21 maj 2007.

Den projektledare för Biblioteket.se som jag var i kontakt med hade inte möjlighet att ge 
mig en lista på alla redaktörer. Det gjorde att slumpmässigheten i urvalet inte blev så 
stor, vilket innebär att den skevhet som Repstad nämner inte kan uteslutas. 
Projektledaren gjorde inledningsvis försök att få tag i informanter genom kontakt med 
chefer men det gav inga resultat så hon skickade i april 2007 ut en direkt förfrågan till 
ett urval redaktörer. Jag hade informerat projektledaren om att jag gärna såg spridning i 
kön och ålder. Hon meddelade mig att hon försökt kontakta kvinnor och män i olika 
åldrar men att spridningen med hänsyn till ålder och kön inte är så stor bland 
medarbetarna och att det är brist på yngre och män.14 Sju redaktörer svarade till henne 
att de kunde tänka sig att delta, och det var ett antal som jag såg som lämpligt eftersom 
jag då redan hade fått besked att sju deltagare från Mina bibliotek kunde tänka sig att 
delta. Jag skickade ut en egen förfrågan till dem den 23 och 24 april 2007 och fem 
personer gick med på att delta i undersökningen. Jag skickade sedan ut enkäten till fyra 
personer den 27 april och till en, efter önskemål från informanten, den 14 maj. 
Ytterligare en person svarade sedan att hon kunde delta och jag skickade ut e-
postenkäten den 4 maj men hon hade i slutändan inte möjlighet att svara. Fem personer 
svarade på e-postenkäten och deltog sedan i telefonintervjuer under perioden 2 maj till 
23 maj 2007. 

Jag har även intervjuat Mats Hernvall, fram till i maj 2007 chef för den enhet under 
vilket projektet ligger, för att få kompletterande uppgifter om Biblioteket.se. Mats 
Hernvall är den person som initierade projektet och han föreslog då jag kontaktade 
honom inledningsvis för att få information om projektet att vi kunde träffas för att tala 
om Biblioteket.se. Intervjun utfördes på ett café och tog cirka en timme och tjugo 

                                                
14 Fördelningen av kvinnor och män på Stockholms stadsbibliotek är 80 % kvinnor och 20 % män 
(Stockholms stad, Kulturförvaltningen 2007). Att även biblioteken i Umeåregionen är kvinnodominerade 
framkommer genom kommentarer från flera informanter.
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minuter. Jag valde att som i telefonintervjuerna föra anteckningar för hand istället för att 
spela in samtalet. I efterhand kan jag se att det hade underlättat att under en så lång 
intervju använda en bandspelare. Att föra anteckningar vid telefonintervjuerna var 
enklare då jag inte på samma sätt behövde fokusera på personen jag talade med. Trots 
detta fick jag intressant och relevant information om Biblioteket.se, vilket var syftet med 
intervjun, och den används för att komplettera den information som finns i 
projektdokumenten tillhörande Biblioteket.se. Mats Hernvall har godkänt att jag uppger 
hans namn och använder honom som källa. Jag kontaktade även projektledaren för
Mina bibliotek med en förfrågan om han kunde tänka sig att svara på frågor för att
komplettera den information om projektet som finns tillgänglig via webbplatsen Mina 
Bibliotek. Han hade emellertid inte möjlighet att delta. Den information som finns 
tillgänglig i projektdokumenten och via webben är dock mer omfattande när det gäller 
Mina bibliotek än Biblioteket.se varför jag bedömde att det var tillräckligt om jag fick 
kompletterande information via intervju angående Biblioteket.se.

4.3 Bearbetning av material 

Jag analyserar materialet, i betydelsen att bearbeta, tematisera och sammanställa det i 
kapitel 5 Empiri och analys. Detta till skillnad från i kapitel 6 Diskussion och slutsatser
där jag tolkar och diskuterar materialet i relation till mina teoretiska utgångspunkter.
Denna förståelse av skillnaden mellan analys och diskussion hämtar inspiration från
Repstad som menar att materialet ordnas och ges struktur i analysen för att underlätta 
tolkning som innebär att materialet värderas i relation till frågeställningar och till 
teorier. Samtidigt påpekar Repstad att de olika faserna ofta går in i varandra och 
speciellt att tolkning inte enbart sker i tolkningsfasen. Att de teoretiska förväntningarna 
styr det som lyfts fram i analysen är enligt Repstad lämpligt och min tematisering utgår 
från teman som återfinns i mina teoretiska utgångspunkter och därmed i enkätfrågorna
(Repstad 1999, s. 94, 106).  

4.4 Forskningsetik

Till e-postenkäten har jag bifogat ett följebrev i vilket jag bland annat förklarar syftet 
med uppsatsen och att jag vill presentera projekten Mina bibliotek och Biblioteket.se i 
uppsatsen. Jag säger även att det kommer att framgå hur de som deltagit i min 
undersökning har varit en del av projekten men att jag inte kommer att uppge namnet på 
deltagarna i uppsatsen. Korrespondensen med projektledarna har till stor del skett via 
e-post och informanterna har skickat svaren på e-postenkäten till min privata 
e-postadress, till vilken endast jag har inloggningsuppgifter. Svaren kommer att raderas 
från mitt e-postkonto då jag har avslutat uppsatsen och kommer då endast att finnas som
papperskopia och elektronisk kopia i min ägo. Jag har även, vilket jag redovisar nedan i 
kapitel 5.2 Sammanställning och analys av e-postenkätsvar och telefonintervjuer, 
tilldelat informanterna beteckningar istället för namn och jag har utelämnat ålder och 
yrkestitel för att minska risken för identifikation. Att jag anger kön i samband med 
beteckningarna har jag bedömt som nödvändigt för uppsatsens syfte. Avsikten med 
dessa åtgärder har varit att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer som bland 
annat säger att informanterna ska känna till syftet med forskningen och samtycka till 
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deltagande, att uppgifterna ska presenteras på ett sätt som försvårar identifikation av 
individer och att uppgifterna ska förvaras så att de inte blir tillgängliga för obehöriga
(Vetenskapsrådet 2002).
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5 Empiri och analys

I detta kapitel presenteras inledningsvis projekten Mina bibliotek och Biblioteket.se.
Därefter sammanställs och analyseras svaren från e-postenkäten och telefonintervjuerna.

5.1 Presentation av Mina bibliotek och Biblioteket.se

5.1.1 Mina bibliotek

Umeåregionens folkbibliotek är 25 stycken, inklusive en bokbuss, och återfinns i 
kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Tidigare 
fanns sex olika bibliotekswebbplatser men med Mina bibliotek har regionen fått en 
gemensam webbplats (Umeåregionen 2007b).

I det virtuella samhället flyttas många tjänster över till webben eller kompletteras på 
webben, kommenterar Umeåregionen, och i sådant förändringsarbete är det viktigt att
biblioteken är aktiva. Alla har rätt till information och kulturella upplevelser menar de 
och att förmedla kultur och information är även grundläggande uppgifter för biblioteket. 
Med utgångspunkt i detta vill de att webbplatsen ska vara en tillgänglig mötesplats med 
funktioner som stödjer dessa uppgifter. De tjänster och den service som biblioteket 
tillhandahåller ska synliggöras på webbplatsen och webbplatsen ska även underlätta 
nyttjandet av dem (Umeåregionen 2007c).

Personalen ska interagera med användarna på webbplatsen och deras kompetens och 
erfarenheter ska lyftas fram genom att de kan skapa teman och listor, svara på frågor, 
diskutera och tillsammans med användarna skapa webbplatsen. Arbetssättet kommer att 
förändras i samband med utvecklingen av biblioteket på webben och både låntagare och 
personal tror Umeåregionen kommer att förändra sin syn på biblioteket. Communities 
ser de som ett verktyg för att uppnå ett möte mellan litteratur, låntagare och bibliotek. 
De tekniska funktionerna är inte i fokus, menar de, utan interaktionen mellan 
medlemmarna. Projektet handlar inte om tekniska lösningar, även om dessa finns med i 
många tankar och formulering, utan om verksamhetsutveckling, menar man. Genom att 
arbeta med personalen kring webbplatsen vill man förhindra konflikter som kan uppstå 
mellan ”förväntat resultat och krav på personalens medverkan” (Umeåregionen 2007c).

Uppgifterna för projektgruppen som har representanter från flera av Umeåregionens 
bibliotek, och ur vilken jag har hämtat mina informanter, har enligt projektdokumenten 
varit att bidra med verksamhetsperspektiv på formen, funktionen och innehållet i 
webbtjänsterna och samtidigt informera övrig personal om projektet och ta emot 
synpunkter från dem (Umeåregionen 2007c).

Kopplingarna mellan webbplatsen och Bibliotek 2.0 beskrivs så här: 
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Våra tankar om att integrera olika typer av tjänster och innehåll med 
varandra och att skapa förutsättningar för interaktion med och mellan 
låntagare är i linje med modellen för begreppet ”Bibliotek 2.0”. Det går bl.a.
ut på att bibliotekens tjänster ska anpassas till de enskilda användarnas 
behov av information och vilja att vara delaktiga. (Umeåregionen 2007c).

Andra begrepp som är centrala är de officiella ledorden för webbplatsen; innovativ, 
intuitiv, informativ och interaktiv. Innovativ ska den vara genom att vara nyskapande. 
Utgångspunkten ligger i de behov, önskemål och beteenden som människor har. Intuitiv 
ska den vara på så sätt att användbarheten och tillgängligheten ska vara hög, 
webbplatsen ska vara lätt att använda och vara anpassad till olika målgrupper. Genom 
att erbjuda tjänster som låntagarna söker på webben, ge svar på frågor och ge ett 
mervärde ska webbplatsen vara informativ. De vill även att webbplatsen ska vara 
interaktiv genom att vara en virtuell mötesplats med möjlighet till delaktighet, möten 
och åsiktsutbyte. Inspirerande, lustfyllt och roligt är andra begrepps som nämns. 
Dessutom poängteras att det är viktigt att ett barnperspektiv finns med vid planeringen 
av webbplatsen (Umeåregionen 2007c).

5.1.2 Biblioteket.se

Stockholms stadsbibliotek har sedan tidigare en webbplats som är gemensam för alla 44 
bibliotek som Stockholms stadsbibliotek består av (Stockholms stadsbibliotek 2007b).
Samhället förändras, påpekar Mats Hernvall i intervjun, och med den nya webbplatsen 
vill Stockholms stadsbibliotek utveckla verksamheten och finnas med i den digitala 
världen, inte bara skapa en ny webbplats (Hernvall 2007). 

Stockholms stadsbibliotek vill utveckla en webbplats där ett mervärde kring bibliotekets 
medier och tjänster kan förmedlas av personalen. Webbplatsen ska göra det möjligt för 
Stockholms stadsbibliotek att förmedla och presentera men även utöka sin verksamhet 
och sina tjänster. Målen inkluderar att kontakt, närhet samt interaktivitet med brukarna 
ska öka och att Stockholms stadsbiblioteks kompetens ska utvecklas, synliggöras och 
spridas internt och externt. Tillgänglighet poängteras, till både digitala medier, tjänster 
och funktioner och möjligheten för besökare att enkelt hitta det de söker och använda 
det. Viktigt är att personalen ges möjlighet att, i biblioteksarbetet, använda webbplatsen 
som ett verktyg. I dokumenten nämns även planer på att utbilda och kompetensutveckla 
webbredaktörer och annan personal och skapa en organisation som kan utveckla och 
uppdatera webbplatsens innehåll. De poängterar även vikten av att ledningen stödjer att 
organisationen utvecklas och anpassas till nya verktyg och arbetssätt för att projektet 
ska kunna lyckas (Andersson 2005, s. 3f, 6f, 14; Stockholms stadsbibliotek 2004, s. 2f, 
4).

Stockholms stadsbiblioteks personal deltar genom att vara redaktörer för webbplatsen. 
På varje bibliotek eller enhet ska det finnas en biblioteksredaktör som sköter den lokala 
sidan, berättar Mats Hernvall. Förutom biblioteksredaktörer finns även 
innehållsredaktörer, som använder verktygen som de är och producerar innehåll till 
sidan. Redaktörerna kan delta i redaktörsgrupper för olika ämnesområden, exempelvis 
skönlitteratur. En tredje grupp redaktörer är tekniska redaktörer som kan lite mer och 
kan bygga en ny typ av sida (Hernvall 2007).
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Kopplingar till Webb 2.0 eller Bibliotek 2.0 finns inte i projektdirektivet eller i 
projektplanen. Mats Hernvall säger om Webb 2.0 att användningen av begreppet har 
underlättat för alla att förstå och att fokus i det ligger på det sociala beteendet och på att 
människor interagerar med varandra (Hernvall 2007). Tekniken kommenteras inte heller 
i så stor utsträckning i projektdirektivet och projektplanen, det nämns dock att den 
OPAC som finns sedan tidigare inte tillåter integration med innehållet på webbplatsen 
(Andersson 2005, s. 3).

5.2 Sammanställning och analys av e-postenkätsvar
och telefonintervjuer

Under denna rubrik sammanställer och analyserar jag svaren från e-postenkäten och 
telefonintervjuerna. Jag har valt att presentera materialet under fyra teman som 
inspirerats av enkätfrågorna och därmed även de teoretiska utgångspunkterna; 
Arbetsuppgifter, Status, Delaktighet och kontroll samt Begrepp och definitioner. Under 
varje tema presenteras de svar som knyts till de e-postenkätfrågor jag nämner 
inledningsvis under varje tema och följdfrågor kopplade till dessa som ställts i 
telefonintervjuerna. Det har även dykt upp en del oförutsedd information i 
e-postenkäten som jag har följt upp i telefonintervjuerna och de svaren är inte alltid 
direkt kopplade till en specifik fråga utan presenteras i de sammanhang där jag har 
bedömt att de är intressanta. 

Inom varje tema presenteras svaren från deltagarna i Mina bibliotek först och sedan 
svaren från deltagarna i Biblioteket.se. E-postenkätsvaren och telefonintervjusvaren 
redovisas samtidigt men svaren kommenteras så att det framgår vilka svar som följer av 
vilken metod. Jag kommenterar främst då svaren följer av telefonintervjuerna. Om 
ingen hänvisning finns till e-postenkät eller telefonintervjuer så följer svaren av 
e-postenkäten. Reflektioner och kommentarer kring svaren från båda biblioteken har jag 
valt att göra först i uppsatsens avslutande diskussion.

Tolv personer har svarat på e-postenkäten och deltagit i telefonintervjuer; sju personer, 
sex kvinnor och en man, från projektet Mina bibliotek och fem personer, tre kvinnor och 
två män, från projektet Biblioteket.se. Informanterna har olika yrkestitlar. De är inte 
bara bibliotekarier och biblioteksassistenter, som är vanliga yrkeskategorier på 
bibliotek. Jag har valt att inte skriva ut yrkestitel och ålder i samband med de 
beteckningar jag använder istället för namn. Jag är även försiktig med att ange vilka 
specifika ämnesområden enskilda informanter arbetar med inom projekten och inom
biblioteken. Det bidrar till vissa begränsningar i analys och diskussion men syftet är att
minska risken för identifikation. Däremot menar jag att det är relevant för mina syften 
och utifrån svaren att ange kön på informanterna. Jag använder inte nedanstående 
beteckningar i relation till alla svar eftersom jag anser att det ibland är intressant med en 
övergripande beskrivning och att det då inte är nödvändigt att kunna följa en specifik 
informants utsagor. Att svaren presenteras så att man kan se både mönster bland alla 
informanter och individuella svar menar jag är en förutsättning för en relevant 
diskussion utifrån mina teoretiska utgångspunkter. Följande beteckningar, som har 
tilldelats i den ordning enkätsvaren inkom, används:
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Mina bibliotek (MB) Biblioteket.se (BS)
MB1 Kvinna BS1 Man           
MB2 Man BS2 Kvinna
MB3 Kvinna BS3 Kvinna
MB4 Kvinna BS4 Man
MB5 Kvinna BS5 Kvinna
MB6 Kvinna
MB7 Kvinna

5.2.1 Arbetsuppgifter

 Vad har dina arbetsuppgifter varit i projektet? 
 Kan dessa uppgifter kopplas till någon specifik kompetens som du har eller till 

dina andra arbetsuppgifter på biblioteket?
 Kommer du att delta i det fortsatta arbetet med Mina bibliotek/Biblioteket.se? 
 Har du upplevt några skillnader i fråga om vilka uppgifter kvinnor och män 

utfört i projektet? 
 Jag valde att i telefonintervjuerna ställa frågan om skillnader i arbetsuppgifter 

mellan kvinnor och män, jämställdhet eller kön/genusrelationer är något som
diskuterats i förhållande till projektet och om det är något de brukar diskutera på 
biblioteken vid andra tillfällen.

Mina bibliotek
Informanterna från Mina bibliotek har deltagit i projektgruppen där arbetet bland annat 
har handlat om idékläckning och utvecklande av en kravprofil. En kvinna berättar att de 
i projektgruppen från början försökte bolla idéer och komma fram till vad webbsidan 
skulle innehålla. Sedan, säger hon, försökte de strukturera informationen och bestämma 
vad som skulle finnas med och var. De har även fått komma med synpunkter på 
layouten, mata in befintlig information och lägga in tips och annat. Att komma med 
förslag på textlydelser samt att bevaka kommundelsbibliotekens eller 
kranskommunernas intressen, föra deras talan och informera dem om arbetet är 
ytterligare uppgifter som nämns.

I alla fall utom ett kan deltagandet och arbetsuppgifterna kopplas till specifik kompetens 
eller andra arbetsuppgifter på biblioteket. Kompetens på webbområdet har flertalet 
genom tidigare arbete med webbsidor, ansvar för bibliotekets webbsida, erfarenhet av 
webbpubliceringsverktyget Content studio15, studier och privata erfarenheter. Två 
kvinnor pekar även på samband mellan sina andra arbetsuppgifter på biblioteket och de 
ämnesområden vilka de arbetat med i projektet, mer specifikt barn- och ungdomsfrågor.

Alla informanter kommer att delta i det fortsatta arbetet med Mina bibliotek, främst som 
lokalredaktörer med ansvar för den lokala sidan och med innehållsproduktion. Det är 
även tänkt att all personal ska bidra till webben, exempelvis med boktips. Endast en 
informant kommenterar i enkäten att hon kommer att bidra med innehåll inom något 

                                                
15 Teknikhuset står för webbpubliceringsverktyget Content studio som används till Mina bibliotek och
Biblioteket.se (Teknikhuset 2007). 
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speciellt område. Det handlar då bland annat om musik och material till 
ungdomssidorna. Två kvinnor kommer att ha uppgifter kopplade till den vidare 
utvecklingen av webbplatsens funktioner. 

Flera informanter har inte upplevt några skillnader i fråga om vilka uppgifter kvinnor 
och män utfört i projektet. Kanske beror det på att många kvinnor arbetar på biblioteket, 
säger en kvinna. Arbetet är mer kopplat till intresse och kompetens än till kön, menar 
två kvinnor. En av dem säger i telefonintervjun att projektledaren, som är man, har varit 
öppen om någon har velat göra något och att det även har funnits en drivande kvinna 
som hörts mycket vilket har varit positivt. Att projektledaren har arbetat mycket med 
det tekniska har ju varit naturligt, menar den andra i enkäten, då han är datatekniker i 
grunden.

De tekniska lösningarna har männen jobbat mer med, säger en informant. ”Den som är 
IT-ansvarig i Umeå är man så det föll sig naturligt”, fortsätter hon, och på Teknikhuset 
har de tekniskt ansvariga, förutom projektledaren, varit män. Den kvinnliga 
projektledaren på Teknikhuset pratade om de tekniska lösningarna på ett kunnigt sätt 
men utförde inte alla, förklarar hon i telefonintervjun, och projektledaren för Mina 
bibliotek kan det tekniska men är samtidigt ödmjuk och intresserad av hur man kan lösa 
saker utifrån bibliotekariernas perspektiv. Flera informanter förtydligar i 
telefonintervjuerna att IT-teknikerna har varit män och att många hos Teknikhuset har 
varit män men samtidigt poängteras att projektledaren på Teknikhuset är kvinna och att 
webbredaktören för projektet är en kvinna. En av dem menar att kombinationen av att 
projektledaren är tekniker och projektledare har gjort att hans åsikter har vägt tyngre. 
Det beror inte på att han är man, fortsätter hon, utan på hans kunskap. 

En annan informant pekar i enkäten på att det är fler män som har chefspositioner och 
som diskuterar projektet utåt mot andra aktörer. Utanför storgrupp har saker prioriterats 
bort, bland annat på grund av höga teknikkrav menar hon, och fler män än kvinnor har 
nog deltagit i det skedet. I telefonintervjun förtydligar hon och säger att projektgruppen
har arbetat med skall- och börkrav men sedan har projektledaren och Teknikhuset 
arbetat och då har inte alla varit med. 

Informanterna är medvetna om kvinnodominansen på biblioteken och diskussioner 
kring jämställdhet och kön/genusrelationer, som utanför projektet har förekommit 
främst vid rekryteringar och i fikarummet, har kretsat kring detta. En informant nämner 
att de har diskuterat fortsättningen av projektet där personalen ska bidra. Det har nämnts 
att många känner stor tveksamhet och inte tar till sig ny teknik. Som förklaring anges att 
det är många gamla och kvinnor i personalstyrkan. Frågorna har annars berörts i 
förhållande till användarna. Flera informanter, men inte de två som anger att de arbetat 
specifikt med barn- och ungdomsfrågor, påpekar att barnperspektivet har varit i fokus; 
att alla ska kunna vara med och att de har diskuterat vad som gör det lättare för barn. 

Biblioteket.se
Informanterna från Biblioteket.se har deltagit i projektet som redaktörer; både som 
innehållsredaktörer och/eller biblioteksredaktörer. Som innehållsredaktörer har de 
bidragit med teman, mediebeskrivningar, listor och tips, ofta inom ett speciellt 
kompetens- eller intresseområde men inte alltid kopplat till deras ämnesansvar på 
biblioteket. Ett par informanter nämner i telefonintervjuerna att de har varit med i
redaktioner för olika ämnen och att de dessutom deltagit i möten och kurser som bland 
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annat har handlat om hur man ska skriva och teknik. En kvinna påpekar att hon är 
ämnesredaktör för ett antal sidor som är kopplade till en viss funktion/service som hon 
har ansvar för på biblioteket. Hon ser det samtidigt som mycket positivt att de kunnat 
lägga in material inte bara utifrån de funktioner de arbetar med utan även utifrån 
specialintressen. Som ämnesredaktör har hon ansvar för ett antal sidor som är kopplade 
till en viss funktion medan tre andra personer, en kvinna och två män, har haft ansvar 
för uppdatering av sin enhets eller sitt biblioteks lokala undersida, och benämner detta 
webb- eller biblioteksredaktörskap. En av männen säger att hans webbredaktörskap för 
de lokala webbsidorna har att göra med att han har bra översikt över verksamheten på 
grund av att han har stort ansvar för enhetens administrativa och övergripande frågor. 
Den andre mannen kopplar sina arbetsuppgifter i projektet bland annat till att han är 
datoransvarig. Det innebär att han tar ansvar om datorerna krånglar säger han i 
telefonintervjun. Dessutom, fortsätter han i enkäten, tycker han att:

det ingår i jobbet att dela med sig av kunskap, att hjälpa folk hitta vad de 
söker, att kunna diskutera över gränserna. Det är sådant vi gör varje dag när 
vi möter deltagarna över disken. Nu kan det ske på ett vidare plan, dvs över 
nätet.

Kvinnan som är biblioteksredaktör kopplar inte detta till någon specifik kompetens, hon 
säger att hon inte är mer kunnig än någon annan, men nämner att hon även tidigare var 
biblioteksredaktör. Alla informanter kommer att fortsätta att arbeta med produktion av 
innehåll till webbsidan. De som arbetat som webb- eller biblioteksredaktörer kommer 
även att fortsätta med det.

När det kommer till frågan om skillnader i fråga om vilka uppgifter kvinnor och män 
utfört i projektet förekommer lite olika uppfattningar. En kvinna svarar inledningsvis att 
hon inte upplevt några skillnader. När jag i telefonintervjun frågar om det gäller bara 
redaktörer eller om hon har någon uppfattning om hur det sett ut exempelvis på IT-
avdelningen och i projektledningen svarar hon att hon inte hade sett någon skillnad 
bland redaktörerna men att det däremot var ett överskott av killar på högre nivå, bland 
IT och projektledning. En av männen tror dock inte att det, generellt sett, på en högre 
nivå i projektet har varit någon större skillnad. Han säger vidare att:

Här på vår enhet är det typiskt nog framför allt jag och en kille till i min 
egen ålder som har varit drivande och bidragit mest till projektet. Jag 
misstänker dock att det har mer med ålder än med kön att göra, att vi helt 
enkelt är mer datavana än resten av personalen som är äldre än vi.

I telefonintervjun förtydligar han att de är mer datavana från privatlivet. Att det är de 
två killarna som har varit mest drivande, säger han i telefonintervjun, har fallit sig 
naturligt på grund av intresse. Ingen annan har anmält vidare intresse men de vill att 
många ska delta och komma med idéer. Det finns de från hans bibliotek som skrivit 
texter, exempelvis listor, som killarna sedan lagt in. Det finns även en kvinna som har 
visat intresse för att delta men det är osäkert om hon kommer att arbeta kvar.

Två män på filialen blev tekniska redaktörer på grund av att de hade specialkompetens,
påpekar en annan informant, medan kvinnorna blev innehållsredaktörer. Innebörden i 
tekniska redaktörer, säger hon i telefonintervjun, är mer att förstå datorteknik och ha 
ansvar för filialens sida. De tekniska redaktörerna skulle även hjälpa till att lägga in 
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materialet men de fick lära sig att lägga in själva på grund av att bara en av männen 
deltog i slutändan. Jag frågade vidare vad männen hade för specialkompetens som 
gjorde att de blev valda som tekniska redaktörer. Han som deltog är datoransvarig och 
kan allt om datorer så det var självklart att han skulle vara teknisk redaktör. Han har 
intresse och större kunskaper än de andra på arbetsplatsen som är humanister och det är 
en förmån att ha honom, menar hon. De har fått mycket hjälp av honom.

Ingen av informanterna har tagit del av någon diskussion kring jämställdhet eller 
kön/genusrelationer i relation till projektet. Flera av informanterna konstaterar att det är 
många kvinnliga anställda på Stockholms stadsbibliotek. En informant menar att det var 
ganska naturlig som de delade upp det och att de inte funderade på kvinnor och män 
utan att det handlade om olika kompetenser och erfarenheter. En annan informant säger 
att det på hans arbetsplats är traditionella könsroller men menar att det handlar om 
kunskaper och snarare är en generationsfråga då den yngre generationen växer upp med 
datorer och Internet. Han tror att det kan göra att det blir mer jämställt i framtiden. 

Skillnaderna mellan de olika redaktörernas ansvarsområden är inte alltid helt tydliga, 
och jag vill kommentera det redan här. Specifikt för tekniska redaktörer var enligt Mats 
Hernvalls beskrivning att de kan lite mer och kan bygga en ny typ av sida. En av 
informanterna menar samtidigt att tekniska redaktörer kan förstå datorteknik och har 
ansvar för filialens sida, vilket är en beskrivning som liknar andras beskrivningar av 
webb- eller biblioteksredaktörernas ansvar.  De stora skillnaderna i uppgifter som 
framkommer är att innehållsredaktörerna skriver innehåll medan tekniska redaktörer, 
ämnesredaktörer, webb- och biblioteksredaktörer även har ansvar för uppdatering av 
delar av webbplatsen. 

5.2.2 Status

 Har du upplevt att det har funnits någon skillnad i status mellan olika uppgifter 
inom projektet?

Mina bibliotek
Endast en av informanterna från Mina bibliotek har upplevt någon skillnad i status och 
det handlar då om tillgång till information. MB2 säger att de som har störst möjlighet att 
engagera sig är de som fysiskt sitter närmare ”centrum” i projektet. När man inte har 
daglig eller spontan kontakt med andra projektdeltagare uppstår alltid ett 
informationsunderläge menar han.

MB7 svarar i enkäten att hon inte ens tänkt tanken att det skulle finnas några skillnader i
status. Projektledaren har varit öppen, säger hon i telefonintervjun, och det har inte varit 
hierarkiskt på något sätt. Man har ju olika roller, fortsätter hon, men det har funnits 
möjligheter för den som vill och kan. MB5 uttrycker det så att alla uppgifter har varit 
pusselbitar i det pussel som blivit Mina bibliotek.

Biblioteket.se
Tre av informanterna, de två männen BS1 och BS4 samt BS2, från Biblioteket.se
nämner då jag frågar om skillnader i status att det har funnits skillnader mellan 
projektledning/central nivå och redaktörer. Att projektledningen har högre status ses 
som något naturligt av BS1 och BS2, och inte negativt, då de är mer kunniga och håller 
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ihop arbetet. Vissa hierarkier måste uppstå eftersom vissa har mer behörighet än andra, 
menar BS4. Mellan redaktörerna har däremot ingen upplevt några skillnader.

5.2.3 Delaktighet och kontroll

 Hur blev du delaktig i arbetet med projektet Mina bibliotek/Biblioteket.se?
 Känner du att du har haft den kontroll och det inflytande du velat ha över 

projektet och över din egen delaktighet i projektet? 

Mina bibliotek
Informanterna från Mina bibliotek blev delaktiga bland annat genom tips, 
rekommendationer och förslag från chefer, genom att de själva anmälde sig och genom 
att de blev utsedda som representanter för en grupp bibliotek. En kvinna blev delaktig 
delvis som en följd av att hon har ansvar på ledningsnivå i en av kommunernas 
bibliotek. Alla som anmält sig kom med, kommenterar en informant. Det är många som 
har deltagit från Umeå stadsbibliotek om man jämför med andra bibliotek beroende på 
att de har större resurser och enheter, påpekar en kvinna i telefonintervjun. 

Flera blev även delaktiga till följd av tidigare intresse och tidigare inblandning i 
webbfrågor eller projekt. MB1 säger i telefonintervjun att hon tror att hennes tidigare 
erfarenhet av webbsidor hade betydelse för att hon blev tillfrågad att delta i projektet. 
Det har även varit bra för henne med kunskap om hemsidor, i och med att hon tänker på 
ett annat sätt om användarvänlighet och vad som gör sig bra på webben, men hon kunde 
ha deltagit även utan den kunskapen menar hon. MB5 nämner i telefonintervjun att det 
var vissa som jobbade med frågorna redan och det förväntades att de skulle delta.

På frågan om de känt att de har haft den kontroll och det inflytande de velat ha över 
projektet och sin egen delaktighet i det, återkommer betydelsen av tid. MB2 säger att 
hans kontroll och inflytande har brustit mycket beroende på att han inte har kunnat 
engagera sig så mycket som han borde. Han har på grund av tidsbristen medvetet hållit 
en låg profil. Jag frågar i telefonintervjun om han tycker att hans kompetens har 
utnyttjats i projektet. Det har varit en fördel med tidigare erfarenhet menar han eftersom 
de har ställts inför svåra frågor, exempelvis hur man utformar en söksida, vad som är 
relevant att ha med och hur det bör se ut och han har kunnat mer än de han har 
rapporterat till. Samtidigt tycker han att projektet har varit svårt att sätta sig in i och 
komplext. Det är tekniker och ekonomer som säger hur det ska vara och det tekniska 
och ekonomiska satte vissa ramar. Förutsättningarna kunde ändras och de kunde på ett 
möte få veta att det de hade arbetat med i gruppen skulle läggas ner. Han har känt sig 
hörd men det finns alltid de som har mer information och känner till ramarna för 
projektet. MB7 påpekar att hon kände stor frustration över att hon på grund av allt annat 
inte kunde lägga ner den tid på projektet som krävdes. Hon har inte heller, säger hon i 
telefonintervjun, haft någon specifik tid avsatt för projektet. Det andra gick före, 
speciellt den yttre verksamheten. Ingen tryckte på att projektet var jätteviktigt i 
förhållande till hennes andra arbetsuppgifter. Jag frågar vidare i telefonintervjun om det 
var någon del av projektet som hon velat delta i men inte haft eller fått möjlighet till. 
Hon svarar då dels att hon kunde ha gjort mer i idéarbetet, exempelvis kollat runt hur 
andra gjort, och dels att det kom ut en ny förfrågan om det var någon som ville lära sig 
föra över information från den gamla webben till den nya men att hon inte kunde göra
det på grund av sina andra arbetsuppgifter. Det framgår att olika deltagare har haft olika 
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mycket tid avsatt till projektet. MB1 säger, i telefonintervjun, att hon inledningsvis 
deltagit i möten omkring en gång per månad eller oftare men att hon under en period 
hade avsatt två dagar i veckan till inmatning då hon kunde lägga ner själ och hjärta i 
projektet. Inmatningsprocessen, fortsätter hon, var kul och mer teknisk. De fick arbeta 
med verktyget till skillnad från innan då det var mer kladd på papper.

MB3 svarar i enkäten att det inte har varit några problem att göra sig hörd men att ”det 
skulle ha varit bra om det hade funnit projekttid till alla som satt i utvecklingsgruppen 
och inte bara dem som låg under Umeå kommun. Det har lett till att projektet 
prioriterats ner när det har varit mycket på den egna arbetsplatsen”. Hon förtydligar i 
telefonintervjun att de som ingår i en tvärgrupp i Umeå får underlättande av arbete med 
två timmar per vecka. MB5 säger att:

Tiden har väl egentligen aldrig riktigt räckt till och våra chefer har varit 
dåliga på att engagera sig i och prioritera arbetet med den nya webben. Man 
är intresserade (tror jag) men man har varit dåliga på att priritera [sic!] bort 
andra arbetsuppgifter. Man har i princip sagt att ”Webben är prioriterad” 
men man har inte sagt och bestämt vilka andra arbetsuppgifter vi inte ska 
göra. Vissa perioder har arbetet med webben tagit över 10 timmar i veckan. 
Och då har ju ens andra arbete bara blivit liggande. 

Tiden har då fått tas från den inre tjänsten, förklarar hon i telefonintervjun, eftersom den 
yttre tjänsten prioriteras. Hon påpekar att det nog har sett olika ut på de olika 
biblioteken beroende på hur cheferna resonerar. När det gäller inflytande, säger hon i 
enkäten, har hon kunnat vara med och påverka och hon tycker att hennes kunskaper och 
åsikter respekterats. Det har varit ”högt i tak” och arbetet har varit roligt och 
stimulerande. Även MB4 nämner i telefonintervjun att hon försökt prioritera men att 
hon har informationstjänst/yttre tjänst som inte går att ta bort. Hon har mycket annat att 
göra, hänvisar hon till när jag frågar om det är någon del av projektet som hon velat 
delta i med inte haft eller fått möjlighet till. Det har varit många inblandade i projektet 
och därmed många viljor och tyckanden påpekar hon i enkäten men hon tycker att hon 
själv har bidragit efter förmåga. Hennes åsikter har även varit lika viktiga som någon 
annans menar hon i telefonintervjun.

MB2 nämner, som redovisats ovan, att ekonomin satte vissa ramar. Även MB6 berör
detta. Hon säger i enkätsvaren att de även har fått stryka saker som har varit 
högprioriterade på grund av ekonomin. Det är det lilla extra som har prioriterats bort, 
säger hon i telefonintervjun, förhoppningsvis finns delar kvar. Kanske kan det byggas 
på senare. Hon har samtidigt inte upplevt brist på tid. I telefonintervjun svarar hon att 
hon till stor del har kunnat lägga ner den tid hon velat på projektet och att det inte heller 
var någon del av projektet som hon har velat men inte haft eller fått möjlighet att delta i. 
Att hon haft tid beror delvis på att hon hade fördelen just då att hon inte hade så många 
andra arbetsuppgifter. 

Biblioteket.se
BS3 säger att hennes chef hade valt henne som en av två innehållsredaktörer. Det fanns
vissa områden, utvecklar hon i telefonintervjun, som behövde redaktörer så hon, på det 
område där hon har specialkompetens, var i princip självklart. BS4 blev tipsad av en 
kollega som redan jobbade som webbredaktör för enheten om att de behövde folk.
Övriga informanter, BS1, BS2 och BS5, var sedan tidigare redaktörer för Stockholms 
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stadsbiblioteks gamla webbsida. BS1 säger att han blev tillfrågad om han ville arbeta 
med den nya webben, av projektledningen lägger han till i telefonintervjun, och att han 
anmälde sig frivilligt till en redaktion med specialinriktning. Han tror, säger han i 
telefonintervjun, att det först kom ut en förfrågan om vem som ville delta i 
redaktionsgrupper och sedan en allmän förfrågan till enhetscheferna som sedan frågade 
sin personal. Han tror även att de som tidigare varit redaktörer för de lokala 
webbsidorna i princip flyttade över men med vissa förändringar. Det senare är BS2 ett 
exempel på. Hon hängde på redan när en grupp vid namn Virtuella gruppen bildades, 
berättar hon, där Stockholms stadsbiblioteks webbsida var en viktig del av arbetet. Hon 
tror att det var år 2002 och hon blev då biblioteksredaktör med uppgift att uppdatera den 
lokala sidan. Även BS5: s svar anknyter till detta. Hon säger att det var naturligt att 
delta i uppbyggandet av den nya webbsidan då hon var webbredaktör på deras tidigare 
webbsida. Hon deltog även i workshops, berättar hon i telefonintervjun, där det 
diskuterades hur man kunde utveckla webbsidan men hon vet inte hur det som 
diskuterades togs till vara. Hon nämner även, i telefonintervjun, att det är flera från 
hennes bibliotek som deltar i projektet och att några av dem har deltagit i arbetet med 
den gamla webbsidan. Tanken är, säger hon, att ännu fler ur personalen ska kunna delta 
genom att skriva innehåll för den nya webbsidan. 

På frågan om de känt att de har haft den kontroll och det inflytande de velat ha över 
projektet och sin egen delaktighet menar alla informanter att de har haft det. BS1 säger 
att han i stort sett har haft den kontroll och det inflytande han velat ha och även friheten 
att arbeta med det han är intresserad av och med det som utnyttjar hans kompetens på 
ett bra sätt. Hela projektet bygger på att man utnyttjar specialkompetens, säger han i
telefonintervjun då jag frågar om han upplevt att projektledningen har värdesatt hans 
åsikter och hans kunskap. Han skulle gärna ha velat ha mer sammanhängande tid till att 
jobba med webbplatsen, påpekar han i enkäten. Nu har han jobbat med den då det har 
uppstått luckor. BS1 är den enda som i enkäten nämner betydelsen av tid. Jag frågar de 
andra informanterna i telefonintervjuerna om de har kunnat lägga ner den tid de har 
velat med tanke på sina andra arbetsuppgifter. BS2 har det och BS3 säger att det har 
varit väldigt generöst på hennes bibliotek och att hon har haft två timmar per vecka 
avsatt till projektet och då mindre yttre tjänst istället. BS3 påpekar även i enkäten att 
hon har haft full kontroll och att man har litat på hennes kunskaper. Även BS5 säger i 
enkäten att hon har stor kontroll och inflytande över de områden hon skriver om. Hon 
har inte kunnat lägga ner den tid hon har velat eftersom hon parallellt har mycket andra 
ansvarsområden och arbetsuppgifter som också måste utföras, säger hon i 
telefonintervjun. De har inte varit frikopplade från sina övriga ansvarsområden för att de
ska jobba med webben utan detta har skett parallellt med övrig verksamhet. Hon hade 
gärna lagt ner mer tid. Det har varit oerhört fritt, påpekar BS4, vid skrivandet av texter. 
De får skriva om vad de vill, säger han, och har uppmanats att skriva subjektivt och 
”utmanande”. Han har tolkat det som att projektet ska bjuda in till debatt med dem som 
besöker sidan. När det gäller tid har han precis innan releasen av webbsidan fått tid 
avsatt, säger han i telefonintervjun, men han tror inte att det var likadant på alla 
bibliotek. Det var den största kritiken från andra menar han, att det tar tid från andra 
arbetsuppgifter, men de gör det de redan gör fast på webben istället anser han.
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5.2.4 Begrepp och definitioner

 Vilka begrepp anser du är centrala för att beskriva projektet Mina 
bibliotek/Biblioteket.se? 

 Ser du informationsteknik som centralt i projektet? Hur definierar du i så fall 
informationsteknik?

 Jag valde även att i telefonintervjuerna ställa frågan till alla informanter om de 
själva anser att de sysslar med informationsteknik i projekten. 

Mina bibliotek
På frågan om vilka begrepp de anser är centrala för att beskriva projektet Mina bibliotek
är det ett fåtal begrepp som nämns av fler än en informant. Det är de officiella ledorden 
innovativ, intuitiv och informativ som vardera nämns två gånger samt begreppet 
delaktighet som nämns tre gånger, i ett fall handlar det om användarnas delaktighet, i ett 
annat fall delaktighet i utveckling och användning. Begreppet delaktig är även ett ord 
som används för att beskriva ledordet interaktiv i projektdokumenten. Alla övriga 
begrepp, inklusive det fjärde officiella ledordet interaktiv, nämns endast en gång. Vissa 
teman återkommer dock; förutom innovativ nämns begreppen nydanande och 
nytänkande. Förutom intuitiv nämns tillgänglighet som även är ett begrepp som används 
för att förklara innebörden i begreppet intuitiv i projektdokumenten. Förutom interaktiv 
nämns samarbete samt samtal och stöttande. De senare främst när det gäller arbetet med 
projektet förtydligar informanten i telefonintervjun. I-orden (innovativ, intuitiv, 
informativ, interaktiv) finns ju som beskriver projekten menar hon. Ytterligare begrepp 
som nämns är spännande samt inspiration – att webbplatsen ska bidra till läslust och 
skapa ett mervärde till bibliotekets samlingar. En kvinna ser sidan som ”under 
utveckling”, som något som hela tiden ska växa och förändras.

Ingen av informanterna från Mina bibliotek nämner Webb 2.0 eller Bibliotek 2.0 som 
centrala begrepp. Då det är begrepp som olika sammanhang nämnts i anslutning till 
projektet, även i den beskrivning av projektet som finns på webbplatsen, valde jag att i 
telefonintervjuerna fråga alla informanterna ifall Webb 2.0 och Bibliotek 2.0 är begrepp 
som de som deltagit i arbetet har diskuterat. Alla informanter känner till begreppen. En 
informant menar att de inte direkt diskuterat begreppen utan istället diskuterat vad de 
vill med webben, att det är mer än en webbsida, att den ska vara interaktiv. Begreppet 
Webb 2.0 har förekommit mer i media medan de själva har fokuserat på funktioner. Det 
finns gott om webbsidor som kännetecknas av liknande funktioner. Eventuellt är det 
nytt i biblioteksvärlden, menar samma informant, och det är det som har varit 
huvudpunkten, att ligga i framkant. De andra informanterna nämner att det har 
diskuterats och funnits med hela tiden, att det har varit en röd tråd och att interaktivitet, 
allmänhetens möjlighet att påverka och delta och även personalens deltagande varit i 
fokus. En informant nämner att Mina bibliotek har diskuterats som den första Bibliotek 
2.0-webben. 

Flera informanter ser informationsteknik som centralt i projektet. MB1 påpekar att
projektet inte hade varit möjligt att genomföra utan informationsteknik. Begreppet är 
vagt menar hon och svårt att definiera, men det är teknik säger hon, ”som används för 
att hantera information, det vill säga samla in, lagra, bearbeta och överföra information 
med hjälp av datorer och Internet”. Hon anser även att hon själv sysslar med 
informationsteknik i projektet. Även MB2 anser att han sysslar med informationsteknik, 
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speciellt i början av projektet då de planerade söksidan. Informationsteknik, säger han i 
enkäten, ”är den teknologi som möjliggör informationsutbytet”. 

Samtidigt som flera informanter ser informationsteknik som centralt i projektet 
återkommer hänvisningar till betydelsen av innehållet. MB5, som i telefonintervjun 
menar att hon tycker att hon sysslar med informationsteknik då hon lagt ram för hur det 
ska se ut även om hon inte har tekniska kunskaper och programmerar, säger att:

Utan informationsteknik hade vi ju inte kunnat bygga den nya sidan. Som 
jag ser det har Teknikhuset bidragit med skelettet/stommen till sidan utifrån 
våra önskemål. Sedan har vi fyllt på med ett innehåll som kommer att vara 
en ständigt pågående arbetsuppgift. [...]. Tekniken kan ju bara till viss del 
skapa material, det kommer ju att krävas en hel del arbetsinsatser från 
personalen särskilt till en början för att skapa ett innehåll på sidan. Samtidigt 
har ju tekniken ibland varit en begränsning, på samma sätt som ekonomin. 
Vissa bra idéer har helt enkelt inte kunnat genomföras (inte än i alla fall).

Betydelsen av innehållet poängteras även av två andra informanter. MB6 säger att de 
har försökt att det är innehållet ska synas och att inte tekniken ska stå i centrum. Sedan, 
påpekar hon, använder de sig ju av det som den nya tekniken erbjuder men det ska vara
en webbplats för vanliga människor i olika åldrar och inte bara för ”tekniknördar”. I 
telefonintervjun förtydligar hon att de har fokuserat på vad de vill göra utifrån 
medborgarna, vad de tror att de vill ha och sedan frågat om det är tekniskt möjligt, hur 
man kan lösa det. Inte tvärtom att de har en viss teknik och sen frågar hur de kan 
använda den. Hon anser inte heller att hon arbetar med informationsteknik. Innehållet 
poängteras även av MB7 som i enkäten påpekar att tekniken är viktig men att kärnan är 
innehållet och som i telefonintervjun menar att hon jobbar med innehållet och 
egentligen inte jobbar med informationsteknik. MB4 tycker själv att hon sysslar med 
informationsteknik. Hon säger i enkäten att:

Informationsteknik är väl ett centralt begrepp för biblioteksarbete 
överhuvudtaget och inte minst när det gäller webben – både när det gäller 
teknik som hårdvara, mjukvara och konsten att förmedla information, vilket 
är en av bibliotekariernas huvuduppgifter.

Jag bad henne i telefonintervjun att förtydliga vad hon menar med teknik som konsten 
att förmedla information. Hon talar då om yrkesrollen och professionen, att kunna
strukturera informationen och göra den tillgänglig för allmänheten - ibland med hjälp av 
informationsteknik och webben. 

Biblioteket.se
På frågan om vilka begrepp de anser är centrala för att beskriva projektet Biblioteket.se
är det inget begrepp som nämns av fler än en informant. Vissa teman återkommer dock. 
Begreppet aktualitet kopplar jag till nyskapande, förnyelsesträvan och att ta till vara den 
nyaste tekniken. Även begrepp relaterade till personalens roll återkommer; utnyttjande 
av specialkompetens, engagerade medarbetare och delaktighet från personalen för att 
lyfta fram katalogen och biblioteksverksamheten. Användarnas och personalens roll kan 
man se i begreppen delaktighet, interaktion, samarbete, nätverkande och öppenhet. Till 
servicerelaterade begrepp kan kopplas tillgänglighet, information, förbättrad service för 
låntagare och kunskapsförmedling över gränser samt sammanhang – kopplingen av 
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katalogen till länksidor, mediebeskrivningar och evenemang. Även begreppen 
kreativitet, aktivitet och spännande nämns.

En av informanterna från Biblioteket.se nämner Webb 2.0 som ett centralt begrepp. Då 
begreppen Webb 2.0 och Bibliotek 2.0 liksom i fallet med Mina bibliotek nämnts i olika 
sammanhang i anslutning till projektet, dock inte i projektplanen och projektdirektivet,
valde jag att även i telefonintervjuerna med deltagarna från Biblioteket.se fråga ifall 
Webb 2.0 och Bibliotek 2.0 är begrepp som de som deltagit i arbetet har diskuterat. 
Informanterna känner till begreppen, kommentarer handlar bland annat om att många 
delar i Biblioteket.se handlar om det man menar med Webb 2.0 och Bibliotek 2.0 samt 
att det är en uttalad idé att projektet bygger på Webb 2.0. Fyra av informanterna nämner
att de fått inbjudningar till kurser eller utbildningar, eller att projektledningen förklarat 
begreppen. Två av informanterna nämner att de själva även läst på och lärt sig mer. En 
av dem tror att begreppet är luddigt för majoriteten, det är det även för honom, och 
tycker att det är ett begrepp för den som är intresserad av Internetvärlden. Då han har 
lärt sig mer om begreppet har han förstått potentialen men han tycker att det är svårt att 
förklara för kollegorna.

Även till informanterna från Biblioteket.se ställde jag frågan under telefonintervjuerna 
om de anser att de sysslar med informationsteknik. Tre av informanterna anser inte att 
de sysslar med informationsteknik. Två av dessa, BS3 och BS2, hänvisar till att de inte 
är tekniker. Dessa två har i enkäten hänvisat till att innehållet är viktigt respektive att 
det centrala i projektet är människor och deras behov av kulturupplevelser och kunskap. 
Samtidigt säger BS2 att de med hjälp av informationsteknik effektivare och snabbare 
kan nå fler människor och BS3 säger att hon inser att de måste använda sig av den nya 
tekniken. Den tredje av dem som inte anser att de sysslar med informationsteknik, BS1,
ser dock informationsteknik som centralt i projektet men påpekar att det inte är något 
han behöver bry sig om utan att det är andra som bygger strukturen. Informationsteknik 
definierar han i relation till projektet som ”allt som möjliggör användarnas möjlighet till 
interaktion”. BS4 säger inledningsvis i telefonintervjun att han sysslar med 
informationsteknik men menar sedan att ordet teknik blir förvirrat. Han anser att han 
sysslar med information. I enkäten säger han att han ser informationsteknik som centralt 
i projektet och definierar informationsteknik som ”[a]tt med modern teknik (datorer, 
nätverk, webb) sprida information och göra den lättillgänglig för alla”. BS5 svarar på 
frågan om hon anser att hon sysslar med informationsteknik i telefonintervjun att det 
beror på vad man menar med informationsteknik. Om man menar teknik för att föra ut 
information, vilket är den definition hon angett i enkäten, och informationsförmedling 
så tycker hon att hon sysslar med informationsteknik. 
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6 Diskussion och slutsatser

I detta kapitel tolkar och diskuterar jag det material som presenterades i kapitel fem. I 
kapitel fem presenterades materialet under fyra teman; Arbetsuppgifter, Status, 
Delaktighet och kontroll samt Begrepp och definitioner. Jag har valt att behålla dessa 
teman även i detta kapitel för att ge diskussionen en tydlig struktur men vill samtidigt 
påpeka att jag i analysen märkte hur dessa teman flöt ihop och hur svaren under olika 
teman kunde relateras till varandra. Dessa kopplingar utvecklas här vilket även innebär
vissa upprepningar. Min teoretiska utgångspunkt för att analysera personalens 
erfarenheter är de olika genusteoretiska perspektiv rörande teknik som presenterades i 
kapitel tre. 

6.1 Arbetsuppgifter 

Informanterna från Mina bibliotek har i stort haft samma arbetsuppgifter då de deltagit i 
projektgruppen. Samtidigt har de även haft olika uppgifter, alla har exempelvis inte 
varit representanter för ett flertal bibliotek och alla kommer inte heller att arbeta som 
lokalredaktörer eller delta i den fortsatta utvecklingen av funktioner på webbplatsen. 
Däremot kommer alla, likt informanterna från Biblioteket.se, att delta i 
innehållsproduktionen i fortsättningen. Inom Mina bibliotek är det ingen som 
uppmärksammar skillnader mellan kvinnor och män i fråga om arbetsuppgifter inom 
projektgruppen. Ett par kvinnor nämner att de arbetar med barn- och ungdomsfrågor, 
som Borgvall identifierade som ett område könsmärkt som kvinnligt inom biblioteken.
Det kan innebära att barn- och ungdomsfrågor är kvinnligt könsmärkning både på 
biblioteken och i projektet. Samtidigt har barnperspektivet varit centralt i projektet i 
stort enligt både projektdokumenten och de andra informanterna vilket tyder på att alla 
har arbetat med det i viss mån. Att kommentera de skillnader i arbetsuppgifter mellan 
informanterna som framkommit inom Mina bibliotek är intressantast, menar jag, för att 
visa på att det finns variationer mellan kvinnor. Att se mångfalden i berättelserna skulle 
jag utifrån Mörtberg och Elovaara säga är viktigt för att undvika att enbart fokusera på 
skillnader mellan kvinnor och män och öppna upp för olika förståelser av kunskap, 
kompetens och teknik. En diskussion kring könsmärkning av arbetsuppgifter inom 
projektgruppen enligt Westberg-Wohlgemuths resonemang eller isärhållande mellan 
kvinnor och män enligt Hirdmans resonemang hade varit intressantare med ett större
antal män bland informanterna, även ifall inga skillnader hade framkommit mellan 
kvinnor och män. En kombination av perspektiven skulle då även kunna bidra till en 
bredare förståelse genom att perspektiven kompletterar varandra. Fokus med 
utgångspunkt i Hirdman och Westberg-Wohlgemuth, till skillnad från hos Mörtberg och 
Elovaara, hamnar på likheter mellan kvinnor och likheter mellan män och skillnader 
mellan kvinnor och män.

Det finns, i svaren från informanterna från Biblioteket.se, ett par kommentarer om att 
männen har varit drivande och bidragit mest till projektet och att männen blivit tekniska 
redaktörer istället för innehållsredaktörer. Som förklaring till detta nämns i båda fallen 
att männen har mer datorvana och intresse. Betydelsen av intresse och kompetens för 
vilka arbetsuppgifter deltagarna har haft i projektet i stort påpekas även av informanter
från Mina bibliotek. När man talar om intresse och kompetens ligger det nära till hands 
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att knyta an till Westberg-Wohlgemuths diskussion kring hur de förhållningssätt som 
omedvetet lärs in i socialiseringsprocessen även blir synliga i arbetslivet där 
egenskaper/kvalifikationer som konstruerats som feminina respektive maskulina 
kopplas till arbetsuppgifter. Vissa kvalifikationer/egenskaper som kan kopplas till 
informanternas resonemang återfinns i Westberg-Wohlgemuths beskrivning, 
exempelvis att män är tekniska och har lätt att ta för sig. Betydelsen av att 
egenskapen/kvalifikationen teknisk ses som maskulin blir ännu tydligare då flera 
informanter från Mina bibliotek, och någon från Biblioteket.se, menar att de tydligaste 
skillnaderna har funnits i förhållande till dem som har arbetet med de tekniska 
lösningarna. Den som är IT-ansvarig för Mina bibliotek har varit man, IT-teknikerna har 
varit män och de flesta från Teknikhuset har varit män. Dessutom nämns att fler män 
har chefspositioner och diskuterar projektet utåt, vilket även det kan kopplas till 
Westberg-Wohlgemuths beskrivning av maskulina egenskaper – där status, 
dominerande och makt återfinns (Westberg-Wohlgemuth 1996, s. 77). När 
kvalifikationerna flyttas över till arbetslivet återfinns fler män inom tekniska 
arbetsuppgifter och de arbetsuppgifter män utför får högre status. Genom just 
isärhållningen av egenskaper och arbetsuppgifter skulle enligt Hirdman kvinnors 
underordning och mäns överordning legitimeras.

Även Ottosson och Sagefjord, Borgvall samt Stiernstedt och Wassholm konstaterar i 
sina studier att män i högre grad än kvinnor associeras med och arbetar med uppgifter 
som uppfattas som tekniska på bibliotek. Samtidigt som mina informanter nämner att 
fler män arbetar med tekniska arbetsuppgifter poängteras av informanterna från Mina 
bibliotek att det har funnits en drivande kvinna, att webbredaktören är kvinna och att 
projektledaren på Teknikhuset är kvinna. De funktioner som dessa personer har haft och 
hur de har definierats kan självklart problematiseras, exempelvis säger en informant att 
projektledaren på Teknikhuset pratade om de tekniska lösningarna på ett kunnigt sätt 
men inte utförde dem alla. Bilden är trots allt inte entydig och det är intressant att 
informanterna väljer att betona detta då jag upplever att de vill förmedla att de inte 
upplever arbetsdelningen inom projekten som problematisk. Här kan en parallell dras 
till Stiernstedts och Wassholms resultat. Deras informanter gav inte heller en entydig 
bild och de såg inte heller könsmärkning av arbetsuppgifter på sin egen arbetsplats men 
däremot i bibliotekarieyrket i stort. Författarna märkte att deras informanter inte alltid 
ville eller kunde svara på de frågor som ställdes och påpekar att detta kan vara ett 
resultat av att frågor rörande kön och status upplevs som känsliga, vilket även skulle 
kunna vara relevant för de svar jag fått (Stiernstedt och Wassholm 2004, s. 79f). Mina 
informanter gav en del kortfattade svar i enkäten men då jag följde upp svaren i 
telefonintervjuerna uppfattade jag emellertid inte att de undvek att svara på några frågor
för att de upplevde dem som känsliga.

Att flera faktorer dessutom kan samverka ger informanter från båda projekten exempel 
på då de pekar på betydelsen av ålder för kunskap och intresse. Ålder är inte i fokus i 
uppsatsen, vilket påpekades under avgränsningar, men jag vill ändå uppmärksamma att 
ålder ses som relevant. Min förståelse av hänvisningarna till ålder är att kunskap om och 
intresse för informationsteknik, främst kunskap om datorer och användning av Internet, 
är vanligare allmänt bland yngre än bland äldre. För att kön då inte skulle ha betydelse 
skulle yngre kvinnor i lika hög grad som alla män arbeta med uppgifter som definieras 
som tekniska och även ses som lika tekniskt kompetenta. Stiernstedt och Wassholm 
diskuterar om inte datortekniken inom biblioteken blir mindre könsmärkt då fler 
bibliotekarier med kunskap om datorer anställs och datorer även används inom fler 
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arbetsuppgifter. Färre av deras yngre informanter såg dessutom informationsteknik som 
könsmärkt (Stiernstedt och Wassholm 2004, s. 72, 77f). Om det är så att skillnaderna 
mellan kvinnor och män är mindre bland unga och fler unga anställs så borde man 
kunna se denna tendens. Här kan jag konstatera att mitt material inte ger möjlighet till 
en sådan jämförelse då det inte behandlar åldern på både män och kvinnor inom 
projekten, inklusive IT-teknikerna, och utanför. Enligt förståelsen av att det är en 
generationsfråga borde förändringen synas även bland IT-teknikerna. Informanterna 
från Biblioteket.se nämner få skillnader mellan kvinnor och män bland sin IT-personal 
medan informanterna från Mina bibliotek påpekar skillnader. Att känna till åldern på IT-
personalen hade därför varit intressant. 

Jag vill även knyta an till att arbetsuppgifter som informanterna har haft tidigare, mer 
specifikt erfarenhet av webbfrågor, var av betydelse för att många av informanterna 
blev delaktiga i projekten. I båda projekten nämner ett flertal informanter att de tidigare 
deltagit i webbfrågor, exempelvis som lokalredaktörer för bibliotekens tidigare 
webbplatser, och att de som tidigare arbetade med frågorna förväntades delta eller i 
princip flyttades över till det nya projektet. Även här finns variation i svaren och 
informanterna ger flera andra exempel på hur det fanns möjlighet att bli delaktig. Alla 
som anmält sig kom med, kommenterar en informant från Mina bibliotek och 
specialkompetens inom ett område, ej relaterat till tidigare kunskaper om webbplatser,
var anledningen till att en informant från Biblioteket.se blev tillfrågad. Med bakgrund i 
forskning kring intern segregering på arbetsplatser och Hirdmans samt Westberg-
Wohlgemuths betonande av att kvinnor och män hålls isär och arbetar med uppgifter 
som definieras som feminina respektive maskulina tycker jag trots variationerna att en 
överflyttning mellan projekt är viktig att uppmärksamma. I dessa projekt är det 
emellertid inte så att det främst är män som deltar i projekten och det är tydligt att 
många kvinnor tidigare deltagit i webbrelaterade arbetsuppgifter. Diskussionen kan då 
istället handla om att vissa kvinnor istället för andra på en arbetsplats deltar i projekten 
eller ifall arbetsuppgifterna inom projekten, som ovan, är könsmärkta. Utifrån Elovaaras 
resonemang är förståelser av vilka delar i projektet som ses som tekniska relevanta i 
sammanhanget. Min förståelse med bakgrund i mina teoretiska utgångspunkter är att de 
uppgifter män utför vanligtvis i högre grad än de uppgifter kvinnor utför, även om de 
varierar, definieras som tekniska. Blir förståelsen den, att de delar av projekten som 
kvinnor deltar i inte är tekniska, medan de delar fler män deltar i ses som tekniska, så 
återskapas dessa förståelsen ständigt. Detta är problematiskt om även en förståelse av de 
tekniskt definierade uppgifterna som mer kompetenskrävande och statusfyllda 
återskapas. Här kan man se att isärhållande mellan kvinnor och män kan fortsätta även 
om personerna deltar i samma projekt. Inom Biblioteket.se beskrivs inte 
innehållsredaktörernas bidrag i termer av teknik medan biblioteksredaktörernas och de 
tekniska redaktörernas bidrag kopplas till teknisk kompetens. Underlaget är inte stort 
men informanterna nämner samtidigt fler män som deltar som biblioteksredaktörer och 
tekniska redaktörer. Inom Mina bibliotek anses IT-teknikerna och Teknikhuset syssla 
med de tekniska uppgifterna, och uppfattningen är även att fler män arbetar med detta,
medan få beskrivningar av projektgruppens uppgifter, där fler kvinnor deltar, associeras 
med teknisk kompetens.

Jag tycker alltså att man kan urskilja tendenser till isärhållande mellan kvinnor och män 
och könsmärkning av arbetsuppgifter med en förståelse av de uppgifter som fler män 
utför som mer tekniska inom båda projekten. Inom Mina bibliotek är detta synligt då 
fler kvinnor arbetar inom projektgruppen och fler män inom projektledning och som IT-
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personal, vilkas uppgifter även uppfattas som mer tekniska än projektgruppens. Inom 
Biblioteket.se är tendensen att fler män arbetar som biblioteksredaktörer och tekniska 
redaktörer, med ansvar för uppgifter som förstås som mer tekniska än de som 
innehållsredaktörerna utför. Men det är samtidigt viktigt att påpeka att bilden inte är
entydig och att det finns variationer i arbetsuppgifter mellan kvinnor och mellan män
och att kvinnor och män arbetar med samma arbetsuppgifter. Informanterna själva 
förmedlar att de inte upplever arbetsdelningen som problematisk och pekar även på att
andra aspekter, som ålder, kan vara relevanta att diskutera i förhållande till uppdelning 
av arbetsuppgifter.

6.2 Status

När det gäller status kan man hävda att yrkestitlar är relevanta genom att exempelvis 
bibliotekariers arbetsuppgifter har högre status än biblioteksassistenters, en uppfattning 
som Stiernstedt och Wassholm visar på (Stiernstedt & Wassholm 2004, s. 69). Fokus 
ligger emellertid på vilka arbetsuppgifter de har haft i projekten istället för på deras 
yrkestitlar, både i mina frågor och i deras svar, och det framgår inte att det förekommer 
någon skillnad mellan vilka arbetsuppgifter olika yrkeskategorier utför i projekten. 
Informanterna själva nämner inte att yrkestitlar har någon betydelse för status eller 
möjlighet till delaktighet inom projektgruppen eller bland redaktörer. Samtidigt har
informanternas övriga arbete på biblioteken påverkat vad de arbetar med i projekten. 
Även position på biblioteken bidrog i ett fall, inom Mina bibliotek, till att en informant
blev delaktig, och stort ansvar för enhetens administrativa och övergripande frågor 
bidrog i ett annat fall, inom Biblioteket.se, till att en informant fick ansvar som 
webbredaktör. De skillnader som finns vad gäller arbetsuppgifter mellan redaktörerna i 
Biblioteket.se är dock ingenting som informanterna upplever som problematiskt ur ett 
statusperspektiv. De hierarkier som både Hirdman och Westberg-Wohlgemuth ser 
mellan arbetsuppgifter finns inte i informanternas uttalanden. Informanterna från 
Biblioteket.se ser inte heller skillnader mellan redaktörer och projektledning/central nivå
som problematiska och är noga med att påpeka detta. MB7 svarade angående Mina 
bibliotek att det inte var hierarkiskt på något sätt utan att de har olika roller och att det 
har funnits möjligheter för den som vill och kan. Möjligheter, att kunna, kan samtidigt 
problematiseras då det finns skillnader i kvinnors respektive mäns möjligheter – på 
grund av genussystemets hierarki enligt Hirdmans tankegångar. Man kan även i 
uttalanden, som det som nämndes ovan om att fler män från Mina bibliotek har 
chefspositioner och diskuterar projektet utåt, läsa in hierarkier och statusskillnader. Att 
projektledningen har högre status upplevs inte som problematiskt men återigen är det 
relevant att uppmärksamma vem som har och får möjlighet att delta på hög nivå i 
projektet då detta medför större inflytande och möjlighet att påverka både projektet och 
den övriga personalens medverkan.

Att se andra förståelser än att det endast med tekniskt relaterade uppgifterna följer status 
ser jag som centralt utifrån Mörtberg och Elovaara för att försöka undvika att 
reproducera hierarkier. Projekten är i hög grad beroende av projektgruppsdeltagarna och 
redaktörerna. Informanterna nämner att de har olika roller och kompetenser inom 
projekten och man kan förstå det som att de är mer insatta i vad webbplatsen behöver 
innehålla för att utveckla verksamheten medan övriga delaktiga i utvecklingen, främst
IT-personalen, är mer insatta i mjukvaran. Kompetens inom biblioteksområdet värderar
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informanterna högt varför skillnader i arbetsuppgifter ter sig som naturligt och inte 
problematiskt. IT-teknikerna kan inte det redaktörerna kan och de tekniska redaktörerna 
har sin kompetens medan innehållsredaktörerna har sin, även om den ibland 
kombineras. Det framstår inte som så enkelt som att det som definieras som teknisk 
kunskap är statusfyllt medan annan kunskap inte är det. 

Under denna rubrik drar jag slutsatsen att informanterna inte upplever några 
statusskillnader som är problematiska men att det ändå är relevant att reflektera över 
vem som får möjlighet att delta på hög nivå i projekten. I informanternas förståelser av 
status ser jag även möjligheter, i att inte enbart teknisk kompetens ger status utan att 
även biblioteksrelaterad kunskap ser som relevant.

6.3 Delaktighet och kontroll

I jämförelse med Harris studie av bibliotekariers upplevelser i samband med 
introduktion av ny teknik upplever alla mina informanter mer kontroll över sin 
arbetssituation. Det kan bero på att mina informanter till skillnad från många av Harris 
informanter har deltagit aktivt i utvecklingen av webbplatserna. Det är möjligt att de 
som inte har deltagit i Mina bibliotek och Biblioteket.se har upplevt brist på kontroll 
över sin arbetssituation med tanke på att nya arbetssätt införs i samband med 
utvecklingen av webbplatser där personalen förväntas delta aktivt. I förhållande till 
Mina bibliotek påpekas att många känner stor tveksamhet och inte tar till sig ny teknik 
men det skulle behövas ytterligare en studie för att utreda dessa personers egen 
upplevelse av kontroll och inflytande. 

Informanterna från Mina bibliotek beskriver hur deras olika arbetssituationer har 
påverkat deras kontroll och inflytande över projektet och deras egen delaktighet i det. 
Samtidigt som det påpekas att alla hade rätt att delta har vissa bland dem som deltagit 
haft mer tid avsatt än andra och det har varit beroende av vilket bibliotek de arbetat på 
och deras övriga arbetsuppgifter där. Planering av projektet med verksamhetsperspektiv 
på formen, funktionen och innehållet i webbtjänsterna, och utarbetande av en kravprofil,
var enligt informanterna och projektdokumenten projektgruppens uppgift inom Mina 
bibliotek, medan projektledaren och Teknikhuset arbetat vidare med vad som benämns 
de tekniska lösningarna. Utanför projektgruppen har även beslut tagits och prioriteringar 
gjorts utifrån ekonomi och teknik. Informanterna har bidragit utifrån de förutsättningar 
som har funnits med avseende på tid men har trots brist på tid känt sig hörda, upplevt att 
de har kunnat påverka och att deras åsikter har respekterats. Informanter betonar att de 
har olika roller, kompletterar varandra och att alla bidrar. Det finns här flera relationer 
som är värda att uppmärksamma. En är den mellan centrum och utkanten av projektet, 
främst handlar det om Umeå stadsbibliotek i förhållande till övriga bibliotek i 
Umeåregionen. Möjligheten till delaktighet har varit större i Umeå då de har haft mer 
tid och mer information visar några informanter. En annan relation är en som tidigare 
behandlats, den mellan projektgruppsdeltagare och projektledning/IT-
personal/Teknikhuset. Betydelsen och följderna av att projektledningen/IT-
personalen/Teknikhuset tar ansvar för det som definieras som tekniska lösningar och 
prioriteringar med grund i teknik beror på vad som räknas som värdefullt arbete. 
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Bristen på tid upplever jag inte som lika stor hos informanterna från Biblioteket.se men 
tid har haft betydelse. Den största kritiken från personalen har varit att det tar tid från 
andra arbetsuppgifter, menar BS4. Då det visade sig att tid var centralt för 
informanternas möjlighet till deltagande kunde information kring deras totala arbetstid 
ha varit intressant, speciellt med bakgrund i att kvinnor oftare än män arbetar deltid
(Den könsuppdelade arbetsmarknaden 2004, s. 70f). Frågan ställdes emellertid inte i 
enkäten eller i intervjuerna. Informanterna från Biblioteket.se har trots viss brist på tid 
upplevt att de har haft stor frihet och kontroll. De har fått skriva det de vill och man har 
litat på deras kunskaper. 

Det framgår att informanterna har känt sig delaktiga och hörda, att de har upplevt att de 
har kunnat påverka, att deras åsikter och kunskaper har respekterats och att de har haft 
stor frihet och kontroll. Få informanter från Biblioteket.se nämner begränsningar i 
möjligheten att kunna delta, det handlar i så fall om brist på tid vilket även har varit en 
avgörande faktor för hur informanterna från Mina bibliotek har kunnat delta.  
Informanterna från Mina bibliotek har inte kunnat styra tiden själva vilket innebär att 
arbetsplats och övriga arbetsuppgifter har bidragit till att informanterna i projektgruppen 
haft olika möjlighet till deltagande. Även om informanterna från Mina bibliotek deltagit 
i utformning av webbtjänsterna påpekar de att de inte har varit delaktiga i beslut rörande 
tekniska lösningar och prioriteringar som gjorts utifrån teknik. I denna relation framstår 
projektgruppens ”tekniska inflytande” som litet trots att deras arbete handlar om att 
utveckla webbplatsen. Denna relation aktualiserar frågor om hur informationsteknik 
definieras och förstås.  

6.4 Begrepp och definitioner

I förhållande till Mina bibliotek nämns många begrepp som kan kopplas till de officiella 
ledorden. Inga begrepp som direkt refererar till teknik förekommer. Det är även något 
som poängteras i projektdokumenten; att teknik inte är i fokus utan istället interaktion 
och verksamhetsutveckling. Mina biblioteks definition av Bibliotek 2.0 är inte heller 
teknikorienterad, utan teknik används för att integrera tjänster och innehåll och för att 
låntagarna ska ha möjlighet att vara delaktiga och interagera med varandra och med 
personalen. Denna förståelse av Bibliotek 2.0 har även likheter med Caseys definition 
som nämns under 1.5 Begrepp, där delaktighet för biblioteksanvändarna och konstant 
och meningsfull förändring är centralt. Även informanterna nämner att interaktivitet och 
deltagande har varit centralt i diskussionen samt att det är viktigt att ligga i framkant. På 
samma gång påpekas att de inte direkt diskuterat begreppen och att de har förekommit 
mer i media medan de själva har fokuserat på funktioner. Både de begrepp 
informanterna från Mina bibliotek ser som centrala och deras förståelse av Bibliotek 2.0 
är rätt lika projektdokumentens beskrivningar.

Referenser till Webb 2.0 eller Bibliotek 2.0 återfinns inte i projektdokumenten rörande 
Biblioteket.se och endast en av informanterna nämner det som ett centralt begrepp.
Samtidigt bekräftar informanterna och Mats Hernvall att Biblioteket.se associeras med 
begreppen. Teknikrelaterade begrepp är inte heller i fokus i förhållande till 
Biblioteket.se, varken hos informanterna eller i projektdokumenten, även om en 
informant ser det som centralt att ta till vara den nyaste tekniken. Informanterna nämner 
många begrepp som kan relateras till de formuleringar i projektdokumenten som 
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handlar om att ett mervärde kring bibliotekets medier och tjänster ska förmedlas av 
personalen, att kompetens ska utvecklas, synliggöras och spridas, att interaktivitet med 
brukarna ska öka och att personalen ska ges möjlighet att använda webbplatsen som ett 
verktyg. Exempelvis säger informanterna att personalen ska vara engagerad och
delaktig och att specialkompetens ska utnyttjas. De två männen nämner även att de gör 
det de gör varje dag, fast på webben istället, samt att hela projektet bygger på att man 
utnyttjar specialkompetens. 

Det är väldigt intressant att informationsteknik varken nämns eller ses som centralt i 
projekt där nya webbplatser utvecklas. Att då fokusera på att det är 
informationsteknikrelaterade projekt, som jag gör här, kan bidra till att befästa snarare 
än ifrågasätta en viss förståelse av informationsteknik. Det är inte önskvärt, speciellt 
med utgångspunkt i Mörtbergs och Elovaaras betonanden av det konstruktiva i olika 
förståelser. Samtidigt menar jag att man för att kunna ifrågasätta begreppet måste 
uppmärksamma hur informationsteknik vanligtvis förstås. Ytterligare en anledning till 
att faktiskt diskutera informationsteknik i relation till projekten är att webbplatserna
utvecklas inom ett kvinnodominerat område. Jag har redovisat att främst de områden 
som män arbetar inom definieras som tekniska och det kan vara så att projekten inte 
associeras med informationsteknik som en följd av att en stor del av dem som arbetar på 
folkbibliotek är kvinnor.

Samtidigt som IT-personal och projektledning har viktiga uppgifter i projektet anser jag 
att man i projektdokumenten förmedlar att den övriga bibliotekspersonalens deltagande 
och kompetens är central för projektens genomförande. Båda projekten handlar om att
utveckla verksamheten på webben och denna personal har en avgörande roll i detta. När 
bibliotekspersonalens kompetens ses som så central för webbplatsernas funktion i 
biblioteksverksamheten så öppnar det även upp för att se annan kompetens än teknisk 
som värdefull. Att försöka förstå status enbart utifrån Hirdman och Westberg-
Wohlgemuth menar jag är begränsande då status hos dem främst associeras med män 
och de arbetsuppgifter som flest män utför vilket riskerar att reproducera kopplingen 
mellan män och status. Bibliotekspersonalens kunskap och kompetens, både den 
gemensamma och den individuella, ges erkännande i projektdokumenten och 
informanterna förmedlar även att de har förstått att deras deltagande är centralt. 

Detta innebär inte att innebörden i informationsteknik problematiseras. Informanterna 
förmedlar några olika förståelser av informationsteknik och det finns motsägelser som 
är intressanta att utforska. Informationsteknik ses både som centralt och inte centralt i 
projekten. I det senare fallet hänvisas ofta till att innehållet är det centrala. Det är inte 
informationsteknik eller webbplatserna som är i fokus utan vad personalen kan använda 
dessa till. Vissa anser att de sysslade med informationsteknik då de planerade söksidan 
och lade ram för hur sidan skulle se ut medan andra hänvisar till att de inte sysslar med 
informationsteknik då de inte är tekniker. Flera informanter separerar 
informationsteknik från innehåll, vilket jag utifrån Mörtberg anser bidrar till ett 
naturaliserande av informationsteknik då man bortser från att olika aktörer medverkar i 
formandet av informationsteknik. Samtidigt för en informant från Mina bibliotek ett 
resonemang som visar på hur olika aktörers bidrag tillsammans skapar projektet. 
Teknikhuset har bidragit med stommen, säger hon, medan de har bidragit med 
innehållet. 
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Elovaara menar att hennes informanter förde samman traditionellt bibliotekariearbete, 
som att strukturera information och mediera mellan människor och information, med ny 
informationsteknik. I mina informanters definitioner av informationsteknik är 
informationshantering, möjligheten att sprida och föra ut information, 
informationsförmedling och informationsutbyte viktigt. En av mina informanter nämner 
även att hon ser informationsteknik som centralt för biblioteksarbete överhuvudtaget. I 
relation till Elovaaras förståelse av informationsteknik som inkluderar lokala praktiker 
är informanternas uttalanden intressanta. Det finns en förståelse av att webbplatserna
möjliggör bibliotekens uppgift som informationsförmedlare och samtidigt att 
webbplatserna inte fungerar oberoende av bibliotekspersonalens deltagande. 
Informanternas bidrag betecknas inte som traditionellt tekniska utan fokuserar på 
innehållet. Utan innehåll skulle emellertid inte webbplatserna ha någon funktion och det 
är bibliotekspersonalen som bidrar med mycket av innehållet. Jag menar att Mörtbergs 
och Elovaaras sätt att tänka ger möjlighet att värdera betydelsen av allas bidrag. Vikten 
av en utvidgad förståelse av informationsteknik, som inkluderar olika expertiser och 
vanligtvis osynliga aktörer, blir här tydlig. 

Studien visar att personalens deltagande ses som centralt i projekten och återigen att 
bibliotekspersonalens kompetens får erkännande. Den visar även att en utvidgad 
förståelse av vilka uppgifter inom projekten som ses som informationsteknik kan 
motiveras då informanternas kompetens ses som central för utvecklingen av 
webbplatserna i lika hög grad som den traditionella IT-personalens kompetens. 

Informations- och kommunikationsteknik är ett begrepp som i ännu högre grad än 
informationsteknik inbjuder till en utvidgad förståelse menar jag. Begreppet är med 
tanke på projektens poängterande av interaktivitet rätt träffande och det är även ett 
begrepp som man stöter på allt oftare. Både Harris och Ottosson och Sagefjord 
befarande att kvinnors arbete skulle flyttas ned i arbetshierarkin på biblioteken i 
samband med teknikintroduktion och teknikutveckling. Att ifrågasätta och omformulera 
informationsteknik och teknisk kompetens är ett sätt att försöka undgå detta. Då 
förståelsen av informationsteknik vidgas bör man emellertid vara uppmärksam så att det 
inte blir ett begrepp som inkluderar mycket men samtidigt tas för givet och inte 
ifrågasätts. Även då man utvidgar förståelsen av informationsteknik kan vissa delar 
komma att ses som mer tekniska än andra. Det är problematiskt om de delar som ses 
som mer tekniska undgår ifrågasättande och om aktörer återigen grupperas efter 
kön/genus där kvinnor arbetar med de delar av informations(- och 
kommunikations)teknik som ses som mindre tekniska. 

6.5 Slutsatser

Uppsatsens frågeställning formulerades som:

– Hur kan man förstå personalens erfarenheter i samband med arbetet med 
webbplatserna Mina bibliotek och Biblioteket.se utifrån genusteoretiska perspektiv 
rörande teknik?

Jag identifierade begränsningar med att bara använda ett teoretiskt perspektiv i analys 
av kön/genusrelationer. Jag valde därför att använda mig av två genusteoretiska 
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perspektiv rörande teknik för att försöka få både en bredare och en djupare förståelse,
och även för att inte fastna i endast en förståelse. Genom att strukturera enkäten, 
intervjuerna, analysen och diskussionen utifrån teman inspirerade av de teoretiska 
utgångspunkterna har jag haft möjlighet att utforska hur man kan förstå informanternas 
erfarenheter just utifrån dessa. Perspektiven har tillåtit en tolkning, menar jag, som tar 
hänsyn till både strukturer och individer och de har även visat på motsägelser, att 
kön/genusrelationer är komplexa och att det är viktigt med olika infallsvinklar. Jag har 
samtidigt upplevt det som problematiskt att ifrågasätta dominerande förståelser av 
informationsteknik på samma gång som jag utgår från ett annat teoretiskt perspektiv 
som kan kritiseras just för att reproducera dessa förståelser. 

Sedan är det självklart så att fokus på kön/genusrelationer inom båda perspektiven 
bidrar till en begränsning i förståelsen med hänsyn till andra aspekter. Slutsatserna är 
tydligt färgade av teorin och min utgångspunkt som forskare. De olika infallsvinklar 
som de två perspektiven tillåter illustrerar att det material som samlas in och vad som
plockas fram och synliggörs ur materialet hade sett annorlunda ut med andra teoretiska 
utgångspunkter. Exempelvis hade informanterna i mycket liten utsträckning diskuterat 
kön/genusrelationer i förhållande till projekten tidigare vilket innebär att det är ett fokus 
som jag har fört in informanterna på. Därför inte sagt att kön/genusrelationer inte visade 
sig vara relevanta i förhållande till projekten. 

Hur kan man förstå personalens erfarenheter? Jag har med utgångspunkt i Hirdman och 
Westberg-Wohlgemuth identifierat tendenser till isärhållande mellan kvinnor och män 
och könsmärkning av arbetsuppgifter. Inom båda projekten förmedlas en bild av att män 
arbetar mer med uppgifter som kräver teknisk kompetens, inom Mina bibliotek främst 
inom projektledning, IT-avdelning och Teknikhuset och inom Biblioteket.se som 
biblioteksredaktörer och tekniska redaktörer. Med utgångspunkt i Mörtberg och 
Elovaara har jag samtidigt uppmärksammat variationen i informanternas svar och att det 
finns skillnader i arbetsuppgifter mellan kvinnor och mellan män och att kvinnor och 
män arbetar med samma arbetsuppgifter. 

Isärhållande mellan könen är genussystemets ena princip, hierarki den andra. Att en 
hierarki vanligtvis förekommer mellan arbetsuppgifter betonas även av Westberg-
Wohlgemuth och att maskulint märkta uppgifter som teknik befinner sig högt upp i 
hierarkin. Statusskillnader eller hierarkier finns i mitt material, exempelvis tas beslut på 
en högre nivå i projekten som påverkar både informanternas arbetssituation och 
projektens utformning. Samtidigt poängterar informanterna själva att de har känt sig 
delaktiga, kunnat påverka och att de inte har upplevt några problematiska 
statusskillnader inom projektgruppen/bland redaktörerna eller mot projektledning. Att 
främst uppgifter traditionellt definierade som tekniska och utförda av män ger status kan 
ifrågasättas med grund i informanternas och projektdokumentens fokus på och 
erkännande av betydelsen av bibliotekspersonalens kompetens och kunskap för 
projekten. Det är, med tanke på att bibliotekspersonalens deltagande är centralt för 
utvecklingen av webbplatserna, även motiverat att utvidga förståelse av vilka uppgifter 
inom projekten som ses som informationstekniska. Jag menar att man inte behöver 
separera tekniken och innehållet utan att man, som Elovaara föreslår, kan se 
informationsteknik som ett sociomateriellt fenomen. 

Möjligheter till förändring behandlas av många av de författare jag har presenterat i 
uppsatsen. I förändringsarbetet förespråkas att medvetandegöra personal på bibliotek, 
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studerande och politiker om strukturer och faktorer som bidrar till statusskillnader och 
könsmärkning, och hur alla bidrar till att upprätthålla det rådande könssystemet, genom 
diskussion, fortbildning, aktiv politik och återkommande insatser. Både Hirdman och 
Westberg-Wohlgemuth pekar på svårigheterna i att nå förändring och jag kan konstatera 
att de teoretiska möjligheterna ofta framstår som större än de praktiska. Diskussion och 
fortbildning på olika nivåer i samhället, även bland bibliotekspersonal och på 
utbildningar, är praktiskt inriktat och även jag ser därför detta som relevant men min 
invändning mot många förändringsdiskussioner är att förståelser av teknik inte 
ifrågasätts. Jag vill i förändringsdiskussionen inkludera de möjligheter som Mörtbergs 
och Elovaaras perspektiv erbjuder där inte bara de uppgifter män arbetar med utan även 
de uppgifter kvinnor arbetar med, fortfarande varierande, kan definieras som tekniska. 
Då erkänner man att det inom ett kvinnodominerat område som folkbibliotek 
förekommer praktiker, inom vilka både kvinnor och män deltar, som gör att området 
kan förstås som informationsteknikrelaterat eller informationsteknikproducerande. Det
skulle inte följa av att mer informationsteknik introduceras och att fler män arbetar inom 
bibliotek utan av att förståelser av informationsteknik expanderas till att inkludera de 
olika praktiker som utgör informationsteknik. Många av dessa praktiker förekommer 
inom bibliotek och utförs av annan personal än IT-personal. 

Man kan emellertid fråga sig om statusen och makten därmed fördelas mellan kvinnor 
och män eller om, i likhet med Hirdmans resonemang och Petterssons resultat, den 
manliga normen då förändras eller en uppdelning sker bland de tekniska uppgifterna där 
mäns uppgifter återigen ses som mer tekniska och får högre status. Även då man 
utvidgar definitionen av informationsteknik kvarstår den enligt min uppfattning som
statusfylld. Jag ser därför en förändringspotential dels i en utvidgad förståelse av 
informationsteknik men även i en förståelse som fokuserar på annan kompetens än 
teknisk som relevant. Betydelsen av detta menar jag blir tydlig även hos exempelvis 
Harris samt Stiernstedt och Wassholm. Det handlar inte om någon kompetens specifik 
för kvinnor eller män utan om att inte genom att ständigt tala om samma uppgifter som 
statusrelaterade reproducera dem som det. 

Bara för att jag ser en förändringsmöjlighet i andra förståelser av informationsteknik, 
kompetens och status betyder det inte att kön/genusrelationer så som de förstås utifrån 
Hirdman och Westberg-Wohlgemuth inte är relevanta. De tar hänsyn till övergripande 
samhällsstrukturen som inte går att bortse från. Mitt andra teoretiska perspektiv visar 
dock att det finns en problematik i de beskrivningar som görs då de kan verka
reproducerande och därmed motverka förändring. Jag menar därför att de teoretiska 
perspektiven med fördel kan samexistera, även om resultaten blir motsägelsefulla, då de 
utmanar varandra till nya förståelser.  

Det finns många anställda på biblioteken som inte fått komma till tals i min 
undersökning samtidigt som det i informanternas svar har förekommit hänvisningar till 
olika aktörer, exempelvis personal som inte deltagit aktivt, projektledning och IT-
personal. För att vidga förståelsen av kön/genusrelationer i förhållande till 
informationsteknikrelaterade projekt på folkbibliotek skulle vidare forskning kunna 
fokusera på fler aktörer. En annan infallsvinkel är att inkludera fler aspekter än 
kön/genus i en undersökning, exempelvis för att se hur ålder samverkar med kön/genus
i liknande projekt.



52

7 Sammanfattning

Uppsatsen behandlar kön/genusrelationer bland personal på folkbibliotek som har 
deltagit i arbete med projekt som kan kopplas till informationsteknik. Undersökningen 
har skett genom en kombination av en e-postenkät till och telefonintervjuer med totalt 
tolv personer ur personalen som har deltagit i arbetet med webbplatserna Mina 
bibliotek, tillhörande Umeåregionen, och Biblioteket.se, tillhörande Stockholms 
stadsbibliotek. Informanterna från Mina bibliotek har deltagit i en projektgrupp som 
medverkat i arbetet medan informanterna från Biblioteket.se har deltagit som redaktörer 
för webbplatsen, vilket innebär att ingen av informanterna arbetar på IT-avdelning eller 
motsvarande. E-postenkäten och telefonintervjuerna syftar till att ta del av personalens
upplevelser och erfarenheter i samband med arbetet. Projekten har valts som exempel på 
informationsteknikrelaterade projekt på grund av att det är aktuella projekt som har fått 
mycket uppmärksamhet och omtalas som det allra senaste för bibliotekswebbplatser. Att 
studera kön/genusrelationer i relation till liknande projekt är relevant med bakgrund i att 
informationsteknik är centralt i samhället i stort och även har en central plats på 
bibliotek samtidigt som forskning visar att teknik om och om igen (åter)skapas som 
manlig. Detta är problematiskt då män därmed i högre grad än kvinnor har möjlighet att 
delta i och påverka teknikens utveckling, innehåll och användning.

Uppsatsens frågeställning är:

– Hur kan man förstå personalens erfarenheter i samband med arbetet med 
webbplatserna Mina bibliotek och Biblioteket.se utifrån genusteoretiska perspektiv 
rörande teknik?

Litteratur och tidigare forskning på temat kön/genus, arbete och teknik som utgör 
grunden för valet av uppsatsens ämnesområde och teoretiska utgångspunkter
presenteras i uppsatsen under tre rubriker; Problematik, Förklaringsmodeller och 
Förändringsmöjligheter. Under Problematik presenteras forskning kring
könssegregering mellan och inom yrken, där bibliotekarieyrket är ett exempel på ett 
kvinnodominerat yrke. Studier visar även på segregering inom bibliotekarieyrket där 
bland annat tekniska arbetsuppgifter märks som maskulina och statusfyllda. Under 
Förklaringsmodeller presenteras några begrepp som ses som användbara för att 
diskutera kön/genusstrukturer och -processer som bidrar till arbetsdelning, mer specifikt 
könsmärkning, könsstämpling, könssymbolik, genussystem, genuskontrakt, 
genusordning, genusregim och genusifiering. Under Förändringsmöjligheter
presenteras forskning som försöker förändra genusrelationer genom att ifrågasätta 
teknik och omformulera och se alternativa bilder och förståelser av teknik. 

Den teoretiska utgångspunkten för att analysera personalens erfarenheter är två olika 
genusteoretiska perspektiv rörande teknik. I det första perspektivet inryms Yvonne 
Hirdmans teori rörande genussystemet, vilket betecknar hur mönster och 
regelbundenheter uppstår när processer, fenomen, föreställningar och förväntningar 
samspelar. Genussystemet har två principer. Arbetsdelningen mellan könen är ett 
grunduttryck för genussystemets ena princip, isärhållandet, som innebär att manligt och 
kvinnligt inte bör blandas. Den andra principen är hierarkin inom vilken män är normen 
och där kvinnor är underordnade. Även Hanna Westberg-Wohlgemuths teori rörande 
könsmärkning av yrken och arbetsuppgifter som feminina och maskulina, med 
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maskulina som mer statusfyllda, inryms i det första perspektivet. Hirdman och 
Westberg-Wohlgemuth visar på och dekonstruerar olika mönster i fråga om kön/genus, 
bland annat i förhållande till teknik, både på samhällsnivå och bland individer men visar 
inte i så stor utsträckning på möjligheter till förändring av dessa mönster. Detta 
perspektiv kombineras därför med genusteoretiska resonemang som förs av Christina 
Mörtberg och Pirjo Elovaara. Båda menar att det finns möjligheter till förändring i 
ifrågasättande och omformulering av förståelser av teknik, teknisk kompetens och 
tekniska experter. Elovaara studerar hur informationsteknik skapas genom dagliga 
aktiviteter av ofta osynliga aktörer. Hon föreslår en utvidgad förståelse av 
informationsteknik där både teknik och lokala översättningar och tillämpningar 
inkluderas för att på så sätt inkludera kvinnodominerade professioner som skapar 
informationsteknik i vardagens praktiker.

Empirin presenteras under fyra teman som har sin grund i de teoretiska 
utgångspunkterna och enkätfrågorna. Diskussionen disponeras även efter dessa teman
som är Arbetsuppgifter, Status, Delaktighet och kontroll samt Begrepp och definitioner. 
Studien visar på tendenser till isärhållande mellan kvinnor och män där fler män arbetar 
med arbetsuppgifter som definieras som tekniska och anses kräva traditionell teknisk 
kompetens. Inom Mina bibliotek genom att fler män arbetar med de tekniska 
lösningarna inom projektledning, IT-avdelning och på Teknikhuset, som tillhandahåller 
webbpubliceringsverktyget. Inom Biblioteket.se genom att fler män arbetar som 
biblioteksredaktörer och tekniska redaktörer, vilkas arbetsuppgifter betraktas som mer 
tekniska än innehållsredaktörernas uppgifter. Informanterna i båda projekten poängterar 
dock att de inte upplever några statusskillnader eller hierarkier som är problematiska
och att de har känt sig delaktiga i projekten. Det finns alltså en viss könsmärkning men 
man kan ifrågasätta att främst uppgifter traditionellt definierade som tekniska och 
utförda av män ger status då både informanterna och dokument som beskriver projekten 
erkänner betydelsen av bibliotekspersonalens kompetens och kunskap för projekten. Det 
är med tanke på vikten av bibliotekspersonalens deltagande även motiverat att utvidga 
förståelsen av vilka uppgifter inom projekten som ses som (informations)tekniska. Detta
för att erkänna att all personal som deltar i projekten skapar informationsteknik och att 
det inom bibliotek förekommer informationsteknikproducerande praktiker som utförs av 
annan personal än IT-personal. 
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Bilaga 1

Följebrev Mina bibliotek

Hej,

Jag kontaktade Dig i mars med en förfrågan om Du ville delta i en undersökning som 
ska användas i min magisteruppsats inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap 
vid högskolan i Borås. Jag återkommer nu med e-postenkäten som Du återfinner längre 
ned i detta e-postmeddelande. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kön/genusrelationer bland personal på 
folkbibliotek som deltagit i arbete med projekt som kan kopplas till informationsteknik, 
mer specifikt två webbplatser som kopplas till Web 2.0/Bibliotek 2.0. Jag är intresserad 
av Ditt deltagande i min undersökning på grund av att Du har deltagit i projektgruppen 
som arbetat med webbplatsen Mina bibliotek och jag vill ta del av Dina upplevelser och 
erfarenheter i samband med arbetet. 

Jag vill i min uppsats presentera projektet Mina bibliotek och arbetet med det. Det 
kommer att framgå att de som deltagit i min undersökning har varit en del av 
projektgruppen men jag kommer inte att uppge deltagarnas namn i uppsatsen. 

Svara gärna utförligt på frågorna. Du kan skriva Dina svar direkt i e-postmeddelandet 
och sedan skicka tillbaka det till mig, helst inom en vecka. Jag vill sedan så snart som 
möjligt följa upp Dina svar med en telefonintervju som jag beräknar kommer att ta cirka 
femton minuter. I slutet av enkäten ber jag Dig därför att ge förslag på dagar och tider 
som passar Dig under maj månad. Jag kommer att svara Dig via e-post för att bestämma 
tid för telefonuppföljning. 

Malmö [Datum borttaget] 2007

Med vänliga hälsningar
Elin Lundberg 
[e-postadress borttagen]
[hemtelefonnummer borttaget]
[mobiltelefonnummer borttaget]
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Bilaga 2

Följebrev Biblioteket.se

Hej,

Jag kontaktade Dig [tidpunkt borttagen] med en förfrågan om Du ville delta i en 
undersökning som ska användas i min magisteruppsats inom ämnet Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid högskolan i Borås. Jag återkommer nu med e-postenkäten 
som Du återfinner längre ned i detta e-postmeddelande. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kön/genusrelationer bland personal på 
folkbibliotek som deltagit i arbete med projekt som kan kopplas till informationsteknik, 
mer specifikt två webbplatser som kopplas till Web 2.0/Bibliotek 2.0. Jag är intresserad 
av Ditt deltagande i min undersökning på grund av att Du har deltagit i arbetet med 
webbplatsen Biblioteket.se och jag vill ta del av Dina upplevelser och erfarenheter i 
samband med arbetet. 

Jag vill i min uppsats presentera projektet Biblioteket.se och arbetet med det. Det 
kommer att framgå hur de som deltagit i min undersökning har varit en del av projektet 
men jag kommer inte att uppge deltagarnas namn i uppsatsen. 

Svara gärna utförligt på frågorna. Du kan skriva Dina svar direkt i e-postmeddelandet 
och sedan skicka tillbaka det till mig, helst inom en vecka. Jag vill sedan så snart som 
möjligt följa upp Dina svar med en telefonintervju som jag beräknar kommer att ta cirka 
femton minuter. I slutet av enkäten ber jag Dig därför att ge förslag på dagar och tider 
som passar Dig under maj månad. Jag kommer att svara Dig via e-post för att bestämma 
tid för telefonuppföljning. 

Malmö [Datum borttaget] 2007

Med vänliga hälsningar
Elin Lundberg 
[e-postadress borttagen]
[Hemtelefonnummer borttaget]
[Mobiltelefonnummer borttaget]
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Bilaga 3

e-postenkät

Kön:
Ålder:
Yrkestitel:

1. Hur blev du delaktig i arbetet med projektet Mina bibliotek/Biblioteket.se?

2. Vad har dina arbetsuppgifter varit i projektet? 

3. Kan dessa uppgifter kopplas till någon specifik kompetens som du har eller till dina 
andra arbetsuppgifter på biblioteket?

4. Känner du att du har haft den kontroll och det inflytande du velat ha över projektet 
och över din egen delaktighet i projektet? Utveckla gärna. 

5. Har du upplevt några skillnader i fråga om vilka uppgifter kvinnor och män utfört i 
projektet? Utveckla gärna.

6. Har du upplevt att det har funnits någon skillnad i status mellan olika uppgifter inom 
projektet? Utveckla gärna.

7. Kommer du att delta i det fortsatta arbetet med Mina bibliotek/Biblioteket.se? Om så,
hur? Om inte, varför?

8. Vilka begrepp anser du är centrala för att beskriva projektet Mina 
bibliotek/Biblioteket.se? 

9. Ser du informationsteknik som centralt i projektet? Hur definierar du i så fall 
informationsteknik?

10. Är det något du vill tillägga?

Vilka tider passar dig för uppföljning av enkäten via telefon under maj månad? På vilket 
telefonnummer kan jag nå dig?

Tack för din medverkan!


