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Abstract: A quantitative and qualitative study of all LIS Master theses 

applying a gender perspective on children-centred issues 
previously published at the Swedish School of Library and 
Information Studies. Two hypotheses were investigated:  
1) studies with explicit gender perspective express strongest 
urgency; 2) study results confirm predeclared assumptions. 
A content analysis of all theses, and closer thematic analysis 
of ten, form the main question: Is there a risk that the theses’ 
similarities in terms of urgency and confirmation create 
predictable conclusions? 
 
The theses’ motivations behind the choices of research 
problems are explored in the content analysis. Two 
categories of motivation can be identified: 1) personal;  
2) generally applicable. The strength of each motive was 
rated and the procedure duplicated to improve rating 
integrity. High data agreement was generally obtained. 
    The close thematic analysis of ten theses explores three 
given themes: 1) preconceived assumptions; 2) intended 
contribution of knowledge; 3) confirmation of initial 
assumptions. 
    Principally, the hypotheses were confirmed. The theses 
demonstrate high internal resemblance within both 
categories of explicit and implicit gender perspective. 
Notably, the explicitly gender-themed theses motivate their 
choice of research problems using firmly grounded 
arguments which are highly personal, expressing urgency. 
Predeclared assumptions are also often confirmed. The 
implicitly gender-themed theses express less urgency, often 
satisfied to claim the subject to be interesting and having 
undergone little previous research.  
 
In conclusion, the similarities in expression may increase the 
risk of the theses being disregarded due to perceived 
predictability 
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”Perhaps the most striking feature of the normal research problems we have just encountered is 
how little they aim to produce major novelties, conceptual or phenomenal. Sometimes … 
everything but the most esoteric detail of the result is known in advance, and the typical 
latitude of expectation is only somewhat wider”, Thomas S. Kuhn om forskningens benägenhet 
att avgränsa området för förväntade och accepterbara resultat, till något som alltid är ”small 
compared with the range that imagination can conceive”  (The Structure of Scientific 
Revolutions, [1962] 1996, s. 35). 
 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Jag började uppsatsarbetet med att bläddra i utgivningen av magisteruppsatser i 
Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) vid Bibliotekshögskolan i Borås (BHS), 
för inspiration och uppslag till ett eget ämne. Då fann jag att det på senare tid tycks ha 
skrivits ett flertal arbeten med genusperspektiv1 på främst litteratur och även 
biblioteksverksamhet, för barn och ungdomar. Jag fick uppfattningen att dessa arbeten 
ofta fokuserade på litteraturens eller bibliotekens inverkan på omvärlden – samhället – 
främst på individnivå. Även en del andra typer av studier tycks relativt vanliga på 
senare år, till exempel sådana med någon form av användarperspektiv. Det kan då vara 
med utgångspunkt i barn och ungdomar som läsar-/användargrupp.  
    Första intrycket är att det kan röra sig om en ”trend”. En majoritet av arbetena tycks 
ha skrivits mer eller mindre parallellt och under relativt kort tid. Jag antar att det därför 
kan finnas en viss grad av omedvetenhet om varandra uppsatserna emellan, och att 
författarna ser sina uppsatser som bidrag till ett undermåligt beforskat problemområde. 
Jag hade själv från början tänkt skriva en liknande uppsats. Men det i mina ögon redan 
rikliga befintliga beståndet, gjorde att jag istället blev intresserad av om och hur denna 
uppsatstrend skulle kunna ses som en helhet, och vad det skulle kunna innebära.  
 
Jag tror att denna typ av magisterarbeten ofta syftar till att vara biblioteksverksamheter 
till hjälp. Mitt antagande är att uppsatser som behandlar genusfrågor generellt har en 
hög nivå av angelägenhet från författarnas sida. Och just angelägenhet är ett centralt 
begrepp i denna uppsats; det avser uttryck för att en uppsats problemområde är 
problematiskt på riktigt och inte bara som akademisk övning, att det är viktigt att 
studera, och att uppsatsen ska vara ett bidrag till positiv förändring. 
 
En annan av mina förutfattade meningar är att dessa uppsatser utan att problematisera 
kring eller argumentera för det, utgår från att genusstrukturer existerar som något reellt, 
och att de resulterar i en patriarkal samhällsstruktur. Författarna uppvisar genom texten 
också ett starkt personligt engagemang. Det kan ta sig uttryck i att ämnet är ”med 
självklarhet” angeläget, i utgångspunkten att genus är socialt konstruerat, utan kritisk 
reflektion därom eller hänvisning till andra forskningsinriktningar. Jag har också en bild 
av att författarna anser sig göra något som ej gjorts tidigare – eller gjorts i 
oproportionerligt liten skala med tanke på angelägenheten. De lägger alltså redan i 
grunden till sitt magisterarbete in värderingar av både angelägenhet och unicitet. 
 

                                                 
1 Se avsnitt 1.7 Begreppsdefinitioner för ett kort resonemang kring genusbegreppet sådant det används i 
denna uppsats.  
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Jag är själv intresserad av just ämnet barnbibliotek och barnlitteratur som potentiella 
faktorer i en reproduktion av genusstrukturer. Eller kanske framförallt omvänt: barns 
och ungdomars påverkan av genusstrukturer, sådana de reproduceras av system och 
verksamheter. Det akademiska intresset för dessa frågor väcktes i och med kursen 
Teknikutveckling och användare: ur genusperspektiv vid Malmö högskola 2004. Det 
fördjupades ytterligare mot vårt ämne med kurserna Barn och medier och 
Informationssökning och kunskapssociologi vid Bibliotekshögskolan 2005. Därtill har 
jag ett allmänt stort intresse av genusaspekter på läsande/användande och 
identitetsskapande – inte minst i och med min sjuåriga dotter. Hon är en flitig 
biblioteksbesökare, lovande bokuggla och under konstant strukturell press från 
omvärlden att reproducera en flickidentitet. Men efter upptäckten att det alltså redan 
tycks ha skrivits ett antal goda uppsatser på området ville jag hellre analysera den 
samlade utgivningen som sådan, istället för att utöka den med ytterligare en text.  
 
Jag tycker mig också se ett positivt samband mellan åsiktsstyrka och akademisering – 
folk blir mer förbannade ju mer pålästa de blir i dessa frågor specifikt, och 
socialkonstruktivism och liknande generell teori allmänt. Så har åtminstone fallet varit 
för mig. För jag räknar mig själv definitivt till författarskaran som enligt min 
förutfattade mening har en hög nivå av angelägenhet med sitt magisterarbete; kalla det 
en viss ilska som jag nu med akademiska medel vill omsätta i ett eget bidrag till 
underlag för positiv förändring. Jag avskyr genusstrukturer, hur de genomsyrar allt, vad 
de gör med oss, och hur de flesta av oss – medvetet eller inte, villigt eller inte – 
dagligen springer dess ärenden och säkrar dess fortlevnad.  
 

1.2 Problemformulering  
 
Genusfrågors politiska laddning är svår att bortse från, även när genusbegreppet 
används som den vetenskapliga modell för att studera och förklara världen den är, 
liksom atomen, växthuseffekten, eller för all del könsbiologin3. I somligas mening ses 
nog genusfrågor som kontroversiella, av andra som det moderna samhällets kanske mest 
akuta problem, och av åter andra som huvudsakligen en åsiktstrend. Säkert är att åsikter 
lider det ingen brist på. Därför tror jag det kan finnas risker med en allt för enig och 
likriktad kunskapsbildning.  
    Om vi som är engagerade i dessa frågor med demontering av strukturell problematik 
som vårt ändamål, 

• allt för tydligt framstår som en homogen, i inbördes samförstånd nickande grupp,  
• om vi kategoriskt barockförklarar allt som inte är de förklaringsmodeller vi valt 

att tro på, 
• urskiljningslöst förkastar hela forskningsriktningar som inte är direkt förenliga 

med våra perspektiv –  
då tror jag risken är att vi framstår som akademiskt elitistiska. Vi tar oss då friheten att 
placera oss på piedestaler av insikt och medvetenhet, ovanför en genusstrukturellt 

                                                 
3 könsbiologi/könsbiologism: allmänt, populärt och i nedsättande syfte använt samlingsbegrepp för teorier 
och forskning kring kön, vilka grundas i biologiska förklaringsmodeller, ofta av evolutionsteoretisk 
inriktning; dvs ett deterministiskt, essentialistiskt perspektiv. Aktuellt exempel är Annica Dahlströms 
uppmärksammade och flitigt debaterade tes i boken ”Könet sitter i hjärnan”, en titel som förövrigt 
effektivt företräder bilden av könsbiologins käpphästar; se exempelvis debattartikel i DN av 
Chrapkowska, Kleberg, Melchior och Wold (2007), med replik av Annica Dahlström två dagar senare 
(Dahlström, 2007).   
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förtryckt och förtryckande menighet, de som bara är offer och förövare, de som inte 
prenumererar på universitetets ”..ur ett genusperspektiv”-kurser.  
  
Problemet är i så fall inte i de enskilda arbetena. Problemet är att om denna ”genre” är 
allt för tydligt avgränsad och paketerad i vissa givna och förutsägbara idéstrukturer, blir 
den också allt för lätt att avfärda. Det görs enkelt med resonemang av typen såklart en 
uppsats med genusperspektiv kommer fram till just det resultatet, det gör de ju alltid. 
Det drabbar alltså de enskilda uppsatsernas trovärdighet som unika, objektivt syftande, 
med akademisk integritet och konsistens genomarbetade kunskapsbidrag.  
 

1.3 Syfte 
 
Jag vill med denna uppsats undersöka Biblioteks- och informationsvetenskapliga 
magisteruppsatser med genusperspektiv på informationssystem och 
biblioteksverksamhet för barn och ungdomar. Genom att studera dessa uppsatser som 
samlad utgivning, vill jag belysa:  

• hur de med utgångspunkt i egna antaganden formulerar problemområde och 
avsett kunskapsbidrag;  

• hur studierna bekräftar dessa antaganden.  
 
Syftet med det är att klarlägga om och hur uppsatserna liknar varandra. Utifrån det avser 
jag diskutera om de riskerar att framstå som förutsägbara.    
 
I första hand är avsikten att säga något om de uppsatser jag studerar, betraktade som en 
samling av uppsatser. Därefter får det helt enkelt ge sig vad som kan vara rimligt att 
säga om uppsatser i delämnet överhuvudtaget.  
 
Denna studie ska förhoppningsvis kunna tjäna som underlag och inspiration för 
diskussioner av hur studier av barnverksamhet ur ett genusperspektiv ska utvecklas 
inom B&I, samt vara enskilda uppsatsförfattare inom ämnet till hjälp. 
 

1.4 Hypoteser 
 
Mina två arbetshypoteser, vilka uppsatsens frågeställningar sedan baseras på: 
 
H1: Uppsatser som är explicit genustematiska uttrycker en starkare angelägenhet4 än 
uppsatser som är implicit genustematiska - främst i form av personligt uttryckta 
utgångspunkter. 
 
H2: Studierna bekräftar de på förhand givna utgångspunkterna.    
 
  

                                                 
4 Se 1.7 Begreppsdefinitioner för en definition av hur ”angelägenhet” används i denna studie 
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1.5 Frågeställningar 
 
Med avseende på hypoteserna ovan är uppsatsens huvudfråga kan uppsatserna ses som 
alltför likartade och därigenom riskera bli betraktade som förutsägbara? För att 
besvara den utgår studien från ett antal delfrågor: 

a. Hur tar sig författarnas utgångspunkter uttryck i bakgrund och 
problemformulering? 

i. Kan värderande ståndpunkter och problematiserande perspektiv läsas in? 
Vilka? 

b. Hur motiveras studierna i fråga om avsett kunskapsbidrag? 
c. I vilken utsträckning bekräftar studierna författarnas utgångspunkter? 
d. Med avseende på föregående frågor – hur skiljer sig uppsatser med uttalat 

respektive outtalat genusperspektiv åt, om alls?  
 

1.6 Avgränsningar och begränsningar 
 
Ämnesmässiga: Ämnesunderlaget avgränsas till magisteruppsatserna och deras studier 
och användning av aktuell forskning. Jag gör ingen egen studie av 
barnbiblioteksverksamhet/barnlitteratur och genus, eller egen inläsning av forskning i 
ämnet. Denna studie har i sig inget genusperspektiv; men däremot en viss strävan efter 
könsneutralitet i att jag undviker att benämna författarna med namn, han/hon-pronomen 
och andra könsmarkörer.  
    Metodologiska: Det finns ett antal svenska lärosäten inom B&I-ämnet. De uppsatser 
som granskas närmare och ingår i denna studie, är dock uteslutande magisteruppsatser 
från Bibliotekshögskolan i Borås. Ett skäl till detta är praktiskt och beror på skillnader i 
lärosätenas utgivning – de katalogiserar sina uppsatser på varierande sätt och 
utgivningen har startat vid olika perioder. Det skulle medföra att en oproportionerligt 
stor del av uppsatsens metodologi skulle få avsättas till att göra ett enhetligt och 
konsistent material av de olika utgivningarna. Ett annat ligger i uppsatsens syfte och de 
hypoteser som prövas. De handlar om att visa om en utgivning riskerar te sig 
konformativ och förutsägbar, alltså hur den kan framstå, inte hur all samlad utgivning 
faktiskt ser ut. Därför menar jag att det för uppsatsens syfte fungerar att välja ut en lokal 
utgivning.  
    Tidsperiod: Jag har studerat uppsatser från perioden 1994-2006. Anledningen är att 
jag utgår från utgivningen av magisteruppsatser i ämnet vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
Sökning i bibliotekskatalogen (Voyager – bibliotekets katalog 2007) visar att 
publiceringen av magisteruppsatser kom igång 1995 (förutom 1 uppsats som gavs ut 
1994). Dessförinnan skrev studenterna rapporter. Dessa arbeten är av en annan typ än 
dagens magisteruppsatser och låter sig inte direkt jämföras med dessa. Därför väljer jag 
att inte inkludera dem i studien. Observera att det är skillnader i formatet som avses här, 
inte kvaliteten. Även om föreliggande uppsats publiceras 2008, gjordes datainsamlingen 
2006 och därför slutar den tidsmässiga avgränsningen under samma år.  
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1.7 Begreppsdefinitioner 
 
Termer, som de används för denna uppsats: 
   Angelägenhet: Med angelägenhet menas här om och hur en uppsats syftar till att 
behandla en vidare och mer reell problematik, än en rent ämneskonstruerad och 
ämnesintern sådan. Att en uppsats uttrycker angelägenhet innebär att dess 
inomakademiska motiv också rättfärdigas i ett världsligt. En annan aspekt av 
angelägenhet är att uppsatsen betonar att dess problemområde är viktigt att studera. En 
tredje aspekt kan vara att angelägenheten uttrycks som att studien ska bidra till positiva 
förändringar inom problemområdet. I vilket fall är angelägenheten alltid uttalad, genom 
att aspekter av angelägenhet sådana de presenterats ovan ska kunna utläsas i klartext. 
   Genusperspektiv/genustematik: För denna studie använder jag genusperspektiv, 
genustematik och liknande uttryck, som samlingsbegrepp för akademiska perspektiv 
och förklaringsmodeller för observation och analys av genusstrukturella 
problemområden; exempelvis könsidentitet, könsmaktsordning, heteronormativitet och 
könsroller. En anledning att använda ett så brett och öppet begrepp, är att nya termer 
och varianter på termer som dyker upp under läsningen av uppsatserna ska kunna 
inkluderas, så länge en tematisk relevans kan läsas in i dem.  
    Kollegier/kollegieindelning/kollegietillhörighet: Fram till och med den utbildning 
som startade ht 2006 har BHS program i B&I indelats i fyra kollegier:  

Kollegium 1: Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv, 
Kollegium 2: Kunskapsorganisation, 
Kollegium 3: Individers och gruppers interaktion med bibliotek och 

informationssystem, 
Kollegium 4: Organisationen och dess informationsresursers användning och 

utveckling. (Högskolan i Borås 2003; Högskolan i Borås 2007) 
Utgångspunkter: Avser här idéer, konstateranden, antaganden och åsikter som 

uttrycks som att uppsatsförfattaren från början har med sig in i uppsatsarbetet – 
alternativt resonerar sig fram till i uppsatsens inledande avsnitt. I vilket fall föregår de 
genomförandet av själva studien. Utgångspunkter är alltså det som uttrycks som givet 
inför studiens okända, i motsats till det som ges av studien. Utgångspunkter kan 
uttryckas i både egna ord och genom hänvisningar. I begreppet utgångspunkt läggs 
ingen värdering i om det som uttrycks är rimligt. Det spelar alltså ingen roll om en 
utgångspunkt läggs fram som en ren spekulation, eller om den kan styrkas med 
hänvisningar eller logisk argumentation. 
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2 Metavetenskap 
 
Denna studie kan kallas metavetenskaplig – en vetenskaplig studie av andra 
vetenskapliga studier. Den är inte en metastudie eller metaanalys av typen som syftar till 
att summera resultaten av andra studier, och analysera analyserna (Robson 2002, s. 368). 
I det här fallet är det studierna i sig som är föremål för intresse, inte nödvändigtvis deras 
resultat- och analysmässiga innehåll. Det är alltså snarare hur de säger något än vad de 
säger, som studeras. 
 
Avsnitt 2.1 behandlar normalvetenskap, utifrån Kuhns The Structure of Scientific 
Revolutions. Normalvetenskapbegreppet ska vara en utgångspunkt för att se på 
uppsatsernas uttryck och likheter. 
 
I avsnitt 2.2 introduceras ett antal studier som har gemensamma drag med denna, och 
som denna till viss del bygger på. De presenteras här för att ge en bild av den 
forskningstradition jag vill skriva in denna uppsats i. 
 

2.1 Kuhn och normalvetenskapen 
 
Thomas S. Kuhn är den mest kända moderna motståndaren till formalisternas normativa 
vetenskapliga hållning5. Det menar Sergio Sismondo, professor i filosofi och sociologi 
vid Queens University, i An Introduction to Science and Technology Studies6 (2004, s. 
12). Med The Structure of Scientific Revolutions från 1962 har Kuhn och hans 
vetenskapssyn blivit ett begrepp i sig – den Kuhnska revolutionen, The Kuhnian 
Revolution (Sismondo 2004, s. 12-19).  
    Vetenskapen historiskt är enligt Kuhn inte en enda utvecklingskedja av ackumulerade 
framsteg, ingen ”ever growing stockpile that constitutes scientific technique and 
knowledge” ([1962] 1995, s. 2). Ett sådant synsätt skulle innebära att nyare vetenskap 
både är mer vetenskaplig och bättre vetenskap än äldre vetenskap – att den både 
innehåller lärdomar av tidigare framgångar och misstag, och nya åstadkommanden. 
Enligt Kuhns vetenskapssyn sker istället de stora vetenskapliga förändringarna då 
paradigm ersätter varandra genom revolution. (Ibid., passim; Sismondo 2004, s. 12, 14) 
    Motivet för inblandningen av Kuhn i den här studien är dock ett tredje av hans 
begrepp och kärnan kring vilken paradigm och revolutioner verkar – normalvetenskap. 
När medlemmarna i ett vetenskapligt fält erkänner och tar till sig tidigare vetenskapliga 
åstadkommanden och låter dem tillhandahålla grunden för sin fortsatta verksamhet – då 
är normalvetenskapen den fortsatta verksamheten. Två viktiga förutsättningar dock för 
att så ska ske och dessa åstadkommanden överhuvudtaget etableras och vinna framgång, 
är att:  

1. åstadkommandena är tillräckligt nyskapande för att dra till sig anhängare från 
konkurrerande vetenskapliga aktiviteter; 

2. dessa åstadkommanden samtidigt lämnar tillräckligt många problem öppna och 
olösta, men med löfte om att de går att lösa. (Kuhn [1962] 1995, s. 10, 17f, 23f) 

 

                                                 
5 Idén om vetenskap som en ackumulativ, metoddriven, formell aktivitet med utgångspunkt i världen och 
fakta; logisk positivism och falsifikationism var två viktiga filosofiska ansatser (Sismondo 2004, s. 1-7). 
6 Boken är en historisk bakgrund till och introduktion av det vetenskapsteoretiska området science and 
technology studies. 
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När dessa kriterier är uppfyllda är det ett paradigm. Om paradigmet då lovar möjlighet 
till lösningar på givna typer av problem, är normalvetenskapen alltså realiserandet av 
det löftet. Normalvetenskap är vad merparten av alla forskare gör under merparten av 
sin karriär – artikulera och utveckla paradigmets befintliga problem, och söka 
överensstämmelse mellan världen och paradigmets förutsägelser. (Ibid., 23f) Här finns 
kopplingar till ämnet för denna studie. Mina hypoteser och frågor handlar om att se om 
uppsatserna inom ett givet problemområde tenderar att utgå från vissa givna antaganden, 
och om det de finner om världen också bekräftar dessa antaganden. Normalvetenskap 
och att göra normalvetenskap kan då vara en utgångspunkt för hur jag tolkar 
uppsatsernas uttryck – och likheterna dem emellan. 
    Ett framträdande drag hos normalvetenskaplig forskning i ett givet paradigm 
introducerades i uppsatsens inledningscitat – hur normalvetenskapen sällan eller aldrig 
åstadkommer verkliga nyheter. Det hänger ihop med att forskaren som arbetar med ett 
problem utifrån etablerade kunskaper och metoder inte förutsättningslöst bara ser sig 
omkring, mottaglig för vad som ges av världen; ”He knows what he wants to achieve, 
and he designs his instruments and directs his thoughts accordingly” (Ibid., s. 96). Detta 
knyter an till min hypotes om att studierna bekräftar de på förhand givna 
utgångspunkterna. Kuhn menar vidare att fenomen som inte låter sig passas in i 
paradigmets förutsägelser om världen ofta förbises helt. Forskare är dessutom normalt 
ändå inte benägna att utveckla nya teorier. Och ur normalvetenskapens perspektiv är 
dessa saker i sin ordning; för normalvetenskapen är det inte ett ändamål att omförhandla 
sin etablerade problemstruktur och få fram nya typer av fenomen. Eventuella oväntade 
nyheter och upptäckter, framkommer endast genom att forskarens förväntningar visar 
sig felaktiga. Då dessa förväntningar alltså direkt grundats i paradigmets normer, visar 
de felaktiga förväntningarna på anomalier i paradigmet större än forskaren själv. En 
upptäckt som på detta sätt går emot paradigmet inom vilken anomalin blottlades, kan 
mycket väl bli normerande i ett senare paradigm. (Ibid., s. 97) Förutsättningen är att 
dessa åstadkommanden uppfyller kriterierna för ett lägga grunden till normalvetenskap 
(vara nyskapande; ge löften om lösbara problem). Då kan en revolution ske och ett nytt 
paradigm bildas. Vi är tillbaka där normalvetenskapen introducerades ovan och så 
fortsätter det, i revolutioner. Enligt Kuhn är detta alltså hur vetenskapen utvecklas.  
    En central implikation av att betrakta vetenskapen som icke-ackumulativ och istället 
föränderlig genom revolutionära paradigmskiften, är att vetenskapen inte spårar 
sanningen. Istället skapas olika och åtskilda vetenskapliga synsätt, vilka alla kan 
innehålla sanning – men sanning endast för de som delar just det synsättet. Detta 
paradigmberoende i synen på fakta och sanning, sträcker sig även till själva 
observationerna – ”paradigms even shape observations. People working within different 
paradigms see things differently”. Omvänt kan det formuleras som att observation kan 
inte frikopplas från teori; observation är teoriberoende. (Sismondo 2004, s. 14, 16) 
Detta aktualiseras inte minst av det större ämne som denna uppsats berör – människans 
kön och genus. Om Kuhns teoriberoende observation inte hade relevans – hur skulle 
evolutionsbiologiska studier med utgångspunkt i människans naturgivna kön och 
queerfeministiska studier med utgångspunkt i människans konstruerade kön 
överhuvudtaget kunna samexistera, alla lika vetenskapliga, faktabaserade och 
sanningssägande för sina respektive paradigmmedlemmar? 
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2.2 Uppsatser och ämnesområde som studieobjekt 

2.2.1 Inom biblioteks- och informationsvetenskap 
 
I magisteruppsatsen Disciplinen vi delar (2007) gör Kristin Johannesson en 
innehållsanalys av magisteruppsatser utgivna vid Bibliotekshögskolan under 2005. 
Syftet är att kvantitativt undersöka vad som är möjligt att göra, faktiskt görs och är 
vanligt att göra – inom den mångfald av perspektiv B&I är. Och just perspektiv är något 
hon redan i inledningen framhåller som intressant, då de påverkar ”inte enbart hur man 
betraktar saker och ting, utan vad man överhuvudtaget ser för problem och ställer för 
frågor” (Ibid., s. 2). Det resonemanget berör direkt en av huvudidéerna bakom min 
studie: att en uppsats alltid kan läsas som en produkt av sin författares syften, i en 
kontext av dennes personliga och/eller allmängiltigt grundade motiv.  
    Ett av de mest intressanta greppen i Johannessons studie, är hur hon visar på samband 
mellan vilka epistemologiska diskurser och metodkategorier uppsatserna skriver in sig i, 
och vilket delämne (kollegium7) de tillhör. Exempelvis att kognitivism och kvalitativ 
metod är vanligast i uppsatser med ämnesinriktningen Individers och gruppers 
interaktion med bibliotek och informationssystem (som min uppsats tillhör). Jämför med 
exempelvis konstruktivism och textanalys som är vanligast i uppsatser med inriktningen 
Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv. (Ibid., s. 8, 71f) Vad jag vet 
kräver ingen av inriktningarna specifika epistemologiska och metodologiska 
avgränsningar. Istället kan det då röra sig om ett kulturellt fenomen, i termer av vanor 
och traditioner inom respektive inriktning, något jag tror många studenter både snabbt 
och frivilligt internaliserar. Och även omvänt, att de söker sig till den inriktning som 
bäst passar den forsknings- och kunskapsmässiga profil de vill identifiera sig med – 
även om valet av inriktning inte nödvändigtvis görs på sådana uttalade premisser, eller i 
de termer som nämns ovan (epistemologisk diskurs, metodkategori, kognitivism, 
kvalitativ metod, etc). Även detta knyter an till hur jag med min uppsats vill studera vad 
som ligger bakom ett ämnesval.      
    I Trender i ämnesval hos magisteruppsatser inom kunskapsorganisation 1995-2005 
(2007) gör Charlotta Gyllström även hon en innehållsanalys av magisteruppsatser vid 
BHS. Hon har i motsats till Johannesson (2006) avgränsat de studerade perspektiven till 
ett delämne inom B&I, kunskapsorganisation, och spridit urvalet över tid. Syftet är 
att ”ge en karakteristik” av delämnet på magisternivå genom att undersöka beståndet av 
ämnesområden, trender i ämnesval och hur dessa förändrats över perioden. (Gyllström 
2007, s. 5f) Resultaten visar hur olika ämnesområden som IT, evaluering av 
återvinningseffektivet, och queryexpansion varierat i popularitet över åren. 
Dominerande totalt sett har dock varit klassifikationssystem. (Ibid., s. 48) Betoningen på 
trender, och variation i popularitet över tid, är intressant här. En skillnad är dock att jag 
med min studie redan från grunden förutsätter ett trendförhållande i de uppsatser jag 
studerar; trenden uppsatser om barn och ungdom, ur ett genusperspektiv görs till en 
konstant. Inom den studerar jag sedan likheter och olikheter emellan de ingående 
texterna. Gyllströms studie liknar också min i det avseendet att ämnet är begränsat till 
ett delområde, och att spridningen istället sker över just tid. 
 

                                                 
7 Se introduktion av kollegiebegreppet i avsnitt 1.7 Begreppsdefinitioner. 
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2.2.2 Inom andra ämnesområden än B&i 
 
Kunskapandets villkor och gestalt: En studie av uppsatser i socionomutbildningen 
1977-97 av Peter Dellgran och Peter Höjer (1999a), på uppdrag av Centrum för 
utvärdering av socialt arbete (CUS), är en omfattande undersökning av sammanlagt 581 
uppsatser på C- och magisternivå. Studien är bred i såväl målsättning som syfte, urval 
och metod. Utöver de socionomvetenskapliga arbetena som alltså står i fokus, studeras 
även uppsatser i sociologi, pedagogik, social omsorg och psykologi. (Dellgran & Höjer 
1999a, s. 7) 
    Förutom att vara intressant genom att ha uppsatser som studieobjekt, är studien här 
användbar i hur den observerar och kategoriserar uppsatsförfattarnas motiv för 
ämnesval (ibid, s. 51-54). Den handlar även om hur ”könspecifika frågeställningar och 
genderaspekter uppmärksammats alltmer” (Ibid., s.60), observationer som självklart är 
relevanta för mitt ämne. 
 
Uppsatsstudien placeras i ett vidare sammanhang med Dellgran och Höjers påföljande 
avhandling Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete 
(2000). Den utgörs av fem artiklar, den ovan introducerade rapporten, samt en kappa. 
En mycket intressant och läsvärd avhandling, både som text och till själva innehållet, 
författarnas studie.   
    Redan med inledningsavsnittets första mening, sätter de underfundigt fingret på 
avhandlingens metavetenskapliga karaktär: ”ämnet för denna avhandling är ett ämne 
som söker sitt ämne” (Dellgran & Höjer 2000, s. 17). De betraktar etableringen av 
socialt arbete som forsknings- och ämnesområde som ett större vetenskapligt projekt, 
vilket deras eget vetenskapliga, mindre projekt studerar. Ämnet för deras avhandling är 
inte socialt arbete och sociala samhällsproblem i sig – de formulerar sin ambition 
som ”istället att beskriva hur dessa storheter framträder i … akademiska texter” (Ibid., s. 
17) På samma sätt är ämnet för min uppsats inte genusaspekter på verksamhet och 
informationssystem för barn och ungdom, utan magisteruppsatsers uttryck för hur dess 
författare tar sig an ämnet. Dellgran och Höjer läser texterna som vittnesmål av vad dess 
författare ser och hur de resonerar (Ibid., s. 17) – liksom jag i mitt material letar efter 
uttryck för författarnas resonemang. Det är texten som säger något, texten som vittnar.        
 
Det första av avhandlingens tre rangordnade huvudsyften och frågeställningar, är att 
beskriva vad ämnet fått för karaktär och inriktning sedan det instiftades. En av 
de ”kognitiva, kunskapsmässiga strukturer” (Ibid., s. 23) som fokuseras i den 
beskrivningen, handlar om motivering och val av ”ämnen och frågeställningar och den 
bild av kunskapsobjektet och ämnets ontologi som därmed förmedlas” (Ibid., s. 23). 
    Det andra huvudsyftet är att ta reda på varför det ser ut som det gör – vilka processer 
och förhållanden som ligger bakom (Ibid., s. 25). 
    Det tredje huvudsyftet är att diskutera konsekvenserna – vad det innebär att det ser ut 
som det gör – ”för den fortsatta kunskapsbildningen och för relationerna mellan 
akademin och praktiken” (Ibid., s. 25) 
    Bortsett omfång och akademisk nivå, korresponderar första och tredje syftet med 
avsikterna med min studie – att utifrån texterna beskriva typiska yttringar och 
konsekvenserna av dessa. 
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Paper nr III – När studenten själv får välja: Om uppsatser i socionomutbildningen och 
dess roll för professionaliseringen av det sociala arbetet (Dellgran & Höjer 1999b)8 – 
handlar om med vilka kunskapsintressen socionomstudenter skriver sina C- och 
magisteruppsatser. En av de två huvudfrågorna i min delstudie handlar också om just 
vilka faktorer som påverkar uppsatsförfattarna – hur de motiverar sina ämnesval. 
Dellgran och Höjer delar in motiven i fyra kategorier:  

• frågor som väckts under praktiken,  
• frågor som väckts under den teoretiska utbildningen,  
• det privata projektet,  
• frågor som formulerats utifrån tidsanda och aktuella samhällsförhållanden 

(1999b, s. 35f).  
Den första kategorin, som berör kopplingen till praktik, kan tyckas irrelevant för min 
studie eftersom BHS B&I-utbildning saknar inslag av praktikmoment som den sett ut 
under den studerade perioden. Men Dellgran och Höjers praktikbegrepp avser inte 
enbart schemalagd praktik inom utbildningen, utan även frågor som uppkommit ”i 
samband med andra tidigare erfarenheter av socialt arbete” (Ibid., s. 35). Därför är den 
kategoriseringen intressant också för mina syften.  
    I övrigt talar kategoribenämningarna i stort för sig själva. Om det privata projektet 
kan nämnas att det handlar om privata och personliga motiv och bevekelsegrunder. Som 
exempel nämns en Lundauppsats från 1977 om hur parrelationer kan utvecklas. Den 
hade sin grund i att ”en av skribenterna hade en pågående kris i sitt äktenskap” (Ibid., s. 
36). Dessa kategorier – och framförallt metodgreppet att kategorisera motiv till 
ämnesval – har i mycket legat till grund för hur jag arbetar med kategoriseringar i min 
metod för innehållsanalys.  De fungerar även som faktorer att beakta vid den kvalitativa 
närläsningen av uppsatstexter. Jag väljer dock en något annorlunda vinkel – där 
Dellgran och Höjer letar efter ursprunget i motiven (praktiken, personliga syften, 
utbildningen, samtiden), söker jag istället motivens förankring och rättfärdigande 
(personligt ställningstagande kontra refererad extern argumentation).  
    Intressant är att de tar upp även ett femte möjligt motiv och som i princip saknas i de 
studerade uppsatserna – att ta utgångspunkt ämnets aktuella forsknings- och 
kunskapsområde. Ett motiv som tvärtom i princip är ett krav på högre nivåer av 
avhandlingar och forskningsprojekt. (Ibid., s. 36f) Jag gissar att det mycket möjligt kan 
se likadant ut i fallet med BHS B&I-uppsatser.     
 
  

                                                 
8 Jag hade en hel del huvudbry med hur jag skulle referera till detta paper. Förvisso ingår det bevisligen i 
avhandlingen (Dellgran & Höjer 2000) och borde således kunna refereras till via denna som huvudingång. 
Men, papertexten är i avhandlingen infogad som faksimil, synbarligen fotostatkopierad ur Socionomen-
tidskriften, dvs med sidnumreringen ur denna bibehållen. Därför fick jag i källförteckningen skriva in den 
som en egen post, där dessa förhållanden framgår, för att möjliggöra referenser in i papertexten.  
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3 Metod 
3.1 Studien: utformning och analysverktyg 
 
Studien syftar till att beskriva en samling magisteruppsatser i B&I och består av två 
huvudsteg:  

1. en kombinerat kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av hela urvalet,  
2. en kvalitativ närläsning av valda texter.  

Allra först görs dock en indelning, kategorisering, av urvalet i två tematiska kategorier. 
 

3.1.1 Kategorisering av materialet; explicit och implicit 
genustematiska uppsatstexter 

 
De studerade uppsatserna delas in i två kategorier med avseende på om de har ett uttalat 
genusperspektiv eller inte. Det möjliggör att i resultat och analys särskilja och jämföra 
dessa. På så vis kan påståendet i hypotes 1 att angelägenhet uttrycks tydligast och 
starkast hos uppsatser som är uttalat genustematiska prövas. Frågeställning d, hur 
skiljer sig uppsatser med uttalat respektive outtalat genusperspektiv åt, om alls? kan 
besvaras. 
 
Främst handlar denna studie alltså om B&I-magisteruppsatser som med ett uttalat 
genusperspektiv studerar informationssystem eller biblioteksverksamhet för barn och 
ungdomar. Dock kan uppsatser som saknar uttalat genusperspektiv ändå vara intressanta 
för studien. Exempelvis 2001:339 som handlar om muntligt berättande på sagostunder. 
På flera ställen tas exempel upp på hur sagoberättare förhåller sig till kön, genom att 
ibland exempelvis byta kön på karaktärerna i en saga. Studien tar även upp en del om 
skillnader i pojkars respektive flickors preferenser och beteenden. Det finns alltså inslag 
av en problematiserande könsaspekt. Studien har dock inget explicit teoretiskt 
genusperspektiv som utgångspunkt. Mitt antagande är att en sådan uppsats ändå kan 
bidra till samma samlade erfarenhet som läsning av uppsatser med genusperspektiv gör. 
Texter som exempelvis tar upp och problematiserar kring könsaspekter, utan att för dens 
skull ha en genusteoretisk utgångspunkt, kan ändå betraktas som genustematiskt 
relevanta.   
 
Uppsatser med ett uttalat genusperspektiv hamnar i kategorin explicit genustematisk; 
texterna anlägger ett genusteoretiskt perspektiv, använder feministisk teori eller utgår 
från någon annan tematiskt likvärdig inriktning.  
    Uppsatser som är genustematiskt relevanta utan att ha ett uttalat genusperspektiv 
hamnar i kategorin implicit genustematiska; exempelvis studier där ett kön fokuseras, 
könen särskiljs, eller frågor såsom könsroller och kön allmänt diskuteras. Ett krav är 
dock att könsaspekten inte enbart får ligga i studieobjektet. Att exempelvis 
informanterna avgränsas till killar räcker inte enbart för att göra studien implicit 
genustematisk. Det måste dessutom finnas angivna skäl till en sådan särskiljning, så att 
könsaspekten lyfts till en problematiserande nivå. Alternativt måste implikationerna av 
en sådan särskiljning ges en framträdande roll i vad studien kommer fram till.   
 
                                                 
9 Referenser av formen (årtal:serienummer) hänvisar till uppsats som ingår i studiens urval. Läs mer om 
empiriska källor och notsystemet i 3.4.4 Redovisning av och referenser till urvalet. 
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Jag har inkluderat texter, exempelvis 2002:89, där könsaspekten dyker upp först i syfte 
och frågeställningar, alltså i ingen eller ringa grad i bakgrundsbeskrivningen. 
Huvudsaken är att texterna uppfyller kravet på att ha ett uttalat könsperspektiv som kan 
härledas till motiveringen till ämnesval. 
    En särskilt knepig typ av texter, är de som inte överhuvudtaget inkluderar 
könsaspekter i inlednings-/bakgrundsavsnitt, men där dessa aspekter istället exempelvis 
dyker upp i materialet eller litteraturen – uppsatser där könsaspekten inte från start drivs 
av författaren utan alltså ges av materialet, eller på annat sätt uppkommer10. Jag har valt 
att inkludera texter som ändå betonar en relevans av könsaspekter och dylikt i 
exempelvis sammanfattning och/eller diskussion. Mitt argument för detta är att även om 
det är möjligt att läsa en uppsats som en kronologisk text och diskutera vad som var 
avsiktligt från början och inte, är ändå uppsatsen som färdig text inte att betrakta som 
kronologisk. En uppsats är, från början till slut, olika aspekter av den föreliggande 
studien. Som uppsatsförfattare står jag för alla delar i min text som delar av 
uppsatsprodukten. Formulerat omvänt, ur den här studiens perspektiv: en uppsatstext 
ska kunna läsas i sin helhet, som avsiktlig och slutgiltig. Delar av uppsatsen som 
författaren inte står för, räknar jag med som läsare att författaren redan redigerat bort. 
En uppsats är inte en oauktoriserad biografi eller en dagbok. Allt som problematiseras i 
uppsatsen, oavsett var, är alltså en del av författarens avsikt med uppsatsen – oavsett om 
denna avsikt faktiskt fanns med i uppsatsskrivandets kronologiska startskede eller inte. 
    Det är intressant att ordet ”genus” inte förekommer alls i uppsatser som inte heller har 
ett genusperspektiv som direkt framgår av tematiskt tongivande uppsatselement såsom 
titel, abstrakt eller syfte. Positivt formulerat förekommer alltså genusbegreppet – med 
ett undantag11 – endast i uppsatser som också har ett konsekvent genustema. Detta läser 
jag som att det är ovanligt med uppsatser som har inslag av genusaspekter och skulle 
låta sig placeras längs med en glidande skala över grad av genusteoretisk ansats. Det är 
alltså istället en markant indelning i uppsatser som har ett genomgående 
genusperspektiv, respektive uppsatser som helt saknar inslag av genusperspektiv. 
Däremot förekomst och användning av könsaspekter är mer varierande till sin grad - 
exempelvis indelning i pojkar och flickor, ibland med särskilt fokus på den ena eller 
andra kategorin. För indelning av det empiriska materialet i explicit och implicit 
genustematiska uppsatskategorier, innebär det att texter i den explicita kategorin är 
genomgående tydliga och konsekventa i sitt fokus på kategorins kriterier – 
genusaspekter på litteratur och biblioteksverksamhet för barn och ungdomar. Det har 
varit enkelt att bedöma vilka texter som tillhör kategorin – det finns en hög grad 
av ”antingen är det en explicit genustematisk uppsatstext eller inte”. I princip en binär 
variabel alltså. Texter tillhörande den implicit genustematiska kategorin har däremot 
visat sig kräva en högre grad av individuell bedömning. De är betydligt mer varierande i 
till vilken grad de kan läsas som relevanta ur ett genustematiskt perspektiv.  
 
Jag valde slutligen att inte inkludera de texter som  

• inte behandlar könsaspekter i syfte, frågeställningar eller sammanfattning, och  
• som i texten inte problematiserar och/eller analyserar könsaspekter,  

utan endast konstaterar exempelvis skillnader mellan pojkar och flickor. Föremålet för 
denna studie är uppsatser med ett formulerat intresse för genus- och/eller könsaspekter. 
Detta är alltså ultimat avgörande för var gränsen ska dras mellan texter som kvalificerar 
som implicit genustematiska, och de som inte ingår alls i studien.  

                                                 
10 Se exempelvis uppsats 2000:8. 
11 I 2006:88s tidigare forskning-kapitel finns ett avsnitt om genus och ungdomar. 
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Ett exempel på en uppsats som inte är tillräckligt problematiserande är Högläsningens 
betydelse för barnens språkutveckling (Bergstrand & Gustafsson 2001). De refererar 
visserligen tidigare forskning som både tar upp: 

• könsskillnader – ”Man fortsätter också enligt Wåhlin och Asplund Carlssons 
undersökning att läsa för flickor längre än för pojkar” (Ibid., s. 31), och 

• genusproblematisering – ”Trelease tar även upp att det är viktigt att papporna 
läser för barnen, annars får barnen en bild av att det bara är kvinnor som läser, 
eftersom så många av de som läser är kvinnor t ex mammor, dagispersonal och 
lärare. Pojkarna får då för sig att det är kvinnligt att läsa.” (Ibid., s. 36). 

 
Men det finns ingen synbar ambition att sådana aspekter skulle vara centrala eller ens 
relevanta för Bergstrand och Gustafssons studie – de nämns varken i titel, abstract, 
nyckelord, problem, syfte, frågeställningar eller sammanfattning. På sidan 2 konstaterar 
de förvisso att ”Barnlitteraturen är inte köns-, ålders- eller kulturellt neutral” (Ibid.), 
men det problematiseras eller nämns inte vidare. 
    Jämför med exempelvis 2001:47, där sådana könsurskiljande och –problematiserande 
aspekter lyfts upp till att bli en del av uppsatsens föranledning och tema. 
Uppsatsförfattarna menar i sin inledning bland annat att det skrivs och pratas mest om 
pojkars läsande och icke-läsande, och desto mindre om flickors. De anser även att när 
annars både flickors och pojkars läsning undersöks, så är det svårare att urskilja 
individerna, eftersom ”det mest är de könsstereotypa rollerna som framträder” (2001:47, 
s. 5). Att uppsatsen uttalat är könssärskiljande och att det finns en motivering till varför 
det är intressant, gör att uppsatsen kan räknas som en implicit genustematisk text.   
 
Vid översiktlig granskning av underlaget har jag även inkluderat texter som har ett 
uttalat genusperspektiv, men inte ett barn-/ungdomsperspektiv. Dessa uppsatser faller 
utanför ramarna för vad som ska analyseras. Men de redovisas ändå till antalet, för att 
illustrera den totala produktionen av genustematiska uppsatser. Detta är intressant, 
eftersom dessa ändå kan antas bidra till – och vara påverkade av – en eventuell kultur av 
genusperspektiv inom B&I. 
 
En sådan kategorisering baserad på den egna och i någon grad ofrånkomligen subjektiva 
granskningen av texter, måste problematiseras. Hur kan den reproduceras, med samma 
resultat, av någon annan? Mitt enda svar på den frågan är att redovisa arbetet – så långt 
det låter sig göras. Processen för urval och kategorisering av texterna kan då 
sammanfattas i den övergripande principen: av de BHS-magisteruppsatser som 
behandlar B&I-frågor kring barn och ungdomar, ska alla som problematiserar kring 
kön och/eller genus ingå. Dessa i sin tur kategoriseras som explicit genustematiska om 
de tydligt och konsekvent driver ett genusperspektiv. Övriga kategoriseras som implicit 
genustematiska. 
    En naturlig följdfråga blir här: hur långt ska jag då gå i att läsa in problematiserande 
perspektiv kring kön och genus i en text? Var dra gränsen mellan vilka texter som ska 
ingå i studien och inte? Min maxim här har varit, att om en text kräver min medvetna 
lusläsande ansträngning i att leta efter tecken, ur vilka jag kan tolka in det ena eller 
andra perspektivet, då håller inte texten för att kvala in i urvalet. Det ska inte krävas 
exempelvis en ”feministisk läsning” för att genusperspektivet ska framträda. 
Överhuvudtaget inga särskilda förkunskaper utöver grundläggande läsförmåga av B&I-
text.  
    Uppsatser som inkluderas i studien bedriver ett uttalat problematiserande i ämnet, 
vare sig läsaren vill eller inte.   
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3.1.2 Innehållsanalys; kombinerat kvantitativ och kvalitativ 
delstudie 

 
Samtliga B&i-magisteruppsatser på Bibliotekshögskolan i Borås, med inriktningen 
genusperspektiv på litteratur och biblioteksverksamhet för barn och ungdomar, studeras 
här. Detta är det större urval uppsatser, inom vilket urvalet för den påföljande 
kvalitativa studien kommer att göras.  
 
Alla uppsatser tillhörande explicit respektive implicit genustematisk kategori undergår 
en kombinerat kvalitativ och kvantitativ textanalys i form av en innehållsanalys. I 
enighet med Göran Bergströms och Kristina Boréus definition av innehållsanalys, är 
syftet att systematiskt beskriva en större mängd innehåll som samlat material, och finna 
mönster i detta (2000, s. 45f).  
    Innehållsanalysen i det här fallet utgår ifrån ett antal aspekter av texterna. Dessa 
aspekter konstrueras utifrån studiens teser och frågeställningar. Ett huvudkriterium för 
aspekterna är att de ska kunna läsas som tillräckligt tydliga och avgränsade för att låta 
sig kvantifieras – betraktas som variabler, om man vill. Förekomsten av och innehållet i 
dessa variabler identifieras genom läsning av uppsatserna och bedömning per text om 
och hur uttryck ges för respektive variabel. I denna bedömning ligger 
innehållsanalysens renodlat kvalitativa moment.   
 
Studiens kombinerat kvalitativa och kvantitativa moment ligger i att de två aspekter 
som handlar om motiv – personliga och allmängiltiga – ges en relativ gradering 0-2. 
Denna gradering skulle lika gärna kunnat redovisas på annat sätt än med siffrorna 0, 1, 2. 
De är främst att betrakta som etiketter, inte värden, och skulle kunnat heta exempelvis 
saknas, påverkar, dominerar; ingen, svag, stark; a, b, c; liten, medium, stor, eller dyl. 
Huvudpoängen är att de representerar en hierarki där de tre graderingarna i ordning 
representerar en stigande styrka. Skillnaden dem emellan är helt och hållet relativ; 
konstateranden av typen att differensen mellan graderingar om 1 respektive 2 är samma 
som differensen mellan graderingar om 0 respektive 1, dvs 1, är meningslösa. Det är 
ohållbart att hävda relevans ens i påståendet att differensen skulle vara densamma vid 
olika instanser av samma graderingsskillnad; exempelvis ett uppsatspar som graderats 0 
respektive 2, jämfört med ett annat uppsatspar graderat 0 respektive 2 – att differensen i 
båda fallen skulle vara 2. Det enda meningsfulla som låter sig konstateras, är att här är 
två fall av jämförelser av uppsatser, där motivet i en uppsats är avsevärt starkare än i 
den andra, och att dessa två jämförelser renderat samma gradering.         
 

3.1.2.1 Kodningsenheter 
 
Två variabler, eller kodningsenheter (Bergström & Boréus 2000, s. 50f), ska identifieras 
och kvantifieras i texterna. De handlar om hur problemvalet motiveras i 
bakgrundsbeskrivningen och graderas på en skala 0-2: 
 
Uttryck för personliga bakgrundsmotiv. Med ”personliga motiv” menas uttryck av 
typen: 

• utgångspunkt i författarens egna upplevelser, exempelvis den egna läsningen 
under uppväxten; 

• författarens uppfattning av samtid, samhälle, kultur, människor, politik, osv – 
omvärlden helt enkelt. Uppfattningen uttrycks inte via referens till en annan 
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källa, utan i författarens egna ord. Detta exemplifieras tacksamt i 2002:6: ”Min 
uppfattning är att det under 1960- och 70-talen pågick en stormande 
samhällsdebatt för kvinnors frigörelse medan det under åttiotalet rådde stiltje” 
(s. 3);  

• åsikter och andra personliga ställningstaganden; 
• den egna bildningen och insikter som kommit av denna, exempelvis genom 

tidigare kurser. 
 
Exempelvis i uppsats 2004:47 framgår sådana motiv tydligt i hur författaren förankrar 
problemområdet i egna erfarenheter. Uttryckligen görs detta med formuleringar 
som ”Jag föreställer mig därför, med mig själv som exempel, att läsning av 
skönlitteratur bidrar till att skapa vår identitet och självkänsla.” (2004:47, s. 5) 
 
Det kan naturligtvis vara extremt svårbedömt var gränsen mellan ”uppfattningar av 
omvärlden”, ”åsikter” osv går, och det finns det heller ingen anledning att försöka göra 
då uttryckstyperna inte särskiljs i studien. De är redovisade separat ovan endast för att 
försöka ge en heltäckande bild av vilka uttryck jag söker.  
      
För varje uppsats bedömer jag om och i vilken grad sådana uttryck förekommer. En 
gradering 0-2 sätts, enligt värdeskalan:  

0 betecknar att sådant uttryck saknas, alternativt är så svagt att det inte tycks ha 
någon direkt inverkan på ämnesvalet;  

1 betecknar att sådana motivuttryck finns i tillräcklig grad för att kunna ses som 
påverkat problemställningen – författaren tycker ämnet är intressant av olika 
skäl;  

2 som föregående samt att uttrycket är starkt. Det utgör huvudsaklig grund för 
problemval. Med ”starkt” menas här att motiven är av typen författarens åsikter 
om rätt/fel/bra/dåligt, om hur något ska/inte ska vara, författarens 
farhågor/förhoppningar, etc; i varje fall ställs påståenden och frågor tillräckligt 
angelägna för att i sig motivera en studie. Motiveringen ska alltså innehålla en 
nivå av angelägenhet och ställningstagande, utöver att ämnet är intressant att 
studera. Författaren driver en konsekvent argumentationskedja som utlöper i att 
frågan/problematiken behöver studeras.  

 
Uttryck för allmängiltiga bakgrundsmotiv. Med allmängiltiga bakgrundsmotiv 
menas exempelvis uttryck av typen hänvisning till innehållet i yttre källor 
(legitima ”källor” i bemärkelsen användbara i akademiska sammanhang). Här hamnar 
exempelvis hänvisning till själva innehållet i en akademisk kurs. Detta ska ses i motsats 
till redogörelser för vad kursen inneburit för författarens insikter och intresse, vilket 
istället hamnar under personliga bakgrundsmotiv; 
 
Ett exempel på sådana uttryck är uppsats 2006:44 där motivet grundas i bland annat 
regeringens deklaration av 2006 som mångkulturåret, och studier om barnkultur 
(2006:44, s. 1-2). 
 
Även för detta tema värderas uttrycket efter en skala 0-2:   

0 sådant uttryck saknas, alternativt är så svagt eller kuriosaartat att det inte har 
signifikant inverkan på ämnesvalet;  

1 sådana motivuttryck finns i tillräcklig grad för att kunna ses som att ha påverkat 
problemställningen. Författaren motiverar med svepande hänvisning till 
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forskning eller världsliga fenomen – med eller utan litteraturstöd – att 
problemområdet är intressant att studera. Även mer omfattande och grundliga 
hänvisningar faller under denna kategori när de syftar mer till att teckna en 
allmän ämnesmässig bakgrund, än driva problemformuleringen;  

2 uttrycket är starkt och utgör direkt grund för problemval. Författaren 
argumenterar med stöd i tidigare studier för att ämnesområdet rymmer 
problematik som är angelägen att studera för att i förlängningen komma till rätta 
med. Hänvisningarna till yttre källor utgör en konsistent argumentation som 
utlöper i att frågan/problematiken behöver studeras.   

 
För båda skalorna ovan är det inte kvantiteten i första hand som utgör grunden för 
gradering. En introduktion till en studie kan innehålla flertalet referenser till tidigare 
forskning och egna erfarenheter, men så länge detta inte syftar till mer än att visa att 
ämnet är intressant, är det ett motivuttryck av grad 1. Samtidigt kan en kort introduktion 
med ett fåtal referenser eller åsiktsuttryck ändå vara ett motiv av grad 2 genom 
påvisandet av hög angelägenhet.  
 
Graderingsprocessen är subjektiv och kvalitativ. Därför ligger värdet i första hand i 
möjligheten att jämföra uppsatserna och se vilka som är mer eller mindre starka i olika 
typer av motiv. Mellan graderingarna 0,1 och 2, finns ingen absolut, kvantitativ skillnad 
– skillnaden är kvalitativ och relativ. Graderingen är alltså en meningslös egenskap hos 
den enskilda uppsatsen betraktad för sig; den säger istället något om uppsatsen i ett 
sammanhang av uppsatser.               
 
Vid granskningen av uppsatsförfattarnas resonemang görs ingen bedömning av 
validiteten. Huruvida ett argument för en sak verkligen är ett rimligt och relevant 
argument för den saken, värderas alltså inte.  
 
Graderingarna ovan och kriterierna för dem har reviderats under läsandet av 
uppsatstexterna. Ambitionen är att skalan ska utgå från mitt specifika material för att på 
ett så meningsfullt sätt som möjligt kunna betrakta det ur ett relevant kvantativt 
perspektiv. Avsikten är inte att hitta ett material som passar en given kvantitativ metod. 
    Självklart låter sig inte alla texter enkelt placeras mitt i en av tre graderingskategorier, 
utan ett visst gnissel i kanterna. I instanser av tveksamheter och gränsfall, utgår jag från 
regeln att avrunda neråt – en svag etta är en etta, och en stark etta på gränsen till tvåa är 
en etta.  
    I graderingen överlag och särskilt i mer svårplacerade fall läser jag 
texten ”baklänges”, från frågeställningar och syfte till bakgrund. Utifrån uppsatsens 
huvudfråga letar jag efter direkta eller indirekta påståenden om denna i bakgrunden. 
Exempelvis uppsats 2006:2 uttrycker tydliga åsikter om både försummandet av 
skönlitteraturen inom b&i, och vikten av ett genusperspektiv. Så vid en första anblick är 
det personliga motivet starkt. Men när jag utgår från uppsatsens huvudfråga, ”Hur har 
flickors sexualitet gestaltats i svenska ungdomsböcker utgivna under perioden från och 
med 1970 till och med 1975 samt från och med 2000 till och med 2005?” – kan jag då 
läsa bakgrunden som ett svar på frågan påstår författaren att det är viktigt att studera 
hur flickors sexualitet gestaltats i svenska ungdomsböcker under perioden? Om ja, så 
kan uppsatsens personliga motiv graderas 2, dvs starkt. Om nej, går jag istället vidare 
och försöker läsa bakgrunden som ett svar på frågan visar författaren att det är 
intressant att studera hur flickors sexualitet gestaltats i svenska ungdomsböcker under 
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perioden? Om ja graderas den 1. Om nej 0. I det här fallet håller ändå motiveringen för 
stark, dvs 2.  
  
Den ena typen av motiv utesluter inte den andra – jag tvärtom antar att i de flesta fall 
kan uttryck för både personliga och allmängiltiga motiv läsas in. Alla kombinationer av 
graderingar kan förekomma. Jämförelsen görs för att bedöma om någon av dem har ett 
starkare inflytande över bakgrundsmotivet. Då framgår alltså per uppsats om det 
personliga eller allmängiltiga motivet haft störst inflytande över bakgrunden, eller om 
inflytandet är lika starkt av båda.  
 
Angående kravet på konsistent argumentationskedja: det kan finnas fall där en instans 
av ett argument – ingen kedja alltså – i sig ändå är tillräcklig för en gradering 2 av 
motivstyrka. Exempelvis uppsats 2005:7 där författaren som enda externa stöd för sitt 
val av problemområde, väljer att referera till Witt-Brattströms Ur könets mörker. Först 
var jag inne på att detta per definition inte kunde rendera ett allmängiltigt 
bakgrundsmotiv av grad 2, eftersom det baseras på endast en referens – trots att det 
refererade argumentet i sig var starkt. Men eftersom jag inte kunnat göra den 
urskiljningen för personligt grundade argument – det faller på sin orimlighet att försöka 
urskilja antalet unika egna idéer en författare refererar till – utan istället bedömt 
huruvida argumentet/argumenten är så omfattande att de ligger till grund för 
problemdefinitionen i sin helhet, blev det rimligt att göra detsamma vid gradering av 
allmängiltiga bakgrundsmotiv. Och i det nämnda fallet, var just Witt-Brattströms 
refererade argumentation i sig tillräckligt täckande för att ses som en komplett 
motivering till valt problemområde, dvs motsvarande en kedja av refererade argument 
som skulle kommit fram till samma sak, dvs värt en gradering 2. 
 
Konceptet att observera och kvantifiera typer av motiv, kommer från Dellgran och 
Höjers studie där uppsatsförfattares motiv för ämnesval indelas i fyra kategorier (1999, 
s. 51-54). Det är dock bara själva greppet att göra på det viset, som kommer från 
Dellgran och Höjer. De faktiska kodningsenheterna har jag utformat direkt utifrån 
hypotes H1 och frågeställning a – att jag söker uttryck för författarnas utgångspunkter, 
och att jag inför analys och hypotesprövning behöver urskilja personliga sådana från 
icke-personliga.   
 
Förutom de två kodningsenheterna ovan, har jag även noterat inom vilket delämne 
uppsatsen är skriven. Detta anges som kollegietillhörighet: 1, 2, 3 eller 4. Denna 
återfinns angiven på respektive uppsats titelblad.  
 

3.1.3 Dubbelkodning av innehållsanalys 
 
För att kontrollera konsistensen och höja konsistensen i graderingen av texterna enligt 
innehållsanalysen ovan, tillämpar jag test-retest, eller dubbelkodning (Bergström & 
Boréus 2000, s. 51). Det innebär att göra två eller flera av varandra oberoende upplagor 
av kodningen. På så vis kan både författare och läsare kontrollera intrasubjektiviteten 
hos kodningstillfällena. Självklart ska författaren vid andra kodningstillfället inte ha 
tillgång till resultaten från första omgången. För att inte heller ha dem färskt i minnet, är 
det också en fördel att låta det gå så lång tid som möjligt mellan första och andra 
kodningen (Bergström & Boréus, s. 52). Ett annat argument för att inte genomföra 
kodningarna omedelbart inpå varandra, är att undvika likheter mellan kodningarna som 



23 

beror på situationella faktorer som humör, var jag står i uppsatsarbetet för tillfället, 
påverkan av något annat jag är engagerad i och liknande. Tiden mellan 
graderingstillfällena används lämpligen till delar av uppsatsen som föregår 
datainsamlingen. Om jag påbörjar resultatsammanställning i väntan på att göra andra 
kodningen, kommer mitt arbete med den redan kodade datan självklart göra det svårare 
att inte vara påverkad av den vid omkodningen.  
    I det här fallet lät jag det gå cirka två månader mellan kodningstillfällena. Vid det 
andra mindes jag ingenting av utfallen från det första – inte som jag var medveten om. 
En faktor som bidrog till detta, tror jag var att jag aldrig använde eller noterade 
uppsatsernas titel och upphov – på så vis hade jag inga namn att ”hänga upp” resultaten 
på, och enskilda läsupplevelser flöt snart ihop i minnet.   
 
Nästa steg är att jämföra resultaten av de två kodningarna. Ju högre överensstämmelse 
mellan testerna, desto tillförlitligare kan de anses. Detta faller under vad Bergström och 
Boréus skriver om som intrasubjektivitet, som en del av reliabiliteteten: ”att samma 
person får samma resultat vid samma sorts analys av samma material vid olika 
tidpunkter” (Ibid., s. 37). Ett sådant idealfall betecknar god intrasubjektivitet och i det 
avseendet alltså god reliabilitet.  
 
Något slags mer eller mindre komplicerat formellt analysinstrument hade naturligtvis 
kunnat användas för att värdera resultatet av dubbelkodningen – ett givet 
förhållningssätt till intrasubjektiviteten, hur den ska värderas och vad konsekvenserna 
av den är. Men jag väljer att istället ta ställning till, bedöma och argumentera för min 
intersubjektivitet när resultaten av dubbelkodningen framkommer. I analysen pekar jag 
sedan på de eventuella konsekvenserna. Huvudsaken är att likheterna och skillnaderna 
mellan kodningsomgångarna framgår för läsaren.   
 

3.1.4 Närläsning av utvalda uppsatstexter; kvalitativ delstudie 
 
En närmare läsning av utvalda texter görs här. Direkt utgångspunkt tas i uppsatsens 
frågeställningar a-c:  
 

a. Hur tar sig författarnas utgångspunkter uttryck i bakgrund och problemformulering? 
i. Kan värderande ståndpunkter och problematiserande perspektiv läsas in? Vilka? 

b. Hur motiveras studierna i fråga om avsett kunskapsbidrag? 
c. I vilken utsträckning bekräftar studierna författarnas utgångspunkter? 

 
I praktiken har jag ingen aning om vilka generella konstateranden som låter sig göras 
gällande studiernas form och innehåll – om alls. Ovissheten om typ av syften, 
frågeställningar, och kanske främst metodval och resultat, gör det svårt att i förväg välja 
en lämplig metod för hur texterna ska ses på som samlad utgivning. Istället vill jag 
vända på metoden till att låta läsandet inte bara vara en datatillförsel till analysen; den 
ska direkt ingå i själva konstruktionen av analysen och hur den ska göras. Analysen 
utgår alltså från de strukturer som framkommer av läsningen. Jämför med Bergström 
och Boréus om ”den hermeneutiska cirkeln” i avsnittet om textanalys och tolkning 
(2000, s. 24-34). 
    I läsningen söker jag direkta uttryck för författarens utgångspunkter, vilket det 
avsedda bidraget med studien är, samt hur resultaten bekräftar utgångspunkterna. Detta 
motsvarar uppsatsens inledande frågeställningar, a-c. 
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För den typ av svar jag söker, visade det sig att jag kunde göra läsningen ganska enkel. 
En ordentlig genomläsning pärm till pärm ger de flesta svaren i stora drag. Därefter när 
jag skulle formulera min resultatredovisning, fick jag oftast läsa om olika partier och 
jämföra, för att försäkra mig om att jag uppfattat detaljer och helhet riktigt och i 
proportion till varandra – ibland för att alls hitta det jag sökte. Ett bra exempel på detta 
är 2006:88, vilken saknar någon enstaka uttryckt utgångspunkt angående 
könsproblematik. Så i brist på enskilda meningar som skulle kunna tas ur sina 
sammanhang och redovisa författarens utgångspunkt, fick jag istället korsläsa olika 
delar av uppsatsen för att få fram detta. Det är dock viktigt att framhålla att det inte 
handlar om att tolka fram uttryck som inte finns, läsa mellan raderna; den här studien 
undersöker vad som faktiskt sägs, inte bakomliggande avsikter. En sådan utgångspunkt 
av sammansatta uttryck ska kunna läsas som en direkt och rimlig summa av de spridda 
utsagor den utgörs av, utan att behöva tolkas via någon särskild analys. Att finna och 
läsa ett sådant utspritt uttryck, förutsätter antagligen dock att läsaren letar efter det – 
men inte desto mindre finns det där. Se sidan 45 för en närmare redovisning av hur just 
utgångspunkten bestående av spridda uttryck i 2006:88 lästes. 
    Per uppsats lade jag cirka 1,5 timma till en första läsning och spontana anteckningar. 
Därefter cirka 1,5 timma för varje av de tre sökta uttrycken – för att gå tillbaka och 
kontrollera olika avsnitt, och formulera resultatet. Slutligen cirka en 0,5 timma för 
sammanfattningen av uppsatsen. Alltså totalt cirka 6,5 timmar per uppsats.   
 
Här redogörs närmare för vilka uttryck som eftersöks i närläsningen, och efter vilka 
kriterier jag gör läsningen. 
  

3.1.4.1 Hur ämnesval grundas. Utgångspunkter i bakgrund och 
problemformulering 

 
Innehållsanalysen enligt avsnitt 4.5.1, visar om respektive uppsatstext domineras av ett 
personligt och/eller allmänvetenskapligt grundat ämnesval. Närläsningen tar här 
analysen vidare till att svara på hur detta kan ta sig uttryck. Särskilt intressant är att se 
vilka utgångspunkter i form av värderande ståndpunkter och åsikter som kan läsas in – i 
de fall de tycks haft en stark direkt inverkan på studiens uppkomst. 
    Referenser till tidigare studier och liknande är till innehållet inte intressanta i sig. 
Värdet ligger istället i att se hur de används för att understödja utgångspunkter, vilka i 
sin tur konstituerar problemområdet och motiverar studien.  
 

3.1.4.2 Avsett bidrag med uppsatsarbetet.  
 
Här eftersöks uttryck för vad författarna vill med uppsatsen. Ses den som ett akademiskt 
kunskapsbidrag inom ämnet, och/eller som ett underlag för förändring och 
problemåtgärder?  
 

3.1.4.3 Bekräftelse av utgångspunkter 
 
Hur är samstämmigheten mellan författarens utgångspunkter och de resultat studien 
visar? För att besvara denna fråga i läsningen av uppsatstexterna, utgår jag från 
författarnas utgångspunkter som de redovisas i 4.2.2. Därefter letar jag i slutsatser, 
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analys, resultat och diskussion efter uttryck för bekräftelse av utgångspunkterna – med 
viktning av uttrycken i den fallande ordningen. Det innebär att en slutsats väger tyngre 
än ett oanalyserat resultat. Anledningen är att för den här studiens syfte är det mer 
relevant att se vad författarna gör av sitt material, än att se materialet i sig.   
    Utöver uttryck som uppenbart bekräftar studiens utgångspunkter, söker jag även 
indirekta uttryck. Med det menas exempelvis att om författaren med studien påvisar 
angelägna problem att lösa inom ramarna för ämnet, kan det läsas som en indirekt 
bekräftelse av utgångspunkten att problemområdet är eftersatt i forskningen. Just sådana 
utgångspunkter tycks nämligen vanliga i berättigandet av studien. 
 

3.2 Analys 
 
Uppsatsens frågor a-c utforskas direkt i de olika delstudierna. Därefter görs en samlad 
analys av resultaten, för att besvara fråga d: 

Med avseende på föregående frågor [a-c], hur skiljer sig uppsatser med uttalat respektive outtalat 
genusperspektiv åt, om alls? 

och för att pröva hypoteserna: 
 

H1: Uppsatser som är explicit genustematiska uttrycker en starkare angelägenhet än uppsatser som 
är implicit genustematiska - främst i form av personligt uttryckta utgångspunkter. 
 
H2: Studierna bekräftar de på förhand givna utgångspunkterna.    

 
Kuhns normalvetenskapbegrepp används för att tolka uttrycken i uppsatserna, och 
homogenitet mellan uppsatserna. 
 

3.3 Metodologiska konsekvenser av min förförståelse och mina 
utgångspunkter 

 
Den förförståelse och antagandegrund utifrån vilken jag studerar uppsatserna, 
sammanfattas enklast och bäst i hypoteserna enligt avsnitt 1.4, nämligen att  

• jag väntar mig en nivå av angelägenhet;  
• angelägenheten är större i de explicit genustematiska uppsatserna än i de 

implicit;  
• studierna bekräftar sina inledningsvis uttryckta utgångspunkter.  

En undertext till vad som uttryckligen antas i mina hypoteser, är att jag tror att 
uppsatserna i sin angelägenhet uttrycker en vilja att åstadkomma något positivt med sitt 
kunskapsbidrag, och att uppsatserna i dessa avseenden liknar varandra. De skulle då 
alltså utgöra en homogen grupp. Det i sin tur gör det möjligt att tillskriva de individuella 
texterna en viss förutsägbarhet i dessa avseenden, som tillhörande den större homogena 
gruppen. Den förmodade homogeniteten och resulterande förutsägbarheten är inget som 
i sig ska preciseras och graderas med denna studie - men jag vill visa om det finns grund 
för att påstå att sådana kategoriseringar låter sig göras, och diskutera innebörden av dem.   
 
Självklart påverkar mina utgångspunkter hur jag läser uppsatserna. Det ska de göra; de 
formulerar och avgränsar vilken typ av uttryck jag letar efter. Samtidigt är det viktigt att 
ta i beaktande hur mina förväntningar påverkar vad jag ser i materialet och hur jag 
tolkar det.  
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Problematiken aktualiseras inte minst av att ett huvudtema i denna magisteruppsats är 
just de utgångspunkter och förväntningar med vilka en författare driver arbetet med sin 
magisteruppsats. Därför har det varit naturligt och rentav tröttsamt oundvikligt att 
reflektera över dessa aspekter av mitt eget magisterskrivande. En insikt av det mer 
betryggande slaget är dock att jag kommer bli glad oavsett vilket resultat jag får – av 
olika anledningar:  
    Om extremfallet av mina antaganden visar sig stämma – B&I-vetenskapliga 
uppsatser om genusaspekter på information för barn och ungdomar är en likriktad 
produktion där alla får samma på förhand givna utgångspunkter förutsägbart bekräftade 
med samma typ av resultat och alla tycks övertygade om att deras inriktning är ny och 
unik – då får jag ju glädjen av bekräftelse. Bekräftelse av såväl min personliga 
uppfattning som av uppsatsens hypotes. Jag får känna mig smart helt enkelt.  
    Om däremot produktionen skulle visa uttryck för motsatsen – uppsatserna uttrycker 
en öppenhet för olika typer av resultat och låter sig inte enkelt beskrivas som en 
homogen och förutsägbar akademisk trend – då får jag istället tillfredsställelsen av att 
verkligheten är bättre än jag trodde. Om varje text talar för sig själv, med integritet, och 
inte låter sig paketeras och avfärdas som ännu en oskiljbar röst i en kör där alla låter 
likadant och repertoaren är konstant – då finns det hopp om att bidra till något större än 
bara den egna examen (och en 20 poäng tung fjäder i politikhatten).  
    Denna personliga vinna-vinna-situation oavsett resultat är nu inget immunförsvar mot 
tendens12 från min sida. Jag har min agenda och varje rad i uppsatsen är ett uttryck för 
den. Det löpande kommenterandet av min text med självreflektion och -kritik är inget 
försök att framstå som öppen och ödmjuk. Det är enbart för att ge en någorlunda riktig 
bild av hur studien faktiskt gått till och försöka förbättra förutsättningarna för 
replikerbarhet. Det sagt menar jag ändå att jag har fog att påstå att jag inte protegerar 
någon resultatriktning. 
 

3.4 Urval av material till studien 
 
Vilka uppsatser som valts ut att ingå i studien, hur och varför. Det fullständiga urvalet 
återfinns refererat i bilaga 1: Magisteruppsatser i studien. 
 

3.4.1 Kriterier för det samlade urvalet 
 
Ett samlat urval uppsatser görs inledningsvis. Ur detta urval ingår samtliga i 
innehållsanalysen, och ett suburval i närläsningen. Det samlade urvalet för studien görs 
i urvalsordningen nedan:  

1. Lärosäte: Bibliotekshögskolan i Borås, Högskolan i Borås; 
2. huvudämne: biblioteks- och informationsvetenskap;  
3. format: magisteruppsatser;  
4. period: år 1994-2006; 
5. tema: genus-/könsaspekter på biblioteksverksamhet och/eller litteratur, med barn 

och ungdomar som användargrupp; 
                                                 
12 Tendens: Källkritikterm för den inverkan en källas (här: upphovsmans) egna intressen har på 
information från den källan. Oavsett om tendensen är medveten eller inte, bör man som läsare alltid 
förhålla sig till hur en källa är tendentiös och konsekvenserna av det. Mer om tendens och källkritik i bl.a. 
Källkritik för Internet (Göran Leth & Torsten Thurén 2000) och Att utreda, forska och rapportera (Lars 
Torsten Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul 2006). 
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6. kategorisering av tema (enligt avsnitt 3.1.1) i: 
a. explicit genustema (ExG): verksamhet, informationssystem eller 

litteratur, med barn och ungdomar som användargrupp, ur ett 
genusperspektiv, 

b. implicit genustema (ImG): verksamhet, informationssystem eller 
litteratur, med barn och ungdomar som användargrupp, ur 
könsperspektiv eller liknande, utan explicit genusproblematisering. 

 
Perioden 1994-2006 i punkt 4 utgår från utgivningen av magisteruppsatser i ämnet vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Se avsnitt 1.6 Avgränsningar och begränsningar för 
närmare diskussion av tidsavgränsningen. Det kan tyckas överflödigt att ange period 
men syftet är att markera exklusionen av den tidigare rapportformen.  
 

3.4.2 Kriterier för suburval till närläsning 
 
Urvalet av uppsatser för kvalitativ närstudie görs från texter som ingår i 
innehållsanalysen. Jag har valt att totalt läsa 10 uppsatstexter – 5 ur respektive explicit 
och implicit genustematisk uppsatskategori.  
    Ett huvudsakligt kriterium har använts för detta urval – spridning över tid. 
Uppsatserna bör inte ligga allt för nära varandra kronologiskt (inom sin temakategori). 
Detta är inte för att jag avser säga något om tidsperspektivet i sig, exempelvis hur 
uppsatserna utvecklats. Det är urvalet alldeles för litet för. Avsikten är tvärtom 
eliminerande, att genom en spridning undvika resultat som i något avseende är 
signifikant för en viss tidsperiod, exempelvis uppsatser parallellt författade av 
kurskamrater.  
    Därefter tog jag helt enkelt de första bästa fem uppsatserna ur respektive kategori 
som fanns inne på högskolebiblioteket i Borås, med någorlunda god spridning över 
utgivningsår.      
    Inledningsvis fanns även ett kriterium om att texterna ska vara tydliga och 
uttrycksfulla i de aspekter som analyseras. Jämför med kvalitativa och reflexiva 
intervjuer, där intervjuaren gärna vill ha verbala informanter – sådana ger mer utförliga 
utsagor som det är enklare att få ur dem. Men jag kunde inte se att någon av de texter 
jag valde bland var mer eller mindre uttrycksfulla än andra i avsevärd grad – antingen 
det berodde på att uttrycksfullhet är en svårbedömd egenskap i en text eller att 
skillnaderna helt enkelt inte var så stora – kanske båda.  
    I vilket fall vill jag poängtera att här finns inga rätt eller fel uppsatser att inkludera i 
närläsningen. Urvalsprocessen behöver således inte vara skarp och konsekvent på en 
nivå av reproducerbarhet. Mitt önskemål är endast att uppsatser som trots allt ägnas 
särskilt utrymme för närläsning, åtminstone inte genom slump är de minst givande. 
Därför skulle det i princip vara försvarbart att vid en reproduktion av urvalet ändå välja 
bort uppsatser som bedöms brista i uttrycksfullhet – ackompanjerat av en not om vad 
som valts bort och varför. 
     
I urvalet till närläsningen har ingen medveten hänsyn tagits till hur texterna graderats i 
den föregående innehållsanalysen. 
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3.4.3 Urvalets genomförande 
 
Från början tänkte jag göra urvalet genom en kombination av olika katalogsökningar, i 
både Libris och högskolebiblioteks katalog. Men jag upptäckte att det var svårt att finna 
en bra uppsättning söktermer för att täcka in alla upptänkliga varianter av 
genustematiska uppsatser. Urvalet utgår från genus som tema, för vilket det inte finns 
någon standardiserad eller heltäckande uppsättning nyckelord – inte som tillämpas 
konsekvent vid nyckelordsmärkningen av uppsatser, vad jag vet. Lägg därtill den ännu 
svårare uppgiften att göra urvalet för den implicit genustematiska uppsatskategorin; 
flertalet av dem är nästintill omöjliga att identifiera utifrån sökningar i de metadata som 
publiceras i databaserna (titel, nyckelord, abstract). De kräver istället en genomgång av 
innehållet. Så det visade det sig både enklare och snabbare att helt enkelt bläddra och 
läsa igenom de årsvisa förteckningarna över publicerade uppsatser 
(Bibliotekshögskolan: Publikationer: Uppsatsindex 2006). Det gav även fler ”träffar” än 
vid katalogsökningarna, då jag genom att läsa mig till vad varje uppsats handlade om 
hittade sådana som stämde överens med min önskade temaprofil, men som uttryckte det 
i andra termer än de jag inledningsvis tänkt på. 
    När denna uppsats publiceras tillgängliggörs sedan en tid tillbaka samtliga kandidat- 
och magisteruppsatser via Borås akademiska digitala arkiv (BADA). De webbsidor från 
vilka jag gjorde mitt urval finns inte kvar. Det finns dock en möjlighet att återhämta 
arkivkopior av dessa sidor via Internet Archive Wayback Machine (se källförteckning). 
Där kan besökaren bläddra igenom versioner av sidan som den sett ut vid olika tillfällen. 
Dock verkar förteckningen över 2006 inte hunnit bli arkiverad innan sidan togs bort och 
denna saknas alltså.  
 

3.4.4 Redovisning av och referenser till texter i urvalet 
 
I Bilaga 1 presenteras det textunderlag som utgör empirin, dvs urvalet för studien.  
    Genomgående i uppsatsen refereras till dessa texter. Detta görs i formen 
(årtal:löpnummer) och ska läsas som en referens till urvalet sådant det listas i bilaga 1. 
Detta ska även korrespondera med den faktiska serienumreringen av uppsatserna. Men 
vid händelse av felaktigheter eller ändringar där min angivna numrering inte stämmer 
med exempelvis bibliotekets bestånd, uppgift från institutionens hemsida eller 
referenser i andra publikationer, hänvisas till titlar och författare sådana de anges i 
bilagan. Gå alltså alltid via namn- och titeluppgift i bilagan för återhämtning av 
materialet. 
    Jag har undvikit att i min löptext ange uppgifter om upphov och titel, och refererar 
enbart till just årtal och löpnummer. Detta har uppenbarligen ingen anonymiserande 
effekt eftersom de fullständiga uppgifterna ändå återfinns i bilagan – och såklart i 
respektive refererad uppsats. Avsikten är istället att eftersträva en framställning av 
uppsatstexterna och deras upphov som friställt från exempelvis genusmässiga 
kategoriseringar av författarna själva – något som är ovidkommande i sammanhanget. 
För trots att studien på en nivå handlar mycket om just uppsatsernas upphov, så ska 
analysen av dessa helt utgå från uppsatstexterna. Jag har varken avsikt eller fog för att 
lyfta fram författarna och utgå från dem i analysen. Notsystemet ska alltså ses som ett 
sätt att understryka synen att det är texterna i sig som är datamaterial och utgångspunkt. 
Det uppmuntrar men borgar inte för upphovsneutralitet.  
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3.4.5 Prioritering av olika delar av uppsatsernas innehåll 
 
Hela uppsatserna inkluderas inte konsekvent i studien, även om i princip delar från hela 
uppsatserna kan ingå. Fokus ligger särskilt på de delar av innehållet som utgör tematisk 
upptakt till hur ämnesval fastslås i syfte och frågeställningar. Jag räknar med att den 
tematiska upptakten i de flesta fall återspeglas även linjärt i uppsatsernas disposition, 
genom de avsnitt som föregår syfte och frågeställningar – ”bakgrund”, ”inledning” och 
liknande. Därför är det dessa delar jag i första hand läser, i andra hand och efter behov 
övriga delar.  
 

3.4.6 Referensurval 
 
Utöver studiens primära urval – magisteruppsatser från BHS med explicit eller implicit 
genusperspektiv på verksamheter, information och litteratur för barn och ungdomar – 
refereras även till kompletterande data. Avsikten är att sätta urvalet i ett sammanhang. 
 

3.4.6.1 Totala utgivningen magisteruppsatser vid BHS 
 
Här inkluderas samtliga magisteruppsatser, alla inriktningar, som publicerats vid BHS 
under perioden 1995-2006. Avsikten är att kunna redovisa utgivningen av de uppsatser 
som ingår i studien relativt den totala utgivningen. Då kan jag exempelvis se om en 
ökning i antalet uppsatser med genusperspektiv på barn och ungdomar, fortfarande är en 
ökning i förhållande till den totala utgivningen, eller bara följer denna. Jag kan alltså 
jämföra absolut och relativ utgivning. 
 

3.4.6.2 Magisteruppsatser med genusperspektiv vid BHS 
 
Här inkluderas samtliga magisteruppsatser med genusperspektiv som publicerats vid 
BHS under perioden 1995-2006. Alltså även de uppsatser som inte handlar om barn- 
och ungdomar och inte ingår i studiens primära urval. Avsikten är att kunna se på 
utgivningen av uppsatser med genusperspektiv på barn och ungdomar, som en del av 
utgivningen av genustematiska uppsatser överlag. 
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4 Resultat 
4.1 Kvantitativa resultat 

4.1.1 Sammanställning av data 
 
Nedan presenteras det totala urvalet uppsatser för studien.  
 
År Explicit 

genustematiska 
(som ingår i 
studien) 
  

Implicit 
genustematiska 
(som ingår i 
studien) 

Explicit 
genustematiska, 
totalt* (inklusive 
uppsatser som 
inte ingår i 
studien) 
  

Totalt antal 
magisterupp
satser under 
tidsperioden 
(årtot.) 

 st. % av 
årtot. 

st. % av 
årtot.

st. % av 
årtot. 

st.

1995 0 0% 0 0% 1 5% 20
1996 0 0% 0 0% 3 5% 58
1997 1 1% 1 1% 2 2% 93
1998 0 0% 1 1% 1 1% 99
1999 0 0% 1 1% 0 0% 68
2000 0 0% 3 4% 4 5% 79
2001 2 2% 8 8% 7 7% 97
2002 1 1% 3 3% 4 4% 96
2003 3 2% 4 3% 5 4% 125
2004 2 2% 0 0% 4 3% 123
2005 4 3% 0 0% 10 7% 141
2006 8 7% 2 2% 10 9% 110

Totalt 21  2%  23 2% 51 5% 1109
Tabell 3: Magisteruppsatser från BHS och andelen av dessa som är relevanta för studien, per år.  
För år 2006 gjordes översikten 2006-10-24 och inkluderar tillgänglig publicerad utgivning fram till och 
med detta datum. *Denna kolumn redovisas endast för jämförelse, då dessa uppsatser alltså inte ingår i 
själva studien; för att sätta de studerade uppsatserna i relation till den totala mängden genustematiska 
uppsatser. Se avsnitt 3.4.6. 
 
 
För jämförelse och för att sätta urvalet av uppsatser i en kontext av genustematiska 
uppsatser, redovisas nedan det totala antalet genustematiska uppsatser – inklusive de 
som inte har ett barn-/ungdomsperspektiv och alltså inte ingår i studien. Materialet är 
för litet för att hålla för några prognoser eller tillförlitliga trendanalyser. Kurvorna 
nedan ska läsas som de rent faktiska ökningar och minskningar de representerar. 
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Diagram 1: antal genustematiska uppsatser årligen vid BHS 
 
I diagram 1 ställs de uppsatser som har ett uttalat genusperspektiv mot bakgrund av den 
totala utgivningen genustematiska uppsatser årligen – i vilken de förra alltså ingår. 
Detta ger en bild av proportionerna. I diagrammet visas även icke genustematiska 
uppsatser (streckade linjen).  
 
 

 
Diagram 2: Andel genustematiska uppsatser av total uppsatsutgivning vid BHS årligen 
 
I diagram 2 redovisas samma urval som i diagram 1, men som andel i % av det totala 
antalet magisteruppsatser som publiceras vid BHS årligen14.  
 
Jämför utgivningen räknat i absoluta antal (diagram 1) med utgivningen i relation till 
den totala uppsatsutgivningen (diagram 2). Det ger att proportionerna är någorlunda 
stabila över perioden. Tre toppar i utgivningen av genustematiska sticker ut – runt 1995-
96, runt 2001, samt 2005-06. Dessa toppar ligger betydligt närmare varandra i nivå när 
de kvotas mot totalutgivningen (diagram 2), än när de mäts i absolut antal (diagram 1).  
  

                                                 
14 För dessa siffror om totalutgivningen, se Totalt antal mag.upps. i tabell 3 
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av branthet eller flackhet i kurvan, dvs dess lutning, är i det förra fallet 0,737, och i det 
senare 0,348 (se MK-metoden nedan). Detta kan läsas som att ökningsgraden årligen, av 
andelen genustematiska uppsatser relativt totala antalet uppsatser, bara är hälften av 
ökningsgraden i antal.  
 
Diagram av typen ovan är inte oproblematiska. För det första kan antalet uppsatser 
naturligtvis aldrig understiga 0, vilket de genustematiska som ingår i studien ser ut att 
göra i periodens början. För det andra, för att kunna använda regressionsanalys med 
trendlinjer som ett pålitligt prognosverktyg behövs ett stort material, över en längre tid, 
med någorlunda tät spridning kring den tänkta trendlinjen.  
 
En enkel linjär regressionskurva beräknas med minsta-kvadratmetoden, MK-metoden. 
Den utgår från ekvationen för den räta linjen dragen i ett tvådimensionellt diagram, 

      

och utgörs av:   
    linjens -komponent, noterad på diagrammets lodräta axel, i det här fallet som 
uppsatserna i antal eller %; 
    linjens -komponent, noterad på diagrammets vågräta axel, i det här fallet som tiden i 
årtal; 
    konstanten , anger var linjen skär -axeln när  0; 
    konstanten , linjens riktningskoefficient, anger värdet för  för varje enhet av . 
Riktningskoefficienten  avgör alltså kurvans lutning, så för olika värden av  är linjen 
olika brant. 
    
Linjens riktningskoefficient  beräknas som 

    ∑ ∑ ·∑ /
∑ ∑ /

 

Så exempelvis har  för explicit genustematiska uppsatser som ingår i studien i diagram 
3 fåtts genom 

    · /
/

, , 0,528 

Notera att tiden räknas om från årtal till år så att  alltså går från 1 till 12, motsvarande 
1995 till 2006. 
   
Linjens -skärningspunkt beräknas som  
 
    ·   

där  är medelvärdet av alla  och  medelvärdet av alla . Så exempelvis har  för 
explicit genustematiska uppsatser som ingår i studien i diagram 3 fåtts genom   

    1,75 0,528 · 6,5 1,682  

(Körner & Wahlgren 2000, s. 328f; Körner 1993, s. 140-144) 
 
Determinationskoefficienten  är en indikator på hur väl värdena i en 
sambandsvariabel kan användas för att förutsäga värdena i en annan. Vid 0 är 
spridningen kring linjen lika stor som den totala variationen i materialet, dvs inget 
samband finns. Vid 1 sammanfaller datapunkterna med regressionslinjen – det 
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finns ingen spridning kring linjen. En determinationskoefficient så nära 1 som möjligt är 
alltså önskvärd.   bör generellt vara åtminstone över 0,3 för att regressionsanalysen 
ska vara av något värde. (Robson, 2002, s. 423; Körner 1993, s. 148f). För linjerna i 
diagrammen ovan varierar   från allt mellan 0,029 och 0,647.  

 beräknas som 

    1
 

1 ∑
∑  

där SSE är variationen kring den anpassade regressionslinjen, och SST är variationen 
kring det gemensamma medelvärdet.  är det beräknade värdet för ett givet värde  
längs regressionslinjen enligt . (Körner 1993, s. 148ff) 
 
Jag genererade alla diagram och ekvationer med Excel. För att vara säker på att de 
baserades på MK-metodens principer enligt ovan, gjorde jag som stickprov en manuell 
kontrollräkning på en av kurvorna – den som används i exemplen ovan. Små avvikelser 
vid en sådan jämförelse kan förekomma beroende på hur många decimaler som används 
i de olika skedena av beräkningarna.   
 
 
4.1.2 Resultat av innehållsanalys 
 
Först redovisas här översiktligt resultaten av innehållsanalysen.  
 
Tabellerna nedan visar hur jag graderat motiveringen till bakgrund till problemval i 
respektive uppsatstext. I kolumnerna redovisas:  

• vilken uppsats det gäller,  
• gradering av personligt grundade motiv, P (där P1 är graderingen i den första 

analysomgången, P2 retest-omgången),  
• gradering av allmängiltigt grundade motiv, A (där A1 är graderingen i den första 

analysomgången, A2 retest-omgången  
• ämnesinriktning, redovisat enligt Bibliotekshögskolans kollegieindelning. 

 
Av någon anledning missade jag 2006:63 i första kodningsomgången (se tabell 4 nedan). 
Detta upptäckte jag först när det var dags för andra kodningsomgången, omkodningen. 
Naturligtvis kunde jag inte då göra första kodningen i efterhand och andra kodningen 
direkt inpå. Möjligen kunde jag omkodat den separat vid senare tillfälle, och alltså 
förskjutit dubbelkodningen av 2006:63 ett steg framåt. Men eftersom det rörde sig om 
endast en instans av saknad data, och jag snart såg att den datan jag hade skulle vara 
fullt tillräcklig, valde jag att istället låta den få vara inkomplett och bara gå vidare i 
uppsatsarbetet.  
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Motivering till bakgrund till problemval 

 
Uppsatstexter ur explicit genustematisk 
kategori 
 
år:löpnr P1 P2 A1 A2 koll.
1997:40 2 2 0 0 3
2001:7 2 2 0 0 3
2001:51 2 2 1 0 3
2002:6 2 2 1 1 3
2003:42 2 2 0 0 3
2003:47 2 2 0 0 3
2003:52 2 2 1 1 3
2004:47 2 2 1 1 3
2004:112 2 1 2 2 1
2005:3 2 2 1 1 1
2005:7 2 2 1 2 1
2005:119 2 2 2 2 3
2005:125 2 2 2 2 3
2006:2 2 2 1 1 1
2006:10 2 2 1 2 3
2006:33 2 2 1 1 1
2006:44 1 2 1 1 3
2006:60 2 2 2 2 3
2006:63 x 2 x 2 3
2006:81 2 2 1 1 3
2006:83 2 2 1 1 1

 
Tabell 4: Explicit genustematisk uppsatskategori. 
Grad (0-2) av motivering till bakgrund till 
problemval.  
 
P = personligt grundade motiv, A = allmängiltigt 
grundade motiv. Siffran i P1/P2/A1/A2 anger 
datainsamlingsomgång: 1 = första omgång, 2 = 
andra omgång (retest).  
 
Koll. = kollegietillhörighet. x = data saknas. 
 

 
Uppsatstexter ur implicit genustematisk 
kategori 
 
år:löpnr P1 P2 A1 A2 koll.
1997:41 1 1 1 1 3
1998:83 1 1 0 1 3
1999:6 1 1 2 2 1
2000:8 1 1 1 0 3
2000:15 1 1 1 1 3
2000:64 1 2 2 2 3
2001:23 2 2 0 0 3
2001:26 1 1 1 1 3
2001:33 1 1 2 2 3
2001:47 1 2 1 1 3
2001:58 2 2 2 1 3
2001:61 1 1 2 2 3
2001:71 1 1 1 0 2
2001:95 2 1 0 0 3
2002:60 1 1 2 1 1
2002:89 2 2 0 0 4
2002:94 2 2 1 1 3
2003:72 1 1 1 2 3
2003:94 1 2 1 1 3
2003:100 2 2 1 0 3
2003:125 1 1 1 1 1
2006:12 2 2 1 1 3
2006:88 1 1 1 1 1

 
Tabell 5: Implicit genustematisk uppsatskategori. 
Grad (0-2) av motivering till bakgrund till 
problemval.  
 
P = personligt grundade motiv, A = allmängiltigt 
grundade motiv. Siffran i P1/P2/A1/A2 anger 
datainsamlingsomgång: 1 = första omgång, 2 = 
andra omgång (retest).  
 
Koll. = kollegietillhörighet 
 

 

4.1.2.1 Överensstämmelse och skillnader enligt dubbelkodningen 
 

• För explicit genustematiska uppsatser, är överensstämmelsekvoten 35/40. 35 av 
totalt 40 graderingar – eller 88% – gav alltså samma resultat i både första och 
andra graderingsomgång; ej medräknat uppsats 2006:63 som saknar värde från 
första omgången. 
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• Om 2006:63 inkluderas som en ej överensstämmig gradering, blir 
överensstämmelsekvoten istället 35/41 eller 85%. Fortsättningsvis, om inget 
annat anges, avser alla beräkningar att fallet 2006:63 exkluderas. 

• Om överensstämmelsen delas upp i graderingar av P respektive A, dvs 
graderingarna av personliga respektive allmängiltigt grundade motiv separeras, 
blir överensstämmelsekvoten  

o för P, 18/20 eller 90%;  
o för A, 17/20 eller 85%. 

• För icke uttalat genustematiska uppsatser (implicita), är 
överensstämmelsekvoten 35/46, dvs 76% av graderingarna gav samma resultat i 
första och andra kodningen. Uppdelat över P och A respektive:  

o en överensstämmelsekvot för P om 19/23 eller 82%;   
o för A 16/23 eller 70%. 

• I samtliga instanser av avvikande graderingar mellan graderingsomgångarna, är 
skillnaden ett gradsteg, dvs i samtliga fall har graderingen varit  

o 0 i ena graderingsomgången och 1 i den andra, eller 
o 1 i den ena graderingsomgången och 2 i den andra;  
o aldrig 0 i den ena och 2 i den andra. 

• I samtliga instanser av avvikande graderingar, har för den aktuella uppsatsen 
enbart P eller A avvikit; i inget fall avviker både P och A för samma uppsats. 

• Av samtliga avvikelser, utgörs 6 st eller 38% av P-graderingar, och 10 st eller 
63% av A-graderingar – sammanlagt 16 avvikelser. Uppdelat per 
uppsatskategori, blir motsvarande siffror: 

o för explicit genustematiska uppsatser utgörs 2 av avvikelserna eller 40% 
av P-graderingar, och 3 av avvikelserna eller 60% av A-graderingar;  

o för implicit genustematiska uppsatser utgörs 4 av avvikelserna eller 36% 
av P-graderingar, och 7 av avvikelserna eller 64% av A-graderingar. 

Andelen avvikelser i gradering av personligt grundade respektive allmängiltigt 
grundade motiv, är alltså likvärdig för explicit och implicit genustematisk 
kategori. 

 
I 7 av totalt 16 instanser av olika graderingar mellan omgångarna, har en lägre grad 
angivits i andra omgången. Detta utgör 44%, vilket med ett så relativt litet urval inte kan 
sägas skilja sig signifikant från förväntade 50% vid slumpmässig gradering. 
 
När jag genomförde omkodningen, upplevde jag att jag gjorde en hårdare bedömning av 
A-värden jämfört med första graderingsomgången – jag upplevde att jag överlag satte 
en lägre A-gradering i den andra omgången. Vid jämförelse av kodnings- och 
omkodningsgraderna för implicit genustematisk uppsatskategori, har jag i 5 fall av 7 satt 
ett lägre värde i omkodningen, dvs i 71% av fallen. Det tyder på en mycket svag 
signifikans. I den explicit genustematiska kategorin finns inget stöd för denna 
upplevelse – där har jag i 2 av 3 differerande graderingar satt ett högre värde i 
omkodningen, vilket är för litet för att stödja någon tendens alls. 
 
I de 16 instanserna av avvikande gradering mellan kodningsomgångarna, är det i 11 av 
fallen (69%) en 1-gradering och 2-gradering respektive, och i resterande 5 fall (31%) en 
0-gradering och 1-gradering respektive. Jag har alltså haft större svårigheter att dra 
gränsen när en text ska graderas 1 eller 2, än att dra gränsen när en text ska graderas 0 
eller 1. Det stämmer också någorlunda med min upplevelse av graderingsprocessen; det 
har varit enklare att bedöma när en uppsats har så svag motivering att den renderar ett 
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nollvärde, än att bedöma när en text har en stark motivering som ska ge en grad 2. Det 
är enklare att bedöma frånvaron än närvaron av en klart stark argumentation.  
 
En annan intressant faktor att titta på, är de anteckningar jag gjort i anslutning till det 
protokoll där jag förtecknade data. Medan jag gjorde graderingarna, antecknade jag 
samtidigt eventuella funderingar, särskilt kring tveksamheter.  

• I första graderingsomgången har jag vid 6 uppsatser gjort marginalanteckning 
om att dessa varit svårgraderade. Av dessa har 4 också visat sig ge olika 
graderingar vid första och andra kodningen.  

• I andra graderingsomgången har jag vid 3 uppsatser gjort marginalanteckning 
om att dessa varit svårgraderade. Av dessa fick 2 olika gradering vid första och 
andra kodningen. 

• I inget av fallen har jag antecknat en bedömning som svår för samma uppsats i 
första respektive andra kodningen. 

Sammanräknat har alltså 6 upplevda svårbedömningar av 9 motsvarat uppsatser som fått 
olika gradering vid de båda kodningarna. Detta kan ses som en svagt positiv 
korrespondens. Andelen bedömningar med icke samstämmighet i det totala materialet är 
19%15, dvs i ett scenario där nio bedömningar slumpmässigt markeras som tveksamma, 
skulle endast ≈2 (1,7) av dessa faktiskt fått en felaktig bedömning.  
    Förmodligen har jag då jag upplevt graderingen som svår och tveksam, också lagt ner 
större tankemöda och tid på den aktuella uppsatsen. Förutsatt att nerlagt arbete bidrar 
positivt till graderingen och överensstämmelsen mellan testomgångarna, styrks idén om 
korrespondens mellan upplevt svårbedömda, och faktiskt olikbedömda uppsatser. Några 
av de 9 texter jag markerat som svårbedömda kan mycket väl ha blivit en av de 3 
uppsatser som ändå fick en konsistent gradering, tack vare just denna extra möda som 
den upplevda svårigheten uppmuntrade. Omvänt skulle i så fall en eller flera av de 7 
olikgraderade texter jag inte markerade som svårbedömda, kunnat få en samstämmig 
gradering om jag uppmärksammat dem som svårbedömda.  
    I så fall, vid ett slumpmässigt urval skulle även siffran 1,7≈2 (så många av 9 
slumpmässigt utvalda som skulle visa sig icke samstämmiga) behöva sänkas något – 
utifrån tesen att uppsatser markerade som svårbedömda ägnats en ökad arbetsinsats – 
för att kunna användas som referens för antalet 6 (de svårbedömda som också visade sig 
icke samstämmiga).     
 
En summering av innehållsanalysen över kodningsomgångarna ger följande: 
 
 Explicit genustematisk kategori Implicit genustematisk kategori 
Gradering P1 P2 A1 A2 P1 P2 A1 A2

0 0 0 4 5 0 0 4 6
1 1 1 12 9 16 14 13 12
2 19 20 4 7 7 9 6 5

Tabell 6: frekvenser (antal förekomster) av graderingarna 0-2 i samtliga graderingsomgångar 
 
  

                                                 
15 Med bedömning avses här en P- eller A-gradering. En bedömning utan samstämmighet, är alltså en 
instans där P1 och P2, eller A1 och A2, är olika för en uppsats. 
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I tabell 6 sammanställs graderingarna 0-2 över samtliga kodningar i båda 
uppsatskategorier. Det är alltså frekvenserna av graderingarna från tabell 4 och 5. Dessa 
frekvenser ligger sedan till grund för beräkning av medel- och medianvärden: 
 
 Explicit genustematisk kategori Implicit genustematisk kategori 
 P1 P2 A1 A2 P1 P2 A1 A2

Median 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Medel 2,0 2,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,1 1,0
Std-avv. 0,2 0,2 0,6 0,8 0,5 0,5 0,7 0,7 
Tabell 7: Median- och medelvärden, med standardavvikelser beräknade, för samtliga graderingsomgångar 
 
Median- och medelvärdena är här intressanta för att visa hur jag tenderat att gradera i de 
båda omgångarna – uttryckt som vilken av graderingarna som storleksmässigt ligger i 
mitten (median), och den genomsnittliga graderingen (medel). Standardavvikelsen visar 
hur mycket de värden jag satt i en graderingsomgång varierar kring den 
graderingsomgångens medeltal. 
    En uppställning på det här viset ger att de personligt grundade motiven till 
problemval graderats högre för den explicit genustematiska kategorin, än för den 
implicit genustematiska. De har överhuvudtaget graderats högre än något annat. Räknat 
i medel- och medianvärde är däremot de allmängiltigt grundade motiven nästan 
identiskt graderade i explicit och implicit genustematisk kategori – 1,0-1,1.  
 

4.2 Resultat av kvalitativ textanalys – närläsning 

4.2.1 Presentation av uppsatstexterna 
 
Här introduceras kort, främst baserat på deras inledande avsnitt och sammanfattningar, 
de 10 texter som valts ut för närläsning. Jag har endast skrivit ut sidreferenser när jag 
refererar till annat än inledande avsnitt och sammanfattning.   
 
Uppsatstexter från explicit genustematisk kategori: 
 
2001:7: 
Studie av om och hur ett eventuellt genusperspektiv tillämpas i Skolverkets webbplats 
Länkskafferiet. Författaren undersöker: dels kvantitativt vilka länkresurser som 
inkluderar båda könen, vilket det visade sig att hälften gjorde; dels kvalitativt på vilket 
sätt könen inkluderas. (s. 51)  
    Den teoretiska utgångspunkten är olika teorier om genussystem, bl.a. Yvonne 
Hirdmans, med bakgrund mot ”de feministiska klassikerna” (s. 51).  
 
2002:6:  
Studie av genusaspekter på barnlitteratur. Författaren har med kombinationer av 
kvantitativ och kvalitativ metod analyserat barnlitteratur, gjort en enkätstudie med barn 
av vilka författaren även intervjuat 3 stycken, gjort en enkätstudie med förläggare, samt 
analyserat recensioner i Bibliotekstjänsts sambindningshäften. Resultaten pekar på flera 
uttryck för rådande genuskategorisering. Barnen i studien, i synnerhet pojkarna, väljer 
gärna litteratur efter könstillhörighet. För förlagen är genusfrågor lågt prioriterade vid 
manusbedömningar.  Bibliotekstjänsts recensenter kommenterar sällan böckerna ur 
genustematiska aspekter. (s. 75f) 
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2004:47: 
Uppsatsen studerar ”unga kvinnors skönlitterära läsande i förhållande till deras självbild 
och självkänsla” (s. 64) och vilka böcker som varit av betydelse för dem, ur en sådan 
aspekt. Litteraturstudier och intervjuer har gjorts för att ta reda på detta. 
Intervjuresultaten visar att och hur litteratur och läsande varit betydelsefullt för samtliga 
8 deltagande kvinnor. Det finns ett positivt samband mellan i vilken grad en bok kan 
relateras  till läsarens situation, och vilken betydelse boken får. Exempelvis att de 
böcker som har mest betydelse generellt är sådana som handlar om unga kvinnor 
befinnande sig i liknande livssituationer som läsaren. (s. 64f) 
 
2006:60 
Studie av tonårspojkars skönlitterära fritidsläsning; främst vilken betydelse den kan ha i 
formandet av identitet (s. 8). För att ta reda på detta, intervjuar författarna 8 pojkar i 
åldern 14 till 15 år (s. 32f).  
    Resultaten visar att fantasy är en populär genre, vilken informanterna också 
kategoriserar som en genre för just pojkar. Ingen av dem läser kärleksromaner. 
Författarna menar att detta kan visa hur pojkarna ”urskiljer sitt kön” (s. 71) genom 
läsning och genreval. Vidare visar resultaten att pojkarna söker läsning som ger 
engagemang och möjlighet till identifikation, är realistisk, samt får dem att tänka. 
Författarna pekar även på andra aspekter som också stärker resultatet att läsningen har 
en aktiv funktion i skapandet av pojkarnas identitet. (s. 71)    
 
2006:81: 
Studie av administrativ personals och barnbibliotekariers reflektioner kring hur 
genusfrågor tar sig uttryck i barnbiblioteksverksamheten. Utgår från temana genus och 
genusperspektiv, och litteraturförmedling och bokprat. Med ett queerteoretiskt 
perspektiv, genomförs studien som kvalitativa intervjuer med bibliotekarier, 
bibliotekschefer och en barnbibliotekskonsulent. Huvudfrågan är hur dessa förhåller sig 
till problematiken kring ”(re)producerandet av vad som uppfattas som genus och 
sexualitet” (s. 59) med särskilt fokus på identitetsskapande processer och hur litteratur 
och barnbibliotekarier är en del i denna. (s. 59f) 
 
Uppsatstexter från implicit genustematisk kategori: 
 
1999:6 
Studie om hästböcker för barn och ungdomar. Syftet är att lyfta fram och ge en bild av 
denna enligt författarna eftersatta del av litteraturen. (s. 8) Med utgångspunkt i svensk 
utgivning från 1994 samt ett antal klassiker i genren, gör författarna en kartläggning av 
och skickar en enkätundersökning till ett antal förlag, intervjuar en hästboksklubb, 
intervjuar 8 bibliotekarier, samt läser en mängd hästböcker. (s. 20ff) Ett av delsyftena är 
att undersöka schabloner i hästböckerna varav vissa flickkaraktärer visar sig vara 
framträdande. Då uppsatsen inte har någon uttalad analytisk huvudfråga, blir resultatet 
följaktligen – i enighet med syftet – en redovisning av hästböcker, hästboksmarknaden, 
och olika aktörers syn på dessa.  
 
2001:58 
En undersökning av läs- och biblioteksvanor hos pojkar på gymnasieskolans 
fordonsprogram. Författarna avser belysa ett område som enligt dem både är eftersatt 
inom ämnet, och viktigt för biblioteken. Studien kombinerar en orienterande 
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enkätundersökning i en klass med 43 elever, med efterföljande intervjuer av 5 av dessa. 
Den teoretiska utgångspunkten tas i psykoanalytisk och sociologisk teori. (s. 1-8)  
    Undersökningen visar att alla pojkarna läser, och då i första hand nyheter och annat 
inom deras specialintresse i tidningar och tidskrifter. Bokläsarna – som här är i 
minoritet – läser spänning och fantasy, och skolbiblioteket spelar för dem en viktig roll 
för tillgången. Bibliotekets huvudsakliga användningsområde är i övrigt för tillgång till 
tidningar och för att träffa vänner. (s. 57) 
 
2003:72 
Studien syftar till att undersöka tonårsflickor i åldern 13-14 år, vilka informationsbehov 
gällande livsangelägenheter de har, och hur de tillgodoser dessa (s. 4f). Detta mot 
bakgrund av debatter inom biblioteks- och informationsvetenskap om ungdomar som 
eftersatt grupp (s. 4). 
      Studien baseras främst på enskilda intervjuer med 21 flickor, vilka dessutom 
kompletteras med enkäter (s. 6-9).  
    Intervjuresultaten visar att informationsbehoven främst rör skolfrågor, och 
upplevelser kring dessa; stress och liknande. Författarna menar att detta kan kopplas till 
att studien genomfördes under vårterminen i betygssättningstider. Övriga 
informationsbehovsområden berör exempelvis samhället, miljön, och den egna 
framtiden. Enkätresultaten skiljer sig från intervjuerna genom att enligt dessa är ”kärlek 
och förälskelse” (s. 70) och utseende vanligare ämnen än skola. De sammantagna 
resultaten visar entydigt på att muntliga källor är den främsta resursen för att tillgodose 
dessa behov, och att biblioteket är den resurs som av olika skäl bereder flest hinder. 
Författarna lyfter fram att det här finns utrymme för insatser från bibliotekens sida, för 
att bli mer behjälpliga. (s. 70f) 
 
2006:12 
Studien handlar om hur erfarenheter och upplevelser av biblioteket i barndomen, kan ha 
påverkat unga flickors biblioteksanvändning idag. Uppsatsförfattarna intervjuar sex 
flickor i åldrarna 13-16 år. Dessa intervjuer struktureras utifrån fem teman, ”biblioteket 
under barndom och uppväxtår, bibliotekets ställning på fritiden, läsning, värdesättning 
av biblioteket samt biblioteket i framtiden” (s. 26), vilka också använts i 
resultatredovisning och analys. Studien visar att det är främst själva böckerna som haft 
betydelse för flickorna. Läsningen har varit viktig för deras identitetsskapande. Andra 
viktiga och intressanta faktorer är att de föredrar skolbiblioteket framför folkbiblioteket 
och att de överhuvudtaget inte använde biblioteket i någon större utsträckning på 
fritiden, även om de använde skolbiblioteket i fritidssyfte, men samtidigt finner en 
trygghet i bibliotekets tillgänglighet. Vad gäller studiens huvudlinje om kopplingar 
mellan erfarenheter och användning i barndomen, och biblioteksanvändning och -syn 
idag, kommer författarna fram till att positiva sådana finns. ”En positiv upplevelse av 
biblioteket i barndomen verkar resultera i fortsatt biblioteksanvändning” (s. 59) 
 
2006:88 
Studien syftar till att undersöka ungdomslitteraturens ungdomars identitetsskapande i 
relation till verkliga ungdomars identitetsskapande, och hur detta kan relateras till 
ungdomars läsande och folkbibliotekens syn på saken. Författaren åstadkommer detta 
genom en litteraturstudie i tre delar: läsning av två ungdomsromaner av Per Nilsson, en 
översikt över forskning om ungdomars identitet, och jämförelsen av dessa två 
representationer av ungdomars identitetsskapande.  
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Författaren kommer fram bland annat fram till att Per Nilssons författarskap ger vad 
både målgruppen och forskarna ”vill ha” (s. 53) i form av identifikation, och att denna 
kan se ut på olika sätt, genom hur ungdomar på samma gång kan vara ensamma, och 
beroende av vänskap och gruppen av vänner. 
    I forskningsöversikten ställs frågor som ”Vad finns det för skillnader i flickor och 
pojkars uppväxtvillkor?” och ”Hur ser unga kvinnor respektive unga mäns relationer ut 
till jämnåriga?”. Författaren kommer bland annat fram till att ungdomars könsroller idag 
i vissa avseenden förskjutits och bytt plats mellan könen, men att det i vilket fall ändå 
finns skillnader mellan könen, även om de inte är låsta. (s.19-24).  
 

4.2.2 Utgångspunkter i bakgrund och problemformulering  
 
Anknyter direkt till min frågeställning a: ”Hur tar sig författarnas utgångspunkter 
uttryck i bakgrund och problemformulering? Kan värderande ståndpunkter och 
problematiserande perspektiv läsas in? Vilka?” 
 
Uppsatstexter från explicit genustematisk kategori: 
 
2001:7: 
Författaren uttrycker i inledningen ett allmänt intresse för webbresurser, delvis pga 
utbildningen i informationsvetenskap. Barnfokuset kommer sig av tidigare eget arbete 
med barn. Blev intresserad av genusperspektivet genom kurs i genusvetenskap. (s. 1) 
    Har bestämda åsikter om att webbresurser riktade till barn ska  
 

rikta sig i lika hög utsträckning till båda könen. …ha länkar som 
riktar sig till båda könen. …inte innehålla några länkar som 
förstärker könsrollerna. (s. 1)  
 

och att  
 

länkarna ska ta upp lika mycket av och med båda könen inom 
samtliga ämnesområden. Det ska finnas kvinnoaspekter på såväl 
renässansen som politik. (s. 1) 

 
Grundat på en uttryckt misstanke om att webbresursen Länkskafferiet är riktat mest till 
pojkar, vill författaren med studien ta reda på om så är fallet (s. 1). 
 
2002:6: 
Författaren anser att rådande normer om könstillhörighet inte låter sig kombineras med 
en strävan efter jämlikhet. Författaren menar att det är viktigt med jämställdhet och 
förståelse över könen, genom inte bara förklarande av utan också överbryggandet av de 
traditionella könsrollerna. Och vad gäller förändring bör lika mycket mannens som 
kvinnas könsroll tas tag i. Författaren är övertygad om att stor del av litteraturen är 
delaktig i konstruktion och konserverande av traditionella könsroller.  
      Genom sin 4-årige sons läsintresse har författaren nu även fått mer direkta 
erfarenheter av småbarnslitteraturen. Konstaterar att de stereotypa könsrollerna, ”rakt 
uttalade eller subtilt antydande” (s. 3), fortsätter att cementeras, även i den nyare 
litteraturen. Och de böcker författaren själv gillade som barn, och har ansett 
könsneutrala, har författaren nu fått en ny bild av. Som exempel nämns Beskows 
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Tomtebobarnen. Dessa egna gamla favoritböcker vill författaren nu inte ens läsa för sitt 
barn.  
    Inledningsvis diskuteras även litteraturen som resurs för identifiering. Angående 
problemet som uppstår häri, att litteraturen domineras av män och mansperspektiv, 
konstaterar författaren: ”den riktiga rysaren, konsekvensen av detta, är att vi slutligen 
inte ens reflekterar över detta faktum” (s. 4) 
    Även egna, tidigare studier, ligger till grund för författarens intresse – 
litteraturvetenskap, etnologi och kursen Barn och medier på Bibliotekshögskolan. (s. 4) 
 
2004:47: 
Författaren skriver i inledningen om de egna erfarenheterna som tonåring. Författaren 
menar att genom läsning av biografier och romaner, kunde han/hon identifiera sig med 
huvudpersonerna och bättre förstå de egna tankarna och känslorna, och därigenom 
stärka den egna självkänslan. ”Jag föreställer mig därför, med mig själv som exempel, 
att läsning av skönlitteratur bidrar till att skapa vår identitet och självkänsla.” (s. 5) 
    Författaren menar att unga kvinnor är särskilt utsatta som grupp, under stora krav från 
samhället på utseende och identitet. Därför är det som bibliotekarie ”viktigt att känna till 
de unga kvinnornas situation och att ha insikt i deras bakgrund” vilket också är 
anledningen till hela studien. (s. 5) 
    Efter inledningen följer ett helt opersonligt bakgrundsavsnitt där problematiken 
förankras i utvecklingspsykologiska aspekter, texter om ungdomar och unga kvinnor, 
identitetsteori och särskilt kvinnlig identitet (s. 5-10) 
    I det här fallet, trots att den utompersonligt förankrade bakgrunden till omfånget är 
betydligt mer omfattande än den intimt hållna, korta inledningen, ger ändå den 
sistnämnda intrycket att ha drivit fram ämnet och problemvalet överhuvudtaget. 
 
2006:60 
Författarna konstaterar förvånat att bland bröder och killkompisar hade den skönlitterära 
läsningen inte alls den betydelse under tonårstiden, som den hade för såväl dem själva 
som för tjejkompisar. Då de upplever att den mesta av forskningen om problemet 
handlar om icke-läsandet, ser de en eftersatthet inom forskningen om den motsatta 
gruppen: de pojkar som faktiskt läser. (s. 5) 
    Enligt egna erfarenheter, är just målgruppen i åldersspannet 14 till 15 år intressant, då 
det är ”en känslig tid i utvecklingen … en omvälvande tid i livet”. Ytterligare ett 
argument för varför denna del av tonårstiden är intressant, är att ungdomarna då lämnat 
den s.k. slukaråldern, som är väl beforskad. (s. 5) 
    Författarnas utgångspunkter kan sammanfattas i den uttryckta åsikten att det är viktigt 
för dem ”som blivande bibliotekarier att se till läsande pojkars behov för att bättre 
kunna möta dessa på våra framtida arbetsplatser” (s. 5). Därpå följer en genomgång av 
två relevanta statistiska undersökningar, samt kort om utvecklingspsykologi. Författarna 
konstaterar att enligt undersökningarna är inte skillnaderna mellan pojkar och flickor så 
stora som de inledningsvis antagit, dvs de reviderar sin utgångspunkt under 
bakgrundsbeskrivningens gång. Utgångspunkten blir istället genus, och antagandet att 
läsande är en del i konstruktionen av detta, och att omvänt läsandet kan påverkas av 
genus, i hur pojkar förväntas vara på ett visst sätt som pojkar, inkluderat läsvanor. (s. 
5ff)  
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2006:81:  
Författarna blev intresserade av ämnet under en kurs och ”drog då slutsatsen att det i 
barnlitteraturen ofta förmedlas en enkel och onyanserad bild av genus och sexualitet där 
stereotyper förstärks och cementeras” (s. 1).   
    De utgår från sin grundtes att människans självbild är beroende av en sociokulturell 
kontext. Människan kan både ha en med- och motverkande roll i reproduktionen av 
genusstrukturer och sexualitet. För deras ämne aktualiseras detta genom antagandet 
att ”litteratur likväl som barnbibliotekarier kan ha en funktion i den processen”. Dock 
menar de att i praktiken går detta trögt. Trots genusperspektivets generellt ökande 
popularitet och tillämpning inom samhällsvetenskaperna, ser de att det inom just 
biblioteks- och informationsvetenskap inte hänt lika mycket. Med hänvisning till Lena 
Kåreland menar de att förskolorna brister i ”resonemang och reflektion” kring 
genusfrågor. Själva upplever de att det gäller även för bibliotek. (s. 1f)  
 
     
Uppsatstexter från implicit genustematisk kategori: 
 
1999:6 
Författarna utgår från att hästböcker är populära, särskilt hos unga flickor. 
Överhuvudtaget att hästar är ett stort intresse för många unga flickor. En av författarna 
läste själv hästböcker som ung och båda har döttrar som läser/har läst dem. Med tanke 
på genrens popularitet har det dock inte skrivits mycket om den, menar de, och ser den 
som eftersatt inom ämnet. I bakgrundsavsnittet resonerar och problematiserar författarna 
kring varför just flickor är mer intresserade av hästböcker. De refererar bland annat till 
studier som menar att fenomenet grundas i pojkars och flickors olikheter som 
idrottsutövare – att det för flickorna handlar mindre om tävling och mer om ”det 
personliga förhållandet till ett älskat djur” (s. 1f, 8) 
    Författarna tror att dessa intressen vaknar tidigt hos barnen, och att det därför finns 
anledning att i sammanhanget studera deras läsutveckling och läsvanor. Med detta 
omfattar de en läsutveckling från bilderböcker och högläsning som viktiga faktorer för 
mindre barn, till slukaråldern och läsning av ungdomsböcker upp i åldrarna. De menar 
att det är viktigt att barn tidigt får tillgång till en variation av bra böcker. (s. 3ff)  
 
2001:58 
Med anledning av tendenser författarna sett i ett tidigare uppsatsarbete, menar de att 
pojkar vid vissa yrkesförberedande gymnasieprogram, läser böcker i mycket liten 
utsträckning; hellre tidningar och tidskrifter. De menar även att det finns en attityd, hos 
både omgivningen och pojkarna själva, att de är just en icke-läsande grupp. Författarna 
anser det viktigt att studera gruppen och dess läsande, då den åldern är känslig och 
viktig för pojkarnas utveckling. De tror vidare att med sin studie kunna peka på ett 
forskningsområde som varit eftersatt sedan 70-talet. De poängterar i inledningens 
slutstycke att ”biblioteket har en viktig roll att fylla, när det gäller att undanröja dessa 
attityder”, och att, om tesen om gruppens läsvanor stämmer, ”arbeta för att väcka deras 
läsintresse”. (s.1) Därefter hänvisar de till ett antal rapporter som sammantaget visar på 
att läsintresset generellt är stort hos ungdomar, litteraturintresset större hos kvinnor än 
hos män, och att istället fler män – och oftare – än kvinnor, läser tidskrifter. (s. 1-2) 
 
2003:72 
Uppsatsen inleds med utgångspunkten att tonårstiden är en känslig tid av utsatthet och 
förändring på olika nivåer. Detta ställer författarna mot att man samtidigt som 
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tonåring ”har mycket lite kunskap och erfarenheter av att fatta beslut och av att hantera 
problemsituationer av olika slag”. Ungdomar har en mängd informationsbehov, privata 
och skolrelaterade, och utifrån FN:s barnkonvention har de också rätt till information, 
inom ramarna för en vidare yttrandefrihet. Med utgångspunkt i barnkonventionen, jämte 
bibliotekslagen §9 om bibliotekens särskilda åligganden gentemot barn och ungdomar, 
menar författarna att ”erbjuda barn och ungdomar information är alltså en av 
bibliotekets huvuduppgifter”. De argumenterar vidare – med stöd i Kinells resonemang 
om tonåringars särskilda behov – för att biblioteken kan behöva ägna särskild hänsyn åt 
tonåringars informationsbehov. Även inom ämnet menar de att det behövs fler studier. 
De väljer att genomföra sin studie inriktad på just flickor, utifrån antagandet 
att ”intressen och orosmoment är av olika slag hos pojkar och flickor”. (s. 3f) 
 
2006:12 
Med inledningens första stycke fastslår författarna i egna ord att ungdomen är en 
tid ”som till stor del präglas av sökande efter att hitta sig själv”, då identiteten skapas, 
då den unga människan står mitt emellan barn- och vuxenvärlden, inte helt 
hemmahörande i någon av dem – en tid av förvirring och osäkerhet. De menar att nya 
intressen och prioriteringar tillkommer och ersätter det som kanske var viktig och roligt 
i barndomen. 
    Med referens till ett scenario uppmålat i en artikel av Kerstin Rydsjö, och med 
utgångspunkt i sin egen högstadietid, pekar de på hur folkbiblioteket kan hamna i 
skymundan när ett bra skolbibliotek blir ungdomarnas huvudsakliga eller enda 
biblioteksresurs. Under B&I-utbildningen blev de så intresserade av att undersöka detta 
närmare. De ställer sig ett par frågande hypoteser, om det är så att biblioteket prioriteras 
bort som fritidsintresse av högstadieungdomar, eller om förhållandet är det motsatta, att 
folkbiblioteket fyller en viktig funktion som fritidsresurs för både avkoppling och 
personlig reflektion. I vilket fall menar de att det är viktigt att som blivande 
bibliotekarier ha kännedom om ungdomars relation till bibliotek, och att även mer 
allmänt förstå ungdomars relation till sin fritid och hur de använder denna – för att 
bättre kunna anpassa biblioteksverksamheten för ungdomars behov. De tar stöd i 
bibliotekslagen 9§ för denna åsikt. 
    I en litteraturbaserad bakgrundsteckning av ungdomar och deras fritidsanvändning av 
biblioteket, hänvisar de till att undersökningar visat på vissa skillnader mellan könen i 
ungdomars identitetsskapande, och att bl.a. kön påverkar ungdomars livsvillkor, men att 
skillnaderna mellan könen på det hela taget ändå inte är så stora. (s. 6f) 
 
2006:88 
Inledningens första mening (s. 1) slår fast att ”Identitetsproblematiken intresserar” 
författaren, och att den flera gånger dykt upp i ämnen som kulturvetenskap och B&I. 
Författaren tar Per Nilsson som exempel på hur ungdomslitteraturen visar att 
identitetsskapandet är som mest påtagligt under ungdomstiden. Författaren menar att 
Per Nilsson förmedlar ”alternativa sätt att förhålla sig till identitetsprocessen” (s. 1) 
    Därefter visar författaren med referens till André Jansson, hur identitetsskapande är 
en process för att göra både individualisering och tillhörighet, en process tydligast hos 
barn och ungdomar. Bakgrundsteckningen avslutas med en mer ingående introduktion 
av Per Nilssons författarskap som just något för ungdomar att relatera till och identifiera 
sig med. I hans böcker återkommer en uppsättning av karaktärer – ofta två pojkar och en 
flicka, och de har ofta också olika egenskaper beroende på kön.  
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I uppsatsen finns ingen enstaka uttalad problematiserande utgångspunkt om just kön, 
men ett antal övriga utgångspunkter tillsammans gör att jag ändå läser ett sådant 
problematiserande: 

• läsning är en viktig del i ungdomars identitetsskapande; 
• Per Nilssons böcker har ofta en tematik kring ungdomars identitetsskapande; 
• karaktärerna i Per Nilssons tillskrivs ofta vissa givna pojk- och flickroller. 

Kombinerat med att författaren på flera ställen tar upp könsproblematik och identitet i 
tidigare forskning, och ställer frågor kring dessa teman till litteraturen, menar jag att 
uppsatsen ändå tar en utgångspunkt i könstillhörighet som en aspekt av det 
identitetsskapande ungdomar arbetar med i sin läsning. 
 

4.2.3 Avsett bidrag med studien 
 
Anknyter direkt till min frågeställning b: ”Hur motiveras studierna i fråga om avsett 
kunskapsbidrag?” 
 
Uppsatstexter ur explicit genustematisk kategori: 
 
2001:7 
Visserligen finner jag inget uttalat avsett kunskapsbidrag med uppsatsen. Men notera 
författarens tydligt redovisade åsikter om att  
  

en webbresurs som riktar sig till barn och ungdomar ska rikta sig 
i lika hög utsträckning till båda könen. Den ska alltså ha länkar 
som riktar sig till båda könen. Länklista [!] ska inte innehålla 
några länkar som förstärker könsrollerna. … länkarna ska ta upp 
lika mycket av och med båda könen inom samtliga 
ämnesområden. Det ska finnas kvinnoaspekter på såväl 
renässansen som politik. [mina kursiveringar] (s. 1), 
 

och problemhypotesen om att Länkskafferiet riktar sig främst till pojkar och att så ”ska 
det inte vara utan länksamlingen bör vara könsneutral och rikta sig till båda könen” 
[mina kursiveringar] (s. 2). Dessa starka påståenden, av ganska kompromisslös karaktär, 
kommer direkt ur författarens förförståelse, utan referenser. Det menar jag kan vittna 
om en avsikt att – med studien – ge ett bekräftande underlag till en diskussion om hur 
webbresurser ”ska” och ”inte ska” produceras, ur genussynpunkt. 
 
2002:6: 
Uttrycker en vilja om att vara med i en process som leder till att förändra könsnormer, 
skapa rättvisa och jämställdhet. Tror att synliggörande av könsproblematik, samt 
förklarandet och överbryggandet av traditionella könsroller, möjliggör förändring. (s. 3) 
Vidare diskuterar författaren problematiken med en rådande uppfattning om konflikten 
mellan önskvärd kvalitet på litteraturen barn läser, och strävan efter att de ska läsa 
överhuvudtaget, dvs uppfattningen att det är bättre att de läser än inte alls. Om detta ser 
författaren det personligen ”inte som nödvändigt att bortse från kvalitetsaspekten i den 
litteratur jag som bibliotekarie i framtiden ska förmedla till barn. Därav inriktningen på 
uppsatsen.”(s. 4), och kan därmed sägas uttrycka en pragmatisk avsikt med sin studie, 
som underlag för utveckling av både den egna och andras barnbiblioteksverksamhet. I 
uppsatsens syftesbeskrivning och frågeställningar konkretiseras denna ambition 
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ytterligare, med att författaren vill ta reda på vilka metoder lärare och bibliotekarier kan 
använda för att införliva ett genusperspektiv i arbetet. (s. 4-5)   
 
2004:47: 
Författaren menar i sitt inledningsavsnitt, att det som bibliotekarie är ”viktigt att känna 
till de unga kvinnornas situation och att ha insikt i deras bakgrund.” (s. 5) Tesen är att 
det borde vara viktigt att – baserat på sådan kunskap – kunna presentera för de unga 
kvinnorna böcker som tilltalar dem och bidrar till skapandet av deras identitet och 
självkänsla. Genom åtta intervjuer med unga kvinnor, ska uppsatsen ta reda på om och 
vilka böcker som varit viktiga för dem i en sådan skapandeprocess. (s. 5) Författaren 
anser att studien bekräftar en sådan läsandets funktion som identitetsstärkande (s. 63-
64)  
 
2006:60 
Författarnas val av inriktning grundar sig på att den mesta forskningen handlar om 
pojkar som inte läser, och att de därför vill inrikta sig på de pojkar som istället faktiskt 
läser. De knyter an till sin egen roll som blivande bibliotekarier, vikten av att som 
sådana se till läsande pojkars behov, och i detta särskilda fokus förmodar jag det 
implicit avsedda kunskapsbidraget återfinns. 
 
2006:81 
Författarna ”upplever en tröghet i samhället när det gäller att få 
verksamheter att i praktiken influeras och genomsyras av ett 
genusperspektiv” men är samtidigt ”övertygade om att det går att påskynda 
förändringsprocessen, om problematiken lyfts upp inom fler instanser och 
på fler nivåer.” (s. 1) De menar att individuella engagemang och initiativ är 
avgörande för att perspektivet överhuvudtaget ska få någon uppmärksamhet, 
och refererar bl.a. till hur de upplever att frågorna har behandlats – eller 
snarare inte har – under utbildningen. De ser därför möjligheten – och 
hoppas – att med sin uppsats kunna ge ”uppslag till vidare forskning och 
diskussion kring genusfrågor inom barnbiblioteksverksamheten.” (s. 1) De 
ser uttalade syften med att anlägga ett sådant genusperspektiv på 
barnbiblioteksverksamhet: att skapa jämställdhet både på arbetsplatsen som 
sådan, och i synen på och relationen till besökare och omvärld. Barns 
identitetsskapande ska inte begränsas av genusmässiga barriärer och 
strukturer. (s.1) 
    Vidare uttalar de även ett allmänt syfte om att ge uppslag till vidare 
forskning, med hänvisning till att det är ett relativt outforskat område (s. 2). 
 
 
Uppsatstexter ur implicit genustematisk kategori: 
 
1999:6 
Författarna menar att det finns lite skrivet om genren hästböcker, trots dess popularitet, 
och de vill med uppsatsen ”göra en kartläggning av hästboksmarknaden idag” (s.1). De 
avser alltså att i bred mening överhuvudtaget öka kunskapen i ämnet, något som vidare 
cementeras med syftet att ”lyfta fram en i vårt tycke eftersatt del av barn- och 
ungdomslitteraturen, nämligen böcker om hästar”. I detta ingår även att undersöka 
bokförläggares och bibliotekariers hållning till utgivning och inköp av böckerna. (s. 8)  
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2001:58 
Utöver att författarna vill fördjupa de egna kunskaperna, tror de även med uppsatsen 
kunna ”peka på ett område, där det inte har forskats så mycket sedan 1970-talet” (s. 1).  
 
2003:72 
Här finns inget tydligt uttalat kunskapsbidrag, men problemformuleringen 

 
för att biblioteken ska kunna tillmötesgå tonåringars behov på 
ett effektivt sätt krävs kännedom inte bara om vad de har för 
frågor och funderingar utan också hur de får svar på sina frågor 
(s. 4) 

 
kan rimligtvis läsas som att det är underlag för sådan kännedom författarna vill bidra 
med. 
 
2006:12 
Författarna vill med uppsatsen ”ta del av ungdomars åsikter och upplevelser av 
biblioteket” (s. 2), då de menar att sådan kunskap är viktig för att bibliotek och 
bibliotekarier ska kunna möta ungdomarnas behov.  
 
2006:88 
I inledningens problemställning, fastslår författaren att i dagens samhälle är 
självreflexivitet och identitetsskapande viktigare än någonsin, och att 
ungdomslitteraturen i denna process kan vara ungdomarna till hjälp. Jag läser den 
outtalade avsikten om kunskapsbidrag här som att författaren helt enkelt vill ge ett 
underlag för folkbiblioteken att vara en del i denna process. 
 

4.2.4 Bekräftelse av utgångspunkter 
 
Hur slutsatser återkopplar till uttalade utgångspunkter – om dessa bekräftas. Anknyter 
direkt till min frågeställning c: ”I vilken utsträckning bekräftar studierna författarnas 
utgångspunkter?” 
 
Uppsatstexter ur explicit genustematisk kategori: 
 
2001:7 
Jag fann presentationen av resultat och analys aningen kaotisk, så jag hade vissa 
svårigheter med att utläsa exakt vad studien kom fram till. Men enligt slutsatserna 
bekräftas delvis huvudhypotesen att Länkskafferiet riktar sig mer till pojkar än till 
flickor. Hälften av länkarna är könsneutrala eller riktar sig ur genussynpunkt likvärdigt 
till pojkar och flickor. Den andra hälften, som ”inte är bra ur genusperspektiv” (s. 45), 
förstärker det s.k. genuskontraktet, ett begrepp hämtat från Yvonne Hirdman. Detta 
härleder författaren bl.a. till att merparten av dessa sidor är skapade av män. Att detta i 
sin tur skulle bidra till problemet, antas bero på att de flesta som inte resonerar kring 
genus och genusproblematik är just män. Detta framgår dock inte som utgångspunkt för 
studien.  
   Författaren konstaterar avslutningsvis att Länskafferiet med avseende på 
genusaspekter kan sägas spegla samhällsstrukturen sådan den är, men att det istället 
vore önskvärt att den speglade samhället sådant det borde vara. Inte minst genom detta 
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konstaterande, visas att studien i stora drag bekräftar författarens utgångspunkter. (s. 
50f) 
  
2002:6 
Författarens utgångspunkt att böcker och läsning är viktigt för identifiering, ”råder det 
inget tvivel om” enligt slutsatserna (s. 71). Resultaten visar också att barn gärna väljer 
böcker efter könstillhörighet, även om flickor tycks ha lättare att överskrida könsgränser 
i form av vilket kön böckernas huvudpersoner har. Från publiceringssidan förekommer 
lite eller inget problematiserande kring genusfrågor vid antagning av manus och 
publicering av barnböcker. Dessa resultat stödjer utgångspunkterna att många böcker, 
även nya, vilar på stereotypa könsroller, vilket direkt bidrar till bevarandet av dem.  
    Ibland är det svårt att skilja författarens slutsatser baserade på resultat, och egna inför 
studien givna utgånspunkter, åt, i ”diskussion och slutsatser”-avsnittet (s. 71ff). 
 
2004:47 
Intervjuresultaten ger ett hundraprocentigt stöd för författarens utgångspunkt att läsning 
av skönlitteratur kan vara viktiga för läsaren i att bidra till skapande och stärkande av 
identitet och självkänsla (s. 51). Detta undantagslösa bifall kan även indirekt sägas 
stödja – åtminstone inte motbevisa – utgångspunkten att särskilt kvinnor är en utsatt 
grupp för vilka läsningen kan spela extra stor roll, även om en motsvarande studie av 
killar alternativt en könsneutral studie skulle krävas för att utreda detta.  
    Det gemensamma för informanterna i att de under högstadietiden läst de böcker som 
påverkat dem mest, stödjer författarens utvecklingspsykologiskt grundade utgångspunkt 
om de känslomässiga svängningarna i högadolescensen. (s. 6f, 51)  
 
2006:60 
Uppfattningen att det finns samband mellan genus och pojkars läsning bekräftas. 
Informanten Adam för ett insiktsfullt resonemang [min anm.] kring att ”fotbollsböcker 
är riktade till pojkar, men att pojkarna egentligen inte tycker om dessa utan lånar dem 
när de blir tvingade att läsa, till exempel i skolan” (s. 54). Författarna ser detta som ett 
uttryck för en vidare problematik; uppfattningen hos både samhället och pojkarna själva 
att vissa genrer är lämpliga för dem enbart på grundvalen att de är just pojkar. Läsandet 
blir då en del i att uppfylla könsrollen. (s. 54) Att resultaten både pekar på förekomsten 
av dessa problematiska relationer mellan uppfattningar, identitet och läsande, och att 
läsandet är viktigt för pojkarna av många anledningar, inte bara identifikation, stödjer 
indirekt författarnas åsikt att det är viktigt att bibliotekarier förstår gruppen och dess 
behov. 
 
2006:81 
Som författarna förmodade inledningsvis, brister biblioteksverksamheterna (de 
studerade) i medvetenhet om – och agerande i – genusfrågor (s. 1, 50ff).    
    Som tidigare nämnt, uttrycker texten utgångspunkter om kopplingar mellan kontext-
individ, eller mer specifikt: att människans självbild är beroende av en sociokulturell 
kontext och att människan kan både ha en med- och motverkande roll i reproduktionen 
av genusstrukturer och sexualitet. Och både litteratur och barnbibliotekarier kan ha en 
roll i den processen. Dessa sociokulturella orsak-/verkansamband bekräftas delvis av 
studien, framförallt i litteraturstöd men genom intervjuerna inte lika entydigt. 
Exempelvis att informanterna ”anser till viss del att litteraturen har betydelse för barns 
syn på omvärld och fantasi, men vi [uppsatsförfattarna] upplever att de [informanterna] 
… inte ser sin yrkesroll som särskilt betydande för barnens identitetsutveckling” 
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[]=mina anm. (s. 54). Det är dock något oklart hur författarna ställer sig till detta som 
resultat, vilka slutsatser de drar av det. Bibliotekariernas uppfattning att inte se sig som 
betydande i barns identitetsskapandeprocesser, kan i min läsning tolkas på flera sätt, 
beroende på analytisk nivå; ordalydelsen av utsagans innehåll talar ju direkt mot en tes 
om bibliotekariens betydelse; det är även möjligt att tvärtom se ståndpunkten i sig som 
ett tecken på just den bristande insikt i genusfrågor tesen förmodar. Det är dock en av få 
oklarheter i ett omfattande diskussionsavsnitt som följer på en än mer omfattande 
resultatredovisning, vilka alltså i många aspekter och med tydlighet bekräftar 
författarnas utgångspunkter.  
 
Uppsatstexter ur implicit genustematisk kategori: 
 
1999:6 
De tydligast poängterade utgångspunkterna i upptakten till studien, är hästböckernas 
popularitet, att ämnesområdet är eftersatt, och att det är viktigt att studera barns 
läsutveckling och -vanor redan i de låga åldrarna. De sistnämnda utgångspunkterna är 
relaterade till B&i-disciplinen som sådan. Detta är dock inget som undersöks i själva 
studien, vilken handlar om själva böckerna, marknaden, förläggarna och 
bibliotekarierna, med korresponderande typer av resultat. Ämnesområdets eftersatthet 
och behovet av studier kan alltså varken bekräftas eller avfärdas. Däremot bekräftar 
resultaten att ”hästböcker är mycket populära bland barn och ungdomar, speciellt bland 
flickor” (s. 64). Möjligen går det att argumentera för att detta indirekt även stödjer att 
ämnesområdet är proportionerligt eftersatt, och att studier av redan riktigt unga läsare är 
viktiga, kopplingar som dock inte görs uttryckligen.  
 
2001:58 
Mycket riktigt är läsintresset hos gruppen stort – alla läser – och det är i första hand 
tidsskrifter de läser. Och i enighet med författarnas utgångspunkt inledningsvis, att det 
finns attityder hos både omgivningen och pojkarna själva om att de skulle vara en icke-
läsande grupp, visar resultaten på både beteenden och direkta uttalanden som bekräftar 
att attityden finns; en attityd som visar sig både missvisande och direkt felaktig. (s. 55-
57) Detta belyses exempelvis effektivt genom observationer så som: 
 

att trots att pojkarna reagerade med generade skratt och knuffar 
och negativa kommentarer om läsning i samband med 
[uppsatsförfattarnas] presentation av undersökningen, visade 
enkäten och intervjuerna att många läser böcker. (s. 56) 

 
Även uppsatstiteln ”Om jag tänker efter så läser jag nog mer än jag tror” – ett citat från 
en av intervjuerna – är en talande sammanfattning av detta glapp mellan attityd och 
faktiskt läsande. 
    Författarna menar även att de med sin studie får underlag som stöder tesen om vikten 
av att från bibliotekens sida särskilt bemöta denna grupps behov och intressen. De 
betonar flera gånger detta, med stöd i resultaten, att biblioteken har en viktig roll att 
fylla. (s. 56) 
 
2003:72 
Indirekt bekräftas utgångspunkten att tonårstiden är en känslig tid av utsatthet och 
förändring, av att författarna vid intervjuerna främst fann informationsbehov kopplat till 
stress. Detta är inget de får stöd för i tidigare forskning (s. 63), även detta en indirekt 
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bekräftelse av ytterligare utgångspunkter: att särskild kunskap om ungdomars 
informationsbehov krävs om man som bibliotekarie också ska kunna ge den särskilda 
service de behöver, och att forskningsområdet är eftersatt (s. 3-4).  
    Slutsatsen att flickorna ”inte skulle söka information om sina livsangelägenheter på 
biblioteket trots att de gärna läser om vissa ämnen”, och att det av den anledningen kan 
vara ”extra viktigt hur biblioteket presenterar den här typen av information”, ger 
ytterligare stöd för utgångspunkten om de särskilda kunskapskrav som ställs på 
biblioteken för att bemöta gruppen. (s. 71) 
    Jag finner inget direkt stöd för utgångspunkten om flickors och pojkars olikheter som 
motiv för att avgränsa studien till den ena gruppen. Å andra sidan faller det väl på sin 
egen orimlighet, att fastslå något om just skillnader när den ena gruppen inte inkluderas 
och det därmed inte finns något i materialet att se skillnader mellan. 
 
2006:12 
De i frågeform ställda utgångspunkterna om att folkbiblioteket kanske å ena sidan är 
viktigt för ungdomarnas fritid, men å andra sidan kanske inte, bekräftas båda på sätt och 
vis. Författarna menar nämligen att bibliotek i sig är viktigt för ungdomarnas fritid. De 
använder skolbiblioteket i fritidssyfte, inte bara i skolrelaterade ärenden. Däremot 
använder de inte biblioteket, eller närmare bestämt folkbiblioteket, på fritiden. Dvs de 
använder biblioteket för fritiden, inte på den. 
    Studien ger viss bekräftelse av utgångspunkten att ungdomen är en tid av 
identitetsskapande – ”killar ska vara intresserade moppar och tjejer … de ska mer va… 
umgås, tjata”, som en informant uttryckte det (s. 48). Dessa allmänna förhållanden är 
dock inget som fokuseras i studien, vilken alltså konsekvent tar utgångspunkt i bibliotek 
och biblioteksanvändande, för vilken ungdomstiden av identitetsskapande är en given 
fond och inget som i sig problematiseras eller undersöks. 
    Utgångspunkten att nya intressen och prioriteringar tillkommer under ungdomstiden, 
att ”Sådant som var intressant och roligt i barndomen förlorar kraft och lockar inte på 
samma sätt som tidigare” (s. 1), ges ingen bekräftelse, åtminstone inte i perspektivet 
bibliotek och biblioteksanvändning. Snarare pekar författarnas analys, diskussion och 
slutdiskussion ibland på motsatsen; upplevelser av biblioteket i barndomen tycks 
inverka på förhållandet till biblioteket under ungdomstiden. Exempelvis informanten 
Maja som upplever att ”biblioteket betyder mycket för henne” och förklarar det med 
att ”hon trivs på biblioteket samt att hon var där mycket i barndomen” – något som 
bekräftas av att hon på frågetemat om biblioteket under barndomen, berättar att hon 
tyckte om biblioteket och trivdes där som barn (s. 35).        
 
2006:88 
Då de utgångspunkter som uttrycks i uppsatsens inledning främst handlar om det 
författaren redan vet om Per Nilssons författarskap – jag utgår från att författaren sedan 
tidigare läst Anarkai och Ett annat sätt att vara ung – hade det varit märkligt om dessa 
utgångspunkter inte bekräftades av studien. I övrigt fann jag inga direkta 
utgångspunkter av karaktären åsikter, förutfattade meningar eller ställda hypoteser, att 
söka uttryck för bekräftelse av. 
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5 Analys, slutsatser och diskussion 
5.1 Angelägenhet i uppsatserna 
 
Analys och slutsatser av de resultat som handlar om uppsatsernas utgångspunkter i 
motivering till problemval, och vad författarna vill åstadkomma med uppsatserna, dvs 
avsett kunskapsbidrag. 
 
De fem explicit genustematiska uppsatserna i närläsningen ger alla uttryck för 
angelägenhet:  

• I 2001:7 uttrycks bestämda åsikter om hur webbresurser egentligen ska utformas, 
med avseende på det bristande genusperspektiv i utformningen författaren 
misstänker föreligger;  

• 2002:6 uttrycker en övertygelse om bristerna i de samtida förutsättningarna för 
jämlikhet, och litteraturens del i denna konserverande process – något författaren 
vill förändra;  

• i inledningsanförandet till 2004:47 står att läsa om unga kvinnor som särskilt 
utsatt grupp, och vikten av att som bibliotekarie förstå deras situation;  

• 2006:60 uttrycker vikten av att som bibliotekarie förstå unga läsande pojkars 
behov eftersom det är en omvälvande och känslig tid i livet;  

• författarna av 2006:81 anser att barnlitteratur ofta förmedlar en onyanserad bild 
som stärker stereotyperna, och att även själva biblioteken brister i 
förhållningssättet till genusfrågor. De vill med sin uppsats bidra till en 
påskyndning av det långsamma förändringsarbetet. 

 
De fem implicit genustematiska uppsatserna jag närläst ger också uttryck för liknande 
angelägenhet, i tre av fallen:  

• i 1999:6 om vikten av att studera intressen hos barn redan i tidig ålder;  
• författarna av 2001:58 anser det viktigt att studera pojkar vid yrkesförberedande 

gymnasieprogram, pga kombinationen att det är en känslig ålder och 
omgivningens inställning att det är en icke-läsande grupp, och att biblioteket här 
har en viktig roll att fylla;  

• likaså 2003:72 talar om tonåren som en särskilt utsatt och känslig ålder, och 
bibliotekens roll i att ägna särskild uppmärksamhet åt detta. 

 
I de två andra uppsatserna, uttrycks visserligen också angelägenhet, men en mer intern 
sådan:  

• I 2006:12 påvisas en angelägenhet ur ett biblioteksperspektiv – problemet 
uttrycks inte som ungdomarnas situation i sig, utan snarare vilken typ av 
bibliotek som utnyttjas när;  

• i 2006:88 uttrycks ett intresse för identitetsskapandeproblematik, och för Per 
Nilssons författarskap som en ingång till det, men inte för identitetsskapande 
som ett allmänt angeläget problemområde, eller specifikt angeläget för B&I och 
biblioteken att arbeta med.     

 
I tre av fallen (1999:6; 2001:58; 2003:72) poängteras en eftersatthet i forskning i ämnet, 
som ett argument för angelägenhet i sig. Uttryckt som – eller åtminstone läser jag det 
som – en inomvetenskaplig, akademisk angelägenhet. Att fylla ämnets kunskapsluckor 
och verka för en proportionerlig spridning i problemfokus är ett ändamål i sig. Detta 
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stämmer med mina antaganden såtillvida att författarna tror sig bidra med något som är 
angeläget för ämnet. Detta självändamålsenliga motiv att beforska det obeforskade kan 
ses som ett uttryck för den normalvetenskapliga aktiviteten att arbeta med paradigmets 
etablerade men olösta problem. I paradigmet finns nämligen samtidigt löftet om att 
problemen kan lösas. (Kuhn [1962] 1995, s. 23f) Att uppsatsförfattarna ser ett problem 
som undermåligt eller icke beforskat, antyder i sig att de samtidigt anser problemet 
rymmas inom ämnet, och att de med ämnets etablerade teorier och metoder kan 
beforska det. Detta går samtidigt emot mitt antagande att uppsatserna inte skulle ta 
någon utgångspunkt i aktuellt forsknings- och kunskapsområde (se avsnitt 2.2.2). Så var 
ju fallet i Dellgran och Höjers studie (1999b, s. 36f). Dock är det oklart i vilken 
utsträckning de uppsatser jag studerat verkligen fullt ut tar utgångspunkt i läget i den 
aktuella forskningen, eller endast ser bristerna och luckorna i forskningen som initiala 
argument för behovet av beforskning, och därefter lämnar den aktuella forskningen 
därhän. Jag menar inte att det sistnämnda skulle innebära någon brist, endast att frågan 
är om dessa uppsatser kvalificerar till att motsvara Dellgran och Höjers femte möjliga 
motiv till problemval. Få uppsatser i deras egen studie gjorde det. (Ibid., s. 36f) 
    I ingen av de fem implicit genustematiska texterna uttrycks någon köns- eller 
genusrelaterad angelägenhet. Det är inte en självklarhet att så är fallet – att texterna är 
implicit genustematiska innebär endast att det uttalade huvudtemat inte är explicita 
genusfrågor. Angelägenheten kan fortfarande ligga i problem och frågor av arten vad 
beror flickors/pojkars minskade läsintresse på?, vad beror skillnaden A mellan pojkar 
och flickor, i situation B, på?, hur kan biblioteket bättre möta flickors/pojkars osäkerhet 
inför informationssökning?, och så vidare.     
 
Det tycks även vanligt att en utgångspunkt för problemval tas i intressen som uppstått i 
tidigare kurser i biblioteks- och informationsvetenskap, och ibland i andra ämnen. 
 
I de tio texter jag närläst är angelägenheten tveklöst mjukare i de implicit 
genustematiska. I åtminstone tre av de explicit genustematiska texterna (2001:7; 2002:6; 
2006:81), uttrycks en angelägenhet av kompromisslös karaktär. Problemen beskrivs 
som direkta fel, författarna observerar att det som inte borde göras, inte ska göras, ändå 
görs och att utvecklingen till något bättre går för långsamt. Författarna pekar på vad 
som istället måste göras, om det ska kunna bli bra. Denna omutbara hållning återfinns 
inte i de implicit genustematiska texterna. 
 
 
 
 

    I resultatavsnittets tabell 7 framgick att de personligt grundade motiven till 
problemval graderats högre för den explicit genustematiska kategorin, än för den 
implicit genustematiska. De kvalitativa resonemangen ovan kring de explicit 
genustematiska uppsatsernas konsistenta, starka angelägenhet, skulle då kunna sättas i 
samband med just dessa höga P-graderingar (2,0) i kategorin. Annorlunda uttryckt: den 
kvalitativa skillnaden i angelägenhet mellan uppsatskategorierna, tycks motsvaras av 
(alternativt utgöras av, eller utgöra) skillnaden i P-graderingar mellan kategorierna. I 
vilket fall kan ett samband urskiljas. En slutsats kan då vara att skillnaden i 
angelägenhet mellan explicit och implicit genustematiska uppsatser, härrör ur de 
personligt grundade motiven.   
 
Intressanta – och knepiga – gränsfall har varit när författaren grundar intresset i egna 
tidigare studier, uppsatser, och andra akademiska erfarenheter. Exempelvis författarna 
av 2006:44 som delvis förklarar intresset för sin föreliggande studie med erfarenheten 
av ”en sjätteklass som vi besökt tidigare, under vårt b-uppsatsarbete”, och att ”Nu ett år 
senare, ville vi träffa dem igen, för att prata med dem om vilka betydelser biblioteken 
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har för dem och om de tycker att biblioteken finns till för dem och deras behov” 
(2006:44, s. 2). Denna typ av motiveringar där personliga och akademiska intressen inte 
enkelt låter sig särskiljas, har visat sig vanliga i urvalet av uppsatser. I en del fall blir det 
då svårt att göra en särskiljd gradering av personliga och allmängiltiga motiv. 
Exempelvis 2002:60, i vilken jag tycker den sammantagna argumentationen av 
personliga och allmänna motiv är stark. Det hade gett en gradering 2 om det fanns en 
kombinerad gradering av personligt och allmängiltigt grundade motiv. Men för sig 
framstår argumenten som svagare. Detta var också en av de uppsatser som fick olika 
gradering i första och andra graderingsomgång. 
    Texterna överlag framhåller de högre ändamålen. Detta gäller särskilt den explicit 
genustematiska kategorin. Varje uppsats tycks ha ett yttre ändamål som omsluter och 
existensberättigar den akademiska texten. Jag menar att det är bra att de är öppna med 
dessa ändamål; som läsare får jag då en bättre bild av vart författarna egentligen vill 
komma. De implicit genustematiska tycks något mer benägna att nöja sig med rent 
akademiska avsikter. 
 

5.2 Bekräftelse av utgångspunkter 
 
Insamlingen av underlag för analys av hur uppsatserna bekräftar utgångspunkter har 
gjorts enbart genom närläsning. Den har inte kompletterats med någon innehållsanalys. 
Därför är det något vanskligt att i generaliserande termer bemöta hypotesen H2: 
Studierna bekräftar de på förhand givna utgångspunkterna. Jag kan däremot göra det i 
bemärkelsen om och hur de tio närlästa uppsatserna av totalt 44 studerade gör det.   
 
Efter läsningen konstaterar jag att i de flesta uppsatser bekräftas de uttryckta 
utgångspunkterna – med varierande tydlighet och direkthet. De två egentliga 
undantagen är texterna 2006:12 och 2006:88 ur den implicit genustematiska 
uppsatskategorin. I 2006:12 läser jag in en delvis bekräftelse av utgångspunkterna. I 
2006:88 beror det helt på hur jag förhåller mig till att författaren sedan tidigare är väl 
bekant med de verk av Per Nilsson som analyseras. Att genom textanalys få bekräftat 
utgångspunkter som baseras på tidigare egna läsningar, är väl så rimligt som något och 
ett tveksamt fynd i sammanhanget.   
 
I normalvetenskaplig aktivitet är det mer regel än undantag att i världen söka bekräftelse 
på paradigmets föreställningar om den. Sådant som talar emot dessa eller inte stämmer 
in på vilka typer av svar som kan ges, ses ofta inte ens. Följaktligen kan forskaren – här 
uppsatsförfattaren – oftast lyckas med att bekräfta sådana föreställningar.  
 
En rimlig kritisk fråga att ställa här, är vad motsvarande analys av ett representativt 
urval magisteruppsatser med andra inriktningar skulle ge. Samma resultat? Högre eller 
lägre nivå av bekräftelse av utgångspunkter? Kort sagt – är mina tio närlästa texter 
normala i det här avseendet? Ska jag gissa svaret på den frågan, är det ”antagligen”. Jag 
menar nämligen inte att förutsägbarhet i hur uppsatser bekräftar författarnas 
utgångspunkter är något unikt och signifikant för uppsatser inom denna specifika 
inriktning. Att det på liknande vis skulle kunna vara problematiskt för uppsatser inom 
andra inriktningar är lika tänkbart som ovidkommande. Jag analyserar en potentiell 
problematik för texter i utgivningen av BHS-magisteruppsatser med genusperspektiv på 
verksamhet och information för barn och ungdomar.  
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Det sagt tror jag ändå att sådan homogenitet som behandlas här är problematisk i 
varierande grad beroende på ämnet. Som nämndes i den inledande 
problemformuleringen kan nog ämnet beskrivas som ett relativt åsiktsintensivt område, 
bemängt med mer eller mindre heta frågor. För att vara ett akademiskt ämne är relativt 
många människor engagerade och tar ställning i det. Jag tror det gör att texterna blir 
föremål för en högre grad av kritisk läsning – eller snarare för ytterligare en dimension 
av kritisk läsning. De läses inte bara som de akademiska uppkörningar de är, utan också 
som ställningstaganden om samtida samhällelig problematik.  
 

5.3 Särskiljningen av explicit och implicit genustematiska uppsatser 
 
En omedelbar slutsats utifrån tabell 2 är att innan 2001 skrevs inte en enda 
magisteruppsats inom kategorin explicit genustematiska uppsatser, dvs med genus- och 
barnperspektiv, och inte många med genusperspektiv överhuvudtaget. Dellgran och 
Höjer noterar en fördubbling av antalet uppsatser som relaterar till ”könsspecifika 
frågeställningar och genderaspekter” från 1977 till 1997 inom deras ämne. Intressant är 
att de samtidigt noterar att mycket få uppsatser låter sådana frågeställningar ligga till 
grund för det huvudsakliga ämnesvalet. (1999b, s. 41) Gissningsvis har kvoten för det 
ämnesvalet i uppsatser i socialt arbete nu stigit sedan 1997.   
    Ett undantag, 1997:40, har jag bedömt ha ett genusperspektiv trots att det inte är 
uttalat. Jag läser textens uttalade och genomgående könsperspektiv som tillräckligt 
problematiserande och kritiskt för att i sina avsikter motsvara en genusteoretisk ansats. 
Jag menar alltså att det finns en tydlig anknytning till genusperspektiv. Men det får läsas 
in via "jämställdhet" som i uppsatsen används som ett fristående 
samhälleligt/politiskt/humanitärt begrepp. Varken i syfte, teori eller metod görs 
kopplingar till något mer övergripande genusperspektiv. Genusforskning har dock fått 
en egen rubrik i genomgången av tidigare forskning.  
 
Tendensen i mitt material att uppsatser som inte har ett starkt genusperspektiv 
överhuvudtaget inte nämner genusbegreppet, är mycket intressant i sammanhanget. 
Gränsen är påfallande tydlig mellan konsistent genustematiska uppsatser och inte alls 
genustematiska – utan gråzoner däremellan. Detta förhållande var inget jag sökte och 
hade det inte framstått med just sådan tydlighet hade jag inte heller sett det. Jag hade 
trott att indelningen i en explicit och en implicit genustematisk kategori skulle vara svår 
– om den skulle låta sig göras alls – och att jag skulle få lägga mycket krut på att 
försvara en sådan kategorisering. Det visade sig tvärtom vara väldigt enkelt i all sin 
frånvaro av gränsfall. Jag tror att detta fenomen är viktigt att uppmärksamma. Inte att 
det skulle vara en brist eller ett företräde i de individuella genustematiska uppsatserna – 
men att de betraktade som samlad produktion är så markant avgränsade. Tydlig 
avgränsning är nog så hedervärt i akademiska sammanhang. Men däri ligger just risken 
menar jag – hur mycket enklare det är att avfärda en homogen, sinsemellan okritisk 
grupp, än en spretig mångfald där olikheterna omöjliggör en allt för summarisk 
kategorisering. Bara det faktum att de genom sina likheter så enkelt överhuvudtaget 
låter sig betraktas som samlad produktion är i sig en varningssignal.   
 
Det framkom alltså skillnader mellan implicit och explicit genustematisk kategori, 
exempelvis alltså i avseendet angelägenhet. Jag hade dock väntat mig ännu större eller 
tydligare skillnader – att de uttalat genustematiska skulle hålla en konsekvent hård, 
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omutbar linje, medan de implicit genustematiska sysslade med det som var intressant 
för det intressantas skull. I det avseendet får hypotesen delvis stöd.  
 
Det kan låta som en självmotsägelse, att jag samtidigt förväntade att det skulle vara 
svårare att dra gränsen mellan explicit och implicit genustematiska uppsatser, och att 
skillnaderna mellan dessa två kategorier skulle vara större. Men det rör sig alltså om två 
olika avseenden av likhet – förekomst av genustematik och grad av angelägenhet. 
 

5.4 Möjligheter till statistisk sambandsanalys  
 
Ett ytterligare led i att studera förhållandet mellan uppsatsernas kategoritillhörighet och 
andra aspekter såsom angelägenhet, kunde varit att göra statistiska beräkningar på 
sambanden. Korrelationskoefficienten – sambandet mellan två variabler  och , 
exempelvis angelägenhet och styrkan i personligt grundade motiv – kunde beräknats 
enligt 

    , ∑ · · ,
·

   vilket ger 1 1 

 
Ju närmare 1 för positiva samband eller -1 för negativa samband, desto starkare 
samband. (Körner & Wahlgren 2000, s. 101f) Därefter kunde den statistiska 
signifikansen beräknats. Den är ett mått på hur stor sannolikheten är att sambandet 
skulle gälla för hela populationen eller ett annat slumpmässigt stickprov, och måste 
hållas inom givna marginaler för att sambanden ska kunna hävdas statistiskt säkerställda. 
(Körner 1993, s. 240f) 
    Då indelningen i kategorier och graderingen av angelägenhet baseras på kvalitativa 
bedömningar, måste försiktighet tillämpas i att förhålla sig till statistiska 
sambandsberäkningar på dem. Det skulle vara svårt eller omöjligt att hävda direkta 
samband mellan de faktiska kvalitativa egenskaper som ligger till grund för 
kvantifieringen till kategorier och graderingar. Vad jag kan visa på, är då förekomsten 
och styrkan av samband mellan de kvantifierade utfallen av bedömningarna. Vinningen 
av detta hade varit att jag då kunde stärkt hypotesprövningen med att visa på ett 
eventuellt samband och prövat om den statistiska signifikansen inte överstiger en given 
signifikansnivå (exempelvis 0,1%) för att inte hypotesen ska förkastas.    
 

5.5 Kollegieindelningen 
 
Att studera resultaten ur kollegieindelning (inom vilket av fyra delämnen varje uppsats 
skrivits) ger inga signifikanta eller intressanta konstateranden att analysera vidare – inte 
utifrån denna studies frågeställningar. Dock ser det ut som om merparten av uppsatserna 
kommer från kollegium 3, samt i viss mån från kollegium 1. Kanske är benägenheten att 
skriva om genus, kön och barn större i dessa inriktningar. För jämförelse – i 
Johannessons innehållsanalys av magisteruppsatser vid BHS, kategoriseras bl.a. 
uppsatserna i 15 olika teman. Barn och medier, det enda tema som har ett uttalat 
barnfokus, förekommer i princip uteslutande i just kollegium 3. Däremot finns inget 
tema som uttalat behandlar genus- eller könsfrågor. De av Johannessons teman jag 
spontant misstänker huserar sådana uppsatser är, förutom barn och medier: bibliotekets 
samhällsroll, litteraturen och samhället/litteratursociologi, interaktion användare – 
informationssystem, bibliotekariens yrkesroll, och läsning. Dessa är samtliga 
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överrepresenterade i just kollegium 1 och/eller kollegium 3. (2006, s. 43f) Om det ingått 
i studien att definiera och avgränsa själva paradigmet i vilken uppsatserna gör 
normalvetenskap, hade säkerligen också värdet och möjligheterna i att beakta 
kollegieindelning ökat. 
 

5.6 Innehållsanalysens integritet och konsistens 
 
Överensstämmelsen mellan graderingstillfällen ligger i spannet 70%-90% för de fyra 
graderingsgrupperna – P och A i explicit och implicit genustematisk uppsatskategori. 
Räknat på samtliga graderingstillfällen har 70 av 81 graderingar gett samma resultat vid 
första respektive andra graderingstillfället, dvs en överensstämmelse om 86%.  
    6 st. av totalt 11 instanser av avvikande gradering mellan första och andra 
graderingstillfället tillhörde de 9 uppsatser som enligt mina anteckningar var svåra att 
gradera. Inga av de avvikande fallen är extrema i bemärkelsen att de fått en 0-gradering 
vid ena tillfället och en 2-gradering vid det andra; avvikelsen är alltid 1 graderingssteg.  
    Detta gör sammantaget att innehållsanalysen bör kunna betraktas som tillräckligt 
konsistent för att vara användbar som underlag. De avvikande fallen rör sig om mer 
svårbedömda texter. Och ur dessa avvikande graderingspar kan alltså ändå två grövre 
motivriktningar utläsas:  

• svagare – graderingspar 0 och 1;  
• starkare – graderingspar 1 och 2.  

Förekomster av det mer ambivalenta graderingsparet 0 och 2 hade försvagat 
konsistensen och fördunklat motivbilden, så jag är glad att nu slippa förhålla mig till 
sådana. 
 

5.7 Kan uppsatserna ses som likartade och därigenom riskera 
betraktas som förutsägbara? 

 
Ja, det kan de. Svaren på underfrågorna till uppsatsens huvudfråga ger förvisso en bild 
av problematiken nyanserad med undantag och gränsfall. Ändå framstår en tydlig 
riktning. Särskilt vad gäller uppsatser med en explicit genustematisk inriktning. De 
beskriver problematiken från givna utgångspunkter, uttryckta som att vara grundade i ett 
starkt personligt engagemang. Genusfrågorna är ett samtida och allvarligt problem som 
angår biblioteken, litteraturen och B&I, och aktörerna inom dessa områden har ett 
ansvar i att bidra till förbättring. Studierna bekräftar sedan dessa förmodanden om 
världsliga och akademiska förhållanden. I dessa bemärkelser blir de enskilda texterna 
förutsägbara som ingående i ett kollektiv av texter. Huruvida denna tillhörighet är 
avsiktlig eller inte, är inte relevant. Denna homogenitet i uppsatssamlingen ses här som 
ett paradigmatiskt uttryck; uppsatserna gör normalvetenskap. Kuhn menar att ”Men 
whose research is based on shared paradigms are committed to the same rules and 
standards for scientific practice” ([1962] 1996, s. 11). Jag menar dock inte att det är ett 
internt problem för uppsatserna och ämnesområdet i sig huruvida de är förutsägbara. 
Som konstaterats i kapitel 2 är det i sin ordning att normalvetenskap inte strävar efter att 
vara nyskapande eller framlägga oförutsedda resultat. Det som problematiseras i 
resonemanget här är alltså hur texterna riskerar framstå – oberoende av upphov, avsikter 
och tillkomst.  
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Sergio Sismondo om den exkluderande avigsidan av Kuhns paradigm som modell för 
vetenskaplig gemenskap: 
 

the most radical implication found in The Structure of Scientific Revolutions: Science 
does not track the truth, but creates different partial views that can be considered to 
contain truth only by people who hold those views! (Sismondo 2004, s. 14) 

 
Där Kuhn talar om människorna, varken avser eller kan jag här säga något om dem i sig 
– texternas upphov. Men det handlar ändå om vad de uttrycker och att läsa dessa uttryck 
som representationer av något vidare än de egna idéerna – tillhörigheten med 
paradigmets regler och kriterier.  
 
En del av problematiken är den antingen eller-dager som texter med genusperspektiv 
framstår i. Genusaspekten tycks endast användas i de texter som också har 
genusperspektivet som huvudsaklig utgångspunkt och inte alls i texter som har ett annat 
primärfokus. Det gör att genusperspektivet kan framstå som något förbehållet texter och 
författare specifikt nischade mot genusfrågor och endast dem, inte som något som skulle 
kunna vara gällande och användbart i andra sammanhang. Inklusion av genusaspekter 
framstår helt enkelt som mer krävande och obskyrt än det är.          
 
Frågan som här lämnas helt öppen gäller vad som krävs för att bryta homogeniteten – 
ligger det inom horisonten för områdets lösbara problem – kan normalvetenskapen hela 
sig med egna medel? Eller ska det till en revolution som testamenterar problematiken 
till nya paradigm?   
 

5.8 Vidare forskning 
 
Den mest angelägna fortsatta forskningen är att studiet av genusproblematiken går 
vidare. Ingen får bli avskräckt av mina kritiska konstateranden (om det ens är möjligt att 
bli det av en enstaka magisteruppsats) från att ge sig på ämnesområdet. Tvärtom, 
eventuella läsare ska gärna bli provocerade till att komma med ännu fler och ännu bättre 
magisteruppsatser i området. Däremot kan det vara på sin plats med en större variation, 
såväl i infallsvinklar som i vilken typ av studier genusproblematik behandlas. Jag tror 
stora vinster kunde göras bara genom att genusfrågor oftare togs upp även i uppsatser 
och sammanhang där inte genus är huvudtema. Genus är inte bara för genusvetare. 
 
Jag tror även att den metavetenskapliga infallsvinkeln från denna studie kan fortsättas 
och utvecklas. Exempelvis med att utreda vad situationen med homogena uppsatser i 
ämnet beror på. Denna studie har inte överhuvudtaget berört några sådana orsak-verkan-
förhållanden. Är problematiken ett symptom på själva undervisningen i B&I på BHS, 
hur genusfrågor där introduceras och diskuteras, och att i så fall en mer kritisk 
förmedling av genusperspektivet vore önskvärd? Eller handlar det om att utbildningen 
sådan den ser ut, av någon anledning attraherar studenter som redan har ett visst 
perspektiv på sådana frågor? Ska jag välja tror jag det senare. Utbildningen har i mitt 
tycke knappast vare sig tillräckligt frekventa eller tillräckligt prioriterade inslag av 
genusperspektiv, för att i sig orsaka någon uppsatstrend i ämnet. En vägledning om att 
det nog inte är så enkelt som att ställa den enskilda studenten mot utbildningen, ges av 
Dellgran och Höjers resonemang om att en uppsats även är ”en produkt av det 
omgivande samhället” (1999b, s. 35). Uppsatsernas ämnesval lär därmed vara 
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influerade av sin utomvetenskapliga samtid. Denna tripolaritet student-utbildning-
samhälle skulle exempelvis kunna göra en behändig utgångspunkt för en djupare studie 
för att reda ut de orsaker och samband som ligger bakom varför magisteruppsatserna ser 
ut som de gör.  
    Ytterligare en ingång skulle kunna vara att med inspiration av Johannessons 
innehållsanalys (2006) utgå från de övergripande ämnesindelningarna, de fyra 
kollegierna. Den ansatsen skulle i sin tur kunna ligga till grund för utbildningsbenet i 
tripolariteten student-utbildning-samhälle. Fr.o.m. 2010 kommer dock 
kollegieindelningen att ha försvunnit men säkerligen kan utbildningen studeras ur andra 
intressanta kategoriseringar.      
 
Andra spår att forska vidare på: 

• sätta de frågor som ställts här mot bakgrund av en vidare kontext – är det en 
allmänt förekommande problematik i alla ämnen när något ska behandlas ”ur ett 
genusperspektiv”? Eller specifikt för detta delämne?; 

• Studera problematiken utifrån läsarperspektivet, dvs hur texterna mottas, 
fungerar, används, och hur omvärlden förhåller sig till dem. Som i motsats till 
hur denna studie utgår från de isolerade texterna i sig. Exempelvis studera om 
uppsatserna når ut till bibliotekarierna, och hur de förhåller sig till den 
genusproblematik som studeras och den aktuella forskningen i området; 

• Driva det Kuhnianska perspektivet vidare med att studera det faktiska 
paradigmet som sådant, utöver att som här bara konstatera att uppsatserna i olika 
avseenden ter sig normalvetenskapliga. Då skulle exempelvis sådant som ter sig 
som anomalier inom paradigmet och utgör möjliga utgångspunkter för andra 
eller nya forskningsriktningar kunna kartläggas; 

• Tillfoga det genusperspektiv som saknas i denna studie. Varför inte låta sig 
inspireras av det effektfulla greppet i Carin Holmbergs Det kallas kärlek (1999 
och tyvärr alltjämt aktuell), i vilken hon studerar hur det står till med 
jämställdheten hos unga par som anser sig jämställda. Det kunde här överföras 
till att problematisera genustematiska uppsatser ur ett genusperspektiv.    
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6 Sammanfattning 
 
Utgångspunkten för denna studie är det förmodat ökade och allt mer populära 
samhällsvetenskapliga forskningstemat genusaspekter på frågor som rör barn. Jag 
menar att samtidigt som detta problemområde är angeläget att arbeta med både 
akademiskt och i praktiken, kan den enighet och åsiktsstyrka med vilken vi gör det i sig 
vara problematisk i sin förutsägbarhet. 
 
För att utreda hur det kan ligga till med detta, har jag genomfört en kombinerat 
kvantitativ och kvalitativ studie av magisteruppsatser i Biblioteks- och 
informationsvetenskap, utgivna vid Bibliotekshögskolan i Borås. Genom att göra en 
innehållsanalys av samtliga – och en närläsning av 10 st – uppsatser som har något 
genusperspektiv på frågor som rör barn och ungdomar, prövar jag två hypoteser:  

1. uppsatserna uttrycker en  angelägenhet, starkast i sådana uppsatser som har ett 
explicit genusperspektiv;  

2. studierna bekräftar de på förhand givna utgångspunkterna.  
 
Studiens kritiska huvudfråga som ställs utifrån dessa hypoteser är: Kan uppsatserna ses 
som alltför likartade och därigenom riskera bli betraktade som förutsägbara? Studien 
är metavetenskaplig och utgår bland annat från Kuhns normalvetenskapbegrepp. 
 
Innehållsanalysen är en kvantitativt sammanställd, kvalitativt grundad gradering av 
uppsatsernas motiv till problemval. Två typer av motiv särskiljs: personligt respektive 
allmängiltigt grundade. För varje uppsats ges en gradering 0-2 av styrkan i de två 
motivtyperna. För att höja integriteten och konsistensen i dessa graderingar av 
uppsatsernas motiv, gjordes graderingen om några månader efter första 
graderingstillfället, s.k. dubbelkodning. En jämförelse av dessa graderingstillfällen gav 
att överensstämmelsen var hög, och att de fall där graderingen avvikit oftast rörde sig 
om de uppsatser jag också upplevt svåra att gradera (enligt anteckningar gjorda vid 
graderingstillfällena). 
 
Närläsningen av 10 uppsatser är en tematisk läsning där uttryck för följande aspekter 
eftersöks:  

• utgångspunkter i bakgrund och problemformulering;  
• avsett bidrag med studien;  
• bekräftelse av utgångspunkter.  
 

För varje uppsats redovisas och summeras hur dessa aspekter av uppsatstexten 
framkommer. 
 
Hypoteserna bekräftas till stor del. Uppsatserna, indelade i två kategorier efter om de 
har ett explicit eller implicit genusperspektiv, uppvisar stora likheter sinsemellan inom 
respektive kategori. Tydligast framgår det i hur explicit genustematiska uppsatser i 
princip utan undantag motiverar sitt problemval i starka personligt grundade 
resonemang. De har en hög nivå av angelägenhet. Detta framkommer av både 
innehållsanalysen och närläsningen. Närläsningen visar att de även får sina 
inledningsvis ställda utgångspunkter bekräftade. Implicit genustematiska uppsatser har 
däremot en lägre nivå av angelägenhet. Detta med avseende på personligt grundade 
motiv, som alltså inte är lika starka i denna kategori. I denna kategori framträder istället 
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argumentation för att ämnet är intressant och att det inte forskats så mycket om det. Den 
största skillnaden mellan explicit och implicit genustematiska uppsatser ligger alltså i 
fråga om graden av angelägenhet. Vid samanalys av innehållsanalysens och 
närläsningens resultat framstår denna skillnad som att främst utgöras av skillnaden i 
personligt grundade motiv, då det inte är någon skillnad i graden av allmängiltigt 
grundade motiv mellan kategorierna. Det finns alltså ett samband mellan personligt 
grundade motiv och angelägenhet.  
    Som svar på huvudfrågan menar jag alltså att, ja, uppsatserna betraktade i dessa 
termer av angelägenhet och bekräftelse av utgångspunkter är förutsägbara, vilket kan 
vara problematiskt för enskilda uppsatsers trovärdighet.   
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Bilaga 1: Magisteruppsatser i studien 
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